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ZÁKON
z 25. marca 1964

o rozvoji rastlinnej výroby

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie

(1) Rastlinná výroba ako základný článok poľnohospodárskej výroby zabezpečuje potraviny
správnej výživnej hodnoty pre obyvateľstvo, vytvára predpoklady pre rozvoj živočíšnej výroby,
zabezpečuje suroviny potrebné pre priemysel a je jedným z rozhodujúcich činiteľov stáleho
zvyšovania životnej úrovne pracujúcich. Základnou podmienkou rozvoja rastlinnej výroby je riadne
vedecky podložené hospodárenie na všetkej poľnohospodárskej pôde a sústavná starostlivosť o
zvyšovanie jej úrodnosti.

PRVÁ ČASŤ

Oddiel I

§ 2
Hlavné úlohy poľnohospodárskych organizácií pri rozvoji rastlinnej výroby

(1) Poľnohospodárske organizácie najmä:

a) starajú sa o riadne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o sústavné zvyšovanie
úrodnosti pôdy plánovitým vykonávaním zúrodňovacích opatrení vyplývajúcich z výsledkov
komplexného prieskumu pôd, najmä o úpravu vodných pomerov, o závlahy, o zúrodnenie málo
výnosných pôd, o úpravu pôdnej reakcie, o riadne ošetrovanie hnojív a hospodárenie s nimi, o
zvyšovanie obsahu humusu a živín v pôde a o správnu výživu rastlín,

b) uplatňujú pri obrábaní pôdy, pestovaní a zbere poľnohospodárskych plodín a kultúr pokrokové
skúsenosti, veľkovýrobnú technológiu a techniku podľa najnovších poznatkov vedy a praxe,
dodržiavajú správne striedanie plodín, agrotechnické lehoty a správnu technológiu zberu za
účelom čo najväčšieho zníženia strát,

c) zabezpečujú potrebnú krmovinovú základňu pre plánované stavy hospodárskych zvierat a ich
úžitkovosť,

d) zabezpečujú si pre bežnú poľnohospodársku výrobu z vlastnej úrody osivo a sadivá v množstve
potrebnom pre osev (výsadbu) v budúcom roku vrátane primeranej rezervy (§ 15); osivo pred
použitím riadne vyčistia, namoria a zabezpečia preskúšanie jeho klíčivosti,

e) vykonávajú určenú obmenu osív a sadív uznaným osivom a sadivom,

f) starajú sa o riadne uskladnenie osiva a sadiva,
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g) vykonávajú samy alebo prostredníctvom špecializovaných organizácií ochranu
poľnohospodárskych plodín a uskladnených rastlinných výrobkov pred škodcami a chorobami
rastlín a burinami a ustanovujú osoby zodpovedné za riadne vykonávanie tejto ochrany,

h) vedú riadnu evidenciu o osevných postupoch, o hospodárení na jednotlivých honoch, o
vykonávaných obmenách osív a sadív a o vykonaní zúrodňovacích a agrotechnických opatrení.

(2) Organizácie podriadené výrobným poľnohospodárskym správam spravujú sa pri plnení úloh
uvedených v odseku 1 pokynmi a odporúčaniami týchto správ.

Oddiel II

§ 3
Povinnosti socialistických organizácií

(1) V záujme zvýšenia úrodnosti pôdy sú socialistické organizácie povinné poskytovať zdarma
odpady vhodné pre ďalšie využitie v poľnohospodárskej výrobe. Za tieto odpady sa považujú látky,
pri ktorých socialistické organizácie vo svojej hospodárskej činnosti nepočítajú s ich ďalším
účelným využitím.

(2) Poľnohospodárske organizácie vykonávajú odvoz odpadov na vlastný náklad; socialistické
organizácie sú povinné na úhradu týchto nákladov poskytovať sumu zodpovedajúcu nákladom,
ktoré by inak vynaložili na likvidáciu týchto odpadov.

(3) Podrobnosti upraví vláda.

DRUHÁ ČASŤ
Šľachtenie rastlín, povoľovanie odrôd, výroba osiva, sadiva a škôlkárskych výpestkov a ich

uznávanie

Oddiel I
Šľachtenie rastlín, povoľovanie odrôd a ich rajonizácia

§ 4
Šľachtenie rastlín

(1) Účelom šľachtiteľskej činnosti je vyšľachtiť výkonné, biologicky hodnotné a akostné odrody a
hybridy poľnohospodárskych plodín odolné proti nebezpečným a škodlivým činiteľom, ktoré budú
zodpovedať požiadavkám správnej výživy a potrebám spracovateľského priemyslu, potrebám stále
dokonalejšej agrotechniky, komplexnej mechanizácie i chemizácie a veľkovýrobným formám
hospodárenia.

TRETIA ČASŤ
Ochrana proti škodcom a chorobám rastlín, burinám a niektorým škodlivým činiteľom

Oddiel I
Preventívna ochrana

§ 16
Zvlášť nebezpeční škodcovia

Každý, najmä užívatelia všetkých pozemkov a užívatelia skladov rastlinných výrobkov alebo
výrobkov rastlinného pôvodu, je povinný hlásiť výskyt škodcov a chorôb rastlín a burín (ďalej len
„škodcovia"), ktorí sú zvlášť nebezpeční, a podozrenie z ich výskytu miestnemu národnému
výboru. Zoznam zvlášť nebezpečných škodcov vyhlasuje Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva.
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§ 17
Sledovanie výskytu niektorých škodcov

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vedie podľa pokynov Ministerstva
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v spolupráci s národnými výbormi, orgánmi a
organizáciami riadiacimi poľnohospodárske organizácie, organizáciami poverenými nákupom
rastlinných výrobkov a užívateľmi skladov rastlinných výrobkov alebo výrobkov rastlinného
pôvodu sústavnú evidenciu o rozšírení škodcov, vykonáva prognózu ich výskytu, signalizuje
najvhodnejšie termíny zásahu a navrhuje Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva potrebné opatrenia.

§ 18
Základné preventívne opatrenia

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, prípadne orgány alebo
organizácie ním poverené môžu na zamedzenie výskytu škodcov nariadiť účinné opatrenia, najmä

a) zakázať alebo obmedziť pestovanie určitých plodín, prípadne určiť podmienky ich pestovania,

b) nariadiť preventívnu ochranu ohrozených porastov, prípadne ich likvidáciu; ak ide o chemickú
ochranu, nariadiť mimoriadne potrebné opatrenia po dohode s príslušnými orgánmi hygienickej
a protiepidemickej služby,

c) zakázať uvádzať do obehu osivo, sadivo vrátane chmeľových sadeníc a korenáčov a škôlkárske
výpestky, prípadne určiť podmienky na ich použitie.

§ 19
Povinnosti pestovateľov

Pestovatelia sú povinní predchádzať výskytu škodcov, najmä

a) vytvárať podmienky, ktoré priaznivo ovplyvňujú zdravotný stav plodín, predovšetkým voliť
vhodné stanovištia jednotlivých plodín, správnu agrotechniku a používať nezávadné, riadne
vyčistené a vytriedené osivo a sadivo,

b) používať morené osivo a morené sadivo, pri ktorých morenie je určené československou štátnou
normou alebo Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 20
Rastlinolekársky dozor

Plochy určené pre výrobu osiva, sadiva, množiteľského a výsadbového materiálu, sklady osív,
sadív a rastlinných výrobkov alebo výrobkov rastlinného pôvodu podliehajú rastlinolekárskemu
dozoru, ktorý vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky podľa pokynov
Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 21
Opatrenia proti zavliekaniu škodcov pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa)

Dovoz, prevoz i vývoz rastlín, rastlinných výrobkov a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi
škodcov vonkajšej karantény, ako aj dovoz, prevoz a vývoz samotných škodcov akéhokoľvek druhu
vyžadujú zásadne súhlas Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
Zoznam škodcov vonkajšej karantény a opatrenia na zamedzenie ich zavliekania vyhlasuje
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
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§ 22
Rastlinolekárske prehliadky

(1) Rastliny, rastlinné výrobky a predmety, ktoré môžu byť nositeľmi škodcov vonkajšej
karantény, podliehajú pri dovoze, prevoze a vývoze rastlinolekárskym prehliadkam Ústredného
kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho; vykonávaním prehliadok ústav poveruje
podľa pokynov Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva odborných
pracovníkov.

(2) Podľa výsledku rastlinolekárskych prehliadok Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky dovážané rastliny a rastlinné výrobky, prípadne predmety, ktoré môžu byť
nositeľmi škodcov vonkajšej karantény, buď prepustí do voľného obehu v tuzemsku, alebo určí
podmienky ich prepustenia do voľného obehu, zakáže prepustenie do voľného obehu, nariadi
zničenie dovážanej zásielky, prípadne nariadi vrátenie dovážanej (prevážanej) zásielky alebo určí
podmienky pre jej prevoz.

Oddiel II
Opatrenia proti rozvliekaniu a rozširovaniu škodcov vnútri štátu (vnútorná karanténa) a

opatrenia na ich ničenie

§ 23
Škodcovia vnútornej karantény

(1) Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva vyhlasuje zoznam škodcov
vnútornej karantény a môže nariaďovať opatrenia, ako zamedziť rozvliekaniu a rozširovaniu
škodcov vnútornej karantény, a opatrenia na ich ničenie, najmä

a) určiť podmienky, za ktorých je dovolené vykonávať presun rastlinných výrobkov a ich častí,
maštaľného hnoja, kompostov alebo iných predmetov z pozemkov zamorených škodcami
vnútornej karantény na územie nezamorené, alebo ich presun zakázať,

b) nariadiť zničenie alebo zneškodnenie porastov alebo rastlinných výrobkov napadnutých
škodcami a spôsob ich vykonania,

c) nariadiť vedenie evidencie zamorených pozemkov a po dohode s príslušnými orgánmi
hygienickej a protiepidemickej služby asanáciu pozemkov a skladov rastlinných výrobkov alebo
výrobkov rastlinného pôvodu,

d) zakázať na pozemku zamorenom škodcami na určitú dobu pestovanie určitých plodín, prípadne
nariadiť, ktoré plodiny sa majú na pozemku pestovať a po akú dobu alebo nariadiť iné vhodné
opatrenia v užívaní zamorených pozemkov,

e) zakázať použitie napadnutého osiva a sadiva, prípadne osiva a sadiva pochádzajúceho zo
zamoreného pozemku alebo z určeného obvodu na osev alebo výsadbu.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva poverí príslušné orgány,
aby urobili opatrenia uvedené v odseku 1, najmä ak ide o menší rozsah nebezpečenstva
rozvliekania alebo rozširovania škodcov vnútornej karantény.

§ 24
Povinnosti užívateľov pozemkov a užívateľov skladov pri ničení škodcov a pri zamedzovaní

ich výskytu a rozširovania

(1) Užívatelia všetkých pozemkov (i neobrábaných) sú povinní chrániť pozemky a porasty na nich
pred škodcami a robiť na vlastný náklad opatrenia na zamedzovanie výskytu a rozširovania
škodcov a na ich ničenie.
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(2) Užívatelia skladov rastlinných výrobkov alebo výrobkov rastlinného pôvodu (ďalej len
„užívatelia skladov") sú povinní chrániť tieto sklady pred škodcami a robiť na vlastný náklad
opatrenia na zamedzenie ich výskytu a rozširovania a na ich ničenie.

§ 26

Povinnosti prevádzateľov zariadení, prevádzkou ktorých sú spôsobované škody na rastlinnej
výrobe. Prevádzkovatelia zariadení, prevádzka ktorých spôsobuje škody na rastlinnej výrobe, sú
povinní urobiť vo svojich zariadeniach na vlastný náklad opatrenia na zabránenie týmto škodám,
prípadne na ich obmedzenie na najnižšiu možnú mieru.

Oddiel III
Prostriedky na ochranu rastlín a rastlinných výrobkov, ich predaj, kontrola a používanie

§ 27

(1) Chemické a biologické prípravky a stroje na ochranu rastlín (ďalej len „prostriedky na
ochranu rastlín") môžu sa vyrábať, dovážať a uvádzať do obehu len na základe povolenia vydaného
Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode s Ministerstvom
zdravotníctva po ich predchádzajúcom preskúšaní Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže zakázať uvádzanie do
obehu a používanie prostriedkov na ochranu rastlín, ktoré nezodpovedajú podmienkam, za
ktorých bolo povolenie udelené. Dodržiavanie podmienok určených pri udelení povolenia
kontroluje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.

(3) Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva upraví podmienky
používania niektorých prostriedkov na ochranu rastlín a určí pri ich použití opatrenia na ochranu
vôd a zvierat užitočných poľnohospodárstvu, najmä včiel a rýb.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Niektoré zvláštne odvetvia rastlinnej výroby

§ 28
Chmeliarstvo

(1) Zakladať chmeľnice možno len v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva.
Na zrušenie chmeľnice je potrebný súhlas okresného národného výboru, ktorý na zrušenie dá
súhlas len na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

(2) Nové chmeľnice sa musia vysádzať len uznaným chmeľovým sadivom povolených odrôd.

(3) Pestovatelia chmeľu sú povinní odstraňovať zo svojich chmeľníc samčie rastliny a zakladať
pre zlepšovanie svojich chmeľníc škôlky chmeľových korenáčov povolených odrôd, a to o ploche
najmenej 0,5 % z celkovej plochy chmeľníc.

§ 29

Všetci pestovatelia sú povinní na svoj náklad riadne ošetrovať ovocné stromy, kry, ako aj rúbať
celkom odumreté stromy a kry. Súčasne sú povinní si zabezpečovať v poverených podnikoch (§ 10)
potrebný škôlkársky materiál pre obnovu a novú výsadbu.



Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 61/1964 Zb.

§ 30

(1) Rúbať zdravé vzrastené ovocné stromy v ucelených výsadbách bez súhlasu okresného
národného výboru je zakázané.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže ustanoviť ďalšie
prípady, v ktorých na rúbanie ovocných stromov je potrebný predchádzajúci súhlas miestneho
národného výboru.

PIATA ČASŤ
Skúšobníctvo a odborná štátna kontrola

§ 31
Skúšobníctvo

K úlohám skúšobníctva patrí najmä:

a) preskúšavanie nových odrôd pred konaním o ich povolenie,

b) sústavné skúšanie povolených odrôd,

c) sústavné agrotechnické skúšanie pôdy,

e) vykonávanie biologických skúšok v odbore výživy rastlín,

h) preskúšavanie akosti a účinnosti hnojív, najmä priemyslových,

ch) vykonávanie vegetačných skúšok odrôd poľnohospodárskych plodín za účelom overenia ich
čistoty a pravosti,

§ 32
Odborná štátna kontrola

K úlohám odbornej štátnej kontroly patrí najmä:

a) uskutočňovanie uznávacieho konania (§ 12),

d) kontrola opatrení na úseku ochrany rastlín vo vnútornej karanténe a vykonávanie opatrení vo
vonkajšej karanténe,

§ 33

(1) Skúšobníctvo a odbornú štátnu kontrolu ústredne riadi Ministerstvo poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva a z jeho poverenia a podľa jeho pokynov ich vykonáva Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.*) Organizáciu a podrobnosti o jeho činnosti
upravuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a
vodného hospodárstva.

(2) Pracovníci Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho pri výkone
skúšobníctva a odbornej štátnej kontroly sú oprávnení vstupovať na všetky pozemky, do všetkých
prevádzkární, zariadení a priestorov, pokiaľ je to potrebné na splnenie ich úloh.

(3) Ak pracovníci Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho pri výkone
skúšobníctva a odbornej štátnej kontroly zistia závažné nedostatky, ktoré vyžadujú okamžitú
nápravu, najmä za účelom zabránenia, prípadne odstránenia škôd, môžu uložiť vykonanie
neodkladných opatrení (napríklad zakázať vyskladnenie, distribúciu, používanie, prípadne výrobu).
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§ 34

Posudky, rozbory a osvedčenia vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym na úseku skúšobníctva a odbornej štátnej kontroly sú záväzné pre všetkých
účastníkov, ako aj pre úrady a iné orgány štátnej správy.

§ 40
Zrušovacie ustanovenia

(1) Zrušujú sa:

zákon č. 80/1948 Zb., ktorým sa minister pôdohospodárstva splnomocňuje na opatrenie v
poľnohospodárskej výrobe,

zákon č. 27/1949 Zb. o mechanizácii pôdohospodárstva,

zákon č. 188/1950 Zb. o zdokonalení rastlinnej výroby,

vládne nariadenie č. 376/1940 Zb. o skúšaní pôdy,

vládne nariadenie č. 6/1949 Zb. o pôdohospodárskej výrobe podľa zmluvy,

vládne nariadenie č. 83/1951 Zb. o organizácii strojových a traktorových staníc,

vládne nariadenie č. 94/1953 Zb. o novej organizácii a financovaní strojových a traktorových
staníc

vládne nariadenie č. 1/1959 Zb. o ochrane proti zavlečeniu a rozširovaniu škodcov rastlín pri
dovoze, prevoze a vývoze,

nariadenie ministra pôdohospodárstva č. 17/1951 Zb. o dozore a iných opatreniach na
zabezpečenie ochrany rastlinnej výroby,

vyhláška povereníka výživy č. 480/1947 Ú.v., ktorou sa vydávajú smernice o právach a
povinnostiach mlatobných dozorcov,

vyhláška povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č.98/1948 Ú.v. o povinnom farbení
semien lucerky a červenej ďateliny, dovážaných z cudziny,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 3071/1948 Ú. l. (1525/1948 Ú. v.) o dočasnom zákaze
predaja osiva zelenín vrátane záhradného hrachu a záhradnej fazule,

vyhláška Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 478/1949 Ú. v. o zabezpečení
udržovania a obnove vinohradov na Slovensku,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 50/1950 Ú. v. o prideľovaní viazaných
pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkov,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 147/1950 Ú. l. o dodávke chmeľových sadeníc pre
zakladanie nových chmeľníc,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 206/1950 Ú. l. (215/1950 Ú. v.) o akosti a dodacích
podmienkach zeleninových sadeníc,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 640/1950 Ú. l. (596/1950 Ú. v.) o cenách nelúpaného
vŕbového prútia a nelúpaných vŕbových palíc domáceho pôvodu,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 95/1951 Ú. l. (107/1951 Ú. v.) o zriadení Ústredného
kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 106/1951 Ú. l. (121/1951 Ú. v.) o spotrebiteľských
cenách chemických prostriedkov na ochranu rastlín,
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vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 118/1951 Ú. l. (158/1951 Ú. v.), ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o zdokonalení rastlinnej výroby v znení vyhlášok č. 221/1952 Ú. l.
(267/1952 Ú. v.), č. 160/1955 Ú. l. (Ú. v.) a č. 11/1956 Ú. l. (Ú. v.),

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 186/1951 Ú. l. (219/1951 Ú. v.) o prostriedkoch na
ochranu rastlín a rastlinných výrobkov, povolených na uvádzanie do obehu pred účinnosťou
zákona o zdokonalení rastlinnej výroby,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 266/1951 Ú. l. (291/1951 Ú. v.) o miestnych
agronómoch a miestnych zootechnikoch,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 62/1952 Ú. l. (93/1952 Ú. v.) o výrobe osív a sadív na
semenárskych dielcoch jednotných roľníckych družstiev,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 143/1952 Ú. l. (187/1952 Ú. v.) o niektorých
opatreniach vo vinárstve,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 278/1952 Ú. l. (326/1952 Ú. v.)o spotrebiteľských
cenách priemyslových hnojív,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 149/1953 Ú. l. (186/1953 Ú. v.) o ochrane moruší,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 245/1953 Ú. l. (287/1953 Ú. v.) o výrobe, výkupe a
výdaji osiva a sadiva z množiteľských plôch, vyňatých z dodávkovej povinnosti v znení vyhlášok č.
132/1955 Ú. l. (Ú. v.) a č. 119/1960 Zb.,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 247/1953 Ú. l. (288/1953 Ú. v.) o povinnom pestovaní
niektorých odrôd priemyslových zemiakov,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 11/1956 Ú. l. (Ú. v.) o zmene a spôsobe vyberania
náhrad za skúšanie nových odrôd poľnohospodárskych rastlín,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 19/1956 Ú. l. (Ú. v.) o semenárskych hospodárstvach a
elitných semenárskych hospodárstvach,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 119/1956 Ú. l. (Ú. v.) o zmluvnej výrobe osiva a sadiva,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 122/1956 Ú. l. (Ú. v.) o výkupe, ďalšom predaji,
výkupných cenách a akostných podmienkach priesad a semena jahodníka,

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 220/1956 Ú. l. (Ú.
v.) o vyrúbaní odumretých, odumierajúcich a prestarnutých ovocných stromov,

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 201/1957 Ú. l. (Ú.
v.) o zriadení Slovenského kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave a o
organizácii a pôsobnosti kontrolných a skúšobných ústavov poľnohospodárskych,

vyhláška ministerstiev poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 47/1958 Ú. l. (Ú. v.) o výrobe,
výkupe a dodávke okrasných rastlín,

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 50/1958 Ú. l. (Ú. v.)
o osvedčeniach o pôvodcostve na nové odrody poľnohospodárskych rastlín a na nové plemená
zvierat - prvá časť,

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 69/1958 Ú. l. (Ú. v.)
o úprave ovocného škôlkárstva,

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 177/1959 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárení s osivom a
sadivom a všetky ďalšie predpisy vydané na vykonanie zákona č. 188/1950 Zb. o zdokonalení
rastlinnej výroby a uvedených vládnych nariadení.*)
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(2) Zrušujú sa ďalej

zákon č. 12/1948 Zb. o vonkajšom označení prísažnej stráže určenej na ochranu lesov, poľného
majetku, poľovníctva a rybárstva, zákon č. 86/1949 Zb. o prísažných hájnikoch na ochranu lesov,
poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel a o ich vzatí do prísahy, pokiaľ sa
vzťahujú na prísažnú stráž (prísažných hájnikov) na ochranu poľného majetku.

§ 41

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.
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*) Štátna odrobová komisia je zriadená pri Ministerstve poľnohodpodárstva, lesného a vodného
hospodárstva na základe uznesenia vlády č. 1598 zo 16. júna 1955; jej pôvodný nýzov bol Štátna
komisia pre skúšanie a rajónovanie odrôd poľnohospodárskych rastlín.

*) Vládne naradenie č. 40/1953 Zb. o občianskej pracovnej pomoci.

*) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky bol zriadený vyhláškou č. 95/1951 Ú.
l. (č. 107/1951 Ú. v.)

*) Zoznam týchto predpisov bude uverejnený vo Vestníku MPLVH, kde bude súčasne uverejnený
zoznam platných predpisov na úseku rastlinnej výroby.



Strana 11 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 61/1964 Zb.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex
dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné
námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.


