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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. novembra 1996,

ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:

§ 1

Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa sadzieb ustanovených v colnom
sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1.

§ 2

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo do
aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb
uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom
roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2.

§ 2a

Z tovaru uvedeného v prílohe tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v
tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 3

(1) Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v colnom sadzobníku v prílohe č. 1 sa vzťahujú na
tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 do výšky 2
000 000 USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po
prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba.

(2) Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v
prílohe č. 4, je bez cla.

(3) Tovarom pochádzajúcim z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie
tovar, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom1) a vyváža ho priamo do
Slovenskej republiky osoba, ktorá má sídlo (bydlisko) v niektorej z rozvojových krajín alebo z
najmenej rozvinutých krajín.
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§ 4

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 5, ktorého zmluvné clo je inak uvedené v prílohe č.
1, sa v roku 1997 vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 5.

§ 5

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z., ktorým sa vydáva colný
sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/1996 Z. z.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

Vladimír Mečiar v. r.
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Príloha č. 1
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.
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PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. Nomenklatúra

Colný sadzobník používa kombinovanú nomenklatúru colného sadzobníka Európskej únie (EÚ). Táto no-
menklatúra vychádza z harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru (ïalej len þharmonizovaný
systémă)1) používajúceho štvormiestne čísla a šes�miestne položky a dopĺňa ho dvojmiestnym číselným označením
(osemmiestne položky).

Obligatórnou čas�ou harmonizovaného systému sú poznámky k jeho triedam, kapitolám a položkám, ako aj
Všeobecné pravidlá pre interpretáciu harmonizovaného systému. Doplnkové poznámky platia analogicky na
podpoložky.

II. Všeobecné pravidlá pre interpretáciu harmonizovaného systému

1. Znenie názvu tried, kapitol a podkapitol má len orientačný charakter; pre zaraïovanie je smerodajné znenie
čísiel a poznámok k triedam a kapitolám, ako aj nasledujúcich pravidiel, ak tieto pravidlá nie sú v rozpore so
znením uvedených čísiel a poznámok.

2. a) Každé uvedenie výrobku v niektorom z čísiel nomenklatúry sa vz�ahuje aj na výrobok, ktorý nie je kompletný
alebo ktorého spracovanie nie je dokončené, ak už má pri predložení na colné konanie charakteristické znaky
kompletného alebo hotového výrobku. Rovnako je určené aj zaradenie kompletného alebo hotového výrobku,
ktorý sa predkladá na colné konanie v rozloženom alebo v nezmontovanom stave.

b) Každá zmienka o materiáli v určitom čísle nomenklatúry sa vz�ahuje na tento materiál, ktorý je buï v čistom
stave, zmiešaný alebo pridaný k iným materiálom. Rovnako aj každá poznámka o výrobkoch z určitého
materiálu sa vz�ahuje na výrobky, ktoré sú celkom alebo čiastočne z tohto materiálu. Zaraïovanie týchto
zmiešaných alebo zložených výrobkov sa robí pod¾a zásad uvedených v pravidle 3.

3. Ak výrobky majú by� pod¾a pravidla 2b) alebo z nejakých iných dôvodov zaradené do dvoch alebo do nieko¾kých
čísiel, zaraïovanie sa robí takto:
a) najšpecifickejšie číslo musí ma� prednos� pred číslami so všeobecným významom. Ak sa však dve alebo

nieko¾ko čísiel, a to každé z nich, vz�ahuje na čas� materiálov tvoriacich zmiešaný alebo zložený výrobok
alebo len na čas� výrobku pri súbore tovarov upravených na drobný predaj, tieto čísla sa považujú vo vz�ahu
k tomuto výrobku za rovnako špecifické, aj keï jedno z nich obsahuje úplnejší alebo presnejší opis;

b) výrobky z rôznych zmiešaných materiálov alebo výrobky zložené z rôznych častí, ako aj v súboroch
upravených na predaj v malom, ktoré sa nemôžu zaradi� na základe pravidla 3a), sa zaraïujú pod¾a materiálu
alebo pod¾a časti, ktorá im dáva ich podstatný charakter, ak je možné ju urči�;

c) v prípadoch, keï nemožno vykona� zaradenie pod¾a pravidiel 3a) a 3b), tovar sa zaraïuje do posledného
z čísiel, ktoré pod¾a poradia prichádza do úvahy.

4. Tovar, ktorý nemožno pod¾a uvedených pravidiel zaradi�, sa zaraïuje do čísla, ktoré zahŕňa najpodobnejšie
výrobky.

5. Okrem uvedených ustanovení sa na tovary uvedené ïalej aplikujú tieto pravidlá:
a) Puzdrá na fotografické prístroje, hudobné nástroje, zbrane, rysovacie a kresliace prístroje a nástroje,

náhrdelníky a podobné schránky osobitne tvarované alebo upravené na vloženie výrobku alebo súboru
výrobkov, vhodné na dlhodobé uloženie a predkladané s výrobkami, pre ktoré sú určené, sa zaraïujú spolu
s týmito výrobkami, ak sa s nimi obvykle predávajú. Toto pravidlo sa však nevz�ahuje na schránky, ktoré
dávajú celku podstatný charakter.

b) S výhradou ustanovení uvedeného pravidla 5a) sa obaly, v ktorých je tovar zabalený, zaraïujú spolu s týmto
tovarom, ak sa obvykle používajú pre tento druh tovaru. Toto ustanovenie vša nie je záväzné pre obaly, ktoré
sú zjavne vhodné na opakované použitie.

6. Zaraïovanie tovaru do položiek rovnakého čísla je určené znením týchto položiek a poznámkami k položkám,
ako aj príslušnými nevyhnutnými zmenami pod¾a vyššie uvedených pravidiel, pričom sa tým rozumie, že

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného
označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.
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porovnáva� možno len položky rovnakej úrovne. Ak nie je ustanovené inak, poznámky k triedam a ku kapitolám
sa tiež aplikujú na účely tohto pravidla.

III. Všeobecné pravidlá pre colné sadzby

1. Zmluvné colné sadzby sa použijú na dovezený tovar pôvodom zo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Všeobecnej
dohody o clách a obchode (GATT) alebo s ktorými má Slovenská republika uzavretú dohodu obsahujúcu
ustanovenia o vzájomnom uplatňovaní doložky najvyšších výhod.

2. Všeobecné colné sadzby sa použijú na tovar pôvodom z iných štátov, než sú uvedené v odseku 1, alebo ak
— sú nižšie ako zmluvné colné sadzby,
— nie sú v podpoložkách zmluvné colné sadzby a v stĺpci pre zmluvné colné sadzby je pomlčka,
— účastník colného konania nepreukáže pôvod tovaru.

3. Zmluvné alebo všeobecné colné sadzby sa znižujú pri dovoze tovaru pôvodom zo štátov alebo zo skupiny štátov,
s ktorými má Slovenská republika uzavretú zmluvu o vytvorení colnej únie alebo zmluvu o oblasti vo¾ného obchodu.
Rozsah znížení colných sadzieb je daný uvedenými zmluvami.

4. Odseky 1 až 3 nevylučujú možnos� aplikácie iných colných sadzieb, než sú uvedené v colnom sadzobníku v súlade
s medzinárodnými dohodami. Zmluvné colné sadzby sa môžu použi� pri dovoze tovaru zo štátov, ktoré nespĺňajú
požiadavky ustanovené v odseku 1, ale sú uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise.

5. Jednotná sadzba sa použije v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.
6. Antidumpingové clá sa môžu vymera� v súlade s medzinárodnými pravidlami ustanovenými v rámci GATT vo výške

rozdielu medzi bežnou a dumpingovou cenou.
7. Colné sadzby uvedené ako percentá sú valorickými sadzbami (sadzbami ad valorem).
8. Preferenčné zníženie colných sadzieb platí pre dovoz tovaru z rozvojových krajín, ktorých zoznam je uvedený

v prílohe č. 3 vládneho nariadenia, ktorým sa vydáva tento colný sadzobník.
9. Pre najmenej rozvinuté krajiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 4 vládneho nariadenia, ktorým sa vydáva

tento colný sadzobník, je sadzba pre všetky podpoložky colného sadzobníka þbez claă.
10. Na uznanie preferenčného zníženia cla alebo dovozu þbez claă z najmenej rozvinutých krajín sa vyžadudje splnenie

podmienok, ktoré sú určené všeobecne záväzným právnym predpisom na dovoz tovaru z týchto krajín.
11. Zníženie dovozného cla pri dovoze tovaru označeného v stĺpci 7 colného sadzobníka kódom CK1 až CK24 sa bude

uplatňova� pod¾a všeobecne záväzného právneho predpisu. Zoznam colných kvót je prílohou č. 2 vládneho
nariadenia ktorým sa vydáva tento sadzobník.

IV. Merné jednotky

V stĺpci 3 sadzobníka označenom MJ sa uvádzajú merné jednotky.

Ich skratky znamenajú:

CTM karát (200 miligramov)

GRM gram

HLT hektoliter

KGN kilogram čistej hmotnosti

LPA liter čistého alkoholu

LTR liter (1 kubický decimeter)

MTK štvorcový meter

MTQ kubický meter

MTR meter

MWH megawatthodina

NAR počet kusov

NPR počet párov

TNN tona čistej hmotnosti

UNS nešpecifikované

V. Symboly

* (hviezdička) označuje nový číselný kód.

# (dvojitý krížik) označuje zmenu textu položky.
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VI. Preh¾ad tried a kapitol colného sadzobníka

I. TRIEDA
ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

Kapitola:

1. Živé zvieratá
2. Mäso a požívate¾né droby
3. Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
4. Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani

nezahrnuté
5. Výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

II. TRIEDA
RASTLINNÉ VÝROBKY

Kapitola:

6. Živé rastliny a kvetinárske výrobky
7. Zelenina, jedlé rastliny, korene a h¾uzy
8. Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov
9. Káva, čaj, maté a korenie

10. Obilie
11. Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok
12. Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny
13. Šelak, gumy, živice a iné rastlinné š�avy a vý�ažky
14. Rastlinné pletacie materiály a iné výrobky rastlinného pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

III. TRIEDA
ŽIVOČÍŠNE A RASTLINNÉ TUKY A OLEJE;
 VÝROBKY VZNIKNUTÉ ICH ŠTIEPENÍM;

 UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY;
 ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

Kapitola:

15. Živočíšne a rastlinné tuky a oleje; výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné
vosky

IV. TRIEDA
VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU;

 NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT;
 TABAK A VYROBENÉ TABAKOVÉ NÁHRADKY

Kapitola:

16. Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov
17. Cukor a cukrovinky
18. Kakao a kakaové prípravky
19. Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka; jemné pečivo
20. Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných častí rastlín
21. Rôzne potravinové prípravky
22. Nápoje, liehové tekutiny a ocot
23. Zvyšky a odpady v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo
24. Tabak a vyrobené tabakové náhradky
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V. TRIEDA
NERASTNÉ VÝROBKY

Kapitola:

25. So¾; síra; zeminy a kamene; sadra; vápno a cement
26. Rudy kovov, strusky a popoly
27. Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky

VI. TRIEDA
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ

Kapitola:

28. Anorganické chemické výrobky; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín,
rádioaktívnych prvkov alebo izotopov

29. Organické chemické výrobky
30. Farmaceutické výrobky
31. Hnojivá
32. Trieslovinové a farbiarske vý�ažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby

a laky; tmely; atramenty
33. Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky
34. Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené

vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky
na báze sadry

35. Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy
36. Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré hor¾avé prípravky
37. Fotografické a kinematografické výrobky
38. Rôzne chemické výrobky

VII. TRIEDA
PLASTY A VÝROBKY Z NICH;

 KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO

Kapitola:

39. Plasty a výrobky z nich
40. Kaučuk a výrobky z neho

VIII. TRIEDA
SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH;

 SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY;
 CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV

Kapitola:

41. Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne
42. Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev
43. Kožušiny; umelé kožušiny; výrobky z nich
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IX. TRIEDA
DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE;

 KOROK A KORKOVÉ VÝROBKY;
 VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA A INÉHO MATERIÁLU NA ÚPLETY;

 KOŠIKÁRSKE VÝROBKY

Kapitola:

44. Drevo, drevené výrobky; drevné uhlie
45. Korok a korkové výrobky
46. Výrobky zo slamy, esparta a iného materiálu na úplety; košikárske výrobky

X. TRIEDA
BUNIČINA Z DREVA ALEBO Z INÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNIN;

 ZBEROVÝ PAPIER ALEBO LEPENKA, TIEŽ ODPAD A VÝMET;
 PAPIER, LEPENKA A VÝROBKY Z NICH

Kapitola:

47. Vláknina z dreva alebo z iných celulózových vláknin; zberový papier alebo lepenka, tiež odpad a výmet papiera
alebo lepenky

48. Papier, kartón a lepenka; výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartónu alebo lepenky
49. Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

XI. TRIEDA
TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY

Kapitola:

50. Prírodný hodváb
51. Vlna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia
52. Bavlna
53. Iné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze
54. Chemický syntetický alebo umelý hodváb
55. Chemické (syntetické alebo umelé) strižové vlákna
56. Vata, pls� a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich
57. Koberce a iné textilné podlahové krytiny
58. Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky
59. Impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie
60. Pletené alebo háčkované textílie
61. Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované
62. Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háčkované
63. Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

XII. TRIEDA
OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE,

 PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI;
 UPRAVENÉ PERÁ A TOVAR Z NICH;

 UMELÉ KVETINY; VÝROBKY Z ¼UDSKÝCH VLASOV

Kapitola:

64. Obuv, gamaše a podobné výrobky; časti týchto výrobkov
65. Pokrývky hlavy a ich súčasti
66. Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti
67. Upravené perá a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ¾udských vlasov
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XIII. TRIEDA
VÝROBKY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, S¼UDY

 ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV;
 KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÉ VÝROBKY

Kapitola:

68. Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, s¾udy alebo podobných materiálov
69. Keramické výrobky
70. Sklo a sklenené výrobky

XIV. TRIEDA
PRAVÉ PERLY (PRÍRODNÉ ALEBO UMELÉ PESTOVANÉ), DRAHOKAMY

 A POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI (DOUBLÉ)
 A VÝROBKY Z NICH;

 UMELÁ BIŽUTÉRIA; MINCE

Kapitola:

71. Pravé perly (prírodné alebo umele pestované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými
kovmi (doublé) a výrobky z nich; umelá bižutéria; mince

XV. TRIEDA
ZÁKLADNÉ KOVY A VÝROBKY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV

Kapitola:

72. Železo a oce¾
73. Výrobky zo železa alebo z ocele
74. Meï a výrobky z medi
75. Nikel a výrobky z niklu
76. Hliník a výrobky z hliníka
77. Je vo¾ná, určená na eventuálnu potrebu harmonizovaného systému
78. Olovo a výrobky z olova
79. Zinok a výrobky zo zinku
80. Cín a výrobky z cínu
81. Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich
82. Nástroje, náradie, nožiarske výrobky a jedáce príbory, zo základných kovov; ich časti a súčasti zo základných kovov
83. Rôzne výrobky zo základných kovov

XVI. TRIEDA
STROJE A PRÍSTROJE, ELEKTRICKÉ ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI;
 PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM

 A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU A ČASTI, SÚČASTI
 A PRÍSLUŠENSTVO K TÝMTO PRÍSTROJOM

Kapitola:

84. Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
85. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje

na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
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XVII. TRIEDA

VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Kapitola:

86. Železničné a električkové lokomotívy; vozový park a jeho časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné
zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov

87. Motorové vozidlá, traktory, motocykle a bicykle a iné pozemné vozidlá, ich časti a súčasti a príslušenstvo
(s výnimkou ko¾ajových)

88. Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti
89. Námorné a riečne plavidlá

XVIII. TRIEDA

NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ ALEBO KINEMATOGRAFICKÉ,
 MERACIE, KONTROLNÉ ALEBO PRESNÉ;

 NÁSTROJE A PRÍSTROJE LEKÁRSKE A CHIRURGICKÉ;
 HODINÁRSKE VÝROBKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE;

 ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV A PRÍSTROJOV

Kapitola:

90. Nástroje a prístroje optické, fotografické alebo kinematografické, meracie, kontrolné alebo presné; nástroje
a prístroje lekárske a chirurgické; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov a prístrojov

91. Hodiny a hodinky a ich časti
92. Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

XIX. TRIEDA

ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

Kapitola:

93. Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

XX. TRIEDA

RÔZNE VÝROBKY

Kapitola:

94. Nábytok; lekársky chirurgický nábytok; poste¾oviny a podobné potreby; svietidlá inde neuvedené ani nezahrnuté;
reklamné svietidlá, svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky; montované stavby

95. Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo
96. Rôzne výrobky

XXI. TRIEDA

UMELECKÉ DIELA, ZBERATE¼SKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI

Kapitola:

97. Umelecké diela, zberate¾ské predmety a starožitnosti
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DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB

I. TRIEDA

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

Poznámky

1. Akáko¾vek zmienka v tejto triede o určitom rode alebo druhu zvierat, ak nie je stanovené inak, sa vz�ahuje aj
na mladé zvieratá toho druhu alebo rodu.

2. Ak nie je stanovené inak, výraz þsuchéă alebo þsušenéă výrobky zahŕňa v nomenklatúre aj výrobky dehydrované,
zbavené vody odparením alebo lyofilizované.

Strana 2410 Zbierka zákonov č. 360/1996 Čiastka 127



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

1. kapitola

Živé zvieratá

Poznámka

1. Do tejto kapitoly patria všetky živé zvieratá s výnimkou
a) rýb a kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov uvedených v číslach 0301, 0306 alebo 0307;
b) kultúr mikroorganizmov a ostatných výrobkov čísla 3002;
c) zvierat čísla 9508.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

0101 Kone, somáre, muly a mulice - živé:

- Kone:
01011100 -- Plemenné čistokrvné zvieratá NAR 17.- bez cla
010119 -- Ostatné:
01011910 --- Na porážku NAR 17.- 9.-
01011990 --- Ostatné NAR 17.- 9.-
010120 - Somáre, muly a mulice:
01012010 -- Somáre NAR 4.- 0.9 -100
01012090 -- Muly a mulice NAR 4.- 0.9 -100

0102 Živý hovädzí dobytok:

010210 - Plemenné čistokrvné zvieratá:
01021010 -- Jalovice (hovädzie samice,

    ktoré sa nikdy neotelili) NAR 5.- bez cla
01021030 -- Kravy NAR 5.- bez cla
01021090 -- Ostatné NAR 5.- bez cla
010290 - Ostatné:

-- Domáce druhy:
01029005 --- S hmotnos�ou nepresahujúcou 80 kg NAR 115.2 106.4 CK 1

--- S hmotnos�ou presahujúcou 80 kg
     ale nepresahujúcou 160 kg:

01029021 ---- Na porážku NAR 115.2 106.4 CK 1
01029029 ---- Ostatné NAR 115.2 106.4 CK 1

--- S hmotnos�ou presahujúcou 160 kg
      ale nepresahujúcou 300 kg:

01029041 ---- Na porážku NAR 115.2 106.4 CK 1
01029049 ---- Ostatné NAR 115.2 106.4 CK 1

--- S hmotnos�ou presahujúcou 300 kg:
---- Jalovice (hovädzie samice, ktoré
       sa nikdy neotelili):

01029051 ----- Na porážku NAR 115.2 106.4 CK 1
01029059 ----- Ostatné NAR 115.2 106.4 CK 1

---- Kravy:
01029061 ----- Na porážku NAR 83.8 77.4 CK 1
01029069 ----- Ostatné NAR 83.8 77.4 CK 1

---- Ostatné:
01029071 ----- Na porážku NAR 61.4 56.7 CK 1
01029079 ----- Ostatné NAR 61.4 56.7 CK 1
01029090 -- Ostatné NAR 61.4 56.7 CK 1

0103 Živé svine:

01031000 - Plemenné čistokrvné zvieratá NAR 5.- bez cla
- Ostatné:

010391 -- S hmotnos�ou menšou ako 50 kg:
01039110 --- Domáce druhy NAR 25.- 23.-
01039190 --- Ostatné NAR 25.- 23.-
010392 -- S hmotnos�ou 50 kg alebo vyššou:

--- Domáce druhy:
01039211 ---- Prasnice, ktoré vrhli prasiatka aspoň

       raz a s hmotnos�ou najmenej 160 kg NAR 33.7 31.2 CK 2
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

01039219 ---- Ostatné NAR 33.7 31.2 CK 2
01039290 --- Ostatné NAR 33.7 31.2 CK 2

0104 Ovce a kozy - živé:

010410 - Ovce:
01041010 -- Plemenné čistokrvné zvieratá NAR 5.- bez cla

-- Ostatné:
01041030 --- Jahňatá do jedného roka NAR 130.6 115.3 CK 3
01041080 --- Ostatné NAR 130.6 115.3 CK 3
010420 - Kozy:
01042010 -- Plemenné čistokrvné zvieratá NAR 5.- bez cla
01042090 -- Ostatné NAR 5.- 3.5 -100

0105 Kohúty a  sliepky Gallus domesticus,
kačice, husi, moriaky, morky a per-
ličky - živé, domáce:

- S hmotnos�ou nepresahujúcou 185 g:
010511 -- Kohúty a sliepky (Gallus domesticus):

--- Samičie kurence chovné
      a reprodukčné:

01051111 ---- Na znášanie vajec NAR 12.- 9.-
01051119 ---- Ostatné NAR 12.- 9.-

--- Ostatné:
01051191 ---- Na znášanie vajec NAR 12.- 9.-
01051199 ---- Ostatné NAR 12.- 9.-
01051200 -- Moriaky a morky NAR 12.- 9.-
010519 -- Ostatné:
01051920 --- Husi NAR 12.- 9.-
01051990 --- Kačice a perličky NAR 12.- 9.-

- Ostatné:
01059200 -- Kohúty a sliepky (Gallus domesticus)

    vážiace nie viac ako 2 000 g NAR 12.- 11.1
01059300 -- Kohúty a sliepky (Gallus domesticus)

    vážiace viac ako 2 000 g NAR 12.- 11.1
010599 -- Ostatné:
01059910 --- Kačice NAR 12.- 11.-
01059920 --- Husi NAR 12.- 11.-
01059930 --- Morky a moriaky NAR 12.- 11.-
01059950 --- Perličky NAR 12.- 11.-

010600 Ostatné živé zvieratá:
01060010 - Domáce králiky NAR bez cla bez cla
01060020 - Holuby NAR bez cla bez cla
01060090 - Ostatné NAR bez cla bez cla
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2. kapitola

Mäso a jedlé droby

Poznámka

1. Do tejto kapitoly nepatria
a) výrobky čísiel 0201 až 0208 alebo 0210 nespôsobilé na ¾udskú výživu;
b) črevá, mechúre a žalúdky zo zvierat (číslo 0504) a krv zo zvierat (číslo 0511 alebo 3002);
c) iné živočíšne tuky ako výrobky čísla 0209 (kapitola 15).

Doplnkové poznámky

1. A. Nasledujúcimi výrazmi sa rozumejú:
a) „Hovädzie mäso vcelku“ v zmysle položiek 0201 10 a 0202 10: celé telo porazeného zviera�a po jeho odkrvení,

vyvrhnutí a stiahnutí z kože, s hlavou alebo bez nej, s nohami alebo bez nich a s inými drobami alebo bez
nich. Ak je hovädzie mäso vcelku vybavované bez hláv, musí by� hlava od neho oddelená na mieste hlavového
(atlanto-occipitálneho) kĺbu. Ak je vybavované bez nôh, musia by� nohy oddelené na úrovni carpo-meta-
carpálneho alebo tarso-metatarsálneho kĺbu; hovädzie mäso vcelku zahŕňa prednú čas� so všetkými kos�ami,
ako aj rebrá, krk, podplecie a pliecko s viac ako desiatimi pármi rebier.

b) „Hovädzie mäso polené“ v zmysle položiek 0201 10 a 0202 10: výrobok získaný symetrickým rozdelením
hovädzieho mäsa vcelku stredom krčných, chrbtových, bedrových (lumbálnych) a krížových (sakrálnych)
stavcov a stredom hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbových kostí; „hovädzie mäso polené“ zahŕňa jeho
prednú čas� so všetkými kos�ami, ako aj rebrá, krk, podplecie a pliecko s viac ako desiatimi pármi rebier.

c) „Kompenzované štvrtiny“ v zmysle podpoložiek 0201 20 20 a 0202 20 10 tvoria 
— buï predné štvrtiny, ktoré zahŕňajú všetky kosti, ako aj rebrá, krk, podplecie a pliecko, rozdelené pri

desiatom rebre, a zadné štvrtiny, ktoré zahŕňajú všetky kosti, ako aj stehno a zadnú roštenku so
sviečkovicou, rozdelené pri tre�om rebre, alebo 

— predné štvrtiny, ktoré zahŕňajú všetky kosti, ako aj rebrá, krk, podplecie a pliecko, rozdelené pri piatom
rebre s pripojeným celým bokom a hruïou, a zadné štvrtiny, ktoré zahŕňajú všetky kosti, ako aj stehno
a nízku roštenku so sviečkovicou, rozdelené pri ôsmom rozrezanom rebre. 

Predné a zadné štvrtiny tvoriace „kompenzované štvrtiny“ musia by� predložené na colné vybavenie súčasne
a v rovnakom počte s celkovou hmotnos�ou predných štvrtín zhodnou s celkovou hmotnos�ou zadných
štvrtín; predsa sa však toleruje rozdiel medzi hmotnos�ou týchto dvoch častí zásielky za predpokladu, že
tento rozdiel nie je väčší ako 5 % celkovej hmotnosti �ažšej časti (predných štvrtín alebo zadných štvrtín).

d) „Neoddelené predné štvrtiny“ v zmysle podpoložiek 0201 20 30 a 0202 20 30: predná čas� poleného
hovädzieho mäsa, ktorá zahŕňa všetky kosti, ako aj rebrá, krk, podplecie a pliecko najmenej so štyrmi
a najviac s desiatimi rebrami (prvé štyri rebrá musia by� vcelku, ostatné môžu by� rozdelené), tiež s alebo
bez predstehna s plátkom.

e) „Oddelené predné štvrtiny“ v zmysle podpoložiek 0201 20 30 a 0202 20 30: predná čas� poleného hovädzieho
mäsa, ktorá zahŕňa všetky kosti, ako aj rebrá, krk, podplecie a pliecko najmenej so štyrmi a najviac
s desiatimi rebrami (prvé štyri musia by� vcelku, ostatné môžu by� rozdelené), tiež s bokom alebo bez neho.

f) „Neoddelené zadné štvrtiny“ v zmysle podpoložiek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadná čas� hovädzieho mäsa
vcelku, ktorá zahŕňa všetky kosti, ako aj stehná a nízku roštenku so sviečkovicou najmenej s tromi pármi
celých alebo rozdelených rebier, tiež s alebo bez kolena a boku.

g) „Oddelené zadné štvrtiny“ v zmysle podpoložiek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadná čas� poleného hovädzieho
mäsa, ktorá zahŕňa všetky kosti, ako aj stehná a nízku roštenku so sviečkovicou najmenej s tromi pármi
celých alebo rozdelených rebier, tiež s alebo bez kolena a boku.

h) 11. „Predok s pupkom alebo bez neho“ v zmysle podpoložky 0202 30 50: chrbtová čas� prednej štvrtiny, ktorá
  zahŕňa všetky kosti a nízku roštenku najmenej so štyrmi pármi a najviac desiatimi pármi rebier celých
  alebo rozdelených rebier, tiež s kolenom alebo bez neho, s bokom alebo bez neho.

22. „Hovädzia hruï“ v zmysle podpoložky 0202 30 50: spodná čas� prednej štvrtiny, ktorá zahŕňa stred hrude
  a špičku hrude.

B. Na stanovenie počtu celých alebo rozdelených rebier uvádzaných v odseku A sa berú do úvahy len celé alebo
rozdelené rebrá spojené s chrbtovou kos�ou.

2. A. Nasledujúcimi výrazmi sa rozumejú: 
a) „Bravčové mäso vcelku alebo polené“ v zmysle podpoložiek 0203 11 10 a 0203 21 10: zabité ošípané vo forme

mäsa zo zabitých domácich ošípaných vcelku, po odkrvení a vyvrhnutí, ktorých štetiny a paznechty boli
odstránené. Bravčové mäso polené sa získava rozdelením mäsa vcelku stredom krčných, chrbtových,
bedrových (lumbálnych) a krížových (sakrálnych) stavcov a stredom hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbo-
vých kostí. Mäso vcelku alebo polené môže by� s hlavou, s nožičkami, vnútorným sadlom, obličkami,
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chvostom alebo s bránicou alebo bez nich. Mäso polené môže by� s alebo bez miechy, mozočku a jazyka.
Mäso vcelku alebo polené z prasníc môže by� s mliečnymi ž¾azami alebo bez nich.

b) „Stehno“ v zmysle podpoložiek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadná (chvostová) čas�
poleného mäsa, ktorá zahŕňa kosti s nožičkou alebo bez nej, s kolenom, kožou, podkožným tukom alebo bez
nich. Stehno je oddelené od zvyšku poleného mäsa tak, aby zahŕňalo najviac posledné bedrové rebro.

c) „Predná čas�“ v zmysle podpoložiek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: predný (kraniálny)
diel poleného mäsa bez hlavy vrátane kostí s nožičkou, kolenom, kožou alebo s podkožným tukom alebo bez
nich. Predná čas� je oddelená od zvyšku poleného mäsa tak, aby zahŕňala najviac piate chrbtové rebro. Horný
(chrbtový) diel prednej časti (krkovička) aj s alebo bez lopatky a s priliehajúcimi svalmi (brušného) dielu
prednej časti rezom pod chrbtovou kos�ou.

d) „Pliecko“ v zmysle podpoložiek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodný diel prednej časti
aj s alebo bez lopatky a s priliehajúcimi svalmi, s kos�ou, aj s alebo bez nožičiek, kolena, kože alebo
s podkožným tukom. Lopatka s priliehajúcimi svalmi vybavovaná samostatne zostáva ako kus pliecka v tejto
podpoložke.

e) „Chrbát s kos�ou“ v zmysle podpoložiek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horný diel
poleného mäsa od prvého krčného rebra až po chvostové rebrá, vrátane kostí aj s pravou sviečkovicou,
lopatkou, kožou, s podkožným tukom alebo bez nich. Pravá sviečkovica je oddelená od poleného mäsa rezom
hneï pod chrbtovou kos�ou.

f) „Bok bez kostí“ v zmysle podpoložiek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodný diel poleného
mäsa nazývaný „prerastené“, ktoré sa nachádza medzi stehnom a plieckom, aj s kos�ou alebo bez nej, ale
s kožou a s podkožným tukom.

g) „Polené slaninové boky“ v zmysle podpoložky 0210 19 10: bravčové polovice bez hlavy, rypáku, če¾ustí, krku,
nožičiek, chvosta, vnútorného sadla, obličiek, pravej sviečkovice, lopatkovej kosti, hrudnej kosti, panvovej
kosti a bez bránice.

h) „Predné tri štvrtiny“ v zmysle podpoložky 0210 19 10: polený slaninový bok bez stehna, vykostený alebo
nevykostený.

ij) „Zadné tri štvrtiny“ v zmysle podpoložky 0210 19 20: polený slaninový bok bez prednej časti vykostený alebo
nevykostený.

k) „Polovica“ v zmysle podpoložky 0210 19 20: polený slaninový bok bez stehna a bez prednej časti vykostený
alebo nevykostený. Podpoložka zahŕňa tiež rezy stredu vrátane svalového tkaniva, rebierok a bokov v pri-
rodzenej proporcii celých stredov.

B. Kusy, ktoré vznikli delením uvedeným v doplnkovej poznámke 2 A f), patria do rovnakých položiek len
v tom prípade, ak obsahujú kožu a podkožný tuk. Ak sú delené kusy, ktoré patria do podpoložiek 0210
11 11 a 0210 11 19, ako aj 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60, získané zo slaninových
bokov, z ktorých už boli odstránené kosti uvedené v doplnkovej poznámke 2 A g), rez by mal by� vedený
pod¾a doplnkovej poznámky 2 A b), c) a d); tieto rezy a kúsky z nich musia v každom prípade obsahova�
kosti.

C. Podpoložky 0206 30 31, 0206 49 91 a 0210 90 39 musia zahŕňa� najmä hlavy alebo polovice hláv domácich
ošípaných s mozočkom alebo bez neho, s lícnou čas�ou, s rypákom alebo jazykom a ich časti. Hlava je
oddelená od zvyšku poleného mäsa rovným rezom paralelným s lebkou. Lícne časti, rypák a uši, ako aj
mäso spojené s hlavou, najmä za lebkou a čas�ou krku, sa považujú za časti hlavy. Ale mäso bez kostí,
ktoré patrí k chrbtu alebo k prednej časti (vrátane krku a časti lopatky), sa prípadne zaraïuje do
podpoložiek 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 alebo 0210 19 81.

D. Na účely podpoložiek 0209 00 11 a 0209 00 19 sa za „podkožný tuk“ považuje tukové tkanivo pod kožou
ošípanej spojené s ňou nezávisle od časti ošípanej, kde sa nachádza; v každom prípade musí by� hmotnos�
tukového tkaniva vyššia ako hmotnos� kože. Do týchto podpoložiek patrí aj tuk s odstránenou kožou.

E. Na účely podpoložiek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 sa za „sušené
alebo údené“ považujú výrobky, v ktorých pomer voda — bielkoviny (obsah dusíka x 6,25) je 2,8 alebo menší.

3. A. Na účely čísla 0204 sa nasledujúcimi výrazmi rozumejú:
a) „Mäso vcelku“ v zmysle položiek a podpoložiek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50

51: celé telo zabitého zviera�a po jeho odkrvení a stiahnutí z kože, vybavované s hlavou alebo bez nej,
s nožičkami alebo bez nich a s inými príslušnými drobami alebo bez nich. Ak je mäso vcelku vybavované bez
hláv, musí by� hlava od neho oddelená, a to na mieste hlavového (atlanto-occipitálneho) kĺbu. Ak je
vybavované bez nožičiek, musia by� nožičky oddelené na úrovni carpo-metacarpálneho alebo tarso-meta-
tarsálneho kĺbu.

b) „Mäso polené“ v zmysle podpoložiek 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 a 0204
50 51: výrobok získaný symetrickým rozdelením celého tela zabitého zviera�a v strede krčných, chrbtových,
bedrových a krížových stavcov a v strede hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbových kostí.

c) „Krátke predné štvrtiny“ v zmysle podpoložiek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: predná
čas� mäsa vcelku s hruïou alebo bez nej vrátane všetkých kostí, ako aj rebier, krku a pliecka delené kolmo
na chrbtovú kos� najmenej s piatimi a najviac so siedmimi pármi rebier vcelku alebo delenými.
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d) Krátke predné štvrtiny v zmysle podpoložiek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53 sú predné
časti mäsa vcelku s hruïou alebo bez nej, vrátane všetkých kostí, ako aj rebier, krku a pliecka delené kolmo
na chrbtovú kos� s najmenej piatimi a najviac so siedmimi pármi rebier vcelku alebo delenými.

e) „Chrbty a karé“ v zmysle podpoložiek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zvyšná čas� mäsa
vcelku po oddelení nôh a predných častí s obličkami alebo bez nich; chrbty oddelené od karé musia zahŕňa�
najmenej pä� rebier vcelku alebo delených.

f) „Chrbát a karé“ v zmysle podpoložiek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zvyšná čas� poleného
mäsa po oddelení nôh a krátkych predných častí s obličkami alebo bez nich; chrbát oddelený od karé musí
zahŕňa� najmenej pä� bedrových rebier. Karé oddelené od chrbta musí zahŕňa� najmenej pä� rebier vcelku
alebo delených.

g) „Nohy (nožičky)“ v zmysle podpoložiek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadná čas� mäsa
vcelku, ktorá zahŕňa všetky kosti a nohy rozdelené kolmo na chrbtovú kos� pri šiestom bedrovom rebre
priamo pod bedrovou kos�ou, alebo pri štvrtom rebre krížovej kosti naprieč bedrovou kos�ou pred zrastom
ischio-ohanbovej kosti.

h) „Nohy (nožičky)“ v zmysle podpoložiek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadná čas� poleného
mäsa, ktorá zahŕňa všetky kosti a nohy rozdelené kolmo na chrbtovú kos� pri šiestom bedrovom rebre priamo
pod bedrovou kos�ou alebo pri štvrtom rebre krížovej kosti naprieč bedrovou kos�ou pred zrastom ischio-
ohanbovej kosti.

B. Na určenie počtu rebier vcelku alebo delených pod¾a odseku 3 A sa berú do úvahy len rebrá spojené
s chrbtovou kos�ou.

4. Nasledujúce výrazy znamenajú:
a) „Hydinové kusy s kos�ou“ na účely podpoložiek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 26 20 až 0207 26 70; 0207

35 21 až 0207 35 63, 0207 14 20 až 0207 14 60; 0207 27 20 až 0207 27 70 a 0207 36 21 až 0207 36 63;
kusy v nich špecifikované obsahujú všetky kosti. Hydinové kusy spomínané v písmene a), ktoré majú časti
kostí, budú patri� do podpoložky 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 alebo 0207 36 79.

b) „Polovičky“, na účely podpoložiek 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14
20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25; polovičky nedelenej hydiny získané rezom po dĺžke
popri prsnej kosti a chrbtici.

c) „Štvrtiny“ na účely podpoložiek 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20,
0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25: štvrtiny so stehnom alebo s prsiami, získané priečnym
rezom polovičky.

d) „Celé krídla s alebo tiež bez špičiek“ na účely podpoložiek 0207 13 30, 0207 26 30, 0207 35 31, 0207 14 30,
0207 27 30 a 0207 36 31, 0207 14 30, 0207 27 30 a 0207 36 31: hydinové kusy pozostávajúce z ramennej
kosti, kostí predlaktia (radius a ulna) spolu s príslušným svalstvom. Špičky obsahujúce karpálne kosti
nemusia by� odstránené. Kusy sa odde¾ujú v kĺboch.

e) „Prsia“, na účely podpoložiek 0207 13 50, 0207 26 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 14 50, 0207 27 50,
0207 36 51 a 0207 36 53: hydinové kusy pozostávajúce z prsnej kosti a rebier, distribuované vcelku s oboma
stranami spolu s príslušným svalstvom.

f) „Nohy“ pre účely podpoložiek 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 a 0207 36 63:
kusy hydiny pozostávajúce zo stehennej kosti, kostí predkolenných (fibia a fibula) spolu s príslušným
svalstvom. Kusy sa odde¾ujú v kĺboch.

g) „Dolné časti stehien moriakov a moriek“ na účely podpoložiek 0207 26 60 a 0207 27 60: kusy moriakov
a moriek pozostávajúce z predkolenných kostí (fibia a fibula) spolu s príslušným svalstvom. Kusy sú oddelené
v kĺboch.

h) „Morčacie stehná iné ako dolné časti“ na účely podpoložiek 0207 26 70 a 0207 27 70: kusy moriakov a moriek
obsahujúce stehennú kos� (femur) spolu s príslušným svalstvom alebo stehennú kos�, kosti predkolenia
spolu s príslušným svalstvom. Odde¾ujú sa v kĺboch.

ij) Pod¾a podpoložiek 0207 35 71 a 0207 36 71 sa výrazom „husacie alebo kačacie paletá“ rozumejú celkom
ošklbané husi alebo kačice bez vnútorností a nôh, vykostené (bez prsnej kosti, rebier, chrbtice a krížovej
kosti), ale so stehennou, holennou a krídelnou kos�ou.

5. Nepoužíva sa.

6. a) Nevarené ochutené mäso patrí do kapitoly 16. Ochuteným mäsom sa rozumie nevarené mäso, ktoré bolo
ochutené vnútri hĺbkovo alebo na celom povrchu; ochutenie je buï vidite¾né zrakom, alebo poznate¾né
chu�ou.

b) Výrobky čísla 0210, ku ktorým boli pridané ochucovacie výrobky počas ich výroby, zostávajú zaradené
v tomto čísle, ak pridanie týchto výrobkov nemení charakter celých výrobkov čísla 0210.

7. Na účely čísla 0210 výrazy „mäso a jedlé mäsové droby nasolené alebo v slanom náleve“ znamenajú mäso a jedlé
droby rovnomerne impregnované so¾ou vo všetkých častiach, ktoré majú celkový obsah hmotnosti nie menší
ako 1,2 %.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

0201 Hovädzie mäso čerstvé  alebo
chladené:

02011000 - Vcelku alebo polené UNS 41.7 37.9 CK 1
020120 - Ostatné nevykostené mäso:
02012020 -- Štvrtiny nazývané "kompenzované" UNS 41.7 37.9 CK 1
02012030 -- Neoddelené alebo oddelené

    predné štvrtiny UNS 41.6 37.8 CK 1
02012050 -- Neoddelené alebo oddelené

    zadné štvrtiny UNS 41.4 37.7 CK 1
02012090 -- Ostatné UNS 43.1 38.6 CK 1
02013000 - Vykostené UNS 47.3 40.7 CK 1

0202 Hovädzie mäso mrazené:

02021000 - Vcelku alebo polené UNS 41.7 37.9 CK 1
020220 - Ostatné nevykostené mäso:
02022010 -- Štvrtiny nazývané "kompenzované" UNS 41.7 37.9 CK 1
02022030 -- Neoddelené alebo oddelené

    predné štvrtiny UNS 41.6 37.8 CK 1
02022050 -- Neoddelené alebo oddelené

    zadné štvrtiny UNS 41.4 37.7 CK 1
02022090 -- Ostatné UNS 43.1 38.6 CK 1
020230 - Vykostené:
02023010 -- Predné štvrtiny celé alebo rozdelené

    maximálne na pä� kusov, každý
    z nich v samostatnom bloku; "kom-
    penzované" štvrtiny v dvoch blo-
    koch, z ktorých jeden obsahuje pred-
    nú štvrtinu celú, alebo delenú naj-
    viac na pä� kusov, a druhý obsahuje
    zadnú štvrtinu okrem sviečkovice v
    jednom  kuse UNS 41.4 37.7 CK 1

02023050 -- Predná čas� s pupkom alebo bez
    neho a s hovädzou hruïou UNS 41.4 37.7 CK 1

02023090 -- Ostatné UNS 47.3 40.7 CK 1

0203 Bravčové mäso čerstvé, chladené
alebo mrazené:

- Čerstvé alebo chladené:
020311 -- Vcelku alebo polené:
02031110 --- Z domácich ošípaných UNS 45.8 42.2 CK 2
02031190 --- Ostatné UNS 45.8 42.2 CK 2
020312 -- Stehná, pliecka a ich časti

    nevykostené:
--- Z domácich ošípaných:

02031211 ---- Stehná a kusy z nich UNS 45.8 42.2 CK 2
02031219 ---- Pliecka a kusy z nich UNS 45.8 42.2 CK 2
02031290 --- Ostatné UNS 45.8 42.2 CK 2
020319 -- Ostatné:

--- Z domácich ošípaných:
02031911 ---- Predné časti a kusy z nich UNS 45.8 42.2 CK 2
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

02031913 ---- Chrbty s kos�ou a kusy z nich UNS 45.8 42.2 CK 2
02031915 ---- Boky bez kostí (prerastené)

       a kusy z nich UNS 45.8 42.2 CK 2
---- Ostatné:

02031955 ----- Vykostené UNS 45.8 42.2 CK 2
02031959 ----- Ostatné UNS 45.8 42.2 CK 2
02031990 --- Ostatné UNS 45.8 42.2 CK 2

- Mrazené:
020321 -- Vcelku  alebo polené:
02032110 --- Z domácich ošípaných UNS 45.8 42.2 CK 2
02032190 --- Ostatné UNS 45.8 42.2 CK 2
020322 -- Stehná, pliecka a ich časti

    nevykostené:
--- Z domácich ošípaných:

02032211 ---- Stehná a kusy  z nich UNS 45.8 42.2 CK 2
02032219 ---- Pliecka a kusy z nich UNS 45.8 42.2 CK 2
02032290 --- Ostatné UNS 45.8 42.2 CK 2
020329 -- Ostatné:

--- Z domácich ošípaných:
02032911 ---- Predné časti a kusy z nich UNS 45.8 42.2 CK 2
02032913 ---- Chrbty s kos�ou a kusy z nich UNS 45.8 42.2 CK 2
02032915 ---- Boky bez kostí (prerastené)

       a kusy z nich UNS 45.8 42.2 CK 2
---- Ostatné:

02032955 ----- Vykostené UNS 45.8 42.2 CK 2
02032959 ----- Ostatné UNS 45.8 42.2 CK 2
02032990 --- Ostatné UNS 45.8 42.2 CK 2

0204 Baranie alebo kozie mäso čerstvé,
chladené alebo mrazené:

02041000 - Jahňa vcelku alebo polené, čerstvé,
   alebo chladené UNS 151.6 130.8 CK 3
- Ostatné baranie mäso čerstvé
   alebo chladené:

02042100 -- Vcelku alebo polené UNS 151.6 130.8 CK 3
020422 -- Ostatné nevykostené mäso:
02042210 --- Krátke predné štvrtiny UNS 146.3 128.2 CK 3
02042230 --- Chrbty alebo karé UNS 168.7 139.4 CK 3
02042250 --- Nohy UNS 46.3 28.2 CK 3
02042290 --- Ostatné UNS 129.2 119.1 CK 3
02042300 -- Vykostené UNS 254.2 189.6 CK 3
02043000 - Jahňa vcelku alebo polené, mrazené UNS 254.2 189.6 CK 3

- Ostatné baranie mäso mrazené:
02044100 -- Vcelku alebo polené UNS 151.6 138.3 CK 3
020442 -- Ostatné nevykostené mäso:
02044210 --- Krátke predné štvrtiny UNS 146.3 135.2 CK 3
02044230 --- Chrbty alebo karé UNS 168.7 146.9 CK 3
02044250 --- Nohy UNS 46.3 28.2 CK 3
02044290 --- Ostatné UNS 129.2 119.1 CK 3
020443 -- Vykostené:
02044310 --- Jahňacie UNS 254.2 189.6 CK 3
02044390 --- Ostatné UNS 254.2 189.6 CK 3
020450 - Kozie mäso:
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

-- Čerstvé alebo chladené:
02045011 --- Vcelku alebo polené UNS 20.- 15.-
02045013 --- Krátke predné štvrtiny UNS 20.- 15.-
02045015 --- Chrbty alebo karé UNS 20.- 15.-
02045019 --- Nohy UNS 20.- 15.-

--- Ostatné:
02045031 ---- Nevykostené kusy UNS 20.- 15.-
02045039 ---- Vykostené kusy UNS 20.- 15.-

-- Mrazené:
02045051 --- Vcelku alebo polené UNS 20.- 15.-
02045053 --- Krátke predné štvrtiny UNS 20.- 15.-
02045055 --- Chrbty alebo karé UNS 20.- 15.-
02045059 --- Nohy UNS 20.- 15.-

--- Ostatné:
02045071 ---- Nevykostené kusy UNS 20.- 15.-
02045079 ---- Vykostené kusy UNS 20.- 15.-

020500 Konské mäso, mäso zo somárov, múl
alebo mulíc čerstvé, chladené alebo
mrazené:

- Konské:
02050011 -- Čerstvé alebo chladené UNS 16.- bez cla
02050019 -- Mrazené UNS 16.- bez cla
02050090 - Zo somárov, múl alebo z mulíc UNS 16.- bez cla

0206 Jedlé droby, hovädzie, bravčové,
baranie, kozie, konské, zo somárov, múl
alebo z mulíc čerstvé, chladené alebo
mrazené:

020610 - Hovädzie, čerstvé alebo chladené:
02061010 -- Na výrobu farmaceutických

    produktov UNS 16.- 3.5 -100
-- Ostatné:

02061091 --- Pečeň UNS 16.- 5.-
02061095 --- Hrubá a tenká bránica UNS 16.- 3.5
02061099 --- Ostatné UNS 16.- 3.5

- Hovädzie mrazené:
02062100 -- Jazyky UNS 16.- 3.5
020622 -- Pečeň:
02062210 --- Na výrobu farmaceutických

     produktov UNS 16.- 3.5
02062290 --- Ostatná UNS 16.- 5.-
020629 -- Ostatné:
02062910 --- Na výrobu farmaceutických pro-

     duktov UNS 16.- 3.5 -100
--- Ostatné:

02062991 ---- Hrubá a tenká bránica UNS 16.- 3.5
02062999 ---- Ostatné UNS 16.- 3.5
020630 - Bravčové čerstvé alebo chladené:
02063010 -- Na výrobu farmaceutických

    produktov UNS 16.- 3.5 -100
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-- Ostatné:
--- Z domácich ošípaných:

02063021 ---- Pečeň UNS 16.- 5.-
02063031 ---- Ostatné UNS 16.- 3.5
02063090 --- Ostatné UNS 16.- 3.5

- Bravčové, mrazené:
020641 -- Pečeň:
02064110 --- Na výrobu farmaceutických

     produktov UNS 16.- 3.5
--- Ostatné:

02064191 ---- Z domácich ošípaných UNS 16.- 5.-
02064199 ---- Ostatné UNS 16.- 5.-
020649 -- Ostatné:
02064910 --- Na výrobu farmaceutických

     produktov UNS 16.- 3.5 -100
--- Ostatné:

02064991 ---- Z domácich ošípaných UNS 16.- 3.5
02064999 ---- Ostatné UNS 16.- 3.5
020680 - Ostatné čerstvé alebo chladené:
02068010 -- Na výrobu farmaceutických

    produktov UNS 16.- 3.5 -100
-- Ostatné:

02068091 --- Konské, zo somárov alebo z múl
     a mulíc UNS 16.- 3.5 -100

02068099 --- Baranie alebo kozie UNS 16.- 3.5
020690 - Ostatné mrazené:
02069010 -- Na výrobu farmaceutických

    produktov UNS 16.- 3.5 -100
-- Ostatné:

02069091 --- Konské, zo somárov alebo z múl
     a mulíc UNS 16.- 3.5 -100

02069099 --- Baranie alebo kozie UNS 16.- 3.5

0207 Mäso a jedlé droby z hydiny čísla
0105  čerstvé, chladené alebo
mrazené:

- Z kohútov a zo sliepok
  (Gallus domesticus):

020711 -- Nedelené čerstvé alebo chladené
02071110 --- Ošklbané, vypitvané, s hlavou

      a nôžkami, nazývané "kurčatá 83 %" UNS 54.1 48.6 CK 4
02071130 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy

      a bez nôžok, ale s krkom, srdcom,
       pečeňou a hrvo¾om, nazývané
       "kurčatá 70 %" UNS 54.1 48.6 CK 4

02071190 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy
      a nôžok, krku, srdca, pečene
      a hrvo¾a, nazývané "kurčatá 65 %",
      alebo inak predkladané UNS 54.1 48.6 CK 4

020712 -- Nedelené zmrazené:
02071210 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy

     a bez nôžok, ale s krkom, srdcom,
     pečeňou a hrvo¾om, nazývané
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     "kurčatá 70 %" UNS 54.1 48.6 CK 4
02071290 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy

      a nôžok, krku, srdca, pečene
      a hrvo¾a, nazývané "kurčatá 65 %",
      alebo inak predkladané UNS 54.1 48.6 CK 4

020713 -- Delené mäso a droby čerstvé alebo
    chladené:
--- Delené mäso:

02071310 ---- Vykostené UNS 54.1 48.6 CK 4
---- Nevykostené:

02071320 ----- Polovice alebo štvrtiny UNS 54.1 48.6 CK 4
02071330 ----- Celé krídla, tiež bez špičiek UNS 54.1 48.6 CK 4
02071340 ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče,

        špičky krídiel UNS 54.1 48.6 CK 4
02071350 ----- Prsia a časti pŕs UNS 54.1 48.6 CK 4
02071360 ----- Stehná a časti stehien UNS 54.1 48.6 CK 4
02071370 ----- Ostatné UNS 54.1 48.6 CK 4

--- Droby:
02071391 ---- Pečene UNS 12.- 10.5 CK 4
02071399 ---- Ostatné UNS 54.1 48.6 CK 4
020714 -- Delené mäso a droby mrazené:

--- Delené mäso:
02071410 ---- Vykostené UNS 54.1 48.6 CK 4

---- Nevykostené:
02071420 ----- Polovice alebo štvrtiny UNS 54.1 48.6 CK 4
02071430 ----- Celé krídla, tiež bez špičiek UNS 54.1 48.6 CK 4
02071440 ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče,

        špičky krídiel UNS 54.1 48.6 CK 4
02071450 ----- Prsia a časti pŕs UNS 54.1 48.6 CK 4
02071460 ----- Stehná a časti stehien UNS 54.1 48.6 CK 4
02071470 ----- Ostatné UNS 54.1 48.6 CK 4

--- Droby:
02071491 ---- Pečene UNS 15.- 13.5 CK 4
02071499 ---- Ostatné UNS 54.1 48.6 CK 4

- Z moriakov a moriek:
020724 -- Nedelené čerstvé alebo chladené:
02072410 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy

     a bez nožičiek, s krkom, srdcom,
     pečeňou a hrvo¾om, nazývané
     "morky 80 %" UNS 18.- 16.5

02072490 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy
      a krku, bez nôžok, srdca, pečene
      a hrvo¾a, nazývané "morky 73 %",
      alebo inak predkladané UNS 18.- 16.5

020725 -- Nedelené mrazené:
02072510 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy

     a bez nožičiek, s krkom, srdcom,
     pečeňou a hrvo¾om, nazývané
     "morky 80 %" UNS 18.- 16.5

02072590 --- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy
      a krku, bez nôžok, srdca, pečene
      a hrvo¾a, nazývané "morky 73 %",
      alebo inak predkladané UNS 18.- 16.5

020726 -- Delené mäso a droby čerstvé alebo
    chladené:
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--- Delené mäso:
02072610 ---- Vykostené UNS 18.- 16.5

---- Nevykostené:
02072620 ----- Polovice alebo štvrtiny UNS 18.- 16.5
02072630 ----- Celé krídla, tiež bez špičiek UNS 18.- 16.5
02072640 ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče,

        špičky krídiel UNS 18.- 16.5
02072650 ----- Prsia a časti pŕs UNS 18.- 16.5

----- Stehná a časti stehien:
02072660 ------ Dolné stehná a ich časti UNS 18.- 16.5
02072670 ------ Ostatné UNS 18.- 16.5
02072680 ----- Ostatné UNS 18.- 16.5

--- Droby:
02072691 ---- Pečeň UNS 12.- 10.5
02072699 ---- Ostatné UNS 18.- 16.5
020727 -- Delené mäso a droby zmrazené:

--- Delené mäso:
02072710 ---- Vykostené UNS 18.- 16.5

---- Nevykostené:
02072720 ----- Polovice alebo štvrtiny UNS 18.- 16.5
02072730 ----- Celé krídla, tiež bez špičiek UNS 18.- 16.5
02072740 ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče,

        špičky krídiel UNS 18.- 16.5
02072750 ----- Prsia a časti pŕs UNS 18.- 16.5

----- Stehná a časti stehien:
02072760 ------ Dolné stehná a ich časti UNS 18.- 16.5
02072770 ------ Ostatné UNS 18.- 16.5
02072780 ----- Ostatné UNS 18.- 16.5

--- Droby:
02072791 ---- Pečeň UNS 15.- 13.5
02072799 ---- Ostatné UNS 7.- 5.-

- Z kačíc, husí alebo z perličiek:
020732 -- Nedelené čerstvé alebo chladené:

--- Z kačíc:
02073211 ---- Ošklbané, podrezané, vypitvané

       a s drobami, s hlavou a nôžkami,
       nazývané "kačice 85 %" UNS 18.- 16.5

02073215 ---- Ošklbané, vypitvané, bez hláv
       a nôžok, s krkom, pečeňou, srdcom
       a hrvo¾om, nazývané "kačice 70 %" UNS 18.- 16.5

02073219 ---- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy,
       nôžok a krku, srdca, pečene a hr-
       vo¾a, nazývané "kačice 63 %, alebo
       inak predkladané UNS 18.- 16.5
--- Z husí:

02073251 ---- Ošklbané, nevypitvané, s hlavou
       a nôžkami, nazývané "husi 82 %", UNS 18.- 16.5

02073259 ---- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy
       a nôžok, so srdcom a hrvo¾om
       alebo bez nich, nazývané "husi 75 %",
       alebo inak predkladané UNS 18.- 16.5

02073290 --- Z perličiek UNS 18.- 16.5
020733 -- Nedelené  zmrazené:

--- Z kačíc:
02073311 ---- Ošklbané, vypitvané, bez hláv
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       a nôžok, s krkom, pečeňou, srdcom
       a hrvo¾om, nazývané "kačice 70 %" UNS 18.- 16.5

02073319 ---- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy,
       nôžok a krku, srdca, pečene a hr-
       vo¾a, nazývané "kačice 63 %", alebo
       inak predkladané UNS 18.- 16.5
--- Z husí:

02073351 ---- Ošklbané, nevypitvané, s hlavou
       a nôžkami, nazývané "husi 82 %" UNS 18.- 16.5

02073359 ---- Ošklbané, vypitvané, bez hlavy
       a nôžok, so srdcom a hrvo¾om
       alebo bez nich, nazývané "husi 75 %",
       alebo inak predkladané UNS 18.- 16.5

02073390 --- Z perličiek UNS 18.- 16.5
020734 -- Pečene z kŕmnych husí alebo kačíc

    čerstvé alebo chladené:
02073410 --- Z husí UNS 15.- 13.5
02073490 --- Z kačíc UNS 15.- 13.5
020735 -- Ostatné čerstvé alebo chladené:

--- Delené mäso:
---- Vykostené:

02073511 ----- Z husí UNS 18.- 16.5
02073515 ----- Z kačíc a perličiek UNS 18.- 16.5

---- Nevykostené:
----- Polovice a štvrtiny:

02073521 ------ Z kačíc UNS 18.- 16.5
02073523 ------ Z husí UNS 18.- 16.5
02073525 ------ Z perličiek UNS 18.- 16.5
02073531 ----- Celé krídla, tiež bez špičiek UNS 18.- 16.5
02073541 ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče,

        špičky krídiel UNS 18.- 16.5
----- Prsia a ich časti:

02073551 ------ Z husí UNS 18.- 16.5
02073553 ------ Z kačíc a perličiek UNS 18.- 16.5

----- Stehná a ich časti:
02073561 ------ Z husí UNS 18.- 16.5
02073563 ------ Z kačíc a perličiek UNS 18.- 16.5
02073571 ----- Časti nazývané  "husie alebo kačacie

        paletá" UNS 18.- 16.5
02073579 ----- Ostatné UNS 18.- 16.5

--- Droby:
02073591 ---- Pečene, iné ako z kŕmnych husí alebo

       z kačíc UNS 12.- 10.5
02073599 ---- Ostatné UNS 18.- 16.5
020736 -- Ostatné zmrazené:

--- Delené mäso:
---- Vykostené:

02073611 ----- Z husí UNS 18.- 16.5
02073615 ----- Z kačíc a perličiek UNS 18.- 16.5

---- Nevykostené:
----- Polovice a štvrtiny:

02073621 ------ Z kačíc UNS 18.- 16.5
02073623 ------ Z husí UNS 18.- 16.5
02073625 ------ Z perličiek UNS 18.- 16.5
02073631 ----- Celé krídla, tiež bez špičiek UNS 18.- 16.5
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02073641 ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče,
        špičky krídiel UNS 18.- 16.5
----- Prsia a ich časti:

02073651 ------ Z husí UNS 18.- 16.5
02073653 ------ Z kačíc a perličiek UNS 18.- 16.5

----- Stehná a ich časti:
02073661 ------ Z husí UNS 18.- 16.5
02073663 ------ Z kačíc a perličiek UNS 18.- 16.5
02073671 ----- Časti nazývané  "husie alebo kačacie

        paletá" UNS 18.- 16.5
02073679 ----- Ostatné UNS 18.- 16.5

--- Droby:
---- Pečene:

02073681 ----- Z kŕmnych husí UNS 15.- 13.5
02073685 ----- Z kŕmnych kačíc UNS 15.- 13.5
02073689 ----- Ostatné UNS 15.- 13.5
02073690 ---- Ostatné UNS 18.- 13.5

0208 Ostatné mäso a jedlé droby čerstvé,
chladené alebo mrazené:

020810 - Králičie alebo zajačie:
-- Z domácich králikov:

02081011 --- Čerstvé alebo chladené UNS 5.- bez cla
02081019 --- Mrazené UNS 5.- bez cla
02081090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
02082000 - Žabacie stehienka UNS bez cla bez cla
020890 - Ostatné:
02089010 -- Z domácich holubov UNS 6.5 bez cla

-- Zo zveriny, iné ako z králikov
    a zajacov:

02089020 --- Z prepelíc UNS 6.5 bez cla
02089040 --- Ostatné UNS 6.5 bez cla
02089050 -- Mäso ve¾rybie a tulenie UNS 6.5 bez cla
02089060 -- Sobie UNS 6.5 bez cla
02089080 -- Ostatné UNS 6.5 bez cla

020900 Bravčová slanina neprerastená chudým
mäsom, bravčový a hydinový tuk nevy-
škvarený alebo inak neextrahovaný,
všetko čerstvé, chladené, mrazené, naso-
lené alebo v slanom náleve, sušené alebo
údené:

- Slanina:
02090011 -- Čerstvá, chladená, mrazená, naso-

    lená alebo v slanom náleve UNS 25.- 22.5
02090019 -- Sušená alebo údená UNS 25.- 22.5
02090030 - Bravčové sadlo iné ako patriace

   do podpoložiek 0209 00 11 alebo
   0209 00 19 UNS 25.- 22.5

02090090 - Hydinové sadlo UNS 25.- 22.5
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0210 Mäso a jedlé droby nasolené alebo
v slanom náleve, sušené alebo údené,
múčky a prášky, jedlé, z mäsa alebo
z drobov:

- Bravčové mäso:
021011 -- Stehná, pliecka a ich časti

    nevykostené:
--- Z domácich ošípaných:
---- Nasolené alebo v slanom náleve:

02101111 ----- Stehná a ich časti UNS 24.- 21.5
02101119 ----- Pliecka a ich časti UNS 25.- 22.5

---- Sušené alebo údené:
02101131 ----- Stehná a ich časti UNS 24.- 21.5
02101139 ----- Pliecka a ich časti UNS 25.- 22.5
02101190 --- Ostatné UNS 25.- 22.5
021012 -- Bôčiky (prerastené) a ich časti:

--- Z domácich ošípaných:
02101211 ---- Nasolené alebo v slanom náleve UNS 25.- 22.5
02101219 ---- Sušené alebo údené UNS 25.- 22.5
02101290 --- Ostatné UNS 25.- 22.5
021019 -- Ostatné:

--- Z domácich ošípaných:
---- Nasolené alebo v slanom náleve:

02101910 ----- Polené slaninové boky alebo
        predné tri štvrtiny UNS 25.- 22.5

02101920 ----- Zadné tri štvrtiny alebo polovice UNS 25.- 22.5
02101930 ----- Predné časti a kusy z nich UNS 25.- 22.5
02101940 ----- Chrbty s kos�ou a kusy z nich UNS 25.- 22.5

----- Ostatné:
02101951 ------ Vykostené UNS 25.- 22.5
02101959 ------ Ostatné UNS 25.- 22.5

---- Sušené alebo údené:
02101960 ----- Predné časti a kusy z nich UNS 25.- 22.5
02101970 ----- Chrbty s kos�ou a kusy z nich UNS 25.- 22.5

----- Ostatné:
02101981 ------ Vykostené: UNS 25.- 22.5
02101989 ------ Ostatné UNS 25.- 22.5
02101990 --- Ostatné UNS 25.- 22.5
021020 - Hovädzie mäso:
02102010 -- Nevykostené UNS 39.8 32.4 CK 5
02102090 -- Vykostené UNS 47.3 38.7 CK 5
021090 - Ostatné vrátane jedlých múčok

   a práškov z mäsa alebo z drobov:
-- Mäso:

02109010 --- Konské slané alebo v slanom
     náleve, alebo sušené UNS 24.- 18.-
--- Baranie a kozie:

02109011 ---- Nevykostené UNS 151.6 138,3 CK 5
02109019 ---- Vykostené UNS 251.- 188.- CK 5
02109021 --- Sobie UNS 129.2 bez cla CK 5
02109029 --- Ostatné UNS 129.2 118.1 CK 5

-- Droby:
--- Z domácich ošípaných:

02109031 ---- Pečeň UNS 24.- 22.-
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02109039 ---- Ostatné UNS 24.- 22.-
--- Hovädzie:

02109041 ---- Hrubá a tenká bránica UNS 24.- 22.-
02109049 ---- Ostatné UNS 24.- 22.-
02109060 --- Baranie a kozie UNS 77.6 66.3

--- Ostatné:
---- Hydinová pečeň:

02109071 ----- Pečeň z vykŕmených husí
        alebo kačíc, nasolená alebo
        v slanom náleve UNS 24.- 22.-

02109079 ----- Ostatné UNS 24.- 22.-
02109080 ---- Ostatné UNS 24.- 22.-
02109090 -- Jedlé múčky a prášky z mäsa

    alebo drobov UNS 24.- 22.-
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3. kapitola

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) morské cicavce (číslo 0106) alebo ich mäso (číslo 0208 alebo 0210);
b) ryby (vrátane ich pečene, ikier a mliečia) a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce mŕtve a nespôso-

bilé na ¾udskú výživu pre ich prirodzenú povahu alebo vzh¾adom na stav, v akom sa nachádzajú (kapitola 5);
múčky, prášky a pelety z rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z ostatných vodných bezstavovcov, nespô-
sobilé na ¾udskú výživu (číslo 2301);

c) kaviár a kaviárové náhradky pripravené z rybacích ikier (číslo 1604).

2. V tejto kapitole sa výrazom „pelety“ rozumejú výrobky, ktoré boli aglomerované priamo zlisovaním alebo
pridaním malého množstva spojiva.

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 2427
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0301 Živé ryby:

030110 - Akváriové ryby:
03011010 -- Sladkovodné UNS bez cla bez cla
03011090 -- Morské UNS bez cla bez cla

- Ostatné živé ryby:
030191 -- Pstruhy  (Salmo trutta, Oncorhynchus

    mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncor-
    hynchus aguabonita, Oncorhynchus
    gilae, Oncorhynchus apache a Oncor-
    hynchus chrysogaster):

03019110 --- Druhu Onchorhynchus apache a On-
     corhynchus chrysogaster UNS 5.- bez cla

03019190 --- Ostatné UNS 7.- 6.4
03019200 -- Úhory (Anguilla spp.) UNS 5.- bez cla
03019300 -- Kapry UNS 12.- 10.8
030199 -- Ostatné:

--- Sladkovodné:
03019911 ---- Losos obyčajný (Oncorhynchus nerka,

      Oncorhynchus gorbutscha, Oncorhyn-
      chus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
      Oncorhynchus kisutsch, Oncorhynchus
       masou a Oncorhynchus rhodurus),
       losos  obyčajný (Salmo salar) a hla-
       vátka dunajská (Hucho hucho) UNS 5.- bez cla

03019919 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla
03019990 --- Morské UNS 5.- bez cla

0302 Ryby čerstvé alebo chladené s vý-
nimkou rybacieho filé a ostatného
rybacieho mäsa čísla 0304:

- Lososovité ryby s výnimkou pečene,
  ikier a mliečia:

030211 -- Pstruhy  (Salmo trutta, Oncorhynchus
    mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncor-
    hynchus aguabonita, Oncorhynchus
    gilae, Oncorhynchus apache a Oncor-
     hynchus chrysogaster):

03021110 --- Druhu Onchorhynchus apache a On-
     corhynchus chrysogaster UNS 5.- bez cla

03021190 --- Ostatné UNS 5.- 1.1
03021200 -- Losos obyčajný (Oncorhynchus nerka,

   Oncorhynchus gorbutscha, Oncorhyn-
   chus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
   Oncorhynchus kisutsch, Oncorhynchus
   masou a Oncorhynchus rhodurus)
   losos  obyčajný (Salmo salar) a hlavát-
   ka dunajská  (Hucho hucho) UNS 5.- bez cla

03021900 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
- Platesovité ryby (Pleuronectidae
  Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
  Scophthalmidae a Citharidae)
   s výnimkou pečene, ikier a mliečia:
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030221 -- Kambaly (Reinhardtius hippoglo-
    soides, Hippoglossus hippoglossus,
    Hippoglossus stenolepis):

03022110 --- Kambala čierna (Reinhardtius UNS 5.- bez cla
     hippoglossoides) UNS 5.- bez cla

03022130 --- Kambala atlantická (Hippoglossus
     hippoglossus) UNS 5.- bez cla

03022190 --- Kambala tichomorská (Hippoglo-
      ssus stenolepis) UNS 5.- bez cla

03022200 -- Platesy (Pleuronectes platessa) UNS 5.- bez cla
03022300 -- Morské jazyky (Solea spp.) UNS 5.- bez cla
030229 -- Ostatné:
03022910 --- Platesy (Lepidorhombus spp.) UNS 5.- bez cla
03022990 --- Ostatné UNS 5.- bez cla

- Tuniaky (rod Thunnus), tuniaky malé
   (bonitos) s pruhovaným bruchom
   [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]
   s výnimkou pečene, ikier a mliečia:

030231 -- Tuniaky biele alebo krídlaté
    (Thunnus alalunga):

03023110 --- Na priemyselné spracovanie vý-
     robkov patriacich do čísla 1604 UNS 5.- bez cla

03023190 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
030232 -- Tuniaky žltoplutvé

    (Thunnus albacares):
03023210 --- Na priemyselné spracovanie vý-

     robkov patriacich do čísla 1604 UNS 5.- bez cla
03023290 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
030233 -- Tuniaky malé (bonitos) s pruhovaným

    bruchom [Euthynnus (Katsuwonus)
    pelamis]:

03023310 --- Na priemyselné spracovanie výrob-
     kov patriacich do čísla 1604 UNS 5.- bez cla

03023390 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
030239 -- Ostatné:

--- Na priemyselné spracovanie výrob-
     kov patriacich do čísla 1604:

03023911 ---- Tuniaky modroplutvé (Thunnus
       thynnus) UNS 5.- bez cla

03023919 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla
--- Ostatné:

03023991 ---- Tuniaky modroplutvé  (Thunnus 
       thynnus) UNS 5.- bez cla

03023999 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla
030240 - Slede (Clupea harengus, Clupea

   pallasii) s výnimkou pečene, ikier
   a mliečia:

03024005 -- Od 1. januára do 14. februára UNS 5.- bez cla
03024010 -- Od 15. februára do 15. júna UNS 5.- bez cla
03024098 -- Od 16. júna do 31. decembra UNS 5.- bez cla
030250 - Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac,

   Gadus macrocephalus) s výnimkou
   pečene, ikier a mliečia:

03025010 -- Tresky druhu Gadus morhua UNS 5.- bez cla
03025090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla



Strana 32 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2430

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

- Ostatné ryby s výnimkou pečene,
   ikier a mliečia:

030261 -- Sardinky (Sardina pilchardus, Sardi-
    nops spp.), malé sardinky (Sardinella
    spp.), šproty (Sprattus sprattus):

03026110 --- Sardinky druhu Sardina pilchardus UNS 5.- bez cla
03026130 --- Sardinky rodu Sardinops; malé sar-

     dinky (Sardinella spp.) UNS 5.- bez cla
--- Šproty (Sprattus sprattus):

03026190 ---- Od 1. januára do 14. februára UNS 5.- bez cla
03026191 ---- Od 15. februára do 15. júna UNS 5.- bez cla
03026198 ---- Od 16. júna do 31. decembra UNS 5.- bez cla
03026200 -- Tresky škvrnité (Merlanogrammus

    aeglefinnus) UNS 5.- bez cla
03026300 -- Tresky polak (Pollachius virens) UNS 5.- bez cla
030264 -- Makrely (Scomber scombrus, Scom-

    ber australasicus, Scomber japonicus):
03026405 --- Od 1. januára do 14.  februára UNS 5.- bez cla
03026410 --- Od 15. februára do 15. júna UNS 5.- bez cla
03026498 --- Od 16. júna do 31. decembra UNS 5.- bez cla
030265 -- Žraloky:
03026520 --- Žraloky čiernobieloškvrnité druhu

     Squalus acanthias UNS 5.- bez cla
03026550 --- Žraloky škvrnité Scyliorhinus spp. UNS 5.- bez cla
03026590 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
03026600 -- Úhory (Anguilla spp.) UNS 5.- bez cla
030269 -- Ostatné:

--- Sladkovodné ryby:
03026911 ---- Kapry UNS 12.- 0.7
03026919 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla

--- Morské ryby:
---- Ryby druhu Euthynnus, iné ako
      tuniaky malé (bonitos) s pruhova-
      ným bruchom [Euthynus (Katsuwo-
      nus) pelamis] patriace do položky
      030233:

03026921 ----- Na priemyselné spracovanie výrob-
        kov patriacich do čísla 1604 UNS 5.- bez cla

03026925 ----- Ostatné UNS 5.- bez cla
---- Ropušky severské čiže ostriežiky
      (Sebastes spp.):

03026931 ----- Ostriežiky druhu Sebastes marinus UNS 5.- bez cla
03026933 ----- Ostatné UNS 5.- bez cla
03026935 ---- Ryby druhu Boreogadus saida UNS 5.- bez cla
03026941 ---- Treska bez fúzov (Merlangius

       merlangus) UNS 5.- bez cla
03026945 ---- Mieň morský (Molva spp.) UNS 5.- bez cla
03026951 ---- Treska aljašská (Theragra UNS 5.- bez cla

       chalcogramma) a treska žltá
       (Pollachius pollachius) UNS 5.- bez cla

03026955 ---- Ančovičky (Engraulis spp.) UNS 5.- bez cla
03026961 ---- Morské pražmy (Dentex dentex

       a Pagellus spp.) UNS 5.- bez cla
---- Tresky (Merluccius spp. Urophycis spp):
----- Tresky rodu Merlucius:
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* 03026966 ------ Plytčinová treska (Merluccius capensi UNS 5.- bez cla
         a hlbinná treska (Merluccius parado-
         xus) UNS 5.- bez cla

* 03026967 ------ Južná treska (Merluccius australis) UNS 5.- bez cla
* 03026968 ------ Ostatné UNS 5.- bez cla
* 03026969 ----- Tresky rodu urophycis UNS 5.- bez cla

03026975 ---- Raja (Brama spp.) UNS 5.- bez cla
03026981 ---- Ďas morský (Lophius spp.) UNS 5.- bez cla
03026985 ---- Tresky poutassou (Micromesistius

       poutassou alebo Gadus poutassou) UNS 5.- bez cla
03026986 ---- Južné tresky (Micromesistius

       australis) UNS 5.- bez cla
03026987 ---- Mečúň obyčajný (Xiphias gladius) UNS 5.- bez cla
03026991 ---- Kranas obyčajný  (Caranx trachurus,

      Trachurus trachurus) UNS 5.- bez cla
03026992 ---- Ryby če¾ade Ophididae (Gynepterus

       blacodes) UNS 5.- bez cla
03026993 ---- Ryby druhu  Uranoseopidae

       (Kathetostoma giganteum) UNS 5.- bez cla
03026994 ---- Morský okúň (Dicentrarchus labrax) UNS 5.- bez cla
03026995 ---- Pražma zlatohlavá morská

      (Sparus aurata) UNS 5.- bez cla
03026999 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla
03027000 - Pečene, ikry a mliečie UNS 5.- bez cla

0303 Ryby zmrazené s výnimkou rybacieho
filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 
0304:

03031000 - Losos obyčajný (Oncorhynchus nerka,
  Oncorhynchus gorbuscha,
  Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-
  wytscha, Oncorhynchus kisutch,
  hynchus masou a Oncorhynchus rhodu-
  rus)  s výnimkou pečene, ikier a mliečia UNS 5.- bez cla
- Ostatné lososovité ryby s výnimkou
   pečene, ikier a mliečia:

030321 -- Pstruhy  (Salmo trutta, Oncorhynchus
    mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncor-
    hynchus aguabonita, Oncorhynchus
    gilae, Oncorhynchus apache a Oncor-
    hynchus chrysogaster):

03032110 --- Druhu Onchorhynchus apache a On-
     corhynchus chrysogaster UNS 5.- bez cla

03032190 --- Ostatné UNS 7.- 1.1
03032200 -- Losos  obyčajný (Salmo salar) a hlavát-

    ka dunajská (Hucho hucho) UNS 5.- bez cla
03032900 -- Ostatné UNS 5.- bez cla

- Platesovité ryby (Pleuronectidae,
  Bothidae, Cynglossidae, Soleidae,
  Scophtalmidae a Citharidae) s vý-
  nimkou pečene, ikier a mliečia:

030331 -- Kambaly (halibuti) (Reinhardtius
    hippoglossoides, Hippoglossus hippo-
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    glossus, Hippoglossus stenolepis):
03033110 --- Kambala čierna (Reinhardtius

     hippoglossoides) UNS 5.- bez cla
03033130 --- Kambala atlantická (Hippoglossus

     hippoglossus) UNS 5.- bez cla
03033190 --- Kambala tichomorská (Hippoglossus

     stenolepis) UNS 5.- bez cla
03033200 -- Platesy (Pleuronectes platessa) UNS 5.- bez cla
03033300 -- Morské jazyky (Solea spp.) UNS 5.- bez cla
030339 -- Ostatné:
03033910 --- Platesa obyčajná (Platichthys flesus) UNS 5.- bez cla
03033920 --- Platesa (Lepidorhombus spp.) UNS 5.- bez cla
03033930 --- Ryby rodu Rhombosolea UNS 5.- bez cla
03033980 --- Ostatné UNS 5.- bez cla

- Tuniaky (druhu Thunnus), tuniaky
   malé (bonitos) s pruhovaným bru-
   chom [Euthynnus (Katsuwonus) pe-
   lanis] s výnimkou pečene, ikier
   a mliečia:

030341 -- Tuniaky biele alebo krídlaté
    (Thunnus alalunga):
--- Na priemyselné spracovanie výrob-
     kov patriacich do čísla 1604:

03034111 ---- Celé UNS 5.- bez cla
03034113 ---- Vypitvané a bez žiabier UNS 5.- bez cla
03034119 ---- Ostatné (napr. bez hláv) UNS 5.- bez cla
03034190 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
030342 -- Tuniaky žltoplutvé (Thunnus

    albacares):
--- Na priemyselné spracovanie výrobkov
     patriacich do čísla 1604:
---- Celé:

03034212 ----- S hmotnos�ou jedného kusa vyššou
        ako 10 kg UNS 5.- bez cla

03034218 ----- Ostatné UNS 5.- bez cla
---- Vypitvané a bez žiabier:

03034232 ----- S hmotnos�ou jedného kusa
        vyššou ako 10 kg UNS 5.- bez cla

03034238 ----- Ostatné UNS 5.- bez cla
---- Ostatné (napr. bez hláv):

03034252 ----- S hmotnos�ou jedného kusa
        vyššou ako 10 kg UNS 5.- bez cla

03034258 ----- Ostatné UNS 5.- bez cla
03034290 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
030343 -- Tuniaky malé (bonitos) s pruhovaným

    bruchom [Euthynnus (Katsuwonus)
    pelamis]:
--- Na priemyselné spracovanie výrob-
     kov patriacich do čísla 1604

03034311 ---- Celé UNS 5.- bez cla
03034313 ---- Vypitvané a bez žiabier UNS 5.- bez cla
03034319 ---- Ostatné (napr. bez hláv) UNS 5.- bez cla
03034390 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
030349 -- Ostatné:

--- Na priemyselné spracovanie výrob-
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     kov patriacich do čísla 1604:
---- Tuniaky modroplutvé
       (Thunnus thynnus):

03034921 ----- Celé UNS 5.- bez cla
03034923 ----- Vypitvané a bez žiabier UNS 5.- bez cla
03034929 ----- Ostatné (napr. bez hláv) UNS 5.- bez cla

---- Ostatné:
03034941 ----- Celé UNS 5.- bez cla
03034943 ----- Vypitvané a bez žiabier UNS 5.- bez cla
03034949 ----- Ostatné (napr. bez hláv) UNS 5.- bez cla
03034990 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
030350 - Slede (Clupea harengus,  Clupea

   pallasii) s výnimkou pečene, ikier
   a mliečia:

03035005 -- Od 1. januára do 14. februára UNS 5.- bez cla
03035010 -- Od 15. februára do 15. júna UNS 5.- bez cla
03035098 -- Od 16. júna do 31. decembra UNS 5.- bez cla
030360 - Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac,

   Gadus macrocephalus) s výnimkou
    pečene, ikier a mliečia:

03036011 -- Druhu Gadus morhua UNS 5.- bez cla
03036019 -- Druhu Gadus ogac UNS 5.- bez cla
03036090 -- Druhu Gadus macrocephalus UNS 5.- bez cla

- Ostatné ryby s výnimkou pečene,
   ikier a mliečia:

030371 -- Sardinky (Sardina pilchardus,
    Sardinops spp)., malé sardinky
    (Sardinella spp.), šproty (Sprattus
    sprattus):

03037110 --- Sardinky druhu Sardina pilchardus UNS 5.- bez cla
03037130 --- Sardinky rodu Sardinops, malé

     sardinky (Sardinella spp.) UNS 5.- bez cla
--- Šproty (Sprattus sprattus):

03037190 ---- Od 1. januára do 14. februára UNS 5.- bez cla
03037191 ---- Od 15. februára do 15. júna UNS 5.- bez cla
03037198 ---- Od 16. júna do 31. decembra UNS 5.- bez cla
03037200 -- Tresky škvrnité (Melanogrammus

     aeglefinus) UNS 5.- bez cla
03037300 -- Tresky polak (Pollachius virens) UNS 5.- bez cla
030374 -- Makrely (Scomber scombrus,

    Scomber australasicus, Scomber
     japonicus):
--- Druhy Scomber scombrus a
     Scomber japonicus:

03037410 ---- Od 1. januára do 14. februára UNS 5.- bez cla
03037411 ---- Od 15. februára do 15. júna UNS 5.- bez cla
03037420 ---- Od 16. júna do 31. decembra UNS 5.- bez cla
03037490 --- Druh Scomber australasicus UNS 5.- bez cla
030375 -- Žraloky:
03037520 --- Ostroni (Squalus acanthias) UNS 5.- bez cla
03037550 --- Žraloky čiernobieloškvrnité

     (Scyliorhinus spp.) UNS 5.- bez cla
03037590 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
03037600 -- Úhory (Anquilla spp.) UNS 5.- bez cla
03037700 -- Ostrieže morské (Dicentrarchus
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     labrax, Dicentrarchus punctatus) UNS 5.- bez cla
030378 -- Tresky (Merluccius spp., Urophycis spp.):

--- Tresky  rodu Merluccius:
* 03037811 ---- Plytčinová treska (Merluccius capensis)

       hlbinná treska  (Merlucius paradoxus) UNS 5.- bez cla
* 03037812 ---- Argentínska treska (Merluccius hubbsi) UNS 5.- bez cla
* 03037813 ---- Južná treska (Merluccius australis) UNS 5.- bez cla
* 03037819 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla

03037890 --- Tresky rodu Urophycis UNS 5.- bez cla
030379 -- Ostatné:

--- Sladkovodné ryby:
03037911 ---- Kapry UNS 5.- 0.7
03037919 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla

--- Morské ryby:
---- Ryby rodu Euthynnus, iné ako tu-
      niaky malé (bonitos) s pruhovaným
      bruchom [Euthynnus (Katsuwonus)
      pelamis], ktoré patria do položky
      030343:
----- Na priemyselné spracovanie vý-
        robkov patriacich do čísla 1604:

03037921 ------ Celé UNS 5.- bez cla
03037923 ------ Vypitvané a bez žiabier UNS 5.- bez cla
03037929 ------ Ostatné (napr. bez hláv) UNS 5.- bez cla
03037931 ----- Ostatné UNS 5.- bez cla

---- Ropušky severské čiže
       ostriežiky (Sebastes spp.):

03037935 ----- Druhu Sebastes marínus UNS 5.- bez cla
03037937 ----- Ostatné UNS 5.- bez cla
03037941 ---- Ryby druhu Boreogadus saida UNS 5.- bez cla
03037945 ---- Treska bez fúzov (Merlangus UNS 5.- bez cla

       merlangus)
03037951 ---- Mieň (Molva spp.) UNS 5.- bez cla
03037955 ---- Treska aljašská (Theragra

       chalcogramma) a treska žltá
       polak (Pollachius pollachius) UNS 5.- bez cla
---- Ryby druhu Orcynopsis
       unicolor:

03037960 ----- Od 1. januára do 14. februára UNS 5.- bez cla
03037961 ----- Od 15. februára do 15. júna UNS 5.- bez cla
03037962 ----- Od 16. júna do 31. decembra UNS 5.- bez cla
03037965 ---- Ančovičky (Engraulis spp.) UNS 5.- bez cla
03037971 ---- Morské pražmy (druhov Dentex

      dentex a Pagellus spp.) UNS 5.- bez cla
03037975 ---- Raja (Brama spp.) UNS 5.- bez cla
03037981 ---- Ďas morský (Lophius spp.) UNS 5.- bez cla
03037983 ---- Tresky poutassou (Micromesistius

       poutassou alebo Gadus potassou) UNS 5.- bez cla
03037985 ---- Južné tresky (Micromesistius

       australis) UNS 5.- bez cla
03037987 ---- Mečúň obyčajný (Xiphias gladius) UNS 5.- bez cla
03037991 ---- Kranas obyčajný (Caranx trachurus, UNS 5.- bez cla

      Trachurus trachurus) UNS 5.- bez cla
03037992 ---- Ryby če¾ade Merluccidaee (Macruronus

       novae zelandiae) UNS 5.- bez cla
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03037993 ---- Ryby če¾ade Ophididae  (Gynepterus
       blacodes) UNS 5.- bez cla

03037994 ---- Ryby rodu Pelotreis flaviatus a Pelo-
       torhapmhus novae zelandiae UNS 5.- bez cla

03037995 ---- Ryby rodu  Uranoscopidae (Katheto-
       stoma giganteum) UNS 5.- bez cla

03037996 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla
* 030380 - Pečene, ikry a mliečie:
* 03038010 -- Tuhé a jemné ikry a mliečie na výrobu 

    deoxyribonukleovej kyseliny alebo 
    sulfátového protamínu UNS 5.- bez cla

* 03038090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla

0304 Rybacie filé a iné rybacie mäso (tiež
mleté) čerstvé, chladené alebo mrazené:

030410 - Čerstvé alebo chladené:
-- Filé:
--- Zo sladkovodných rýb:

03041011 ---- Z pstruhov (Salmo trutta, Oncorhynchus
      mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-
      chus aguabonita, Oncorhynchus gilae UNS 5.- bez cla

03041013 ---- Z  lososa obyčajného (Oncorhynchus
      nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On-
      corhynchus keta, Oncorhynchus tscha-
      wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor-
      hynchus masou a Oncorhynchus rhodu-
      rus), z atlantického lososa (Salmo salar)
      a z hlavátky dunajskej (Hucho hucho) UNS 5.- bez cla

03041019 ---- Z ostatných sladkovodných rýb UNS 5.- bez cla
--- Ostatné:

03041031 ---- Z tresiek (Gadus morhua, Gadus
       ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb
       druhu Boreogadus saida UNS 5.- bez cla

03041033 ---- Z tresky polak (Pollachius virens) UNS 5.- bez cla
03041035 ---- Z ropušnice severskej čiže z ostrieži-

       kov (Sabastes spp.) UNS 5.- bez cla
03041038 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla

-- Ostatné rybacie mäso (tiež mleté):
03041091 --- Zo sladkovodných rýb UNS 5.- bez cla

--- Ostatné:
---- Filé zo sleïov:

03041094 ----- Od 1. januára do 14. februára UNS 5.- bez cla
03041095 ----- Od 15. februára do 15. júna UNS 5.- bez cla
03041096 ----- Od 16. júna do 31. decembra UNS 5.- bez cla
03041098 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla
030420 - Zmrazené filé:

-- Zo sladkovodných rýb:
03042011 --- Z pstruhov (Salmo trutta, Oncorhynchus

     mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-
     chus aquabonita, Oncorhynchus gilae) UNS 5.- bez cla

03042013 --- Z  lososa obyčajného (Oncorhynchus
      nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On-
      corhynchus keta, Oncorhynchus tscha-
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      wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor-
      hynchus masou a Oncorhynchus rhodu-
      rus), z atlantického lososa (Salmo salar)
      a z hlavátky dunajskej (Hucho hucho) UNS 5.- bez cla

03042019 --- Z ostatných sladkovodných rýb UNS 5.- bez cla
-- Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac,
    Gadus macrocephalus) a z rýb druhu
     Boreogadus saida:

03042021 --- Z tresiek druhu Gadus macrocephalus UNS 5.- bez cla
03042029 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
03042031 -- Z tresky čiernej (Pollachius virens) UNS 5.- bez cla
03042033 -- Z tresky škvrnitej (Melanogrammus UNS 5.- bez cla

    aeglefinus)
-- Z ropušiek severských, čiže ostriežikov
    (Sebastes spp.):

03042035 --- Z druhu Sebastes marinus UNS 5.- bez cla
03042037 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
03042041 -- Z tresiek bez fúzov (Merlangus

    merlangus) UNS 5.- bez cla
03042043 -- Z mieňa (Molva spp.) UNS 5.- bez cla
03042045 -- Z tuniakov (druhu Thunnus) a z rýb

    rodu Euthynnus UNS 5.- bez cla
-- Z makrel (Scomber scombrus, Scomber
    australasicus, Scomber japonicus)
    a z rýb druhu Orcinopsis unicolor:

03042051 --- Z makrel druhu Scomber austarlasicus UNS 5.- bez cla
03042053 --- Ostatné UNS 5.- bez cla

-- Z tresiek  (Merluccius spp.,
    Urophycis spp.):

* --- Z tresiek rodu Merluccius:
* 03042055 ---- Z plytčinovej tresky (Merluccius capen-

       sis) a z hlbinnej tresky (Merluccius pa-
       radoxus) UNS 5.- bez cla

* 03042056 ---- Z argentínskej tresky (Merluccius  
       hubsii) UNS 5.- bez cla

* 03042058 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla
03042059 --- Z tresiek druhu Urophycis UNS 5.- bez cla

-- Zo žralokov:
03042061 --- Z ostriežov a žralokov (Squalus

      acanthias a Scyliorhinus spp.) UNS 5.- bez cla
03042069 --- Z ostatných žralokov UNS 5.- bez cla
03042071 -- Z plates (Pleuronectes platessa) UNS 5.- bez cla
03042073 -- Z plates malých (Platichthys flesus) UNS 5.- bez cla
03042075 -- Zo sleïov (Clupea harengus,

    Clupea pallasii) UNS 5.- bez cla
03042079 -- Z kambaly tlamatej (Lepidor-

    hombus spp.) UNS 5.- bez cla
03042081 -- Z raje (Brama spp.) UNS 5.- bez cla
03042083 -- Z ïasov morských (Lophius spp.) UNS 5.- bez cla
03042085 -- Z tresky aljašskej (Theragra

    chalcogramma) UNS 5.- bez cla
03042087 -- Z mečúňa (Xiphias gladius) UNS 5.- bez cla
03042091 -- Z Blue grenadier (Macruronus

    novae zelandiae) UNS 5.- bez cla
03042096 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
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030490 - Ostatné:
03049005 -- Surimi UNS 5.- bez cla

-- Ostatné:
03049010 --- Zo sladkovodných rýb UNS 5.- bez cla

--- Ostatné:
---- Zo sleïov (Clupea harengus,
      Clupea pallasii):

03049020 ----- Od 1. januára do 14. februára UNS 5.- bez cla
03049021 ----- Od 15. februára do 15. júna UNS 5.- bez cla
03049027 ----- Od 16. júna do 31. decembra UNS 5.- bez cla
03049031 ---- Z ropušiek severských čiže ostrie-

      žikov (Sebastes spp.) UNS 5.- bez cla
---- Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac,
      Gadus macrocephalus) a z rýb druhu
       Boreogadus saida:

03049035 ----- Z tresiek druhu Gadus macrocephalus UNS 5.- bez cla
03049038 ----- Z tresiek druhu Gadus morhua UNS 5.- bez cla
03049039 ----- Ostatné UNS 5.- bez cla
03049041 ---- Z tresiek čiernych (Pollachius virens) UNS 5.- bez cla
03049045 ---- Z tresiek škvrnitých (Melanogram-

       mus aeglefinus) UNS 5.- bez cla
---- Z tresiek bez fúzov (Merluccius spp.
      Urophycis spp.):

03049047 ----- Z tresiek rodu Merluccius spp. UNS 5.- bez cla
03049049 ----- Z tresiek druhu Urophycis spp. UNS 5.- bez cla
03049051 ---- Z kambaly tlamatej (Lepidorhom-

       bus spp.) UNS 5.- bez cla
03049055 ---- Z raje (Brama spp.) UNS 5.- bez cla
03049057 ---- Z ïasov morských (Lophius spp.) UNS 5.- bez cla
03049059 ---- Z tresiek poutassou (Micromesistius

      poutassou alebo Gadus poutassou) UNS 5.- bez cla
03049061 ---- Z tresky aljašskej (Theragra

      chalcogramma) UNS 5.- bez cla
03049065 ---- Z mečúňa (Xiphias gladius) UNS 5.- bez cla
03049097 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla

0305 Ryby sušené, nasolené alebo v slanom
náleve; údené ryby, tiež varené pred
údením alebo počas údenia; rybacie
múky, múčky a pelety, vhodné na
¾udskú výživu:

03051000 - Rybacie múky, múčky a pelety
   vhodné na ¾udskú výživu UNS 38.- bez cla

03052000 - Rybacia pečeň, ikry a mliečie sušené,
  údené, nasolené alebo v slanom
  náleve UNS 5.- bez cla

030530 - Rybacie filé sušené, nasolené alebo
   v slanom náleve, neúdené:
-- Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac,
    Gadus macrocephalus) a z rýb druhu
     Boreogadus saida:

03053011 --- Z tresky druhu Gadus macrocehalus UNS bez bez cla
03053019 --- Ostatné UNS bez bez cla
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03053030 -- Z lososa obyčajného (Oncorhynchus ner-
    ka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-
    chus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
    Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus
    masou a Oncorhynchus rhodurus), z loso-
    sa atlantického (Salmo salar) a z hlavátky
    dunajskej (Hucho hucho) nasolené alebo
    alebo v slanom náleve UNS bez bez cla

03053050 -- Z kambaly čiernej (Reinhardtius
    hippoglossoides) nasolené alebo
    v slanom náleve UNS bez bez cla

03053090 -- Ostatné UNS bez bez cla
- Údené ryby vrátane filé:

03054100 -- Losos obyčajný  (Oncorhynchus nerka,
   Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-
   chus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
   Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus
   masou a Oncorhynchus rhodurus), losos
   atlantický (Salmo salar) a hlavátka
   dunajská (Hucho hucho) UNS 5.- bez cla

03054200 -- Slede (Clupea harengus, Clupea
    pallasii) UNS 5.- bez cla

030549 -- Ostatné:
03054910 --- Kambala čierna (Reinhardtius

     hippoglossoides) UNS 5.- bez cla
03054920 --- Kambala atlantická (Hippoglossus

     hippoglossus) UNS 5.- bez cla
03054930 --- Makrely (Scomber scombrus, Scomber

     australasicus, Scomber japonicus) UNS 5.- bez cla
03054945 --- Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus

      mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncor-
      hynchus aquabonita, Oncorhynchus
      gilae, Oncorhynchus apache a Oncor-
       hynchus chrysogaster) UNS 5.- bez cla

03054950 ---  Úhory (Anguilla spp.) UNS 5.- bez cla
03054980 --- Ostatné UNS 5.- bez cla

- Sušené ryby, tiež nasolené, neúdené:
030551 -- Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac,

    Gadus macrocephalus):
03055110 --- Sušené nesolené UNS 5.- bez cla
03055190 --- Sušené solené UNS 5.- bez cla
030559 -- Ostatné:

--- Ryby druhu Boreogadus saida:
03055911 ---- Sušené nesolené UNS 5.- bez cla
03055919 ---- Sušené solené UNS 5.- bez cla
03055930 --- Slede (Clupea harengus, Clupea

     pallasii) UNS 5.- bez cla
03055950 --- Ančovičky (Engraulis spp.) UNS 5.- bez cla
03055960 --- Kambala čierna (Reinhardtius hippo-

     glossoides) a kambala tichomorská
     (Hippoglossus stenolepis) UNS 5.- bez cla

03055970 --- Kambala atlantická (Hippoglossus UNS 5.- bez cla
     hippoglossus)

03055990 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
- Ryby solené, nie však sušené alebo
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   údené a ryby v slanom náleve:
03056100 -- Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) UNS 5.- bez cla
03056200 -- Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, UNS 5.- bez cla

    Gadus macrocephalus)
03056300 -- Ančovičky (Engraulis spp.) UNS 5.- bez cla
030569 -- Ostatné:
03056910 --- Ryby druhu Boreogadus saida UNS 5.- bez cla
03056920 --- Kambala čierna (Reinhardtius hippoglo-

     ssoides) a kambala tichomorská
     (Hippoglossus stenolepis) UNS 5.- bez cla

03056930 --- Kambala atlantická (Hippoglossus
     hippoglossus) UNS 5.- bez cla

03056950 --- Losos obyčajný  (Oncorhynchus nerka,
     Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-
     chus keta, Oncorhynchus tsawytscha,
     Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
      masou a Oncorhynchus rhodurus),
      losos  atlantický (Salmo salar)
      a hlavátka dunajská (Hucho hucho) UNS 5.- bez cla

03056990 --- Ostatné UNS 5.- bez cla

0306 Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerst-
vé, chladené, zmrazené, sušené, naso-
lené alebo v slanom náleve; kôrovce
v pancieroch, varené vo vode alebo
v pare, tiež chladené, zmrazené, suše-
né, nasolené alebo v slanom náleve:
múky, múčky a pelety z kôrovcov
vhodné na ¾udskú výživu:

- Zmrazené:
030611 -- Langusty (Palinurus spp., Panulirus

    spp., Jasus spp.):
03061110 --- Račie chvostíky - Crawfish tails UNS 10.- bez cla
03061190 --- Ostatné UNS 10.- bez cla
030612 -- Homáre (Homarus spp.):
03061210 --- Celé UNS 10.- bez cla
03061290 --- Ostatné UNS 10.- bez cla
030613 -- Krevety:
03061310 --- Krevety če¾ade Pandalidae UNS 10.- bez cla
03061330 --- Krevety šedé rodu Crangon UNS 10.- bez cla

* 03061340 --- Hlbinné ružové krevety (Parapneus lon-
     girostris) UNS 10.- bez cla

* 03061350 --- Krevety rodu Penacus UNS 10.- bez cla
* 03061380 --- Ostatné UNS 10.- bez cla

030614 -- Kraby:
03061410 --- Kraby druhu Paralithodes camchaticus,

     Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus UNS 10.- bez cla
03061430 --- Krab nemecký (Cancer pagurus) UNS 10.- bez cla
03061490 --- Ostatné UNS 10.- bez cla
030619 -- Ostatné, vrátane múk, múčok a

    peliet z kôrovcov vhodných na
    ¾udskú výživu:

03061910 --- Raky UNS 7.- bez cla
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03061930 --- Malé morské raky - langustíny
     (Nephrops norvegicus) UNS 7.- bez cla

03061990 --- Ostatné UNS 7.- bez cla
- Nezmrazené:

03062100 -- Langusty (Palinurus spp., Panulirus
    spp., Jasus spp.) UNS 9.5 bez cla

030622 -- Homáre (Homarus spp.):
03062210 --- Živé UNS 9.5 bez cla

--- Ostatné:
03062291 ---- Celé UNS 9.5 bez cla
03062299 ---- Ostatné UNS 9.5 bez cla
030623 -- Krevety:
03062310 --- Krevety če¾ade Pandalidae UNS 9.5 bez cla

--- Krevety šedé rodu Crangon:
03062331 ---- Čerstvé, chladené alebo varené

       vo vode alebo v pare UNS 9.5 bez cla
03062339 ---- Ostatné UNS 9.5 bez cla
03062390 --- Ostatné UNS 9.5 bez cla
030624 -- Kraby:
03062410 --- Kraby druhu Paralithodes camchaticus

     Chinoecetes spp. a Callinectes sapidus UNS 9.5 bez cla
03062430 --- Krab nemecký (Cancer pagurus) UNS 9.5 bez cla
03062490 --- Ostatné UNS 9.5 bez cla
030629 -- Ostatné, vrátane múk, múčok a

    peliet z kôrovcov vhodných na
    ¾udskú výživu:

03062910 --- Raky UNS 7.5 bez cla
03062930 --- Malé morské raky - langustíny

     (Nephrops norvegicus) UNS 7.5 bez cla
03062990 --- Ostatné UNS 7.5 bez cla

0307 Mäkkýše, tiež oddelené od svojich las-
túr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené,
zmrazené, sušené, nasolené alebo
v slanom náleve; vodné bezstavovce
iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čer-
stvé, chladené, zmrazené, sušené, na-
solené alebo v slanom náleve, múky,
múčky a pelety z vodných bezstavov-
cov, iných ako kôrovcov, vhodné
na ¾udskú výživu:

030710 - Ústrice:
03071010 -- Ústrice ploché (Ostrea spp.)  živé,

    s hmotnos�ou jedného kusa nepre-
     sahujúcou 40 g vrátane lastúry UNS 10.- bez cla

03071090 -- Ostatné UNS 10.- bez cla
- Hrebenatka svätojakubská, hrebe-
   natka kuchynská, iné šk¾abky rodov
   Pecten, Chlamys alebo Placopecten:

03072100 -- Živé, čerstvé alebo chladené UNS 10.- bez cla
030729 -- Ostatné:
03072910 --- Hrebenatky svätojakubské (Pecten

     maximus) zmrazené UNS 10.- bez cla
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03072990 --- Ostatné UNS 10.- bez cla
- Šk¾abky, slávky jedlé (Mytilus spp.,
   Perna spp.):

030731 -- Živé, čerstvé alebo chladené:
03073110 --- Mytilus spp. UNS 10.- bez cla
03073190 --- Perna spp. UNS 10.- bez cla
030739 -- Ostatné:
03073910 --- Mytilus spp. UNS 10.- bez cla
03073990 --- Perna spp. UNS 10.- bez cla

- Sépie (Sépia officinalis, Rossia macro-
   soma, Sepiola spp.) a kalmár (Ommastre-
   phes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,
   Sepiotheutis spp.):

030741 -- Živé, čerstvé alebo chladené:
03074110 --- Sépie (Sépia offic., Rossia macroso-

     ma a Sepiola spp.) UNS 10.- bez cla
--- Kalmár (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
     Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.):

03074191 ---- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus UNS 10.- bez cla
03074199 ---- Ostatné UNS 10.- bez cla
030749 -- Ostatné:

--- Zmrazené:
---- Sépie (Sépia officinalis, Rossia mac-
       rosoma a Sepiola spp.):
----- Rodu Sepiola:

03074901 ------ Sépia obecná menšia (Sepiola
         rondeleti) UNS 10.- bez cla

03074911 ------ Ostatné UNS 10.- bez cla
03074918 ----- Ostatné UNS 10.- bez cla

---- Kalmár (Ommastrephes spp., Loligo
       spp., Nototodarus spp., Sepiotheu-
       tis spp.):
----- Loligo spp.:

03074931 ------ Loligo vulgaris UNS 10.- bez cla
03074933 ------ Loligo paelei UNS 10.- bez cla
03074935 ------ Loligo patagonica UNS 10.- bez cla
03074938 ------ Ostatné UNS 10.- bez cla
03074951 ----- Ommastrephes sagittatus UNS 10.- bez cla
03074959 ----- Ostatné UNS 10.- bez cla

--- Ostatné:
03074971 ---- Sépie (Sepia officinalis Rossia UNS 10.- bez cla

       macrosoma a Sepiola spp.)
---- Kalmár (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
      Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.):

03074991 ----- Loligo spp., Ommastrephes
        sagittatus UNS 10.- bez cla

03074999 ----- Ostatné UNS 10.- bez cla
- Chobotnice (Octopus spp.):

03075100 -- Živé, čerstvé alebo chladené UNS 10.- bez cla
030759 -- Ostatné:
03075910 --- Zmrazené UNS 10.- bez cla
03075990 --- Ostatné UNS 10.- bez cla
03076000 - Slimáky, iné ako morské UNS 5.- bez cla

- Ostatné, vrátane múk, múčok a peliet
   z vodných bezstavovcov iných ako
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   kôrovcov, vhodné na ¾udskú výživu:
03079100 -- Živé, čerstvé alebo chladené UNS 5.- bez cla
030799 -- Ostatné:

--- Zmrazené:
03079911 ---- Illex spp. UNS 8.- bez cla
03079913 ---- Morské šk¾abky - zádenky a iné UNS 8.- bez cla

       druhy če¾ade Veneridae
03079915 ---- Medúzy (Rhopilema spp.) UNS 8.- bez cla
03079918 ---- Iné vodné bezstavovce UNS 8.- bez cla
03079990 --- Ostatné UNS 8.- bez cla
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4. kapitola

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med;
 jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

Poznámky

1. Mliekom sa rozumie plnotučné mlieko a čiastočne alebo úplne odstredené mlieko.

2. Na účely čísla 0405
a) termín „maslo“ znamená prírodné maslo, srvátkové maslo alebo rekonštituované maslo (čerstvé, solené alebo

stuchnuté vrátane konzervovaného masla) získané len z mlieka s obsahom mliečneho tuku 80 % alebo viac,
ale nie viac ako 95 % hmotnosti, s maximálnym obsahom mliečnej sušiny bez tuku 2 % hmotnosti a s
maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti. Maslo neobsahuje pridané emulgátory, ale môže obsahova�
chlorid sodný, potravinárske farbivá, neutralizačné soli a kultúry nepatogénnych baktérií produkujúcich
kyselinu mliečnu;

b) výrazom „mliečne nátierky“ sa rozumie roztierate¾ná emulzia typu voda v oleji obsahujúca mliečny tuk ako
jediný tuk vo výrobku s obsahom mliečneho tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 80 % hmotnosti.

3. Výrobky získané zahustením srvátky a pridaním mlieka alebo mliečneho tuku treba zaradi� do čísla 0406 ako
syry za predpokladu, že majú tieto tri charakteristické znaky:
a) obsah mliečneho tuku 5 % alebo viac vyjadrený v hmotnosti na sušinu;
b) hmotnostný obsah sušiny aspoň 70 %, ale nepresahujúci 85 %;
c) sú tvarované alebo tvarovate¾né.

4. Do tejto kapitoly nepatria
a) výrobky získané zo srvátky, ktoré obsahujú viac ako 95 % hmotnosti laktózy, vyjadrené ako bezvodá laktóza

počítaná v sušine (číslo 1702);
b) albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich viac ako 80 %

hmotnosti srvátkových proteínov počítaných na sušinu) (číslo 3502) alebo globulíny (číslo 3504).

Poznámky k položkám

1. Na účely položky 0404 10 sa výrazom „upravená srvátka“ rozumejú výrobky pozostávajúce zo súčastí srvátky,
napr. srvátka, z ktorej bola celkom alebo čiastočne odstránená laktóza, proteíny alebo minerály, srvátka, do
ktorej boli pridané prirodzené zložky srvátky a výrobky získané zmiešaním prirodzených zložiek srvátky.

2. Na účely položky 0405 10 termín maslo nezahŕňa dehydrované maslo alebo čistené polotekuté maslo z byvolieho
mlieka (položka 0405 90).

Doplnkové poznámky

1. Clo vz�ahujúce sa na zmesi čísiel 0401 až 0406 bude takéto:
a) u zmesí, kde jedna zo zložiek predstavuje najmenej 90 % hmotnosti sa clo použije na túto zložku;
b) u zmesí bude použité clo na zložku s najväčším dovozným clom.

2. Výrazom „celé syry“ sa v podpoložkách 0406 90 02 a 0406 90 03 rozumejú celé syry s touto netto hmotnos�ou:
— Ementál: nie menšou ako 60 kg, ale nie väčšou ako 130 kg;
— Gruyére a Sbrinz: nie menšou ako 20 kg, ale nie väčšou ako 45 kg;
— Bergkäse: nie menšou ako 20 kg, ale nie väčšou ako 60 kg;
— Appenzell: nie menšou ako 6 kg, ale nie väčšou ako 8 kg.

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 2443
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0401 Mlieko a smotana  nezahustené ani
neobsahujúce pridaný cukor alebo
iné sladidlá:

040110 - S obsahom tuku nepresahujúcim 1 %
   hmotnosti:

04011010 -- V balení na okamžitú spotrebu s netto
    obsahom nepresahujúcim  2 litre UNS 35.- 32.-

04011090 -- Ostatné UNS 35.- 32.-
040120 - S obsahom tuku presahujúcim 1%

   hmotnosti, ale nepresahujúcim
   6 % hmotnosti:
-- Nepresahujúcim 3 % hmotnosti:

04012011 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto
      obsahom nepresahujúcim 2 litre UNS 35.- 32.-

04012019 --- Ostatné UNS 35.- 32.-
-- Presahujúcim 3 % hmotnosti:

04012091 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto
      obsahom nepresahujúcim 2 litre UNS 35.- 32.-

04012099 --- Ostatné UNS 35.- 32.-
040130 - S obsahom tuku presahujúcim 6 %

   hmotnosti:
-- Nepresahujúcim 21 %:

04013011 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto
      obsahom nepresahujúcim 2 litre UNS 30.- 27.5

04013019 --- Ostatné UNS 30.- 27.5
-- S obsahom vyšším ako 21 %, ale
    nepresahujúcim 45 %:

04013031 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto
      obsahom nepresahujúcim 2 litre UNS 30.- 27.5

04013039 --- Ostatné UNS 30.- 27.5
-- S obsahom vyšším ako 45 %:

04013091 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto
      obsahom nepresahujúcim 2 litre UNS 30.- 27.5

04013099 --- Ostatné UNS 30.- 27.5

0402 Mlieko a smotana zahustené alebo
obsahujúce prídavok cukru alebo
iných sladidiel

040210 - V prášku, zrnách alebo v inej  pevnej
   forme s  obsahom tuku nepresahujúcim
   1,5 % hmotnosti:
-- Bez prísady cukru alebo iných
    sladidiel:

04021011 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto
      obsahom nepresahujúcim 2,5 kg UNS 49.6 43,3 CK 6

04021019 --- Ostatné UNS 49.6 43,3 CK 6
-- Ostatné:

04021091 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto
      obsahom nepresahujúcim 2,5 kg UNS 49.6 43,3 CK 6

04021099 --- Ostatné UNS 49.6 43,3 CK 6
- V prášku, zrnách alebo v inej  pevnej
   forme s  obsahom tuku nepresahujúcim
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   1,5 % hmotnosti:
040221 -- Neobsahujúce prídavok cukru alebo

    iných sladidiel:
--- S obsahom tuku nepresahujúcim
     27 % hmotnosti:

04022111 ---- V balení na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom nepresahujúcim
       2,5 kg UNS 49.6 43,3 CK 6
---- Ostatné:

04022117 ----- S obsahom tuku nepresahujúcim
        11 % hmotnosti UNS 49.6 43,3 CK 6

04022119 ----- S obsahom tuku presahujúcim
        11 %, ale nepresahujúcim 27 %
         hmotnosti UNS 49.6 43,3 CK 6
--- S obsahom tuku presahujúcim
      27 % hmotnosti:

04022191 ---- V balení na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom nepresahujúcim
       2,5 kg UNS 49.6 43,3 CK 6

04022199 ---- Ostatné UNS 49.6 43,3 CK 6
040229 -- Ostatné:

--- S obsahom tuku nepresahujúcim
     27 % hmotnosti:

04022911 ---- Špeciálne mlieka "pre dojčatá"
       v hermeticky uzatvorených nádo-
       bách s netto obsahom nepresa-
       hujúcim 500 g s obsahom tuku
       presahujúcim 10 % UNS 49.6 43,3 CK 6
---- Ostatné:

04022915 ----- V balení na okamžitú spotrebu
         s netto obsahom nepresahujúcim
         2,5 kg UNS 49.6 43,3 CK 6

04022919 ----- Ostatné UNS 49.6 43,3 CK 6
--- S obsahom tuku presahujúcim
     27 % hmotnosti:

04022991 ---- V balení na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom nepresahujúcim
       2,5 kg UNS 49.6 43,3 CK 6

04022999 ---- Ostatné UNS 49.6 43,3 CK 6
- Ostatné:

040291 -- Neobsahujúce prídavok cukru alebo
    iných sladidiel:
--- S obsahom tuku nepresahujúcim
     8 % hmotnosti:

04029111 ---- V balení na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom nepresahujúcim
       2,5 kg UNS 68.- 54.-

04029119 ---- Ostatné UNS 68.- 54.-
--- S obsahom tuku presahujúcim 8 %,
     ale nepresahujúcim 10 % hmotnosti:

04029131 ---- V balení na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom nepresahujúcim
       2,5 kg UNS 68.- 54.-

04029139 ---- Ostatné UNS 68.- 54.-
--- S obsahom tuku presahujúcim
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     10 % ale nepresahujúcim 45 %
     hmotnosti:

04029151 ---- V balení na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom nepresahujúcim
       2,5 kg UNS 68.- 54.-

04029159 ---- Ostatné UNS 68.- 54.-
--- S obsahom tuku presahujúcim 45 %
      hmotnosti:

04029191 ---- V balení na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom nepresahujúcim
       2,5 kg UNS 68.- 54.-

04029199 ---- Ostatné UNS 68.- 54.-
040299 -- Ostatné:

--- S obsahom tuku nepresahujúcim
     9,5 % hmotnosti:

04029911 ---- V balení na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom nepresahujúcim
       2,5 kg UNS 68.- 46.5

04029919 ---- Ostatné UNS 68.- 46.5
--- S obsahom tuku presahujúcim 9,5 %,
     ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti:

04029931 ---- V balení na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom nepresahujúcim
       2,5 kg UNS 68.- 46.5

04029939 ---- Ostatné UNS 68.- 46.5
--- S obsahom tuku presahujúcim
     45 % hmotnosti:

04029991 ---- V balení na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom nepresahujúcim
       2,5 kg UNS 68.- 46.5

04029999 ---- Ostatné UNS 68.- 46.5

0403 Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt,
kefír a ostatné skvasené alebo aci-
dofilné mlieko a smotana, tiež zahus-
tené alebo s prídavkom cukru alebo
iných sladidiel, alebo ochutené, alebo
s prídavkom ovocia, orechov alebo
kakaa:

040310 - Jogurt:
-- Neochutený, bez prísady ovocia,
    orechov alebo kakaa:
--- Bez prísady cukru alebo iných
     sladidiel s obsahom tuku:

04031011 ---- Nepresahujúcim 3 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7
04031013 ---- Presahujúcim 3 %, ale nepresa-

       hujúcim 6 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7
04031019 ---- Presahujúcim 6 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7

--- Ostatné s obsahom tuku:
04031031 ---- Nepresahujúcim 3 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7
04031033 ---- Presahujúcim 3 %, ale nepresahu-

       júcim 6 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7
04031039 ---- Presahujúcim 6 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7

-- Ochutený alebo s prísadou ovocia, ore-
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    chov alebo kakaa:
--- V prášku, zrnách alebo v inej pevnej
     forme s obsahom mliečneho tuku:

04031051 ---- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7
04031053 ---- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

      hujúcim  27 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7
04031059 ---- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7

--- Ostatné, s obsahom mliečneho tuku:
04031091 ---- Nepresahujúcim 3 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7
04031093 ---- Presahujúcim 3 %, ale nepresahu-

       júcim 6 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7
04031099 ---- Presahujúcim 6 % hmotnosti UNS 31.2 27.6 CK 7
040390 - Ostatné:

-- Neochutené, bez prísady ovocia, orechov
    alebo kakaa:
--- V prášku, zrnách alebo v inej
     pevnej forme:
---- Bez prísady cukru alebo iných sladi-
       diel s obsahom tuku:

04039011 ----- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
04039013 ----- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

        hujúcim 27 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
04039019 ----- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 30.- 27.5

---- Ostatné, s obsahom tuku:
04039031 ----- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
04039033 ----- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

        hujúcim 27 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
04039039 ----- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 30.- 27.5

--- Ostatné:
---- Bez prísady cukru alebo iných sla-
       didiel, s obsahom tuku:

04039051 ----- Nepresahujúcim 3 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
04039053 ----- Presahujúcim 3 %, ale nepresahu-

        júcim 6 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
04039059 ----- Presahujúcim 6 % hmotnosti UNS 30.- 27.5

---- Ostatné, s obsahom tuku:
04039061 ----- Nepresahujúcim 3 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
04039063 ----- Presahujúcim 3 %, ale nepresa-

        hujúcim 6 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
04039069 ----- Presahujúcim 6 % hmotnosti UNS 30.- 27.5

-- Ochutené, s prísadou ovocia, orechov ale-
    bo kakaa:

04039073 --- V prášku, zrnách alebo v inej pev-
     nej  forme s obsahom mliečneho
     tuku:

04039071 ---- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
---- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-
       hujúcim 27 % hmotnosti UNS 30.- 27.5

04039079 ---- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
--- Ostatné, s obsahom mliečneho tuku:

04039091 ---- Nepresahujúcim 3 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
04039093 ---- Presahujúcim 3 %, ale nepresahu-

       júcim 6 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
04039099 ---- Presahujúcim 6 % hmotnosti UNS 30.- 27.5
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0404 Srvátka, tiež zahustená alebo s prídav-
kom cukru alebo iných sladidiel; vý-
robky zo zložiek prírodného mlieka,
tiež s prídavkom cukru alebo iných
sladidiel, inde neuvedené ani nezahrnu-
té:

040410 - Srvátka a upravená srvátka, tiež
   zahustená alebo s prídavkom cukru
   alebo iných sladidiel:
-- V prášku, zrnách alebo v inej pevnej
    forme:
--- Bez prísady cukru alebo iných
     sladidiel s obsahom bielkovín (obsah
     dusíka x 6,38):
---- Nepresahujúcim 15 % hmotnosti
       a s obsahom tuku:

04041002 ----- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041004 ----- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

        hujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041006 ----- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5

---- Presahujúcim 15 % hmotnosti
       a s obsahom tuku:

04041012 ----- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041014 ----- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

        hujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041016 ----- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5

--- Ostatné s obsahom bielkovín
      (obsah dusíka x 6,38):
---- Nepresahujúcim 15 % hmotnosti
       a s obsahom tuku:

04041026 ----- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041028 ----- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

        hujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041032 ----- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5

---- Presahujúcim 15 % hmotnosti
       a s obsahom tuku:

04041034 ----- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041036 ----- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

        hujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041038 ----- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5

-- Ostatné:
--- Bez prísady cukru alebo iných
     sladidiel s obsahom bielkovín (obsah
     dusíka x 6,38):
---- Nepresahujúcim 15 % hmotnosti
       a s obsahom tuku:

04041048 ----- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041052 ----- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

        hujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041054 ----- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5

---- Presahujúcim 15 % hmotnosti
       a s obsahom tuku:

04041056 ----- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
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04041058 ----- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-
        hujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5

04041062 ----- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
--- Ostatné s obsahom bielkovín
      (obsah dusíka x 6,38):
---- Nepresahujúcim 15 % hmotnosti
       a s obsahom tuku:

04041072 ----- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041074 ----- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

        hujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041076 ----- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5

---- Presahujúcim 15 % hmotnosti
       a s obsahom tuku:

04041078 ----- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041082 ----- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

        hujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
04041084 ----- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 68.- 22.5
040490 - Ostatné:

-- Bez prísady cukru alebo iných sla-
    didiel a s obsahom tuku:

04049021 --- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 35.- 22.5
04049023 --- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

     hujúcim 27 % hmotnosti UNS 35.- 22.5
04049029 --- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 35.- 22.5

-- Ostatné, s obsahom tuku:
04049081 --- Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti UNS 35.- 22.5
04049083 --- Presahujúcim 1,5 %, ale nepresa-

     hujúcim 27 % hmotnosti UNS 35.- 22.5
04049089 --- Presahujúcim 27 % hmotnosti UNS 35.- 22.5

0405 Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce
z mlieka; pomazánky z mliečnych 
tukov:

040510 - Maslo:
-- S obsahom tuku nepresahujúcim
    85 % hmotnosti:
--- Prírodné maslo:

04051011 ---- V balení na okamžitú spotrebu s netto
       hmotnos�ou nepresahujúcou 1 kg UNS 81.5 74.8 CK 8

04051019 ---- Ostatné UNS 81.5 74.8 CK 8
04051030 --- Rekonštituované maslo UNS 81.5 74.8 CK 8
04051050 --- Srvátkové maslo UNS 81.5 74.8 CK 8
04051090 -- Ostatné UNS 82.5 75.3 CK 8
040520 - Nátierky z mliečnych tukov:
04052010 -- S obsahom tukov nepresahujúcim 60 %

    hmotnosti, ale prevyšujúcim 39 %
    hmotnosti UNS 45.- 7.6 CK 8

04052030 -- S obsahom tukov nepresahujúcim 75 %
    hmotnosti,  ale prevyšujúcim 60 %
    hmotnosti UNS 45.- 7.6 CK 8

04052090 -- S obsahom tukov nepresahujúcim 80 %
    hmotnosti,  ale prevyšujúcim 75 %
    hmotnosti UNS 81.5 74.8 CK 8
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040590 - Ostatné:
04059010 -- S obsahom tukov prevyšujúcim 99,3 %

    hmotnosti a s obsahom vody nepresa-
    hujúcim 0,5 % hmotnosti UNS 82.5 75.3 CK 8

04059090 -- Ostatné UNS 82.5 75.3 CK 8

0406 Syry a tvaroh

040610 - Čerstvé (nevyzreté) syry, vrátane
   srvátkového syra a tvarohu:

04061020 -- S obsahom tuku nepresahujúcim
    40 % hmotnosti UNS 18.5 9.3

04061080 -- Ostatné UNS 18.5 9.3
040620 - Strúhané syry a práškové syry

   všetkých druhov:
04062010 -- Syry Glarus s bylinkami (tzv. "Schab-

    ziger") vyrábané z odstredeného
    mlieka s prísadou jemne mletých
    byliniek UNS 20.- 9.3

04062090 -- Ostatné UNS 20.- 9.3
040630 - Tavené syry, iné ako strúhané  a práš-

   kové:
04063010 -- Na ich výrobu sa použili len syry

    Ementál, Gruyére a Appenzell a prí-
    padne ako prísada syr Glarus s by-
    linkami (tzv. "Schabziger"), upra-
    vené na drobný predaj, s obsahom
    tuku v sušine najviac 56 % hmot-
    nosti UNS 24.- 9.5
-- Ostatné:
--- S obsahom tuku nepresahujúcim
     36 % hmotnosti a s obsahom tuku
     v sušine:

04063031 ---- Nepresahujúcim 48 % hmotnosti UNS 24.- 9.5
04063039 ---- Presahujúcim 48 % hmotnosti UNS 24.- 9.5
04063090 --- S obsahom tuku presahujúcim

      36 % hmotnosti UNS 24.- 9.5
040640 - Syry so zelenou plesňou:
04064010 -- Roquefort UNS 20.- 9.3
04064050 -- Gorgonzola UNS 20.- 9.3
04064090 -- Ostatné UNS 20.- 9.3
040690 - Ostatné syry:
04069001 -- Na ïalšie spracovanie UNS 20.- 9.5

-- Ostatné:
--- Ementál, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse,
     Appenzell:

04069002 ---- Celý syr s cenou fco hranice za 100 kg
       netto hmotnosti prevyšujúcou 401,85 
       ECU ale neprevyšujúcou 430,62 ECU, 
       s obsahom tuku 45% hmotnosti v suši-
       ne alebo viac a vyzretý tri mesiace alebo
       viac UNS 20.- 9.5

04069003 ---- Celý syr s cenou fco hranice za 100 kg
       netto hmotnosti prevyšujúcou 430,62 
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       ECU s obsahom tuku 45% hmotnosti v  
       sušine alebo viac a vyzretý tri mesiace 
       alebo viac UNS 20.- 9.5

04069004 ---- Kusy balené vo vákuu alebo v inertnom
       plyne, s kôrou aspoň na jednej strane, 
       s netto hmotnos�ou 1 kg alebo viac, ale 
       menej ako 5 kg a s cenou fco hranice
       prevyšujúcou 430,62 ECU, ale nepre-
       vyšujúcou 459,39 ECU za 100 kg 
       netto hmotnosti s obsahom tuku 45%
       hmotnosti v sušine alebo viac a vyzretý
       tri mesiace alebo viac UNS 20.- 9.5

04069005 ---- Kusy balené vo vákuu alebo v inert-
       nom plyne, s kôrou aspoň na jednej 
       strane, s netto hmotnos�ou 1 kg alebo 
       viac, ale menej ako 5 kg a s cenou 
        fco hranice prevyšujúcou 459,39 
       ECU za 100 kg netto hmotnosti 
        v sušine alebo viac  a vyzretý tri
        mesiace alebo viac UNS 20.- 9.5

04069006 ---- Kusy bez kôry, s netto váhou 
       menšou ako 450 g a cenou fco 
       hranice prevyšujúcou 499,6 ECU 
       za 100 kg netto hmotnosti, s obsahom
       tuku 45% hmotnosti v sušine alebo
       viac a vyzretý 3 mesiace alebo
       viac, balený vo vákuu alebo inert-
       nom plyne v balíčkoch s uvedením
       označenia syra, obsahu tuku, subjektu 
       zodpovedného za balenie a krajiny
       výroby UNS 20.- 9.5
---- Ostatné:

04069013 ----- Ementál UNS 20.- 9.5
* 04069015 ----- Gruyére, Sbrinz UNS 20.- 9.5
* 04069017 ----- Bergkäse, Appenzell UNS 20.- 9.5

04069018 --- Fromage fribourgeois, Vacherin
     Mont d'Or a Tete de Moine UNS 20.- 9.5

04069019 --- Syry Glarus s bylinkami tzv.
     ("Schabziger") vyrábané z odstre-
     deného mlieka s prísadou jemne
      mletých byliniek UNS 20.- 9.5

04069021 --- Cheddar UNS 20.- 9.5
04069023 --- Edam UNS 20.- 9.5
04069025 --- Tilsit UNS 20.- 9.5
04069027 --- Butterkäse UNS 20.- 9.5
04069029 --- Kashkaval UNS 20.- 9.5

--- Feta:
04069031 ---- Ovčie alebo byvolie v nádobách

       so slaným nálevom alebo v me-
       choch z ovčej alebo z kozej kože UNS 20.- 9.5

04069033 ---- Ostatné UNS 20.- 9.5
04069035 --- Kefalo-Tyri UNS 20.- 9.5
04069037 --- Finlandia UNS 20.- 9.5
04069039 --- Jarlsberg UNS 20.- 9.5

--- Ostatné:
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04069050 ---- Syry ovčie alebo byvolie v nádo-
       bách so slaným nálevom alebo
       v mechoch z ovčej alebo z kozej
       kože UNS 20.- 9.5
---- Ostatné:
----- S obsahom tuku nepresahujúcim
        40 % hmotnosti a s obsahom vody
        v látkach neobsahujúcich tuk:
------ Nepresahujúcim 47 % hmotnosti:

04069061 ------- Grana padano, Parmigiano
           reggiano UNS 20.- 9.5

04069063 ------- Fiore Sardo, Pecorino UNS 20.- 9.5
04069069 ------- Ostatné UNS 20.- 9.5

------ Presahujúcim 47 %, ale nepresa-
         hujúcim 72 % hmotnosti:

04069073 ------- Provolone UNS 20.- 9.5
04069075 ------- Asiago, Caciocavallo,

           Montasio, Ragusano UNS 20.- 9.5
04069076 ------- Danbo, Fontal, Fontina,

           Fynbo, Havarti, Maribo, Samso UNS 20.- 9.5
04069078 ------- Gouda UNS 20.- 9.5
04069079 ------- Esrom, Italico, Kornhem,

          Saint-Nectaire, Saint-Paulin,
           Taleggio UNS 20.- 9.5

04069081 ------- Cantal, Cheshire, Wensleydale,
           Lancashire, Double Gloucester,
           Blarney, Colby, Monterey UNS 20.- 9.5

04069082 ------- Camembert UNS 20.- 9.5
04069084 ------- Brie UNS 20.- 9.5
04069085 ------- Kefalograviera, Kasseri UNS 20.- 9.5

------- Ostatné syry s obsahom vody
           v látkach neobsahujúcich tuk:

04069086 -------- Presahujúcim 47 %, ale ne-
            presahujúcim 52 % hmotnosti UNS 20.- 9.5

04069087 -------- Presahujúcim 52 %, ale ne-
            presahujúcim 62 % hmotnosti UNS 20.- 9.5

04069088 -------- Presahujúcim 62 %, ale ne-
            presahujúcim 72 % hmotnosti UNS 20.- 9.5

04069093 ------ Presahujúcim 72 % hmotnosti UNS 20.- 5.4
04069099 ----- Ostatné UNS 20.- 5.4

040700 Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé,
konzervované alebo varené:

- Z domácej hydiny:
-- Na násadu:

04070011 --- Morčacie alebo husacie NAR 8.5 3.1
04070019 --- Ostatné NAR 8.5 3.1
04070030 -- Ostatné NAR 20.- 18.5
04070090 - Ostatné NAR 20.- 18.5

0408 Vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky
čerstvé, sušené, varené vo vode alebo
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v pare, tvarované, zmrazené alebo
inak konzervované, tiež s prídavkom
cukru alebo iných sladidiel:

- Žĺtky:
040811 -- Sušené:
04081120 --- Nevhodné na ¾udskú výživu UNS 20.- 18.5
04081180 --- Ostatné UNS 20.- 18.5
040819 -- Ostatné:
04081920 --- Nevhodné na ¾udskú výživu UNS 20.- 18.5

--- Ostatné:
04081981 ---- Tekuté UNS 20.- 18.5
04081989 ---- Ostatné vrátane zmrazených UNS 20.- 18.5

- Ostatné:
040891 -- Sušené:
04089120 --- Nevhodné na ¾udskú výživu UNS 20.- 18.5
04089180 --- Ostatné UNS 20.- 18.5
040899 --Ostatné:
04089920 --- Nevhodné na ¾udskú výživu UNS 20.- 18.5
04089980 --- Ostatné UNS 20.- 18.5

04090000 Prírodný med UNS 30.- 18.5

04100000 Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu
inde neuvedené ani nezahrnuté UNS 12.- 11.-
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5. kapitola

Výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria
a) jedlé výrobky (iné ako tekutá alebo sušená krv zo zvierat, črevá, mechúre a žalúdky zo zvierat, celé alebo

ich časti);
b) kože a usne (vrátane kožušín), iné ako výrobky čísla 0505, odrezky a podobný surový odpad zo surových

koží alebo usní čísla 0511 (kapitola 41 alebo 43);
c) textilné suroviny živočíšneho pôvodu iné ako vlásie a jeho odpad (trieda XI);
d) pripravené hlavy na kefárske výrobky čísla 9603.

2. Na účely čísla 0501 sa vlasy pozdĺž urovnané (nie však v jednom smere od koreňa k špičke) považujú za
neopracované.

3. V celej nomenklatúre sa za „slonovinu“ považujú nielen kly slona, ale aj kly mroža, narvala, tesáky diviaka, rohy
nosorožca, ako aj zuby všetkých zvierat.

4. V celej nomenklatúre sa za „vlásie“ považujú chlpy z hrivy alebo chvosta koní a iných nepárnokopytníkov alebo
párnokopytníkov.

Strana 2454 Zbierka zákonov č. 360/1996 Čiastka 127
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05010000 Vlasy nespracované, tiež prané alebo
zbavené tuku; odpad z ¾udských vlasov UNS bez cla bez cla

0502 Štetiny a chlpy z domácich ošípaných
alebo z divých svíň; jazvečie a iné
chlpy na výrobu kefárskeho tovaru;
odpad z týchto štetín a chlpov:

05021000 - Štetiny a chlpy z domácich ošípaných
   alebo z divých svíň a odpad z týchto šte-
   tín a chlpov UNS bez cla bez cla

05029000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

05030000 Vlásie a odpad z vlásia,  tiež v závit-
koch, s podložkou alebo bez podložky UNS bez cla bez cla

05040000 Črevá, mechúre a žalúdky zo zvierat
(iných ako rýb) celé a ich časti, čerstvé,
chladené, zmrazené, solené, v slanom 
náleve, sušené alebo údené UNS bez cla bez cla

0505 Koža a iné časti vtáčieho tela s perím
alebo s páperím, vtáčie perie a časti vtá-
čieho peria (tiež pristrihnuté), páperie,
viac nespracované  len čistené, dezinfiko-
vané alebo preparované z dôvodov kon-
zervácie; prášok a odpad z vtáčieho pe-
ria alebo jeho častí:

050510 - Vtáčie perie používané na vypchávanie;
   páperie:

05051010 -- Surové UNS bez cla bez cla
05051090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
05059000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

0506 Kosti a rohové kosti neopracované,
zbavené tuku, jednoducho upravené
(ale neprirezané do tvaru), upravené
kyselinou alebo odželatinizované; prach
a odpad z týchto hmôt:

05061000 - Oseín a kosti upravené kyselinou UNS bez cla bez cla
05069000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

0507 Slonovina, korytnačina, kostica (vrátane
fúzov) ve¾rýb a iných morských cicav-
cov, rohy, parohy, kopytá, paznechty,
pazúry a zobáky, neopracované ne-
prirezané do tvaru; prach a odpad
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z týchto hmôt:

05071000 - Slonovina; prach a odpad zo slonoviny UNS bez cla bez cla
05079000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

05080000 Koraly a podobné hmoty neopracované
alebo len jednoducho  upravené; ulity,
lastúry a panciere mäkkýšov, kôrovcov
alebo ostnokožcov a sépiové kosti,
neopracované alebo jednoducho uprave-
né, ale neprirezané do tvaru, prach a od-
pad z týchto hmôt UNS bez cla bez cla

050900 Umývacia huba živočíšneho pôvodu:

05090010 - Surová UNS 5.- bez cla
05090090 - Ostatná UNS 5.- bez cla

* 05100000 Ambra, kastoreum, cibet a pižmo;
kantaridy; žlč, tiež sušená; ž¾azy a iné
látky živočíšneho pôvodu používané na
výrobu farmaceutických výrobkov,
čerstvé, chladené, zmrazené alebo inak
dočasne konzervované UNS 16.- bez cla

0511 Výrobky živočíšneho pôvodu inde
neuvedené ani nezahrnuté; mŕtve
zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespô-
sobilé na ¾udskú výživu:

05111000 - Býčie spermie UNS bez cla bez cla
- Ostatné:

051191 -- Výrobky z rýb, kôrovcov, mäkkýšov
    alebo iných vodných bezstavovcov;
    mŕtve zvieratá kapitoly 3:

05119110 --- Odpad z rýb UNS bez cla bez cla
05119190 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
051199 -- Ostatné:
05119910 --- Š¾achy, odrezky a iný podobný

     odpad zo surových koží UNS bez cla bez cla
05119950 --- Embryá hovädzieho dobytka UNS bez cla bez cla
05119980 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
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II. TRIEDA

RASTLINNÉ VÝROBKY

Poznámka

1. Výrazom „pelety“ sa v tejto triede označujú výrobky aglomerované v tvare gu¾ôčok, valčekov alebo podobných
tvarov buï len tlakom, alebo pridaním spojiva v rozsahu nepresahujúcom 3 % hmotnosti.
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6. kapitola

Živé stromy a ostatné rastliny; cibu¾ky, korene a podobne;
 rezané kvety a okrasné lístie

Poznámky

1. S výnimkou druhej časti čísla 0601 patria do tejto kapitoly len výrobky, ktoré spravidla dodávajú záhradníci,
škôlkári alebo pestovatelia kvetín na ïalšiu výsadbu alebo na okrasu. Do tejto kapitoly však nepatria zemiaky,
cibu¾a, šalotka, cesnak a iné výrobky kapitoly 7.

2. Kytice, kvetinové koše, vence a podobné výrobky sa považujú za kvety alebo okrasné lístie čísla 0603 alebo
0604, pričom sa neprihliada na doplnkový materiál z iných hmôt. Do týchto čísiel však nepatria koláže a podobné
obrázky čísla 9701.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

0601 H¾uzy, cibule, h¾uzovité korene, pazúro-
vité korene a pakorene vo vegetačnom
pokoji, vo vegetácii alebo v kvete; sade-
nice, rastliny a korene čakanky, iné
ako korene čísla 1212:

060110 - H¾uzy, cibule, h¾uzovité korene, pazúrovi-
   té korene a pakorene vo vegetačnom
   pokoji:

06011010 -- Hyacinty UNS 5.- bez cla
06011020 -- Narcisy UNS 5.- bez cla
06011030 -- Tulipány UNS 5.- bez cla
06011040 -- Gladioly UNS 5.- bez cla
06011090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
060120 - H¾uzy, cibule, h¾uzovité korene, pazúrovi-

  vité  korene a pakorene vo vegetácii
  alebo  v kvete; sadenice, rastliny
  a korene čakanky:

06012010 -- Rastliny a korene čakanky UNS 15.- 3.- -100
06012030 -- Orchidey, hyacinty, narcisy a tulipány UNS 15.- 3.- -100
06012090 -- Ostatné UNS 15.- 3.- -100

0602 Ostatné živé rastliny (vrátane ich ko-
reňov), odrezky a vrúble; podhubie:

060210 - Nekoreňovité odrezky a vrúble:
06021010 -- Vinič hroznorodý NAR 19.- 2.5 -100
06021090 -- Ostatné NAR 19.- 4.9 -100
060220 - Stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež

   vrúb¾ované tých druhov, ktoré rodia
   jedlé ovocie a orechy:

06022010 -- Viničové kríky, vrúb¾ované alebo
    koreňovité NAR 10.- 2.-

06022090 -- Ostatné NAR 10.- 2.-
06023000 - Rododendrony a azalky, tiež vrúb¾ované NAR 16.- 2.- -100
060240 - Ružové kríky, tiež vrúb¾ované:
06024010 -- Nevrúb¾ované NAR 10.- 2.4
06024090 -- Vrúb¾ované NAR 10.- 2.4
060290 - Ostatné:
06029010 -- Podhubie NAR 19.- 2.5
06029020 -- Sadenice ananásu NAR 19.- bez cla
06029030 -- Sadenice zeleniny a jahôd NAR 19.- 3.9

-- Ostatné:
--- Vonkajšie rastliny:
---- Stromy, kríky a kríčky:

06029041 ----- Lesné stromy NAR 19.- bez cla
----- Ostatné:

06029045 ------ Koreňovité odrezky a mladé rastliny NAR 19.- bez cla
06029049 ------ Ostatné NAR 19.- bez cla

---- Ostatné vonkajšie rastliny:
06029051 ----- Viacročné (trvalé) NAR 19.- bez cla
06029059 ----- Ostatné NAR 19.- bez cla

--- Izbové rastliny:
06029070 ---- Koreňovité odrezky a mladé rastliny

       s výnimkou kaktusov NAR 19.- bez cla
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

---- Ostatné:
06029091 ----- Kvitnúce rastliny s pukmi alebo

        kvetmi s výnimkou kaktusov NAR 19.- 3,9
06029099 ----- Ostatné NAR 19.- 3.9

0603 Rezané kvety a puky druhov vhodných na
kytice alebo na okrasné účely čerstvé, suše-
né, bielené, farbené, napustené alebo
inak upravené:

060310 - Čerstvé:
-- Od 1. júna do 31. októbra:

06031011 --- Ruže NAR 20.- 18.5
06031013 --- Klinčeky NAR 20.- 18.5
06031015 --- Orchidey NAR 14.- bez cla
06031021 --- Gladioly NAR 20.- 18.5
06031025 --- Chryzantémy NAR 20.- 18.5
06031029 --- Ostatné NAR 20.- 18.5

-- Od 1. novembra do 31. mája:
06031051 --- Ruže NAR 14.- 3.9
06031053 --- Klinčeky NAR 14.- 3.9
06031055 --- Orchidey NAR 14.- bez cla
06031061 --- Gladioly NAR 14.- 3.9
06031065 --- Chryzantémy NAR 14.- 3.9
06031069 --- Ostatné NAR 14.- 3.9
06039000 - Ostatné NAR 14.- 3.9

0604 Lístie, konáre a ostatné časti rastlín
bez kvetov alebo bez pukov a trávy, 
machy a lišajníky na kytice alebo na
okrasné účely čerstvé, sušené, biele-
né, farbené, napustené alebo inak
upravené:

060410 - Machy a lišajníky:
06041010 -- Lišajníky sobie UNS 13.- bez cla
06041090 -- Ostatné UNS 13.- 2.7 -100

- Ostatné:
060491 -- Čerstvé:

--- Vianočné stromčeky:
06049121 ---- Jed¾a Nordmannova [Abies nordman

       niana (Stev.) Spach] a z jedlí uš¾ach-
       tilých (Abies procera Rehd.) UNS 18.- 3.2

06049129 ---- Ostatné UNS 18.- 3.2
--- Vetvy ihličnanov:

06049141 ---- Z jedle Nordmannovej [Abies nordman-
       niana (Stev.) Spach] a z jedlí uš¾ach-
       tilých (Abies procera Rehd.) UNS 18.- 3.2

06049149 ---- Ostatné UNS 18.- 3.2
06049190 --- Ostatné UNS 18.- 2.1
060499 -- Ostatné:
06049910 --- Sušené, ïalej neupravované UNS 8.5 2.1
06049990 --- Ostatné UNS 8.5 2.1
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7. kapitola

Zelenina, jedlé rastliny, korene a h¾uzy

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria krmoviny čísla 1214. 

2. Výraz „zelenina“ v číslach 0709, 0710, 0711 a 0712 zahŕňa aj jedlé huby, h¾uzovky, olivy, kapary, tekvice,
tekvičky (kuržety), baklažán, sladkú kukuricu (Zea mays var. saccharata), papriku rodu Capsicum alebo rodu
Pimenta, fenikel a zeleninárske rastliny, ako je petržlen, trebu¾ka, estragón, žerucha a majoránka (Majorana
hortensis alebo Origanum majorana).

3. Do čísla 0712 patrí všetka sušená zelenina druhov zaradených do čísiel 0701 až 0711, iná ako:
a) suché šúpané strukoviny (číslo 0713);
b) sladká kukurica vo formách uvedených v číslach 1102 až 1104;
c) múka, krupica, prášok, vločky, granule a pelety zo zemiakov (číslo 1105);
d) múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713 (číslo 1106).

4. Papriky rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, sušené alebo drvené, alebo v prášku však do tejto kapitoly nepatria
(číslo 0904).

Doplnková poznámka

1. Pre účely podpoložky 0714 10 10 sa výrazom „pelety z múčky a šrotu“ myslia pelety, ktoré po rozpustení vo
vode prejdú kovovým sitom s otvormi 2 mm v množstve najmenej 95 % hmotnosti suchej hmoty.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

0701 Zemiaky čerstvé alebo chladené:

07011000 - Sadbové UNS 10.- 3.5
070190 - Ostatné:
07019010 -- Na výrobu škrobu UNS 166.- 133 CK 9

-- Ostatné:
--- Skoré zemiaky:

07019051 ---- Od 1. januára do 15. mája UNS 9.- bez cla
07019059 ---- Od 16. mája do 30. júna UNS 10.- 9.3
07019090 --- Ostatné UNS 166.- 133.- CK 9

070200 Paradajky čerstvé alebo chladené:

07020015 - Od 1. januára do 31. marca UNS 7.5 bez cla
07020020 - Od 1. apríla do 30. apríla UNS 7.5 bez cla
07020025 - Od 1. mája do 14. mája UNS 7.5 bez cla
07020030 - Od 15. mája do 31. mája UNS 15.- 13.9
07020035 - Od 1. júna do 30.  septembra UNS 15.- 13.9
07020040 - Od 1. októbra do 31. októbra UNS 15.- 13.9
07020045 - Od  1. novembra do 20. decembra UNS 7.5 bez cla
07020050 - Od 21. decembra do 31. decembra UNS 7.5 bez cla

0703 Cibu¾a, šalotka, cesnak, pór a iná
cesnakovitá zelenina čerstvá alebo
chladená:

070310 - Cibu¾a a šalotka:
-- Cibu¾a:

07031011 --- Sadzačka UNS 30.- 4.5
07031019 --- Ostatná UNS 30.- 11.-
07031090 -- Šalotka UNS 30.- 11.-
07032000 - Cesnak UNS 30.- 11.-
07039000 - Pór a iná cesnakovitá zelenina UNS 30.- 11.-

0704 Kapusta, karfiol, kel kučeravý, kaleráb
a podobné jedlé plody druhu Brassica
čerstvé alebo chladené:

070410 - Karfiol a brokolica:
07041005 -- Od 1. januára do 14. apríla UNS 8.- bez cla
07041010 -- Od 15. apríla do 30. novembra UNS 15.- 13.5
07041080 -- Od 1. decembra do 31. decembra UNS 8.- bez cla
07042000 - Ružičkový kel UNS 15.- 13.5
070490 - Ostatné:
07049010 -- Kapusta biela a kapusta červená UNS 15.- 13.5
07049090 -- Ostatné UNS 15.- 13.5

0705 Hlávkový šalát (Lactuca sativa)
a čakanka (Cichorium spp.) čerstvé
alebo chladené:
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

- Hlávkový šalát:
070511 -- Hlávkový šalát obyčajný:
07051105 --- Od 1. januára do 31. marca NAR 36.- bez cla
07051110 --- Od 1. apríla do 30. novembra NAR 36.- 12.9
07051180 --- Od 1. decembra do 31. decembra NAR 36.- bez cla
07051900 -- Ostatný NAR 36.- 12.9

- Čakanka:
07052100 -- Čakanka Witloof  (Cichorium intybus NAR 36.- 12.9

    var. foliosum)
07052900 -- Ostatná NAR 36.- 12.9

0706 Mrkva, okrúhlica, šalátová repa, kozia
brada, h¾uzový zeler, reïkev a podob-
né jedlé korene čerstvé alebo chladené:

07061000 - Mrkva alebo okrúhlica UNS 15.- 13.5
070690 - Ostatné:

-- H¾uzový zeler:
07069005 --- Od 1. januára do 30. apríla UNS 15.- 13.5
07069011 --- Od 1. mája do 30. septembra UNS 6.5 bez cla
07069017 --- Od 1. októbra do 31. decembra UNS 15.- 13.5
07069030 -- Chren (Cochlearia armoracia) UNS 15.- 13.5
07069090 -- Ostatné UNS 15.- 13.5

070700 Uhorky a nakladačky čerstvé alebo
chladené:

- Uhorky:
07070010 -- Od 1. januára do konca februára UNS 7.5 bez cla
07070015 -- Od 1. marca do 30. apríla UNS 7.5 bez cla
07070020 -- Od 1. mája do 15. mája UNS 7.5 bez cla
07070025 -- Od 16. mája do 30. septembra UNS 18.- 16.-
07070030 -- Od 1. októbra do 31. októbra UNS 18.- 16.-
07070035 -- Od 1. novembra do 10. novembra UNS 7.5 bez cla
07070040 -- Od 11. novembra do 31. decembra UNS 7.5 bez cla
07070090 - Nakladačky UNS 18.- 16.5

0708 Strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé
alebo chladené:

070810 - Hrach (Pisum sativum):
07081020 -- Od 1. januára do 31. mája UNS 14.- 12.9
07081090 -- Od 1. júna do 31. augusta UNS 14.- 12.9
07081095 -- Od 1. septembra do 31. decembra UNS 14.- 12.9
070820 - Fazu¾a (Vigna spp., Phaseolus spp.):
07082020 -- Od 1. januára do 30. júna UNS 14.- 12.9
07082090 -- Od 1. júla do 30. septembra UNS 14.- 12.9
07082095 -- Od 1. októbra do 31. decembra UNS 14.- 12.9
07089000 - Ostatné strukoviny UNS 14.- 12.9

0709 Ostatná zelenina čerstvá alebo
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chladená:

070910 - Artičoky:
07091010 -- Od 1. januára do 31. mája UNS 8.- 1.5 -100
07091020 -- Od 1. júna do 30. júna UNS 8.- 1.5 -100
07091030 -- Od 1. júla do 31. októbra UNS 8.- 1.5 -100
07091040 -- Od 1. novembra do 31. decembra UNS 8.- 1.5 -100
07092000 - Šparg¾a UNS 36.- 4.- -100
07093000 - Baklažán UNS 7.5 1.5 -100
07094000 - Zeler  iný ako h¾uzový UNS 6.5 1.3

- Huby a h¾uzovky:
070951 -- Huby:
07095110 --- Rodu Agaricus (šampiňóny) UNS 10.- 9.-
07095130 --- Kuriatka UNS 5.- bez cla
07095150 --- Hríby UNS 5.- bez cla
07095190 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
07095200 -- H¾uzovky UNS 5.- bez cla
070960 - Plody rodu Capsicum alebo rodu

  Pimenta:
07096010 -- Sladká paprika UNS 10.- 9.3

-- Ostatné:
07096091 --- Rody Capsicum určené na výrobu

     kapsicínu alebo farieb zo živičných
     olejov paprík druhu Capsicum UNS 7.5 bez cla

07096095 --- Určené na priemyselnú výrobu
      éterických olejov (silíc) alebo živíc UNS 7.5 bez cla

07096099 --- Ostatné UNS 10.- 9.3
07097000 - Špenát, novozélandský špenát

   a záhradný špenát (Loboda zá-
   hradná) UNS 36.- 12.-

070990 - Ostatné:
07099010 -- Šaláty, iné ako hlávkový šalát

    (Lactuca sativa) a čakanka
    (Cichorium spp.) UNS 22.- 10.5

07099020 -- Kardy a kardony (artičok kardový
    jedlé a zdužinatelé jedlé listové
    stopky kardy) UNS 22.- bez cla
-- Olivy:

07099031 --- Určené na iné účely ako na výrobu oleja UNS 22.- bez cla
07099039 --- Ostatné UNS 22.- bez cla
07099040 --- Kapary UNS 22.- bez cla
07099050 -- Fenikel (cibu¾ovité zhrubnuté prí-

    zemné pošvy listov) UNS 22.- bez cla
07099060 -- Sladká kukurica UNS 22.- 9.3

-- Tekvice:
07099071 --- Od 1. januára do 31. januára UNS 22.- bez cla
07099073 --- Od 1. februára do 31. marca UNS 22.- bez cla
07099075 --- Od 1. apríla do 31. mája UNS 22.- bez cla
07099077 --- Od 1. júna do 31. júla UNS 22.- bez cla
07099079 --- Od 1. augusta do 31. decembra UNS 22.- bez cla
07099090 -- Ostatné UNS 22.- 6.-

0710 Zelenina, tiež varená vo vode alebo
v pare, zmrazená:
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07101000 - Zemiaky UNS 9.- 0.5
- Strukoviny, tiež vylúpané:

07102100 -- Hrach (Pisum sativum) UNS 10.- 9.5
07102200 -- Fazu¾a (Vigna spp., Phaseolus spp.) UNS 10.- 9.5
07102900 -- Ostatné UNS 10.- 7,5
07103000 - Špenát, novozélandský špenát a zá-

   hradný špenát (Loboda záhradná) UNS 10.- 9,5
07104000 - Sladká kukurica UNS 48.- 9,3
071080 - Ostatná zelenina:
07108010 -- Olivy UNS 9.- bez cla

-- Plody papriky rodu Capsicum
    alebo rodu Pimenta:

07108051 --- Plody sladkej  papriky (paprikové
     struky) UNS 9.- 3.-

07108059 --- Ostatné UNS 9.- 3.-
-- Huby:

07108061 --- Rodu Agaricus (šampiňóny) UNS 9.- bez cla
07108069 --- Ostatné UNS 9.- bez cla
07108070 -- Paradajky UNS 9.- 3.-
07108080 -- Artičoky UNS 9.- bez cla
07108085 -- Šparg¾a UNS 9.- bez cla
07108095 -- Ostatné UNS 9.- 3.-
07109000 - Zeleninové zmesi UNS 9.8 9.5

0711 Zelenina dočasne konzervovaná
(napr. oxidom siričitým alebo v slanej
vode, sírenou vodou alebo pridaním
iných látok na zabezpečenie  jej
dočasnej  konzervácie),  ale v tomto
stave nevhodná na používanie:

07111000 - Cibu¾a UNS 15.- 4.-
071120 - Olivy:
07112010 -- Určené na iné účely ako na výrobu

    oleja UNS 15.- bez cla
07112090 -- Ostatné UNS 15.- bez cla
07113000 - Kapary UNS 15.- bez cla
07114000 - Uhorky a nakladačky UNS 15.- 4.5
071190 - Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:

-- Zelenina:
07119010 --- Papriky rodov Capsicum alebo rodu

     Pimenta s výnimkou plodov sladkej
     papriky (paprikových strukov) UNS 23.- 4.9

07119030 --- Sladká kukurica UNS 23.- 4.9
--- Huby:

07119040 ---- Rodu Agaricus (šampiňóny) UNS 23.- bez cla
07119060 ---- Ostatné UNS 23.- bez cla
07119070 --- Ostatné UNS 23.- 4.9
07119090 -- Zeleninové zmesi UNS 23.- 4.9

0712 Zelenina sušená, tiež rozrezaná na
kúsky  alebo na plátky, drvená alebo
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v prášku, ale inak neupravená:

07122000 - Cibu¾a UNS 6.5 2.3
07123000 - Huby a h¾uzovky UNS 5.- bez cla
071290 - Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:
07129005 -- Zemiaky, tiež rozrezané na kúsky alebo

    na plátky, ale inak neupravené UNS 13.- 9.-
-- Sladká kukurica (Zea mays var.
    saccharata):

07129011 --- Hybridy určené na siatie UNS 8.5 2.- -100
07129019 --- Ostatná UNS 8.5 4.- -100
07129030 -- Paradajky UNS 8.5 2.-
07129050 -- Mrkva UNS 8.5 2.-
07129090 -- Ostatné UNS 8.5 2.-

0713 Strukoviny suché, vylúpané, tiež ošú-
pané alebo drvené:

071310 - Hrach (Pisum sativum):
07131010 -- Na siatie UNS 11.- 1.5
07131090 -- Ostatné UNS 11.- 1.5

* 07132000 - Cícer  (Garbanzos) UNS 5.- bez cla
- Fazu¾a (Vigna spp., Phaseolus spp.):

* 07133100 -- Fazu¾a druhov Vigna mungo (L.)
    Hepper alebo Vigna radiata (L.
    Wilczek UNS 5.- bez cla

* 07133200 -- Malá červená fazu¾a (Adzuki) (Pha-
    seolus alebo Vigna angularis) UNS 5.- bez cla

071333 -- Fazu¾a obyčajná (Phaseolus
    vulgaris):

07133310 --- Na siatie UNS 5.- bez cla
07133390 --- Ostatná UNS 5.- bez cla

* 07133900 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
* 07134000 - Šošovica UNS 8.- 2.5
* 07135000 - Bôb (Vicia faba var, major) a kon-

  ský bôb (Vicia faba var, equina, Vi-
  cia faba var, minor) UNS 5.- bez cla

071390 - Ostatné:
07139010 -- Na siatie UNS 5.- bez cla
07139090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla

0714 Maniokové korene, marantové a salepo-
vé korene, jeruzalemské artičoky, sladké
zemiaky a podobné korene a h¾uzy s vy-
sokým obsahom škrobu alebo inulínu
čerstvé, chladené , zmrazené alebo suše-
né tiež vo forme plátkov alebo peliet; 
dreň ságovníka:

071410 - Maniokové korene:
07141010 -- Pelety z múky a krupice UNS 5.- bez cla

-- Ostatné:
07141091 --- Používané na ¾udskú výživu, v ba-
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     lení na okamžitú spotrebu s netto
     obsahom nepresahujúcim 28 kg,
     buï čerstvé  a celé, alebo zmrazené
      bez šupy, tiež rozrezané na kusy

07141099 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
071420 - Sladké zemiaky (bataty):
07142010 -- Čerstvé, celé určené na ¾udskú

    výživu UNS 5.- bez cla
07142090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
071490 - Ostatné:

-- Marantové a salepové korene a
    podobné korene a h¾uzy s vysokým
    obsahom škrobu:

07149011 --- Používané na ¾udskú výživu, v bale-
     ní na okamžitú spotrebu s netto ob-
     sahom nepresahujúcim 28 kg, buï
     čerstvé a celé, alebo zmrazené
     bez šupy, tiež rozrezané na kúsky UNS 5.- bez cla

07149019 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
07149090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
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8. kapitola

Jedlé ovocie a orechy;
 šupy citrusových plodov a melónov

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatrí nejedlé ovocie a orechy.

2. Chladené ovocie a orechy sa vybavujú ako čerstvé.

3. Sušené ovocie a sušené orechy tejto kapitoly môžu by� čiastočne rehydrované alebo upravené z týchto dôvodov:
a) na dodatočné konzervovanie alebo na stabilizáciu (napr. miernym tepelným spracovaním, sírením, pridaním

kyseliny sorbovej sorbitanu draselného);
b) na zlepšenie alebo na udržanie jeho vzh¾adu (napr. pridaním rastlinného oleja alebo malého množstva

glukózového sirupu) za predpokladu, že si zachovajú charakter sušeného ovocia alebo sušených orechov.

Doplnkové poznámky

1. Obsah rôznych cukrov vyjadrených ako sacharóza („obsah cukru“) vo výrobkoch zaradených do tejto kapitoly
zodpovedá číselnému označeniu, ktoré bolo namerané refraktometrom pri teplote 20 oC, vynásobenému činite-
¾om 0,95.

2. Na účely podpoložiek 0811 90 11, 0811 90 31 a 0811 90 85 sa „tropickým ovocím“ rozumejú guajavy, mango,
mangostany, papáje, tamarindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruity, slivky sapodillo, mučenky, carambola a pitahaya.

3. Na účely podpoložiek 0811 90 11, 0811 90 85, 0812 90 70 a 0813 50 31 sa „tropickými orechmi“ rozumejú
kokosové orechy, orechy kešu a para orechy (brazílske), arekové (betelové) orechy, kola orechy a makadamové
orechy.

Strana 2468 Zbierka zákonov č. 360/1996 Čiastka 127



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 71

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 73

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

0801 Kokosové orechy, orechy para, aka-
žuové orechy čerstvé alebo sušené,
tiež bez škrupiny alebo vylúpané:

- Kokosové orechy:
08011100 -- Sušené UNS 5.- bez cla
08011900 -- Ostatné UNS 5.- bez cla

- Para orechy:
08012100 -- Nevylúpané UNS 5.- bez cla
08012200 -- Vylúpané UNS 5.- bez cla

- Akažuové orechy:
08013100 -- Nevylúpané UNS 5.- bez cla
08013200 -- Vylúpané UNS 5.- bez cla

0802 Ostatné orechy čerstvé alebo sušené, 
tiež bez škrupiny alebo vylúpané:

- Mandle:
080211 -- Nevylúpané:
08021110 --- Horké UNS 5.- bez cla
08021190 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
080212 -- Vylúpané:
08021210 --- Horké UNS 5.- bez cla
08021290 --- Ostatné UNS 5.- bez cla

- Lieskové oriešky (Corylus spp.):
08022100 -- Nevylúpané UNS 5.- bez cla
08022200 -- Vylúpané UNS 5.- bez cla

- Vlašské orechy:
08023100 -- Nevylúpané UNS 5.- 0.3 -100
08023200 -- Vylúpané UNS 5.- 0.3 -100
08024000 - Jedlé gaštany (Castanea spp.) UNS 5.- 2.5
08025000 - Pistácie UNS 5.- bez cla
080290 - Ostatné:
08029010 -- Pekanové orechy UNS 5.- bez cla
08029030 -- Arekové alebo betelové orechy a kola

    orechy UNS 5.- bez cla
08029050 -- Píniové oriešky UNS 5.- bez cla
08029060 -- Makadamové orechy UNS 5.- bez cla
08029085 -- Ostatné UNS 5.- bez cla

080300 Banány (vrátane plantajnov) čerstvé
alebo sušené:

- Čerstvé:
08030011 -- Plantajny UNS 14.- bez cla
08030019 -- Ostatné UNS 14.- bez cla
08030090 - Sušené UNS 14.- bez cla

0804 Datle, figy, ananás, avokádo, guajava,
mango a mangostany čerstvé alebo su-
šené



Strana 72 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 74

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

08041000 - Datle UNS 6.- bez cla
080420 - Figy:
08042010 -- Čerstvé UNS 9.9 bez cla
08042090 -- Sušené UNS 9.9 bez cla
08043000 - Ananás UNS 19.- bez cla
080440 - Avokádo (Persea gratissima):
08044020 -- Od 1. januára do 31. mája UNS 22.- bez cla
08044090 -- Od 1. júla do 30. novembra UNS 22.- bez cla
08044095 -- Od 1. do 31. decembra UNS 22.- bez cla
08045000 - Guajava, mango a mangostany UNS 22.- bez cla

0805 Citrusové plody čerstvé alebo sušené

080510 - Pomaranče:
-- Sladké pomaranče čerstvé:
--- Od 1. januára do 31. marca:

08051001 ---- Krvavé a polokrvavé UNS 6.5 1.3 -100
---- Ostatné:

08051005 ----- Druhy Navels, Navelines, Navela-
        tes, Salustianas, Vernas, Valencia
        lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis,
        Trovita a Hamlins UNS 6.5 1.3 -100

08051009 ----- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100
--- Od 1. apríla  do 30. apríla:

08051011 ---- Krvavé a polokrvavé UNS 6.5 1.3 -100
---- Ostatné:

08051015 ----- Druhy Navels, Navelines, Navela-
        tes, Salustianas, Vernas, Valencia
        lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis,
        Trovita a Hamlins UNS 6.5 1.3 -100

08051019 ----- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100
--- Od 1. mája do 15. mája:

08051021 ---- Krvavé a polokrvavé UNS 6.5 1.3 -100
---- Ostatné:

08051025 ----- Druhy Navels, Navelines, Navela-
        tes, Salustianas, Vernas, Valencia
        lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis,
        Trovita a Hamlins UNS 6.5 1.3 -100

08051029 ----- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100
--- Od 16. mája do 31. mája:

08051031 ---- Krvavé a polokrvavé UNS 6.5 1.3 -100
---- Ostatné:

08051033 ----- Druhy Navels, Navelines, Navela-
        tes, Salustianas, Vernas, Valencia
        lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis,
        Trovita a Hamlins UNS 6.5 1.3 -100

08051035 ----- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100
--- Od 1. júna do 30. septembra:

08051037 ---- Krvavé a polokrvavé UNS 6.5 1.3 -100
---- Ostatné:

08051038 ----- Druhy Navels, Navelines, Navela-
        tes, Salustianas, Vernas, Valencia
        lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis,
        Trovita a Hamlins UNS 6.5 1.3 -100
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08051039 ----- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100
--- Od 1. októbra do 15. októbra:

08051042 ---- Krvavé a polokrvavé UNS 6.5 1.3 -100
---- Ostatné:

08051044 ----- Druhy Navels, Navelines, Navela-
        tes, Salustianas, Vernas, Valencia
        lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis,
        Trovita a Hamlins UNS 6.5 1.3 -100

08051046 ----- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100
--- Od 16. októbra do 30. novembra

08051051 ---- Krvavé a polokrvavé UNS 6.5 1.3 -100
---- Ostatné:

08051055 ----- Druhy Navels, Navelines, Navela-
        tes, Salustianas, Vernas, Valencia
        lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis,
        Trovita a Hamlins UNS 6.5 1.3 -100

08051059 ----- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100
--- Od 1. decembra do 31. decembra

08051061 ---- Krvavé a polokrvavé UNS 6.5 1.3 -100
---- Ostatné:

08051065 ----- Druhy Navels, Navelines, Navela-
        tes, Salustianas, Vernas, Valencia
        lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis,
        Trovita a Hamlins UNS 6.5 1.3 -100

08051069 ----- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100
-- Ostatné:

08051082 --- Od 1. januára do 31. marca UNS 6.5 1.3 -100
08051084 --- Od 1. apríla do 15. októbra UNS 6.5 1.3 -100
08051086 --- Od 16. októbra do 31. decembra UNS 6.5 1.3 -100
080520 - Mandarínky (vrátane druhu tangerines

  a satsumas), klementínky, wilkingy a
  podobné citrusové hybridy:
-- Od 1. januára do konca februára

08052011 --- Clementínky UNS 6.5 1.3 -100
08052013 --- Monreales a satsumas UNS 6.5 1.3 -100
08052015 --- Mandarínky a wilkingy UNS 6.5 1.3 -100
08052017 --- Tangerines UNS 6.5 1.3 -100
08052019 --- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100

-- Od 1. marca do 31. októbra:
08052021 --- Klementínky UNS 6.5 1.3 -100
08052023 --- Monreales a satsumas UNS 6.5 1.3 -100
08052025 --- Mandarínky a wilkingy UNS 6.5 1.3 -100
08052027 --- Tangerines UNS 6.5 1.3 -100
08052029 --- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100

-- Od 1. novembra do 31. decembra:
08052031 --- Clementinky UNS 6.5 1.3 -100
08052033 --- Monreales a satsumas UNS 6.5 1.3 -100
08052035 --- Mandarínky a wilkingy UNS 6.5 1.3 -100
08052037 --- Tangerines UNS 6.5 1.3 -100
08052039 --- Ostatné UNS 6.5 1.3 -100
080530 - Citróny (Citrus limon, Citrus limonum)

   a limety (Citrus aurantifolia):
-- Citróny (Citrus limon, Citrus
    limonum):

08053020 --- Od 1. januára do 31. mája UNS 5.- 1.- -100
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08053030 --- Od 1. júna do 31. októbra UNS 5.- 1.- -100
08053040 --- Od 1. novembra do 31. decembra UNS 5.- 1.- -100
08053090 -- Limety (Citrus aurantifolia) UNS 5.- 1.- -100
080540 - Grapefruity:
08054020 -- Od 1. januára do 30. apríla UNS 6.5 1.3 -100
08054090 -- Od 1. mája do 31. októbra UNS 6.5 1.3 -100
08054095 -- Od 1. novembra do 31. decembra UNS 6.5 1.3 -100
08059000 - Ostatné UNS 6.5 1.3 -100

0806 Hrozno čerstvé alebo sušené:

080610 - Čerstvé:
-- Stolové hrozno:
--- Od 1. januára do 14. júla:

08061021 ---- Druh Emperor (Vitis vinifera c.v.)
      od 1. januára do 31. januára UNS 28.- 3.-

08061029 ---- Ostatné UNS 28.- 3.-
08061030 --- Od 15. júla  do 20. júla UNS 28.- 18.-
08061040 --- Od 21. júla do 31. októbra UNS 28.- 18.-
08061050 --- Od 1. novembra do 20. novembra UNS 28.- 3.-

--- Od 21. novembra do 31. decembra:
08061061 ---- Druh Emperor (Vitis vinifera c.v.)

       od 1. decembra do 31. decembra UNS 28.- 3.-
08061069 ---- Ostatné UNS 28.- 3.-

-- Ostatné:
08061093 --- Od 1. januára do 14. júla UNS 100.- 92.5 CK 10
08061095 --- Od 15. júla do 31. októbra UNS 100.- 92.5 CK 10
08061097 --- Od 1. novembra do 31. decembra UNS 100.- 92.5 CK 10
080620 - Sušené:

-- V balení na okamžitú spotrebu s netto
    obsahom nepresahujúcim 2 kg:

08062011 --- Korintky UNS 13.- 3.3 -100
08062012 --- Sultánky UNS 13.- 3.3 -100
08062018 --- Ostatné UNS 13.- 3.3 -100

-- Ostatné:
08062091 --- Korintky UNS 13.- 2.3 -100
08062092 --- Sultánky UNS 13.- 2.3 -100
08062098 --- Ostatné UNS 13.- 2.3 -100

0807 Melóny (vrátane vodových melónov)
a papáje čerstvé

- Melóny (vrátane vodových melónov)
08071100 -- Vodové melóny UNS 42.- 9.5
08071900 -- Ostatné UNS 42.- 9.5
08072000 - Papáje UNS 8.5 bez cla

0808 Jablká, hrušky a dule čerstvé

080810 - Jablká:
08081010 -- Jablká na výrobu muštov, vo¾ne uložené,

    od 16. septembra do 15. decembra UNS 19.- 15.-
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-- Ostatné:
--- Od 1. januára do 31. marca:

08081051 ---- Druhu Golden Delicious UNS 19.- 12.-
08081053 ---- Druhu Granny Smith UNS 19.- 12.-
08081059 ---- Ostatné UNS 19.- 12.-

--- Od 1. apríla do 30. júna:
08081061 ---- Druhu Golden Delicious UNS 19.- 3.-
08081063 ---- Druhu Granny Smith UNS 19.- 3.-
08081069 ---- Ostatné UNS 19.- 3.-

--- Od 1. júla do 31. júla:
08081071 ---- Druhu Golden Delicious UNS 19.- 3.-
08081073 ---- Druhu Granny Smith UNS 19.- 3.-
08081079 ---- Ostatné UNS 19.- 3.-

--- Od 1. augusta do 31. decembra:
08081092 ---- Druhu Golden Delicious UNS 19.- 15.-
08081094 ---- Druhu Granny Smith UNS 19.- 15.-
08081098 ---- Ostatné UNS 19.- 15.-
080820 - Hrušky a dule:

-- Hrušky:
08082010 --- Hrušky na výrobu muštov (hruškové-

     ho vína), vo¾ne uložené, od 1. augusta
     do 31. decembra UNS 10.- 4.6
--- Ostatné:

08082031 ---- Od 1. januára do 31. marca UNS 5.- 4.6 -100
08082037 ---- Od 1. apríla do 30. apríla UNS 5.- 2.8 -100
08082041 ---- Od 1. mája do 30. júna UNS 5.- 2.8
08082047 ---- Od 1. júla do 15. júla UNS 5.- 2.8 -100
08082051 ---- Od 16. júla do 31. júla UNS 10.- 8.5
08082057 ---- Od 1. augusta do 31. októbra UNS 10.- 8.5
08082067 ---- Od 1. novembra do 31. decembra UNS 10.- 8.5
08082090 -- Dule UNS 5.- 1.9 -100

0809 Marhule, čerešne, višne, broskyne
(vrátane nektariniek), slivky a trnky,
čerstvé

080910 - Marhule:
08091010 -- Od 1. januára do 31. mája UNS 10.- 9.3
08091020 -- Od 1. júna do 20. júna UNS 10.- 9.3
08091030 -- Od 21. júna do 31. júna UNS 10.- 9.3
08091040 -- Od 1. júla do 31. júla UNS 10.- 9.3
08091050 -- Od 1. augusta do 31. decembra UNS 10.- 9.3
080920 - Čerešne, višne:

-- Od 1. januára do 30. apríla:
08092011 --- Višne (Prunus cerasus) UNS 6.5 3.8 -100
08092019 --- Ostatné UNS 6.5 3.-

-- Od 1. mája do 20. mája:
08092021 --- Višne (Prunus cerasus) UNS 10.- 9.3
08092029 --- Ostatné UNS 10.- 3.-

-- Od 21. mája do 31. mája:
08092031 --- Višne (Prunus cerasus) UNS 10.- 9.3
08092039 --- Ostatné UNS 10.- 3.-

-- Od 1. júla do15. júla:
08092041 --- Višne (Prunus cerasus) UNS 10.- 9.3
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08092049 --- Ostatné UNS 10.- 3.-
-- Od 16. júla do31. júla:

08092051 --- Višne (Prunus  cerasus) UNS 6.5 3.8
08092059 --- Ostatné UNS 6.5 3.-

-- Od 1. augusta do 10. augusta:
08092061 --- Višne (Prunus  cerasus) UNS 6.5 3.8
08092069 --- Ostatné UNS 6.5 3.-

-- Od 11. augusta do 31. decembra:
08092071 --- Višne (Prunus  cerasus) UNS 6.5 3.8 -100
08092079 --- Ostatné UNS 6.5 3.- -100
080930 - Broskyne, vrátane nektariniek:

-- Od 1. januára do 10. júna:
08093011 --- Nektarinky UNS 10.- 9.-
08093019 --- Ostatné UNS 10.- 9.-

-- Od 11. júna do 20. júna:
08093021 --- Nektarinky UNS 10.- 9.-
08093029 --- Ostatné UNS 10.- 9.-

-- Od 21. júna do 31. júla:
08093031 --- Nektarinky UNS 10.- 9.-
08093039 --- Ostatné UNS 10.- 9.-

-- Od 1. augusta do 30. septembra:
08093041 --- Nektarinky UNS 10.- 9.-
08093049 --- Ostatné UNS 10.- 9.-

-- Od 1. októbra do 31. decembra:
08093051 --- Nektarinky UNS 10.- 9.-
08093059 --- Ostatné UNS 10.- 9.-
080940 - Slivky a trnky:

-- Slivky:
08094010 --- Od 1. januára do 10.  júna UNS 11.- 1.5 -100
08094020 --- Od 11. júna do 30. júna UNS 11.- 1.5 -100
08094030 --- Od 1. júla do 30. septembra UNS 11.- 8.5
08094040 --- Od 1. októbra do 31. decembra UNS 11.- 1.5 -100
08094090 -- Trnky UNS 11.- 2.- -100

0810 Ostatné ovocie čerstvé

081010 - Jahody:
08101005 -- Od 1. januára do 30. apríla UNS 10.- bez cla
08101010 -- Od 1. mája do 31. júla UNS 10.- 9.3
08101080 -- Od 1. augusta do 31. decembra UNS 10.- bez cla
081020 - Maliny, moruše, ostružiny a ostru-

   žinové maliny:
08102010 -- Maliny UNS 5.- 1.9 -100
08102090 -- Ostatné UNS 5.- 1.9 -100
081030 - Čierne, biele a červené ríbezle

   a egreše:
08103010 -- Čierne ríbezle (cassis) UNS 10.- 9.5
08103030 -- Červené ríbezle UNS 10.- 9.5
08103090 -- Ostatné UNS 10.- 9.5
081040 - Brusnice, čučoriedky a iné plody

   rodu Vaccinium:
08104010 -- Brusnice (plody druhu Vaccinium

    vitis-idaea) UNS 5.- 1.5 -100
08104030 -- Čučoriedky (plody druhu Vaccinium
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    myrtillus) UNS 5.- 1.5
08104050 -- Plody druhu Vaccinium macrocar-

    pon a Vaccinium corymbosum UNS 5.- 1.5
08104090 -- Ostatné UNS 5.- 1.5

* 081050 -- Kiwi (Actinidia chinensis Planch.):
* 08105010 --- Od 1.januára do 14. mája UNS 5.- bez cla
* 08105020 --- Od 15. mája do 15 novembra UNS 5.- bez cla
* 08105030 --- Od 16. novembra do 31. decembra UNS 5.- bez cla

081090 -- Ostatné:
08109030 -- Tamarindy (Tamarindus indica),

     jabĺčka kešu (Anacardium occi-
     dentale), liči (čínske slivky-Ne-
     phelium litchi), jackfruit - (opičí
     chlieb) (Artocarpus integrifolia), 
     sapoty (Acharas zapota) UNS 5.- bez cla

08109040 -- Plody mučenky, caramboly a pi-
    tahaye UNS 5.- bez cla

08109085 -- Ostatné UNS 5.- bez cla

0811 Ovocie a orechy, tiež varené vo vode
alebo v pare, zmrazené, tiež s prídav-
kom cukru alebo iných sladidiel:

081110 - Jahody:
-- S prísadou cukru alebo iných sla-
    didiel:

08111011 --- S obsahom cukru presahujúcim
     13 % hmotnosti UNS 35.- 9.3

08111019 --- Ostatné UNS 35.- 9.3
08111090 -- Ostatné UNS 35.- 9.3
081120 - Maliny, ostružiny, moruše, ostružinové

   maliny, čierne, biele a červené ríbezle
   a egreše:
-- S prísadou cukru alebo iných sla-
    didiel:

08112011 --- S obsahom cukru presahujúcim
     13 % hmotnosti UNS 35.- 9.3

08112019 --- Ostatné UNS 35.- 9.3
-- Ostatné:

08112031 --- Maliny UNS 35.- 9.3
08112039 --- Čierne ríbezle UNS 35.- 9.3
08112051 --- Červené ríbezle UNS 35.- 9.3
08112059 --- Ostružiny a moruše, ostružinové

      maliny UNS 35.- 1.9 -100
08112090 --- Ostatné UNS 35.- 1.9 -100
081190 - Ostatné:

-- S prísadou cukru alebo iných
    sladidiel:
--- S obsahom cukru presahujúcim
     13 % hmotnosti:

08119011 ---- Tropické ovocie a tropické orechy UNS 35.- 9.3
08119019 ---- Ostatné UNS 35.- 9.3

--- Ostatné:
08119031 ---- Tropické ovocie a tropické orechy UNS 35.- 9.3
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08119039 ---- Ostatné UNS 35.- 9.3
-- Ostatné:

08119050 --- Čučoriedky (plody druhu Vacci-
      nium myrtillus) UNS 35.- 1.9

08119070 --- Čučoriedky druhu Vaccinium
     myrtilloides a Vaccinium angusti-
     folium UNS 35.- 1.9
--- Čerešne a višne:

08119075 ---- Višne (Prunus cerasus) UNS 35.- 1.9
08119080 ---- Ostatné UNS 35.- 1.9
08119085 --- Tropické ovocie a tropické orechy UNS 35.- 1.9
08119095 --- Ostatné UNS 35.- 1.9

0812 Ovocie a orechy dočasne konzervo-
vané (napr. oxidom siričitým alebo
v slanej vode, sírenou vodou alebo
pridaním iných látok na zabezpeče-
nie jeho dočasnej  konzervácie), a
tomto stave nevhodné na požívanie:

08121000 - Čerešne a višne UNS 22.- 4.-
08122000 - Jahody UNS 22.- 4.-
081290 - Ostatné:
08129010 -- Marhule UNS 22.- 4.-
08129020 -- Pomaranče UNS 22.- bez cla
08129030 -- Papáje UNS 22.- bez cla
08129040 -- Čučoriedky (plody druhu Vacci-

    nium myrtillus) UNS 22.- 1.8
08129050 -- Čierne ríbezle (cassis) UNS 22.- 4.-
08129060 -- Maliny UNS 22.- 4.-
08129070 -- Guajavy, mango, mangostany, ta-

    marindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruit,
    sapoty, plody mučenky, caramboly,
    pitahaye a tropické orechy UNS 22.- 4.-

08129095 -- Ostatné UNS 22.- 4.-

0813 Ovocie sušené, iné ako čísiel 0801
až 0806; zmesi sušeného ovocia alebo
orechov tejto kapitoly:

08131000 - Marhule UNS 5.- 0.9 -100
08132000 - Slivky UNS 5.- 0.9 -100
08133000 - Jablká UNS 5.- 0.9
081340 - Ostatné ovocie:
08134010 -- Broskyne vrátane nektariniek UNS 5.- 0.9 -100
08134030 -- Hrušky UNS 5.- 0.9
08134050 -- Papáje UNS 5.- bez cla
08134060 -- Tamarindy (indické datle) UNS 5.- bez cla
08134070 -- Jabĺčka kešu (Anacardium occi-

    dentale), liči (čínske slivky-(Nephe-
    lium litchi), jackfruit - (opičí chlieb)
     (Artocarpus integrifolia), sapoty
     (Acharas zapota), plody mučenky,
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     caramboly a pitahaye UNS 5.- 0.9
08134095 -- Ostatné UNS 5.- 0.9 -100
081350 - Zmesi sušeného ovocia alebo orechov

   tejto kapitoly:
-- Miešané sušené ovocie, iné ako
    v číslach 0801, 0806:
--- Bez sliviek:

08135012 ---- Z papájí, tamarínd, jabĺčok kešu,
       liči (čínske slivky-Nephelium litchi),
       jackfruitu - (opičí chlieb-Artocarpus
       integrifolia), sapotov (Acharas zapota),
       plodov mučenky, caramboly a pitahaye UNS 8.5 0.9 -100

08135015 ---- Ostatné UNS 8.5 0.9 -100
08135019 --- So slivkami UNS 8.5 0.9 -100

-- Zmesi tvorené výlučne zo sušených
    orechov čísiel 0801 a 0802:

08135031 --- Z tropických orechov UNS 8.5 bez cla -100
08135039 --- Ostatné UNS 8.5 bez cla -100

-- Ostatné zmesi sušeného ovocia:
08135091 --- Bez sliviek a fíg UNS 8.5 bez cla -100
08135099 --- Ostatné UNS 8.5 bez cla -100

08140000 Šupky (kôra) citrusových plodov
alebo melónov (vrátane vodových me-
lónov) čerstvé, zmrazené, naložené
v slanej vode, sírenej  vode alebo s prí-
davkom iných látok slúžiacich na
zabezpečenie ich dočasnej  konzervá-
cie alebo sušené UNS 6.- bez cla



Strana 80 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

9. kapitola

Káva, čaj, maté a korenie

Poznámky

1. Zmesi výrobkov čísiel 0904 až 0910 sa zaraïujú takto:
a) zmesi výrobkov patriacich do toho istého čísla zostávajú zaradené v tomto čísle;
b) zmesi výrobkov patriacich do rôznych čísiel sa zaraïujú do čísla 0910.
Okolnos�, že tovar čísiel 0904 až 0910 (vrátane uvedených zmesí) obsahuje prísadu iných látok, nemá vplyv na
jeho zaradenie, ak si takto vzniknuté zmesi zachovali podstatný charakter výrobkov uvedených v týchto číslach.
V opačnom prípade tieto zmesi nepatria do tejto kapitoly; ak ide o korenité zmesi alebo o zmesi prísad na
ochutenie, patria do čísla 2103.

2. Do tejto kapitoly nepatrí korenie nazývané „kubébové“ (Piper cubeba) a ostatné výrobky čísla 1211.

Doplnková poznámka

1. Nepoužíva sa.
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0901 Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná;
kávové plevy a šupky ; kávové náhrad-
ky s akýmko¾vek obsahom kávy:

- Nepražená káva:
09011100 -- S kofeínom UNS 30.- 3.- -100
09011200 -- Dekofeínovaná UNS 30.- 3.- -100

- Pražená káva:
09012100 -- S kofeínom UNS 56.- 3.-
09012200 -- Dekofeínovaná UNS 56.- 3.-
090190 - Ostatné:
09019010 -- Kávové plevy a šupky UNS 30.- 4.-
09019090 -- Kávové náhradky obsahujúce kávu UNS 56.- 6.7

0902 Čaj, tiež aromatizovaný:

09021000 - Zelený čaj (nefermentovaný) v bale-
  ní s obsahom nepresahujúcim hmot-
  nos� 3 kg UNS 52.- 1.5 -100

09022000 - Zelený čaj (nefermentovaný) ostatný UNS 52.- 1.5 -100
09023000 - Čierny čaj (fermentovaný) a čaj čias-

   točne fermentovaný v balení s obsa-
   hom nepresahujúcim hmotnos� 3 kg UNS 52.- 1.5 -100

09024000 - Čierny čaj (fermentovaný) a čaj čias-
   točne fermentovaný ostatný UNS 52.- 1.5 -100

09030000 Maté UNS 70.- 2.5 -100

0904 Korenie rodu Piper; plody rodu Cap-
sicum alebo Pimenta sušené, drvené
alebo v prášku:

- Korenie:
090411 -- Nedrvené a iné ako v prášku:
09041110 --- Na priemyselnú výrobu esencií a

     živičných olejov UNS 10.- 1.9 -100
09041190 --- Ostatné UNS 10.- 1.9 -100
09041200 -- Drvené alebo v prášku UNS 10.- 1.9 -100
090420 - Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimen-

  ta sušené alebo drvené alebo v prášku:
-- Nedrvené a iné ako v prášku:

09042010 --- Sladká paprika UNS 15.- 8.-
--- Ostatné:

09042031 ---- Rodu Capsicum na výrobu kap-
      sicínu alebo farbiva zo živičných
      olejov paprík rodu Capsicum UNS 15.- 8.-

09042035 ---- Na priemyselnú výrobu esencií
       a živičných olejov UNS 15.- 8.-

09042039 ---- Ostatné UNS 15.- 8.-
09042090 -- Drvené alebo v prášku UNS 15.- 8.-
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09050000 Vanilka UNS 9.5 1.8 -100

0906 Škorica a kvety škoricovníka:

09061000 - Nedrvené a iné ako v prášku UNS 32.- 2.- -100
09062000 - Drvené alebo v prášku UNS 32.- 2.- -100

09070000 Klinčeky (celé plody, kvety, stopky) UNS 15.- 2.5 -100

0908 Muškátové oriešky, muškátový kvet,
amomy a kardamomy

090810 - Muškátové oriešky:
09081010 -- Nedrvené a iné ako v prášku určené na

    priemyselnú výrobu esencií alebo
    živičných olejov UNS 44.- 2.- -100

09081090 -- Ostatné UNS 44.- 2.- -100
090820 - Muškátový kvet:
09082010 -- Nedrvený a iný ako v prášku UNS 44.- 2.- -100
09082090 -- Drvený alebo v prášku UNS 44.- 2.- -100
09083000 - Kardamomy UNS 44.- 2.- -100

0909 Semená anízu, badiánu, fenikla, ko-
riandra, rasce alebo korenistej  rasce;
bobu¾ky borievky:

090910 - Semená anízu alebo badiánu:
09091010 -- Semená anízu UNS 8.- 2.-
09091090 -- Semená badiánu UNS 8.- 2.-
09092000 - Semená koriandra UNS 8.- 2.-
090930 - Semená rasce:

-- Nedrvené a iné ako v prášku:
09093011 --- Na priemyselnú výrobu esencií

     a živičných olejov UNS 10.- 9.3
09093019 --- Ostatné UNS 10.- 9.3
09093090 -- Drvené alebo v prášku UNS 10.- 9.3
090940 - Semená korenistej rasce:

-- Nedrvené a iné ako v prášku:
09094011 --- Na priemyselnú výrobu esencií

     a živičných olejov UNS 10.- 9.3
09094019 --- Ostatné UNS 10.- 9.3
09094090 -- Drvené alebo v prášku UNS 10.- 9.3
090950 - Semená fenikla;  borievkové

   bobu¾ky:
-- Nedrvené a iné ako v prášku:

09095011 --- Na priemyselnú výrobu esencií
     a živičných olejov UNS 8.- 2.- -100

09095019 --- Ostatné UNS 8.- 2.- -100
09095090 -- Drvené alebo v prášku UNS 8.- 2.- -100
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0910 Ďumbier (zázvor), šafran, kurkuma,
tymián, bobkový list, karí a ostatné
korenie:

091010 - Ďumbier (zázvor):
-- Celé korene, kúsky alebo plátky:

09101011 --- Na priemyselnú výrobu esencií
     a živičných olejov UNS 56.- 2.- -100

09101019 --- Ostatné UNS 56.- 2.- -100
09101090 -- Ostatné UNS 56.- 2.- -100
091020 - Šafran:
09102010 -- Nedrvený a iný ako v prášku UNS 5.- 2.- -100
09102090 -- Drvený alebo v prášku UNS 5.- 2.- -100
09103000 - Kurkuma UNS 19.- 2.- -100
091040 - Tymián; bobkový list:

-- Tymián:
--- Nedrvený a iný ako v prášku:

09104011 ---- Materina dúška (Thymus serpyllum) UNS 5.- 2.- -100
09104013 ---- Ostatné UNS 5.- 2.- -100
09104019 --- Drvené alebo v prášku UNS 5.- 2.- -100
09104090 -- Bobkový list UNS 5.- 2.- -100
09105000 - Karí UNS 19.- 2.- -100

- Ostatné korenie:
091091 -- Zmesi, na ktoré sa vz�ahuje poznámka

   1b) tejto kapitoly:
09109110 --- Nedrvené a iné ako v prášku UNS 19.- 2.- -100
09109190 --- Drvené alebo v prášku UNS 19.- 2.- -100
091099 -- Ostatné:
09109910 --- Semená senovky gréckej UNS 19.- 2.- -100

--- Ostatné:
09109991 ---- Nedrvené a iné ako v prášku UNS 19.- 2.- -100
09109999 ---- Drvené alebo v prášku UNS 19.- 2.- -100
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10. kapitola

Obilie

Poznámky

1. a) Výrobky uvedené v číslach tejto kapitoly patria do týchto čísiel len vtedy, ak obsahujú zrná, ktoré môžu by�
tiež v klasoch alebo na byliach.

b) Do tejto kapitoly nepatria zrná, ktoré boli ošúpané alebo inak spracované. Ryža zbavená pliev, ošúpaná,
hladená, leštená, predparená a zlomková však zostáva v čísle 1006.

2. Do čísla 1005 nepatrí sladká kukurica (kapitola 7).

Poznámka k položke

1. Výraz „tvrdá pšenica“ znamená pšenicu Triticum durum a hybridy odvodené z medzidruhového kríženia
Triticum durum, ktoré majú rovnaký počet (28) chromozómov ako tento druh. 

Doplnková poznámka

1. Nasledujúcimi výrazmi sa rozumejú:
a) „ryža s okrúhlymi zrnami“ v zmysle podpoložiek 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21,

1006 30 42, 1006 30 61 a 1006 30 92 je ryža, ktorej dĺžka zrna je najviac 5,2 mm a pomer dĺžky k šírke je
menší ako 2;

b) „ryža s priemernými zrnami“ v zmysle podpoložiek 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94,
1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 a 1006 30 94 je ryža, ktorej dĺžka zrna presahuje 5,2 mm, ale
nepresahuje 6,0 mm a pomer dĺžky k šírke je menší ako 3;

c) „dlhozrnná ryža“ v zmysle podpoložiek 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15,
1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65,
1006 30 67, 1006 30 96 a 1006 30 98 je ryža, ktorej dĺžka zrna presahuje 6,0 mm;

d) „ryža paddy“ v zmysle podpoložiek 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94,
1006 10 96 a 1006 10 98 je ryža, ktorej zrná po vymlátení ostávajú obalené plevami;

e) „lúpaná ryža“ v zmysle podpoložiek 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94,
1006 20 96 a 1006 20 98 je ryža zbavená len pliev. Sem patrí hlavne ryža označovaná obchodnými názvami
„hnedá ryža“, „ryža cargo“, „ryža loonzain“ a „riso sbramato“;

f) „polobielená ryža“ v zmysle podpoložiek 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42,
1006 30 44, 1006 30 46 a 1006 30 48 je ryža zbavená pliev, čiastočne klíčkov a celkom alebo čiastočne
vrchných, nie však spodných vrstiev perikarpu;

g) „bielená ryža“ v zmysle podpoložiek 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94,
1006 30 96 a 1006 30 98 je ryža, z ktorej boli odstránené plevy, všetky vrchné a spodné vrstvy perikarpu,
všetky klíčky pri dlhej a polodlhej ryži a aspoň čiastočne pri okrúhlej ryži, pri ktorej ešte môžu osta� biele
pozdĺžne ryhy, ale maximálne pri 10 % zŕn;

h) „zlomková ryža“ v zmysle položky 1006 40 sú zlomky zŕn, ktorých dĺžka neprevyšuje tri štvrtiny priemernej
dĺžky celého zrna.

2. Nepoužíva sa.
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1001 Pšenica a súraž:

10011000 - Tvrdá pšenica UNS 30.- 5.2
100190 - Ostatná:
10019010 -- Špalda na siatie UNS 30.- 27.8

-- Ostatná špalda, mäkká pšenica
    a súraž:

10019091 --- Mäkká pšenica a súraž na siatie UNS 30.- 23.1
10019099 --- Ostatné UNS 30.- 23.1

10020000 Raž UNS 32.- 23.1

100300 Jačmeň:

10030010 - Na siatie UNS 40.- 23.1
10030090 - Ostatný UNS 40.- 23.1

10040000 Ovos UNS 42.- 23.1

1005 Kukurica

100510 - Zrná na siatie:
-- Hybridná:

10051011 --- Dvakrát krížená a hybrid topcrozz UNS 11.- 2.-
10051013 --- Trikrát krížená UNS 11.- 2.-
10051015 --- Jednoduchý hybrid UNS 11.- 2.-
10051019 --- Ostatná UNS 11.- 2.-
10051090 -- Ostatná UNS 11.- 2.-
10059000 - Ostatná UNS 20.- 18.5

1006 Ryža

100610 - Ryža v plevách (paddy alebo surová):
10061010 -- Na siatie UNS 5.- bez cla

-- Ostatná:
--- Predparená (parboiled):

10061021 ---- S okrúhlymi zrnami UNS 5.- bez cla
10061023 ---- S priemernými zrnami UNS 5.- bez cla

---- S dlhými zrnami:
10061025 ----- S pomerom dĺžky k šírke väčším

        ako 2, ale menším ako 3 UNS 5.- bez cla
10061027 ----- S pomerom dĺžky k šírke rovným 3

        alebo väčším UNS 5.- bez cla
--- Ostatná:

10061092 ---- S okrúhlymi zrnami UNS 5.- bez cla
10061094 ---- S priemernými zrnami UNS 5.- bez cla

---- S dlhými zrnami:
10061096 ----- S pomerom dĺžky k šírke väčším

        ako 2, ale menším ako 3 UNS 5.- bez cla
10061098 ----- S pomerom dĺžky k šírke rovným
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        3 alebo väčším UNS 5.- bez cla
100620 - Ryža zbavená pliev (ryža cargo

   alebo hnedá ryža):
-- Predparená:

10062011 --- S okrúhlymi zrnami UNS 5.- bez cla
10062013 --- S priemernými zrnami UNS 5.- bez cla

--- S dlhými zrnami:
10062015 ---- S pomerom dĺžky k šírke väčším ako

       2, ale menším ako 3 UNS 5.- bez cla
10062017 ---- S pomerom dĺžky k šírke rovným 3 UNS 5.- bez cla

       alebo väčším
-- Ostatná:

10062092 --- S okrúhlymi zrnami UNS 5.- bez cla
10062094 --- S priemernými zrnami UNS 5.- bez cla

--- S dlhými zrnami:
10062096 ---- S pomerom dĺžky k šírke väčším

       ako 2, ale menším ako 3 UNS 5.- bez cla
10062098 ---- S pomerom dĺžky k šírke rovným 3

       alebo väčším UNS 5.- bez cla
100630 - Ryža polobielená alebo bielená,

  tiež hladená alebo leštená:
-- Ryža polobielená:
--- Predparená:

10063021 ---- S okrúhlymi zrnami UNS 5.- bez cla
10063023 ---- S priemernými zrnami UNS 5.- bez cla

---- S dlhými zrnami
10063025 ----- S pomerom dĺžky k šírke väčším

        ako 2, ale menším ako 3 UNS 5.- bez cla
10063027 ----- S pomerom dĺžky k šírke rovným 3

        alebo väčším UNS 5.- bez cla
--- Ostatná:

10063042 ---- S okrúhlymi zrnami UNS 5.- bez cla
10063044 ---- S priemernými zrnami UNS 5.- bez cla

---- S dlhými zrnami:
10063046 ----- S pomerom dĺžky k šírke väčším UNS 5.- bez cla

        ako 2, ale menším ako 3
10063048 ----- S pomerom dĺžky k šírke rovným 3

        alebo väčším UNS 5.- bez cla
-- Ryža bielená:
--- Predparená:

10063061 ---- S okrúhlymi zrnami UNS 5.- bez cla
10063063 ---- S priemernými zrnami UNS 5.- bez cla

---- S dlhými zrnami:
10063065 ----- S pomerom dĺžky k šírke väčším UNS 5.- bez cla

        ako 2, ale menším ako 3
10063067 ----- S pomerom dĺžky k šírke rovným 3

        alebo väčším UNS 5.- bez cla
--- Ostatná:

10063092 ---- S okrúhlymi zrnami UNS 5.- bez cla
10063094 ---- S priemernými zrnami UNS 5.- bez cla

---- S dlhými zrnami:
10063096 ----- S pomerom dĺžky k šírke 2, ale

        menším ako 3 UNS 5.- bez cla
10063098 ----- S pomerom dĺžky k šírke rovným 3

        alebo väčším UNS 5.- bez cla
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10064000 - Zlomková ryža UNS 5.- bez cla

100700 Zrná ciroku:

10070010 - Hybridy na siatie UNS 6.5 bez cla
10070090 - Ostatné UNS 6.5 bez cla

1008 Pohánka, proso a lesknica kanárska;
ostatné obilie:

10081000 - Pohánka UNS 5.- 1.5
10082000 - Proso UNS 6.5 3.-
10083000 - Lesknica kanárska UNS 70.- bez cla
100890 - Ostatné obilie:
10089010 -- Triticale UNS 50.- 5.2
10089090 -- Ostatné UNS 50.- 1.8
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11. kapitola

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín;  pšeničný lepok

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria
a) pražený slad upravený ako kávová náhradka (číslo 0901 alebo 2101);
b) upravená múka, krupica a škroby čísla 1901;
c) kukuričné vločky a ostatné výrobky čísla 1904;
d) upravená alebo konzervovaná zelenina čísiel 2001, 2004 alebo 2005;
e) farmaceutické výrobky (kapitola 30);
f) škroby, ktoré majú charakter voňavkárskych, kozmetických alebo toaletných prípravkov (kapitola 33).

2. A. Mlynárske výrobky z obilia uvedeného ïalej v tabu¾ke patria do tejto kapitoly, ak majú hmotnos� vyjadrenú
na suchý výrobok:
a) obsah škrobu (určený polarimetricky pod¾a upravenej Ewersovej metódy), ktorý prevyšuje údaje uvedené

v stĺpci 2;
b) obsah popola (po odpočítaní pridaných minerálnych látok), ktorý neprevyšuje údaje uvedené v stĺpci 3.
Ak nezodpovedajú uvedeným podmienkam, patria do čísla 2302. Obilné klíčky celé, drvené, vločky alebo
zvyšky sa vždy zaraïujú do čísla 1104.

B. Výrobky patriace pod¾a uvedených ustanovení do tejto kapitoly sa zaradia do čísla 1101 alebo 1102, ak
množstvo výrobku vyjadrené v percentách, prepadnuté kovovým drôteným sitom s otvorom určeným v stĺpci
4 alebo 5 nemá menšiu hmotnos� ako množstvo uvedené pre príslušný druh obilia. 
Ak nezodpovedajú uvedeným podmienkam, patria do čísiel 1103 alebo 1104.

3. V zmysle čísla 1103 výrazy „krupica“ a „krupička“ znamenajú výrobky získané rozdrvením obilných zŕn, z ktorých
a) v prípade kukuričných výrobkov aspoň 95 % hmotnosti prepadne kovovým drôteným sitom s ve¾kos�ou

otvorov 2 mm;
b) v prípade ostatných obilných výrobkov aspoň 95 % hmotnosti prepadne kovovým drôteným sitom s ve¾kos�ou

otvorov 1,25 mm.

Doplnkové poznámky

1. Nepoužíva sa.

2. Na účely čísla 1106 výrazy „múka, múčka a prášok“ znamenajú výrobky získané mletím alebo niektorými inými
fragmentnými postupmi zo sušenej strukovinovej zeleniny čísla 0713, z granulovaného alebo práškového škrobu
pripraveného z h¾uzy ságovníka čísla 0714 alebo z výrobkov kapitoly 8, z ktorej 
a) v prípade sušenej strukovinovej zeleniny, ságovníkových koreňov, zemiakových h¾úz a výrobkov kapitoly 8

(okrem orechov čísla 0801 a 0802) najmenej 95 % hmotnosti výrobku prejde kovovým sitom s ve¾kos�ou
otvorov 2 mm; 

b) v prípade orechov čísla 0801 a 0802 najmenej 50 % hmotnosti výrobku prejde sitom s ve¾kos�ou otvorov
2,5 mm. 

Druh obilia Obsah škrobu Obsah popola
Množstvo prepadnuté sitom s otvorom

315 mikrometrov
(mikrónov)

500 mikrometrov
(mikrónov)

1 2 3 4 5

Pšenica a raž 45 % 2,5 % 80 % —

Jačmeň 45 % 3,0 % 80 % —

Ovos 45 % 5,0 % 80 % —

Kukurica a cirok 45 % 2,0 % — 90 %

Ryža 45 % 1,6 % 80 % —

Pohánka 45 % 4,0 % 80 % —

Ostatné obilniny 45 % 2,0 % 50 % —
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

110100 Pšeničná múka alebo múka zo
súraže:

- Pšeničná múka:
11010011 -- Z tvrdej pšenice UNS 30.- 25.-
11010015 -- Z obyčajnej pšenice a zo špaldy UNS 30.- 25.-
11010090 - Múka zo súraže UNS 30.- 25.-

1102 Obilné múky, iné ako pšeničná alebo
múka zo súraže:

11021000 - Ražná múka UNS 62.- 18.5
110220 - Kukuričná múka:
11022010 -- S obsahom tuku nepresahujúcim

    1,5 % hmotnosti UNS 62.- 18.5
11022090 -- Ostatné UNS 62.- 18.5
11023000 - Ryžová múka UNS 62.- 4.-
110290 - Ostatné:
11029010 -- Jačmenná múka UNS 62.- 17.5
11029030 -- Ovsenná múka UNS 62.- 17.5
11029090 -- Ostatné UNS 62.- 17.5

1103 Krupica, krupička a aglomerované
výrobky z obilia v tvare valčekov, 
gu¾ôčok a v podobných tvaroch:

- Krupica a krupička:
110311 -- Z pšenice:
11031110 --- Z tvrdej  pšenice UNS 50.- 6.8
11031190 --- Z mäkkej  pšenice alebo zo špaldy UNS 50.- 23.1
11031200 -- Z ovsa UNS 70.- 17.5
110313 -- Z kukurice:
11031310 --- S obsahom tuku nepresahujúcim

     1,5 % hmotnosti UNS 70.- 18.5
11031390 --- Ostatné UNS 70.- 18.5
11031400 -- Z ryže UNS 70.- 3.5
110319 -- Z ostatného obilia:
11031910 --- Z raže UNS 70.- 17.5
11031930 --- Z jačmeňa UNS 70.- 17.5
11031990 --- Ostatné UNS 70.- 17.5

- Pelety:
11032100 -- Z pšenice UNS 50.- 22.5
110329 -- Z ostatného obilia:
11032910 --- Z raže UNS 70.- 17.5
11032920 --- Z jačmeňa UNS 70.- 17.5
11032930 --- Z ovsa UNS 70.- 17.5
11032940 --- Z kukurice UNS 70.- 17.5
11032950 --- Z ryže UNS 70.- 3,8
11032990 --- Ostatné UNS 70.- 17.5

1104 Obilné zrná inak spracované (napr.
ošúpané, drvené vo vločkách, per-
lovité, rezané alebo šrotované) s vý-
nimkou ryže čísla 1006; obilné klíčky
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

celé, drvené, vo vločkách alebo mleté:

- Zrná drvené alebo vo vločkách:
110411 -- Z jačmeňa:
11041110 --- Drvené UNS 50.- 17.5
11041190 --- Vo vločkách UNS 50.- 17.5
110412 -- Z ovsa:
11041210 --- Drvené UNS 50.- 17.5
11041290 --- Vo vločkách UNS 50.- 17.5
110419 -- Z ostatného obilia:
11041910 --- Z pšenice UNS 50.- 22.5
11041930 --- Z raže UNS 50.- 17.5
11041950 --- Z kukurice UNS 50.- 17.5

--- Ostatné:
11041991 ---- Ryžové vločky UNS 50.- 17.5
11041999 ---- Ostatné UNS 50.- 17.5

- Ostatné zrná spracované (napr.
   ošúpané, perlovité, rezané alebo
   šrotované):

110421 -- Z jačmeňa:
11042110 --- Ošúpané (zbavené šupiek alebo

     vylúpané) UNS 50.- 17.5
11042130 --- Ošúpané a rezané alebo šrotované

      (nazývané "Grütze" alebo "grutten") UNS 50.- 17.5
11042150 --- Perlovité UNS 50.- 17.5
11042190 --- Len šrotované UNS 50.- 17.5
11042199 --- Ostatné UNS 50.- 17.5
110422 -- Z ovsa:
11042220 --- Ošúpané (zbavené šupiek alebo UNS 50.- 17.5

      vylúpané)
11042230 --- Ošúpané a rezané alebo šrotované

      (nazývané "Grütze" alebo "grutten") UNS 50.- 17.5
11042250 --- Perlovité UNS 50.- 17.5
11042290 --- Len šrotované UNS 50.- 17.5

* 11042298 --- Ostatné UNS 50.- 17.5
110423 -- Z kukurice:
11042310 --- Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpa-

      né), tiež rezané alebo šrotované UNS 50.- 17.5
11042330 --- Perlovité UNS 50.- 17.5
11042390 --- Len šrotované UNS 50.- 17.5
11042399 --- Ostatné UNS 50.- 17.5
110429 -- Z ostatného obilia:

--- Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpa-
      né), tiež rezané alebo šrotované:

11042911 ---- Z pšenice UNS 50.- 22.5
11042915 ---- Z raže UNS 50.- 17.5
11042919 ---- Ostatné UNS 50.- 17.5

--- Perlovité:
11042931 ---- Z pšenice UNS 50.- 22.5
11042935 ---- Z raže UNS 50.- 17.5
11042939 ---- Ostatné UNS 50.- 17.5

--- Len šrotované:
11042951 ---- Z pšenice UNS 50.- 22.5
11042955 ---- Z raže UNS 50.- 17.5
11042959 ---- Ostatné UNS 50.- 17.5
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

--- Ostatné:
11042981 ---- Z pšenice UNS 50.- 22.5
11042985 ---- Z raže UNS 50.- 17.5
11042989 ---- Ostatné UNS 50.- 17.5
110430 - Obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách

   alebo mleté:
11043010 -- Z pšenice UNS 50.- 22.5
11043090 -- Z ostatného obilia UNS 50.- 17.5

1105 Múka, krupica, vločky, granule a pe-
lety a prášok zo zemiakov:

11051000 - Múčka, krupica a prášok UNS 19.- 17.5
11052000 - Vločky, granule a pelety UNS 6.- 5.-

1106 Múka a krupica zo sušených strukovín
čísla 0713, zo sága alebo z koreňov alebo
h¾úz čísla 0714 alebo z výrobkov kapi-
toly 8

11061000 - Zo sušených strukovín čísla 0713 UNS 13.- 2.5
110620 - Zo sága, koreňov alebo z h¾úz čísla 0714:
11062010 -- Denaturované UNS 70.- 2.5
11062090 -- Ostatné UNS 70.- 2.5
110630 - Z výrobkov kapitoly 8:
11063010 -- Z banánov UNS 10.- bez cla
11063090 -- Ostatné UNS 10.- bez cla

1107 Slad, tiež pražený:

110710 - Nepražený:
-- Z pšenice:

11071011 --- Vo forme múky UNS 36.- 7.2
11071019 --- Ostatný UNS 36.- 7.2

-- Ostatný:
11071091 --- Vo forme múky UNS 36.- 25.-
11071099 --- Ostatný UNS 36.- 25.-
11072000 - Pražený UNS 36.- 22.5

1108 Škroby; inulín:

- Škroby:
11081100 -- Pšeničný škrob UNS 76.5 68.3 CK 11
11081200 -- Kukuričný škrob UNS 81.1 70.6 CK 11
11081300 -- Zemiakový škrob UNS 96.8 88.4 CK 11
11081400 -- Maniokový škrob UNS 30.- 22,5 -100
110819 -- Ostatné škroby:
11081910 --- Ryžový škrob UNS 30.- 22,5
11081990 --- Ostatné UNS 30.- 22,5
11082000 - Inulín UNS 30.- 20,-

11090000 - Pšeničný lepok, tiež sušený UNS 30.- 22,5
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12. kapitola

Olejnaté semená a olejnaté plody; 
 rôzne semená a plody; 

 priemyselné a liečivé rastliny; 
 slama a krmoviny

Poznámky

1. Palmové orechy a jadrá, bavlníkové semená, ricínové semená, sezamové semená, horčičné semená, očiankové
semená, makové semená a semená karité sa považujú za olejnaté semená a olejnaté plody v zmysle čísla 1207.
Naopak, do tohto čísla nepatria výrobky čísiel 0801, 0802 a olivy (kapitola 7 alebo 20).

2. Do čísla 1208 patrí nielen múka a krupica nezbavená oleja, ale aj múka a krupica čiastočne zbavená oleja alebo
úplne zbavená oleja a potom celkom alebo čiastočne znova doplnená svojím pôvodným olejom. Do tohto čísla
však nepatria odpady patriace do čísiel 2304 až 2306.

3. Repné, trávové semeno, semená ozdobných kvetín, zeleninové semená, semená ovocných a lesných stromov,
semená viky iné ako druhu bôbu obyčajného (Vicia faba) a vlčieho bôbu (lupiny) sa považujú za semená na
siatie čísla 1209.
Naopak, do tohto čísla nepatria, aj keï sú určené na siatie:
a) strukoviny a sladká kukurica (kapitola 7);
b) korenie a ostatné výrobky kapitoly 9;
c) obilie (kapitola 10);
d) výrobky čísiel 1201 až 1207 alebo čísla 1211. 

4. Do čísla 1211 patria okrem iného tieto rastliny a ich časti: bazalka, borák, ginseng, yzop, sladké drievko, rôzne
druhy mäty, rozmarín, ruta, šalvia a palina.
Naopak, do tohto čísla nepatria:
a) farmaceutické výrobky kapitoly 30;
b) voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky kapitoly 33;
c) insekticídy, fungicídy, herbicídy, dezinfekčné a podobné výrobky čísla 3808.

5. Výraz „riasy“ (chaluhy) čísla 1212 nezahŕňa
a) mŕtve jednobunkové mikroorganizmy čísla 2102;
b) kultúry mikroorganizmov čísla 3002;
c) hnojivá čísiel 3101 až 3105.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

120100 Sójové bôby, tiež drvené:

12010010 - Určené na siatie UNS bez cla bez cla
12010090 - Ostatné UNS bez cla bez cla

1202 Arašidové oriešky nepražené ani inak
tepelne neupravené, tiež lúpané alebo
drvené:

120210 - Nelúpané:
12021010 -- Určené na siatie UNS bez cla bez cla
12021090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
12022000 - Lúpané, tiež drvené UNS 11.- 2.- -100

12030000 Kopra UNS bez cla bez cla

120400 ¼anové semená, tiež drvené:

12040010 - Určené na siatie UNS 5.- bez cla
12040090 - Ostatné UNS 5.- 1.9

120500 Semená repky, semená repky olejnej,
tiež drvené:

12050010 - Určené na siatie UNS 13.- 12.3
12050090 - Ostatné UNS 72.7 66.4 CK 12

120600 Slnečnicové semená, tiež drvené:

12060010 - Určené na siatie UNS 10.- 9.3
- Ostatné:

12060091 -- Lúpané, v šupke šedej a bielo-
    prúžkovanej UNS 48.4 44.2 CK 13

12060099 -- Ostatné UNS 48.4 44.2 CK 13

1207 Ostatné olejnaté semená a olejnaté
plody, tiež drvené:

120710 - Palmové orechy a jadrá:
12071010 -- Určené na siatie UNS bez cla bez cla
12071090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
120720 - Bavlníkové semená:
12072010 -- Určené na siatie UNS bez cla bez cla
12072090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
120730 - Ricínové semená :
12073010 -- Určené na siatie UNS bez cla bez cla
12073090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
120740 - Sezamové semená:
12074010 -- Určené na siatie UNS bez cla bez cla
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12074090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
120750 - Horčičné semená:
12075010 -- Určené na siatie UNS 10.- 8.-
12075090 -- Ostatné UNS 10.- 8.-
120760 - Očiankové semená:
12076010 -- Určené na siatie UNS bez cla bez cla
12076090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

- Ostatné:
120791 -- Makové semená:
12079110 --- Určené na siatie UNS 10.- 9.3
12079190 --- Ostatné UNS 10.- 9.3
120792 -- Semená karité:
12079210 --- Určené na siatie UNS bez cla bez cla
12079290 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
120799 -- Ostatné:
12079910 --- Určené na siatie UNS 5.- 3,4

--- Ostatné:
12079991 ---- Semená konope UNS 5.- bez cla
12079999 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla

1208 Múka a krupica z olejnatých semien
a olejnatých plodov, okrem horčičnej
múky a krupice:

12081000 - Zo sójových bôbov UNS bez cla bez cla
12089000 - Ostatná UNS bez cla bez cla

1209 Semená, plody a výtrusy na siatie:

- Repné semená:
12091100 -- Semená cukrovej  repy UNS 5.- 2,4
12091900 -- Ostatné UNS 5.- 2,4

- Semená krmovín okrem repných
   semien:

12092100 -- Semená lucerny (alfalfa) UNS 5.- 1.2
120922 -- Semená ïateliny (Trifolium spp.):
12092210 --- Ďateliny lúčnej (Trifolium pratense L.) UNS 5.- 1.2
12092280 --- Ostatné UNS 5.- 1.2
120923 -- Semená kostravy:
12092311 --- Kostravy lúčnej (Festuca pratensis

     Huds.) UNS 5.- 1.2
12092315 --- Kostravy červenej (Festuca rubra L.) UNS 5.- 1.2
12092380 --- Ostatné UNS 5.- 1.2
12092400 -- Semená Kentuckej lipnice (Poa pra- UNS 5.- 1.2

    tensis L.)
120925 -- Semená mätonohy (Lolium multiflo-

    rum Lam., Lolium perenne L.):
12092510 --- Mätonohy talianskej (Lolium mul-

     tiflorum Lam.) UNS 5.- 1.2
12092590 --- Viacročnej  mätonohy (Lolium pe-

      renne L.) UNS 5.- 1.2
12092600 -- Semená timotejky UNS 5.- 1.2
120929 -- Ostatné:
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12092910 --- Semená viky; semená druhu Poa
     palustris L. a Poa trivialis L.; rez-
     načky (Dactylis glomerata L.)
     psinčeka (Agrostis) UNS 5.- 1.2

12092950 --- Semená vlčieho bôbu UNS 5.- 1.2
12092980 --- Ostatné UNS 5.- 1.2
12093000 - Semená bylín pestovaných hlavne

   pre ich kvety UNS 7.- 1.4 -100
- Ostatné:

120991 -- Semená zeleniny:
12099110 --- Semená kalerábu (Brassica oleracea L.

     var. caulorapa a gongylodes L.) UNS 7.- bez cla
12099190 --- Ostatné UNS 7.- bez cla
120999 -- Ostatné:
12099910 --- Semená lesných stromov UNS 7.5 bez cla

--- Ostatné:
12099991 ---- Semená rastlín pestovaných hlav-

       ne pre ich kvety iné ako v položke
       120930 UNS 7.5 1.4 -100

12099999 ---- Ostatné UNS 7.5 1.4 -100

1210 Chme¾ové šuštičky čerstvé alebo suše-
né, tiež drvené, v prášku alebo v tva-
re valčekov, gu¾ôčok a v podobných
tvaroch; lupulín:

12101000 - Chme¾ové šuštičky nerozdrvené, iné
   ako v prášku, iné ako v tvare valče-
   kov, gu¾ôčok a v podobných tvaroch UNS 9.- 9.-

121020 - Chme¾ové šuštičky drvené, v prášku
   alebo v tvare valčekov, gu¾ôčok
   a v podobných tvaroch; lupulín:

12102010 -- Chme¾ové šuštičky drvené, v prášku
    alebo v tvare valčekov, gu¾ôčok
    a v podobných tvaroch s vyšším
    obsahom lupulínu; lupulín UNS 16.- 9.-

12102090 -- Ostatné UNS 16.- 9.-

1211 Rastliny, časti rastlín, semená a plody
používané hlavne v parfumérii, v le-
kárstve alebo ako insekticídy, fungi-
cídy a pod., čerstvé alebo sušené, tiež
narezané, rozdrvené alebov prášku:

12111000 - Korene sladkého drievka UNS bez cla bez cla
12112000 - Korene ginsengu (žen-šenu) UNS bez cla bez cla
121190 - Ostatné:
12119010 -- Králik rimbaba (kvety, listy, stopky,

    šupky a korene) UNS bez cla bez cla
12119030 -- Tonkové semená UNS bez cla bez cla
12119070 -- Majorán planý alebo pamajorán

    (Oreganum vulgare) (vetvičky,
    stopky a listy) UNS bez cla bez cla
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12119075 -- Šalvia lekárska (kvety a listy) UNS bez cla bez cla
* 12119095 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

1212 Svätojánsky chlieb, riasy a iné chaluhy,
cukrová repa a cukrová trstina čerstvé,
chladené, zmrazené, alebo sušené,
v prášku; kôstky a jadrá plodov a iné
rastlinné produkty (vrátane nepražených
koreňov čakanky odrody Cichorium in-
tybus sativum) používané hlavne na 
¾udskú výživu,  inde neuvedené ani 
nezhrnuté:

121210 - Svätojánsky chlieb vrátane semien
   svätojánskeho chleba:

12121010 -- Svätojánsky chlieb UNS bez cla bez cla
-- Semená svätojánskeho chleba:

12121091 --- Nezbavené šupiek, nedrvené,
     nemleté UNS bez cla bez cla

12121099 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
12122000 - Riasy a iné chaluhy UNS bez cla bez cla
12123000 - Kôstky a jadrá marhú¾, broskýň

   alebo sliviek UNS bez cla bez cla
- Ostatné:

121291 -- Cukrová repa:
12129120 --- Sušená alebo v prášku UNS 35.- 11.-
12129180 --- Ostatná UNS 35.- 32.3
12129200 -- Cukrová trstina UNS 5.- bez cla
121299 -- Ostatné:
12129910 --- Korene čakanky UNS bez cla bez cla
12129990 --- Ostatné UNS bez cla bez cla

12130000 Slama a plevy nespracované, tiež
porezané, pomleté, lisované alebo
v tvare peliet UNS bez cla bez cla

1214 Kvaka, kŕmna repa, iné krmovinové
korene; seno, lucerna (alfalfa), ïate-
lina, hedysárum, kel zimný (kučera-
vý), vlčí bôb, vika a podobné krmovi-
ny, tiež v tvare peliet

12141000 - Múčka a pelety z lucerny (alafalafa) UNS bez cla bez cla
121490 - Ostatné:
12149010 -- Kŕmna repa, kvaka a iné kŕmne

    korene UNS bez cla bez cla
-- Ostatné:

12149091 --- Vo forme peliet UNS bez cla bez cla
12149099 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
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13. kapitola

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné š�avy a vý�ažky

Poznámka

1. Do čísla 1302 patrí najmä vý�ažok zo sladkého drievka, vý�ažok z rimbaby (pyrethrový), vý�ažok z chme¾u,
vý�ažok aloe a ópium.
Do tohto čísla však nepatria:
a) vý�ažky zo sladkého drievka obsahujúce viac ako 10 % hmotnosti sacharózy alebo upravené ako cukrovinky

(číslo 1704);
b) sladové vý�ažky (číslo 1901);
c) vý�ažky z kávy, čaju alebo z maté (číslo 2101);
d) rastlinné š�avy a vý�ažky vytvárajúce alkoholické nápoje (kapitola 22);
e) prírodný gáfor a glycirrhizín a iné výrobky čísla 2914 alebo 2938;
f) lieky čísla 3003 alebo 3004 alebo reagencie na zistenie krvnej skupiny (číslo 3006);
g) vý�ažky garbiarske a farbiarske (čísla 3201 alebo 3203);
h) silice, pevné rezinoidy, extrahované prírodné balzamy, vodné destiláty alebo vodné roztoky zo silíc alebo

prípravky založené na aromatických substanciách používaných na výrobu nápojov (kapitola 33); alebo
ij) prírodný kaučuk, balata, gutaperča, guajal-kaučuk, chicle a podobné prírodné gumy (číslo 4001). 
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

1301 Šelak; prírodné  živice (gumy),  glejoži-
vice a prírodné olejové živice (napr. bal-
zamy):

13011000 - Šelak UNS bez cla bez cla
13012000 - Arabská guma UNS bez cla bez cla
130190 -- Ostatné:
13019010 -- Mastix (živičný výron stromu druhu

    Pistacia lentiscus) UNS bez cla bez cla
13019090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

1302 Rastlinné š�avy a vý�ažky; pektínové
látky, pektináty a pektany; agar-agar
a ostatné slizy a zahus�ovadlá získané
z rastlín, tiež upravené:

- Rastlinné š�avy a vý�ažky:
13021100 -- Ópium UNS 5.- bez cla
13021200 -- Zo sladkého drievka UNS 8.5 bez cla
13021300 -- Z chme¾u UNS 9.- 8.3
13021400 -- Z rimbaby (Pyrethrum) alebo z koreňov

    rastlín obsahujúcich rotenón UNS bez cla bez cla
130219 -- Ostatné:
13021905 --- Vý�ažky z vanilky UNS 17.- 2.9 -100
13021910 --- Z horkoňa (Quasia amara) z aloy a z ja-

     seňa mannového UNS 7.- bez cla
13021930 --- Zmesi rastlinných vý�ažkov na prí-

     pravu nápojov alebo potravinových
     prípravkov UNS 7.- bez cla
--- Ostatné:

13021991 ---- Liečivé UNS 7.- bez cla
13021999 ---- Ostatné UNS 7.- bez cla
130220 - Pektínové látky, pektináty a pektany:
13022010 -- V suchom stave UNS 7.- 2.4
13022090 -- Ostatné UNS 7.- 2.4

- Slizy a zahus�ovadlá získané z rastlín,
   tiež upravené:

13023100 -- Agar-agar UNS 13.5 bez cla
130232 -- Slizy a zahus�ovadlá zo svätoján-

    skeho chleba, zo semien svätoján-
    skeho chleba alebo z guarových
    semien, tiež upravené:

13023210 --- Zo svätojánskeho chleba alebo
     zo semien svätojánskeho chleba UNS 13.5 bez cla

13023290 --- Z guarových semien UNS 13.5 bez cla
13023900 -- Ostatné UNS 6.- bez cla
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14. kapitola

Rastlinné pletacie materiály a iné produkty rastlinného pôvodu 
 inde neuvedené ani nezahrnuté

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria rastlinné materiály a rastlinné vlákna druhov, ktoré sú určené hlavne na výrobu
textílií, aj keï sú akoko¾vek opracované, ani rastlinné materiály, ktoré boli špeciálne upravené na ich výhradné
použitie ako pradivá (sú zaradené do triedy XI).

2. Do čísla 1401 patrí najmä bambus (tiež štiepaný, pozdĺžne rozrezaný, prirezaný na dĺžku, so zagu¾atenými
koncami, bielený, impregnovaný proti ohňu, leštený alebo farbený), vŕbové prútie, trstina a pod., dreň a trstina
na pletenie. Do tohto čísla však nepatria luby, plátky alebo pásiky z dreva (číslo 4404). 

3. Do čísla 1402 nepatrí drevitá vlna (číslo 4405). 

4. Do čísla 1403 nepatria pripravené hlavy na kefárske výrobky čísla 9603.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

1401 Rastlinné materiály používané hlavne
na výrobu košikárskeho alebo plete-
ného tovaru (bambus, trstina, sitina,
vrbové prútie, rafia, obilná slama čis-
tená, bielená alebo farbená, lipové
lyko a podobné materiály):

14011000 - Bambus UNS bez cla bez cla
14012000 - Trstina UNS bez cla bez cla
14019000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

1402 Rastlinné materiály používané hlavne
na vypchávanie (napr. kapok, africká
tráva, morská tráva a podobné mate-
riály), tiež na podložkách z iných hmôt:

140210 - Kapok:
14021010 -- Surový UNS bez cla bez cla

-- Ostatný:
14021091 --- Vrstvený na podložke UNS bez cla bez cla
14021099 --- Ostatný UNS bez cla bez cla
14029000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

1403 Rastlinné materiály používané hlavne
na výrobu metiel alebo kief (napr. cirok,
piasava, pýr plazivý, istle), tiež vo zväz-
koch alebo spletené:

14031000 - Cirok na metly (Sorghum vulgare
   var. technicum) UNS bez cla bez cla

14039000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

1404 Rastlinné výrobky inde neuvedené
ani nezahrnuté:

14041000 - Rastlinné suroviny používané hlavne
   na farbenie alebo na vyčiňovanie UNS bez cla bez cla

14042000 - Krátka bavlna (z druhého vyzrňovania) UNS bez cla bez cla
14049000 - Ostatné UNS bez cla bez cla
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III. TRIEDA

ŽIVOČÍŠNE A RASTLINNÉ TUKY A OLEJE 
 A VÝROBKY VZNIKNUTÉ ICH ŠTIEPENÍM; 

 UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; 
 ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY 
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15. kapitola

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje 
 a výrobky vzniknuté ich štiepením;

 upravené  jedlé tuky;
 živočíšne alebo rastlinné vosky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatrí:
a) bravčová slanina a bravčový a hydinový tuk čísla 0209;
b) kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový olej (číslo 1804);
c) jedlé prípravky obsahujúce viac než 15 % hmotnosti výrobkov čísla 0405 (spravidla kapitola 21); 
d) škvarky (číslo 2301) a zvyšky 2304 až 2306; 
e) mastné kyseliny, pripravené vosky, tuky spracované na farmaceutické výrobky, farbivá, laky, mydlo,

voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky, ïalej sulfonované oleje alebo iné výrobky triedy VI; alebo
f) olejový kaučuk (číslo 4002).

2. Do čísla 1509 nepatria oleje získané z olív pomocou rozpúš�adiel (číslo 1510).

3. Do čísla 1518 nepatria tuky, oleje alebo ich frakcie len denaturované; tieto výrobky sa zaraïujú do čísiel, do
ktorých patria tuky, oleje a ich nedenaturované frakcie.

4. Mydlové kaly (tzv. soap-stocks), olejové usadeniny a kaly, stearínová smola, smola z tuku ovčej vlny a glycerínová
smola patria do čísla 1522.

Doplnkové poznámky

1. Na aplikáciu položiek 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10,
1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 až 1515 90 59
a 1518 00 31 
a) stále rastlinné oleje tekuté alebo tuhé získané lisovaním sa považujú za „surové“, ak neboli podrobené inej

úprave ako
— dekantácii v bežnom časovom limite,
— odstredeniu alebo filtrácii za podmienky, že na oddelenie olejov od ich tuhých častí sa použila len mechanická

sila, ako je gravitácia, tlak alebo odstredivá sila (s vylúčením akéhoko¾vek adsorpčného filtračného postupu
alebo iného fyzikálneho či chemického postupu);

b) stále rastlinné oleje tekuté alebo tuhé získané extrahovaním sa aj naïalej budú považova� za „surové“, ak
sa nebudú môc� rozlíši� farbou, vôňou alebo chu�ou ani uznávanými špeciálnymi analytickými vlastnos�ami
od rastlinných olejov a tukov získaných lisovaním;

c) výraz „surový olej“ sa rozširuje aj na sójový olej, ktorý už bol odslizený, a na bavlníkový olej, z ktorého bol
odstránený gossypol.

2. A. Na aplikáciu čísiel 1509 a 1510 sa „olivovým olejom“ rozumie olej získaný výlučne spracovaním olív, ktorého
analytické charakteristiky vz�ahujúce sa na obsah kyselín a sterolov sú dané v tabu¾kách I. a II.
Čísla 1509 a 1510 nezahŕňajú chemicky pozmenený olivový olej (čiastočne nesterifikovaný olivový olej

Tabu¾ka I 
Zloženie mastných kyselín v percentách z celkových mastných kyselín

Kyselina myristová 
Kyselina linolénová
Kyselina arachidónová
Kyselina eikosenová
Kyselina behenová
Kyselina lignocerová

  M 0,05
M 0,9
M 0,6
M 0,4
M 0,3
M 0,2

  M = maximum
  (1) M 0,2 pre oleje čísla 1509 
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a zmesi olivového oleja s inými olejmi. Prítomnos� reesterifikovaného oleja alebo iných olejov sa zis�uje
pomocou metód označených v prílohách V., VII., XA a XB v prílohe nariadenia (EEC) č. 2568/91.

 B. Položka 1509 10 zahŕňa len olivový olej definovaný nižšie v častiach I. a II. získaný výlučne mechanickými
alebo inými fyzikálnymi postupmi za podmienok hlavne tepelných, pri ktorých sa nezhoršuje kvalita oleja a
ktorý nebol podrobený inému spracovaniu než praniu, dekantácii, odstreïovaniu alebo filtrácii. Oleje získané
z olív pomocou rozpúš�adiel patria do čísla 1510.
I. Za „panenský olivový olej na svietenie“ podpoložky 1509 10 10 sa považuje nezávisle od jeho kyslosti olivový

olej
a) s obsahom vosku nepresahujúcim 350 mg/kg;
b) s obsahom erythrodiolu a uvaolu nepresahujúcim 4,5 %;
c) s obsahom nasýtených mastných kyselín v 2. polohe triglyceridov nepresahujúcim 1,3 %; 
d) so sumou trans-izomérov kyseliny olejovej vyššou ako 0,10 % a sumou trans-izomérov kyseliny linolovej

a linolénovej nepresahujúcou 0,10 %; 
e) s jednou alebo viacerými z nasledujúcich charakteristík:

1. s peroxidovým číslom nie nižším ako 20 milival/kg;
2. s obsahom prchavých halogénovaných rozpúš�adiel presahujúcim spolu 0,2 mg/kg alebo presa-

hujúcim 0,1mg/kg pre ktoréko¾vek jednotlivé rozpúš�adlo;
3. s koeficientom extinkcie K270  nie nižším než 0,250 a po úprave oleja aktivovaným hliníkom nie vyšším

než 0,11. Niektoré oleje, ktorých obsah vo¾ných mastných kyselín (vyjadrených ako kyselina olejová)
presahuje 3,3 g na 100 g, môžu ma� po prechode aktivovaným hliníkom koeficient extinkcie K270

vyšší ako 0,10. V tomto prípade musia ma� po neutralizácii a odfarbení vykonaných v laboratóriu
tieto vlastnosti:
— koeficient extinkcie K270 nepresahujúci 1,20;
— odchýlku delta K koeficienta extinkcie v oblasti 270 nanometrov vyššiu ako 0,01 a nepresahujúcu 0,16, t. j.

delta K = Km - 0,5(Km-4 + Km+4)

Km                — určuje koeficient extinkcie pri vlnovej dĺžke maxima krivky absorpcie v oblasti
                        270 nanometrov (nm)
Km-4 a Km+4   — určujú koeficienty extinkcie pri vlnovej dĺžke o 4 nm nižšej a vyššej ako vlnová dĺžka Km;

4. s organoleptickými vlastnos�ami vykazujúcimi zistite¾né nedostatky presahujúce prípustný limit
a s výsledkom panelového testu nižším ako 3,5;

5. s obsahom stigmastadiénov nepresahujúcim 0,50 mg/kg.
II. V zmysle podpoložky 1509 10 90 sa za „panenský olej“ považuje olivový olej, ktorý má tieto vlastnosti:

a) obsah mastných kyselín vyjadrený ako kyselina olejová, nepresahujúci 3,3 g na 100 g;
b) peroxidové číslo nepresahujúce 20 milival O2/kg;
c) obsah vosku nepresahujúci 250 mg/kg; 
d) obsah prchavých halogénovaných rozpúš�adiel nepresahujúci spolu 0,2 mg/kg a nepresahujúci

0,1 mg/kg pri každom jednotlivom z nich;
e) koeficient extinkcie K270 nepresahujúci 0,250 a po úprave oleja aktivovaným hliníkom nepresahujúci

0,10;
f) odchýlku koeficientu extinkcie delta K v oblasti 270 nanometrov nepresahujúcu 0,010;
g) organoleptické vlastnosti vykazujúce tiež zistite¾né nedostatky v medziach prípustného limitu a výsledky

panelového testu vyššie ako 3,5;

Tabu¾ka II
Zloženie sterolov v percentách z celkových sterolov 

Cholesterol
Brasikasterol
Kampesterol
Stigmasterol (1)
Betasitosterol (2)
Delta-7-stigmasterol

<

M 0,5
M 0,1
M 4,0

kampesterol
 m 93,0
M 0,5

M = maximum

m = minimum

(1) Podmienka neplatí pre panenský olivový olej na svietenie (podpoložka
1509 10 10) a pre olej zo zvyškov olív (podpoložka 1510 00 10).

(2) Delta-5,23-stigmastadienol + cholesterol + betasitosterol + sitostanol +
+ delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.
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h) obsah erythrodiolu a uvaolu nepresahujúci 4,5 %;
ij) obsah nasýtených mastných kyselín v 2. polohe triglyceridov nepresahujúci 1,3 %;
k) sumu trans-izomérov kyseliny olejovej neprekračujúcu 0,05 % a sumu trans-izomérov kyseliny linolovej

a linolénovej nepresahujúcu 0,05 %;
l) obsah stigmastadiénov nepresahuje 0,15 mg/kg.

C. Do podpoložky 1509 90 00 patrí olivový olej získaný spracovaním olivových olejov zaradených do podpoložky
1509 10 10 alebo 1509 10 90, tiež zmiešaný s iným panenským olivovým olejom, ktorý má tieto vlastnosti:
a) obsah kyselín vyjadrený ako kyselina olejová, nepresahujúci 1,5 g na 100 g;
b) obsah vosku nepresahujúci 350 mg/kg;
c) koeficient extinkcie K270 (100), nie väčší ako 1,00;
d) odchýlku koeficientu extinkcie delta K v oblasti 270 nanometrov nepresahujúcu 0,13;
e) obsah erythrodiolu a uvaolu nepresahujúci 4,5 %;
f) obsah nasýtených mastných kyselín v 2. pozícii triglyceridov nepresahujúci 1,5 %;
g) sumu trans-izomérov kyseliny olejovej neprekračujúcu 0,20 % a sumu trans-izomérov kyseliny linolovej

a linolénovej nepresahujúcu 0,30 %.
D. Za „surové oleje“ zaraïované do podpoložky 1510 00 10 sa považujú najmä oleje z olivových zvyškov majúce

tieto vlastnosti:
a) obsah kyselín vyjadrený ako kyselina olejová, ako 2 g na 100 g alebo vyšší;
b) obsah erythrodiolu a uvaolu nie nižší ako 12 %;
c) obsah nasýtených mastných kyselín v 2. polohe triglyceridov nepresahujúci 1,8 %;
d) sumu trans-izomérov kyseliny olejovej nepresahujúcu 0,20 % a sumu trans-izomérov kyseliny linolovej a

linolénovej nepresahujúcu 0,10 %.
E. Za oleje podpoložky 1510 00 90 sa považujú oleje získané spracovaním olejov podpoložky 1510 00 10, tiež

s primiešaním panenského olivového oleja, ktoré nemajú vlastnosti olejov uvedených v doplnkových
poznámkach 2B, 2C a 2D za podmienky, že obsah nasýtených mastných kyselín v 2. polohe triglyceridov
nepresahuje 2 % a že suma trans-izomérov kyseliny olejovej je nižšia ako 0,4 % a suma trans-izomérov
kyseliny linolovej a linolénovej je nižšia ako 0,35 %.

3. Do podpoložiek 1522 00 31 a 1522 00 39 nepatria:
a) zvyšky po spracovaní tukových látok obsahujúcich olej s jódovým číslom nižším ako 70 alebo vyšším ako

100;
b) zvyšky po spracovaní tukových látok obsahujúcich olej s jódovým číslom v rozpätí medzi 70 a 100, ktorých

plocha píku zodpovedajúca retenčnému objemu betasitosterolu (1) je nižšia ako 93 % celkovej plochy
sterolových píkov.

4. Analytické metódy na určenie vlastností spomínaných charakteristík výrobkov sú uvedené v prílohe V nariade-
nia (EEC) č. 2568/91.

(1) Delta-5,23-stigmastadienol + cholesterol + betasitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

150100 Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový
tuk iný ako čísla 0209 alebo 1503:

- Bravčový tuk (vrátane sadla):
15010011 -- Určené na priemyselné účely, iné

    ako na výrobu potravín na ¾udskú
    výživu UNS 28.- 18.5

15010019 -- Ostatné UNS 28.- 18.5
15010090 - Hydinový tuk UNS 28.- 6.3

150200 Loj  hovädzí, ovčí alebo kozí , iný ako
čísla 1503:

15020010 - Určený na priemyselné účely, iný ako
   na výrobu potravín na ¾udskú výživu UNS 50.- 9.-

15020090 - Ostatné UNS 50.- 9.-

150300 Stearín z bravčovej masti, olej z brav-
čovej masti, oleostearín, oleomargarín
a lojový olej, neemulgované, nezmie-
šané ani inak neupravené:

- Stearín z bravčovej masti a oleostearín:
15030011 -- Na priemyselné účely UNS 18.- 5.8
15030019 -- Ostatné UNS 18.- 5.8
15030030 - Lojový olej na priemyselné účely,  iný

   ako na výrobu potravín na ¾udskú
   výživu UNS 18.- 5.8

15030090 - Ostatné UNS 18.- 5.8

1504 Tuky, oleje a ich frakcie z rýb alebo
z morských cicavcov, tiež rafinované,
ale chemicky neupravené

150410 - Oleje z rybacej pečene a ich frakcie:
15041010 -- S obsahom vitamínu A nepresahu-

    júcim 2500 medzinárodných jed-
    notiek /g UNS 5.5 bez cla
-- Ostatné:

15041091 --- Z halibuta UNS 5.5 bez cla
15041099 --- Ostatné UNS 5.5 bez cla
150420 - Tuky a oleje z rýb a ich frakcie,  iné

   ako oleje z pečene:
15042010 -- Tuhé frakcie UNS 5.5 bez cla
15042090 -- Ostatné UNS 5.5 bez cla
150430 - Tuky a oleje z morských cicavcov

   a ich frakcie:
-- Tuhé frakcie:

15043011 --- Ve¾rybí alebo vorvaní tuk UNS 5.5 bez cla
15043019 --- Ostatné UNS 5.5 bez cla
15043090 -- Ostatné UNS 5.5 bez cla
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1505 Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho
získané  (vrátane lanolínu):

15051000 - Tuk z ovčej vlny surový UNS 54.- 8.2
15059000 - Ostatné UNS 54.- 8.2

15060000 Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky
neupravené UNS 5.5 bez cla

1507 Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafino-
vané, ale chemicky neupravené:

150710 - Surový olej, tiež odslizený:
15071010 -- Na technické alebo priemyselné

    účely, iné ako na výrobu potravín
    na ¾udskú výživu UNS 5.- 0.8 -100

15071090 -- Ostatné UNS 5.- 0.8 -100
150790 - Ostatné:
15079010 -- Na technické alebo na priemyselné účely

    iné ako na výrobu potravín na ¾udskú
    výživu UNS 5.- 0.3 -100

15079090 -- Ostatné UNS 5.- 0.3 -100

1508 Arašidový olej a jeho frakcie, tiež ra-
finované ale chemicky neupravené

150810 - Surový olej:
15081010 -- Na technické alebo priemyselné

    účely, iné ako na výrobu potravín
    na ¾udskú výživu UNS 5.- bez cla

15081090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
150890 - Ostatné:
15089010 -- Na technické alebo priemyselné

    účely, iné ako na výrobu potravín
    na ¾udskú výživu UNS 5.- 2.- -100

15089090 -- Ostatné UNS 5.- 2.- -100

1509 Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafino-
vané, ale chemicky neupravené:

150910 - Panenský:
15091010 -- Panenský olivový olej na svietenie UNS 5.- 0.8 -100
15091090 -- Ostatné UNS 5.- 0.8 -100
15099000 - Ostatné UNS 5.5 0.8 -100

151000 Ostatné oleje a ich frakcie získané
výlučne z olív, tiež rafinované, ale
chemicky neupravené, a zmesi
týchto olejov alebo frakcií s olejmi
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alebo s frakciami čísla 1509:

15100010 - Surové oleje UNS 6.- bez cla
15100090 - Ostatné UNS 6.- 3.-

1511 Palmový olej a jeho frakcie, tiež ra-
finované, ale chemicky neupravené:

151110 - Surový olej:
15111010 -- Na technické alebo priemyselné

    účely, iné ako na výrobu potravín
    na ¾udskú výživu UNS 5.- bez cla

15111090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
151190 - Ostatné:

-- Tuhé frakcie:
15119011 --- V baleniach na okamžitú spotrebu

      s netto obsahom 1 kg alebo menej UNS 20.- 18.5
15119019 --- Ostatné UNS 6.- 3.-

-- Ostatné:
15119091 --- Na technické alebo priemyselné

     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 6.- 1.3 -100

15119099 --- Ostatné UNS 6.- 3.- -100

1512 Slnečnicový olej, požltový olej  alebo
bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafi-
nované, ale chemicky neupravené:

- Slnečnicový olej alebo požltový olej
   a ich frakcie:

151211 -- Surový olej:
15121110 --- Na technické alebo priemyselné

     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 32.7 26.3 CK 14
--- Ostatné:

15121191 ---- Slnečnicový olej UNS 32.7 26.3 CK 14
15121199 ---- Požltový olej UNS 32.7 26.3 CK 14
151219 -- Ostatné:
15121910 --- Na technické alebo priemyselné

     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 33.- 26.5 CK 14
--- Ostatné:

15121991 ---- Slnečnicový olej UNS 33.- 26.5 CK 14
15121999 ---- Požltový olej UNS 33.- 26.5 CK 14

- Bavlníkový olej a jeho frakcie:
151221 -- Surový olej, tiež zbavený gossypolu:
15122110 --- Na technické alebo priemyselné

     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 5.- bez cla

15122190 --- Ostatné UNS 5.- 2.5 -100
151229 -- Ostatné:
15122910 --- Na technické alebo priemyselné
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     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 6.- 0.8 -100

15122990 --- Ostatné UNS 6.- 2.5 -100

1513 Kokosový olej, olej z palmových jadier,
babassový olej a ich frakcie, tiež ra-
finované, ale chemicky neupravené

- Kokosový olej a jeho frakcie:
151311 -- Surový olej:
15131110 --- Na technické alebo priemyselné

     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 5.- bez cla
--- Ostatné:

15131191 ---- V baleniach na okamžitú spotrebu
       s netto obsahom 1 kg alebo menej UNS 5.- 2.5 -100

15131199 ---- Ostatné UNS 5.- 2.5 -100
151319 -- Ostatné:

--- Tuhé frakcie:
15131911 ---- V baleniach na okamžitú spotrebu

       s netto obsahom 1 kg alebo menej UNS 20.- 15.-
15131919 ---- Ostatné UNS 5.5 2.5

--- Ostatné:
15131930 ---- Na technické alebo priemyselné

      účely, iné ako na výrobu potravín
      na ¾udskú výživu UNS 5.5 0.8 -100
---- Ostatné:

15131991 ----- V baleniach na okamžitú spotrebu
        s netto obsahom 1 kg alebo menej UNS 5.5 2.5

15131999 ----- Ostatné UNS 5.5 2.5
- Olej z palmových jadier a babassový
   olej a ich frakcie:

151321 -- Surový olej:
--- Na technické alebo priemyselné
     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu:

15132111 ---- Olej  z  palmových jadier UNS 5.- bez cla
15132119 ---- Babassový olej UNS 5.- bez cla

--- Ostatné:
15132130 ---- V baleniach na okamžitú spotrebu

       s netto obsahom 1 kg alebo menej UNS 5.- 2.5 -100
15132190 ---- Ostatné UNS 5.- 2.5 -100
151329 -- Ostatné:

--- Tuhé frakcie:
15132911 ---- V baleniach na okamžitú spotrebu

       s netto obsahom 1 kg alebo menej UNS 20.- 15,-
15132919 ---- Ostatné UNS 5.- 3.5

--- Ostatné:
15132930 ---- Na technické alebo priemyselné

      účely, iné ako na výrobu potravín
      na ¾udskú výživu UNS 5.- 0.8 -100
---- Ostatné:

15132950 ----- V baleniach na okamžitú spotrebu
        s netto obsahom 1 kg alebo menej UNS 5.- 3.5
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----- Ostatné:
15132991 ------ Olej z palmových jadier UNS 5.- 3.5 -100
15132999 ------ Babassový olej UNS 5.- 3.5 -100

1514 Repkový alebo horčicový olej
a ich frakcie, tiež rafinované,
ale chemicky neupravené:

151410 - Surové oleje:
15141010 -- Na technické alebo priemyselné

    účely, iné ako na výrobu potravín
    na ¾udskú výživu UNS 29.2 27.- CK 15

15141090 -- Ostatné UNS 29.2 27.- CK 15
151490 - Ostatné:
15149010 -- Na technické alebo priemyselné

    účely, iné ako na výrobu potravín
    na ¾udskú výživu UNS 30.6 28.3 CK 15

15149090 -- Ostatné UNS 30.6 28.3 CK 15

1515 Ostatné stále rastlinné tuky a oleje
(vrátane jojobového oleja) a ich frakcie
tuhé, tiež rafinované, ale chemicky
neupravené

- ¼anový olej a jeho frakcie:
15151100 -- Surový olej UNS 5.- 3.5
151519 -- Ostatné:
15151910 --- Na technické alebo priemyselné

     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 11.- 8.-

15151990 --- Ostatné UNS 5.- 3.5
- Kukuričný olej a jeho frakcie:

151521 -- Surový olej:
15152110 --- Na technické alebo priemyselné

     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 7.- 6.-

15152190 --- Ostatné UNS 7.- 6.-
151529 -- Ostatné:
15152910 --- Na technické alebo priemyselné

     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 11.- 8.-

15152990 --- Ostatné UNS 11.- 8.-
151530 - Ricínový olej a jeho frakcie:
15153010 -- Určené na výrobu kyseliny aminoundeka-

    novej používanej na výrobu syntetických
    textilných vlákien alebo syntetických 
    plastických materiálov UNS 5.- 0.8 -100

15153090 -- Ostatné UNS 5.- 0.8 -100
15154000 - Tungový (čínsky drevný) olej a jeho

   frakcie UNS 5.- 0.9 -100
151550 - Sezamový olej a jeho frakcie:

-- Surový olej:
15155011 --- Na technické alebo priemyselné
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     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 5.- bez cla

15155019 --- Ostatné UNS 5.- bez cla
-- Ostatné:

15155091 --- Na technické alebo priemyselné
     účely, iné ako na výrobu potravín
     na ¾udskú výživu UNS 5.- 0.9 -100

15155099 --- Ostatné UNS 5.- 0.9 -100
151560 - Jojobový olej a jeho frakcie:
15156010 -- Surový olej UNS 10.- bez cla
15156090 -- Ostatné UNS 10.- 2.2 -100
151590 - Ostatné:
15159010 -- Loj z Bornea a čínsky loj; myrtový vosk,

    japonský vosk; ich frakcie UNS 5.- 0.8 -100
-- Olej z tabakových semien a jeho
    frakcie:
--- Surový olej:

15159021 ---- Na technické alebo priemyselné
      účely, iné ako na výrobu potravín
      na ¾udskú výživu UNS 5.- 0.8 -100

15159029 ---- Ostatné UNS 5.- 0.8 -100
--- Ostatné:

15159031 ---- Na technické alebo priemyselné
      účely, iné ako na výrobu potravín
      na ¾udskú výživu UNS 5.- 0.8 -100

15159039 ---- Ostatné UNS 5.- 0.8 -100
-- Ostatné oleje a ich frakcie:
--- Surové oleje:

15159040 ---- Na technické alebo priemyselné
      účely, iné ako na výrobu potravín
      na ¾udskú výživu UNS 5.- 0.8 -100
---- Ostatné:

15159051 ----- Tuhé, v baleniach na okamžitú
        spotrebu s netto obsahom 1kg
         alebo menej UNS 20.- 18.5

15159059 ----- Tuhé, ostatné; tekuté UNS 5.- 3.5
--- Ostatné:

15159060 ---- Na technické alebo priemyselné
      účely, iné ako na výrobu potravín
      na ¾udskú výživu UNS 5.- 0.8 -100
---- Ostatné:

15159091 ----- Tuhé, v baleniach na okamžitú
        spotrebu s netto obsahom 1kg
         alebo menej UNS 20.- 18.5

15159099 ----- Tuhé, ostatné; tekuté UNS 20.- 18.5

1516 Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné
a ich frakcie čiastočne alebo úplne
hydrogenované, interesterifikované
reesterifikované alebo elaidinizované,
tiež rafinované, ale inak neupravené:

151610 - Živočíšne tuky a oleje a ich frakcie:
15161010 -- V baleniach na okamžitú spotrebu
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    s netto obsahom 1 kg alebo menej UNS 18.- 16.5
15161090 -- Ostatné UNS 18.- 16.5
151620 - Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:
15162010 -- Hydrogenovaný ricínový olej tiež nazý-

    vaný "opalwax" UNS 15.- 13.5
-- Ostatné:

15162091 --- V baleniach na okamžitú spotrebu
      s netto obsahom 1 kg alebo menej UNS 15.- 13.5
--- Ostatné:

15162095 ---- Oleje zo semien repky, ¾anu, repky
       olejnej, slnečnice, illipe, karité,
       makore, touloucouna alebo babassu
       na technické alebo na priemyselné
       účely, iné ako na výrobu potravín
       na ¾udskú výživu UNS 15.- 13.5
---- Ostatné:

15162096 ----- Oleje z podzemnice olejnej,
        bavlníkového semena, sójových
        bôbov alebo slnečnicových semien,
         ostatné oleje obsahujúce menej ako
         50 % hmotnosti  vo¾ných mastných
         kyselín okrem olejov z palmových
         jadier, illipe, kokosových orechov,
         repky, repky olejnej alebo copaiby UNS 15.- 13.5

15162098 ----- Ostatné UNS 15.- 13.5

1517 Margarín; zmesi alebo prípravky po-
krmových živočíšnych alebo rastlin-
ných tukov alebo olejov, alebo frakcií
rôznych tukov, alebo olejov tejto  ka-
pitoly, iné ako pokrmové tuky a oleje
a ich frakcie čísla 1516:

151710 - Margarín s výnimkou tekutého
  margarínu:

15171010 -- S obsahom mliečnych tukov presahujúcich
    10 % hmotnosti, ale nepresahujúcich
    15 % hmotnosti UNS 56.- 43.- CK 16

15171090 -- Ostatné UNS 56.- 43.- CK 16
151790 - Ostatné:
15179010 -- S obsahom mliečnych tukov presahujúcich

    10 % hmotnosti, ale nepresahujúcich
    15 % hmotnosti UNS 56.- 43.- CK 16
-- Ostatné:

15179091 --- Rastlinné oleje stále (netuhnúce), tekuté, 
     jednoducho miešané UNS 56.- 43.- CK 16

15179093 --- Zmesi alebo potravinárske prípravky
     používané ako mastivo na uvo¾ňovanie
     z foriem UNS 46.- 34.5 CK 16

15179099 --- Ostatné UNS 46.- 34.5 CK 16

151800 Živočíšne a rastlinné tuky a oleje
a ich frakcie varené, oxidované,
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dehydrované, sírené, fúkané,
polymerizované teplom vo vákuu
alebo v internom plyne alebo inak
chemicky upravené okrem uvedených
v čísle 1516; nejedlé zmesi alebo prí-
pravky živočíšnych alebo rastlinných
tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych
tukov alebo olejov tejto kapitoly
inde neuvedené ani nezahrnuté:

15180010 - Linoxyn UNS 12.- 7.5
- Rastlinné tuky stále (netuhnúce) tekuté,
   jednoducho zmiešané, určené na tech-
   nické alebo na priemyselné použitie,
   iné ako na výrobu potravín na ¾ud-
   skú výživu:

15180031 -- Surové UNS 12.- 7.5
15180039 -- Ostatné UNS 12.- 7.5

- Ostatné:
15180091 -- Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje

    a ich frakcie, varené, oxidované,
    dehydrované, sírené, fúkané, poly-
    merizované teplom vo vákuu alebo
     v inertnom plyne alebo inak chemic-
     ky upravené okrem uvedených v čísle
     1516 UNS 12.- 7.5
-- Ostatné:

15180095 --- Nejedlé zmesi alebo prípravky zo       
     živočíšnych alebo zo živočíšnych a rast-
     linných tukov a olejov a ich frakcie UNS 12.- 7.5

15180099 --- Ostatné UNS 12.- 7.5

[1519] Zrušené

15200000 Glycerol surový; glycerolové vody a gly- UNS 7.- 1.4
cerolové lúhy

1521 Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy),
včelí vosk a iné hmyzie vosky a vor-
vaňovina (spermacet), tiež rafinované
alebo farbené

152110 - Rastlinné vosky:
15211010 -- Surové UNS 14.5 0.3 -100
15211090 -- Ostatné UNS 14.5 0.3 -100
152190 - Ostatné:
15219010 -- Vorvaňovina (spermacet), tiež rafi-

    novaná alebo farbená UNS 5.- bez cla
-- Včelí vosk a iné hmyzie vosky,
    tiež rafinované alebo farbené:

15219091 --- Surové UNS 5.- 0.2 -100
15219099 --- Ostatné UNS 5.- 0.2 -100
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152200 Degras; zvyšky po spracovaní živo-
číšnych tukov alebo živočíšnych
alebo rastlinných voskov:

15220010 - Degras UNS 16.- 2.- -100
- Zvyšky po spracovaní živočíšnych
   tukov alebo živočíšnych alebo
   rastlinných voskov:
-- Obsahujúce olej s vlastnos�ami
    olivového oleja:

15220031 --- Mydlové kaly (soapstocks) UNS 16.- 2.- -100
15220039 --- Ostatné UNS 16.- 2.- -100

-- Ostatné:
15220091 --- Zvyšky po filtrácii živočíšnych alebo

      rastlinných voskov; mydlové kaly
      (soapstocks) UNS 16.- 2.- -100

15220099 --- Ostatné UNS 16.- 2.- -100
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IV. TRIEDA

VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU;
 NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT;

 TABAK A VYROBENÉ TABAKOVÉ NÁHRADKY

Poznámka

1. Výraz „aglomerované výrobky v tvare valčekov, gu¾ôčok a v podobných tvarochă označuje v tejto triede výrobky
aglomerované buï len tlakom, alebo pridaním spojiva v rozsahu nepresahujúcom 3 % hmotnosti.
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16. kapitola

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov
 alebo z iných vodných bezstavovcov

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatrí mäso, droby, ryby, kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce pripravené alebo
konzervované spôsobmi uvedenými v kapitole 2 alebo 3 alebo čísla 0504.

2. Do tejto kapitoly patria potravinárske výrobky, ak obsahujú párky, salámu, mäso, droby, krv, ryby alebo
kôrovce, mäkkýše alebo iné vodné bezstavovce alebo ich kombináciu vo väčšom množstve ako 20 % hmotnosti.
Ak tieto prípravky obsahujú dva alebo viacero uvedených výrobkov, zaraïujú sa do položky kapitoly 16,
zodpovedajúcej zložke, alebo zložkám, ktorých hmotnos� prevláda. Tieto ustanovenia sa nevz�ahujú na plnené
výrobky čísla 1902 ani na prípravky čísla 2103 alebo 2104.
Pre prípravky obsahujúce pečeň sa odporúčania druhej vety nevz�ahujú na určenie položky v číslach 1601 alebo
1602.

Poznámky k položkám

1. V zmysle položky 1602 10 sa „homogenizovanými prípravkami“ rozumejú prípravky z mäsa, drobov alebo z krvi
jemne homogenizované, balené na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v uzavretých
obaloch s obsahom nepresahujúcim 250 g čistej hmotnosti. Pri použití tejto definície sa neprihliada na malé
množstvo prísad pridaných na ochutenie, na účely konzervácie alebo z iných dôvodov. Tieto prípravky môžu
obsahova� malé množstvo vidite¾ných kúskov mäsa alebo drobov. Položka 1602 10 má prednos� pred všetkými
ostatnými položkami čísla 1602.

2. Ryby a kôrovce uvedené v položkách čísla 1604 alebo 1605 len pod všeobecnými názvami patria k rovnakým
druhom ako tie, ktoré sú uvedené v kapitole 3 pod rovnakými názvami.

Doplnkové poznámky

1. V zmysle podpoložiek 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 a 1602 90 74
sa za „tepelne neupravené“ považujú tie výrobky, ktoré neboli vôbec tepelne spracované alebo ktorých tepelné
spracovanie nie je dostačujúce na zabezpečenie koagulácie proteínov mäsa v celom výrobku, a preto sa pri nich
v prípade podpoložiek 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72, 1602 90 72, 1602 90 74 pri krájaní objavujú stopy
ružovkastej tekutiny v najširšej časti reznej plochy.

2. V zmysle podpoložiek 1602 41 10, 1602 42 10 a 1602 49 11 až 1602 49 15 sa výraz „ich kúsky“ vz�ahuje len
na prípravky a mäsové konzervy, ktoré môžu by� identifikované pod¾a rozmerov a charakteristík príslušného
svalového vlákna pochádzajúceho zo stehna, chrbta s kos�ou, krkovičky alebo z pliecka z domácich ošípaných.

Upozornenie
1) V zmysle položiek 1602 31 a 1602 39 sa pre stanovenie percenta hmotnosti hydinového mäsa neberie do úvahy hmotnos� kostí.

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 2513



Strana 116 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2514

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

160100 Párky, salámy a podobné výrobky z mä-
sa drobov alebo z krvi; potravinové prí-
pravky na podklade týchto výrobkov:

16010010 - Z pečene UNS 20.- 19.-
- Ostatné:

16010091 -- Párky a salámy suché alebo
    nátierkové, tepelne neupravené UNS 20.- 19.-

16010099 -- Ostatné UNS 20.- 19.-

1602 Iné prípravky a konzervy z mäsa,
drobov alebo z krvi:

16021000 - Homogenizované prípravky UNS 38.- 19.-
160220 - Z pečene všetkých zvierat:

-- Z husí alebo z kačíc:
16022011 --- Obsahujúce 75 % alebo viac

      hmotnosti pečene UNS 34.- 19.-
16022019 --- Ostatné UNS 34.- 19.-
16022090 -- Ostatné UNS 34.- 19.-

- Z hydiny čísla 0105:
160231 -- Z moriek:

--- Obsahujúce 57 % alebo viac hmotnosti
      mäsa alebo drobov:

16023111 ---- Obsahujúce len morčacie mäso
       tepelne neupravené UNS 38.- 19.-

16023119 ---- Ostatné UNS 38.- 19.-
16023130 --- Obsahujúce najmenej 25 %, ale

      menej ako 57 % hmotnosti mäsa
      alebo drobov UNS 38.- 19.-

16023190 --- Ostatné UNS 38.- 19.-
160232 -- Z kohútov alebo zo sliepok:

--- Obsahujúce 57 % alebo viac hmotnosti
      hydinového mäsa alebo drobov:

16023211 ---- Tepelne neupravené UNS 38.- 19.-
16023219 ---- Ostatné UNS 38.- 19.-
16023230 --- Obsahujúce najmenej 25 %, ale menej

      ako 57 % hmotnosti hydinového mäsa
      alebo drobov UNS 38.- 19.-

16023290 --- Ostatné UNS 38.- 19.-
160239 -- Ostatné:

--- Obsahujúce 57 % alebo viac hmot-
      nosti hydinového mäsa alebo drobov:

16023921 ---- Tepelne neupravené UNS 38.- 19.-
16023929 ---- Ostatné UNS 38.- 19.-
16023940 --- Obsahujúce najmenej 25 %, ale menej

      ako 57 % hmotnosti hydinového
      mäsa alebo drobov UNS 38.- 19.-

16023980 --- Ostatné UNS 38.- 19.-
- Z ošípaných:

160241 -- Stehná a ich časti:
16024110 --- Z domácich ošípaných UNS 38.- 19.-
16024190 --- Ostatné UNS 38.- 19.-
160242 -- Pliecko a jeho časti:
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

16024210 --- Z domácich ošípaných UNS 38.- 19.-
16024290 --- Ostatné UNS 38.- 19.-

160249 -- Ostatné, vrátane zmesí:
--- Z domácich ošípaných:
---- Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti
       mäsa, drobov každého druhu vrátane 
       masti a tukov každého druhu alebo
       pôvodu:

16024911 ----- Chrbty s kos�ou (s výnimkou
        krkovičky) a ich kúsky vrátane
        zmesí z chrbtov a stehien UNS 38.- 19.-

16024913 ----- Krkovička a jej kúsky vrátane
        zmesí z krkovičky a pliecka UNS 38.- 19.-

16024915 ----- Ostatné zmesi obsahujúce stehno,
        pliecko, chrbát s kos�ou alebo
        krkovičku a ich kúsky UNS 38.- 19.-

16024919 ----- Ostatné UNS 38.- 19.-
16024930 ---- Obsahujúce 40 % alebo viac, ale

       menej  ako 80 % hmotnosti mäsa
       alebo drobov každého druhu vrátane
       masti a tukov každého druhu alebo
       pôvodu UNS 38.- 19.-

16024950 ---- Obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti
       mäsa alebo drobov každého druhu
       vrátane masti a tukov každého druhu
       alebo pôvodu UNS 38.- 19.-

16024990 --- Ostatné UNS 38.- 19.-

160250 - Z hovädzieho dobytka:
16025010 -- Tepelne neupravené; zmesi vareného 

     mäsa alebo drobov a  mäso alebo droby
     tepelne neupravené UNS 38.- 24.-
-- Ostatné:
--- V hermeticky uzavretých nádobách:

16025031 ---- "Corned beef" UNS 38.- 24.-
16025039 ---- Ostatné UNS 38.- 24.-
16025080 --- Ostatné UNS 38.- 24.-
160290 - Ostatné vrátane prípravkov

   z krvi všetkých zvierat:
16029010 -- Prípravky z krvi všetkých zvierat UNS 38.- 19.-

-- Ostatné:
16029031 --- Zo zveriny alebo z králikov UNS 38.- 4.-
16029041 --- Zo sobov UNS 38.- bez cla

--- Ostatné:
16029051 ---- Obsahujúce mäso alebo droby

       z domácich ošípaných UNS 38.- 19.-
---- Ostatné:
----- Obsahujúce hovädzie mäso
        alebo droby:

16029061 ------ Tepelne neupravené; zmesi vareného
          mäsa alebo drobov a  mäso alebo 
          droby tepelne neupravené UNS 38.- 27.8

16029069 ------ Ostatné UNS 38.- 27.8
----- Ostatné:
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------ Ovčie a kozie:
------- Tepelne neupravené; zmesi vareného
           mäsa alebo drobov a  mäso alebo 
           droby tepelne neupravené:

16029072 -------- Z oviec UNS 38.- 19.-
16029074 -------- Z kôz UNS 38.- 19.-

------- Ostatné:
16029076 -------- Z oviec UNS 38.- 19.-
16029078 -------- Z kôz UNS 38.- 19.-
16029098 ------ Ostatné UNS 38.- 8.5

160300 Vý�ažky a š�avy z mäsa, rýb alebo
z kôrovcov, mäkkýšov alebo z  iných
vodných bezstavovcov

16030010 - V baleniach na okamžitú spotrebu
   s netto obsahom nepresahujúcim
   1 kg UNS 21.- bez cla

16030030 - V baleniach na okamžitú spotrebu
   s netto obsahom presahujúcim 1 kg
   ale neprevyšujúcim 20 kg UNS 21.- bez cla

16030090 - Ostatné UNS 21.- bez cla

1604 Prípravky a konzervy z rýb; kaviár
a jeho náhradky z rybacích ikier:

- Ryby celé alebo ich časti okrem
   nadrobno porezaných:

16041100 -- Lososy UNS 7.- bez cla
160412 -- Slede:
16041210 --- Filé surové, len obalené cestom

     alebo strúhankou, tiež predsmažené
     v oleji, mrazené UNS 7.- bez cla
--- Ostatné:

16041291 ---- V hermeticky uzavretom obale UNS 7.- bez cla
16041299 ---- Ostatné UNS 7.- bez cla
160413 -- Sardinky, malé sardinky a šproty:

--- Sardinky:
16041311 ---- V olivovom oleji UNS 7.- bez cla
16041319 ---- Ostatné UNS 7.- bez cla
16041390 --- Ostatné UNS 7.- bez cla
160414 -- Tuniaky, pelamidy a iné makrelovité 

    ryby (Sarda spp.):
--- Tuniaky a pelamidy:

* 16041411 ---- V rastlinnom oleji UNS 7.- bez cla
---- Ostatné:

# 16041416 ----- Filety známe ako "chrbtové" UNS 7.- bez cla
16041418 ----- Ostatné UNS 7.- bez cla
16041490 --- Makrelovité ryby s pruhovaným 

      bruchom (Sarda spp.) UNS 7.- bez cla
160415 -- Makrely:

--- Druhy Scomber scombrus a Scomber
     japonicus:



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 119

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2517

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

16041511 ---- Filé UNS 7.- bez cla
16041519 ---- Ostatné UNS 7.- bez cla
16041590 --- Druh Scomber australasicus UNS 7.- bez cla
16041600 -- Ančovičky UNS 7.- bez cla
160419 -- Ostatné:
16041910 --- Lososovité, iné ako lososy UNS 7.- bez cla

--- Ryby rodu Euthynnus, iné ako Listaos
     (Euthynnus katsuwonus pelamis):

# 16041931 ----- Filety známe ako "chrbtové" UNS 7.- bez cla
16041939 ---- Ostatné UNS 7.- bez cla
16041950 --- Ryby rodu Orcynopsis unicolor UNS 7.- bez cla

--- Ostatné:
16041991 ---- Filé surové, len obalené cestom alebo

       strúhankou, tiež predsmažené v oleji,
       mrazené UNS 7.- bez cla
---- Ostatné:

16041992 ----- Tresky (Gadus morhua, Gadus
         ogac, Gadus macrocephalus) UNS 7.- bez cla

16041993 ----- Tresky čierne (Pollachius virens) UNS 7.- bez cla
16041994 ----- Tresky druhu Merlus  (Merluccius

        spp., Urophycis spp.) UNS 7.- bez cla
16041995 ----- Tresky aljašské (Theragra chalcogram-

        ma) a tresky žlté (Pollachius pollachius) UNS 7.- bez cla
16041998 ----- Ostatné UNS 7.- bez cla
160420 - Ostatné prípravky a konzervy z rýb:
16042005 -- Prípravky zo surimi UNS 7.- bez cla

-- Ostatné:
16042010 --- Z lososov UNS 7.- bez cla
16042030 --- Z lososovitých rýb iných ako

     lososov UNS 7.- bez cla
16042040 --- Z ančovičiek UNS 7.- bez cla
16042050 --- Zo sardiniek, bonít, makrel druhov 

     Scomber scombrus, Scomber japoni-
     cus a z rýb druhu Orcynopsis unicolor UNS 7.- bez cla

16042070 --- Z tuniakov, Listaos a ostatných rýb
      rodu Euthynnus UNS 7.- bez cla

16042090 --- Z ostatných rýb UNS 7.- bez cla
160430 - Kaviár a kaviárové náhradky:
16043010 -- Kaviár (ikry jesetera) UNS 5.- bez cla
16043090 -- Kaviárové náhradky UNS 5.- bez cla

1605 Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bez-
stavovce upravené alebo v konzervách

16051000 - Kraby UNS 18.- bez cla
160520 - Krevety:
16052010 -- V hermeticky uzavretých obaloch UNS 18.- bez cla

-- Ostatné:
16052091 --- V baleniach na okamžitú spotrebu

      s netto obsahom nepresahujúcim
      2 kg UNS 18.- bez cla

16052099 --- Ostatné UNS 18.- bez cla
* 160530 - Homáre:
* 16053010 -- Homárie mäso  varené, na výrobu homá-
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    rieho tuku alebo pást, nátierok, polievok 
    omáčok UNS 18.- bez cla

* 16053090 -- Ostatné UNS 18.- bez cla
16054000 - Ostatné kôrovce UNS 18.- bez cla
160590 - Ostatné:

-- Mäkkýše:
--- Slávky (Mytilus spp., Perna spp.):

16059011 ---- V hermeticky uzavretých obaloch UNS 23.- bez cla
16059019 ---- Ostatné UNS 23.- bez cla
16059030 --- Ostatné UNS 23.- bez cla
16059090 -- Ostatné vodné bezstavovce UNS 23.- bez cla
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17. kapitola

Cukor a cukrovinky

Poznámka

1. Do tejto kapitoly nepatria
a) cukrovinky obsahujúce kakao (číslo 1806);
b) chemicky čisté cukry [iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza (levulóza)] alebo iné výrobky

čísla 2940;
c) lieky alebo ostatné výrobky kapitoly 30.

Poznámka k podpoložkám

1. V zmysle položiek 1701 11 a 1701 12 sa „surovým cukrom“ rozumie cukor, ktorý pod¾a polarimetrického merania
obsahuje v sušine menej ako 99,5 % hmotnosti sacharózy.

Doplnkové poznámky

1. Pre účely podpoložiek 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 a 1701 12 90 sa surovým cukrom rozumie cukor
nearomatizovaný, nefarbený, bez obsahu iných pridaných látok, obsahujúci v sušine menej ako 99,5 %
hmotnosti sacharózy zistených polarimetrickou metódou.

2. Na aplikáciu podpoložky 1701 99 10 sa za „biele cukry“ považujú cukry nearomatizované, obsahujúce v sušine
určenej polarimetrickou metódou 99,5 % alebo viac hmotnosti sacharózy.

3. V zmysle podpoložiek 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 sa za izoglukózu považuje produkt
získaný z glukózy alebo jej polymérov, obsahujúci minimálne 10 % hmotnosti fruktózy v sušine.

4. Na účely podpoložky 1702 90 80 sa „inulínovým sirupom“ rozumie okamžitý produkt iný ako patriaci do
podpoložky 1702 60 90, získaný hydrolýzou inulínu alebo oligofruktózy, obsahujúci v sušine najmenej 10 %
hmotnosti fruktózy vo vo¾nom stave alebo ako sacharózu.

5. Nepoužíva sa.
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1701 Trstinový alebo repný cukor a che-
micky čistá sacharóza v pevnom
stave

- Surový cukor bez prísady aroma-
   tických prípravkov alebo farbiva:

170111 -- Trstinový cukor:
17011110 --- Určený na rafináciu UNS 70.- 64.8
17011190 --- Ostatný UNS 80.- 74.-
170112 -- Repný cukor:
17011210 --- Určený na rafináciu UNS 70.- 64.8
17011290 --- Ostatný UNS 70.- 64.8

- Ostatný:
17019100 -- Ochutený alebo prifarbený UNS 70.- 64.8
170199 -- Ostatný:
17019910 --- Rafinovaný cukor UNS 70.- 64.8
17019990 --- Ostatný UNS 70.- 64.8

1702 Ostatné cukry vrátane chemicky čistej
laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy
v pevnom stave; 
cukrové sirupy (tekuté cukry) bez prísad
dochucujúcich látok alebo farbív;
umelý med, tiež zmiešaný s prírodným
medom; karamel:

- Laktóza a laktózový sirup:
17021100 -- Obsahujúce v sušine 99 % alebo viac

    hmotnosti laktózy, vyjadrené ako
    bezvodá laktóza v sušine UNS 40.- 22.-

17021900 -- Ostatné UNS 40.- 22.-
170220 - Javorový cukor a javorový sirup:
17022010 -- Javorový cukor v pevnom stave

    s prísadou aromatických prípravkov
    alebo farbiva UNS 40.- 4.2 -100

17022090 -- Ostatné UNS 40.- 4.2 -100
170230 - Glukóza a glukózový sirup neobsa-

   hujúce fruktózu alebo s obsahom
   fruktózy v sušine menej ako 20 %
   hmotnosti:

17023010 -- Izoglukóza UNS 117.1 88.6 CK 17
-- Ostatné:
--- Obsahujúce v sušine 99 % alebo
      viac hmotnosti glukózy:

17023051 ---- V bielom kryštalickom prášku,
       tiež  tvarovaný UNS 117.1 88.6 CK 17

17023059 ---- Ostatné UNS 117.1 88.6 CK 17
--- Ostatné:

17023091 ---- V bielom kryštalickom prášku,
       tiež  tvarovaný UNS 117.1 88.6 CK 17

17023099 ---- Ostatné UNS 117.1 88.6 CK 17
170240 - Glukóza a glukózový sirup s obsa-

   hom fruktózy v sušine aspoň 20 %,
   ale menej ako 50 % hmotnosti:
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17024010 -- Izoglukóza UNS 117.1 88.6 CK 17
17024090 -- Ostatné UNS 117.1 88.6 CK 17
17025000 - Chemicky čistá fruktóza UNS 5.- 1.-
170260 - Ostatná fruktóza a fruktózový sirup

   s obsahom fruktózy v sušine viac ako
   50 % hmotnosti:

17026010 -- Izoglukóza UNS 50.- 45.-
17026090 -- Ostatné UNS 50.- 45.-
170290 - Ostatné vrátane invertného cukru:
17029010 -- Chemicky čistá maltóza UNS 48.- 7.7
17029030 -- Izoglukóza UNS 50.- 45.-
17029050 -- Maltodextrín a maltodextrínový sirup UNS 50.- 45.-
17029060 -- Umelý med, tiež zmiešaný s prírodným UNS 50.- 45.-

    medom
-- Karamel:

17029071 --- Obsahujúci v sušine 50 % alebo
      viac hmotnosti sacharózy UNS 50.- 45.-
--- Ostatný:

17029075 ---- V prášku, tiež tvarovaný UNS 50.- 45.-
17029079 ---- Ostatný UNS 50.- 45.-
17029080 -- Inulínový sirup UNS 50.- 45.-
17029099 -- Ostatné UNS 50.- 45.-

1703 Melasy získané extrahovaním alebo
rafináciou cukru

17031000 - Trstinová melasa UNS 65.- 50.-
17039000 - Ostatné UNS 65.- 50.-

1704 Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej
čokolády)

170410 - Žuvacia guma, tiež obalená cukrom:
-- S obsahom menej ako 60 % hmot-
    nosti sacharózy (vrátane invertného
    cukru vyjadreného v sacharóze):

17041011 --- Žuvacia guma v tvare pásika UNS 42.- 13.9
17041019 --- Ostatné UNS 42.- 13.9

-- S obsahom 60 % alebo viac hmot-
    nosti sacharózy (vrátane invertného
    cukru vyjadreného v sacharóze):

17041091 --- V tvare pásika UNS 42.- 13.9
17041099 --- Ostatné UNS 42.- 13.9
170490 - Ostatné:
17049010 -- Vý�ažky zo sladkého drievka s obsahom

    viac ako 10 % hmotnosti sacharózy,
    bez prísad iných látok UNS 56.- 13.9

17049030 -- Biela čokoláda UNS 56.- 13.9
-- Ostatné:

17049051 --- Cestá a pasty vrátane marcipánu
      v baleniach na okamžitú spotrebu
      s netto obsahom 1 kg alebo viac UNS 56.- 13.9

17049055 --- Zdravotné pastilky a bonbóny proti
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     kaš¾u UNS 56.- 13.9
17049061 --- Dražé a podobné cukrovinky vo forme

     dražé UNS 56.- 13.9
--- Ostatné:

17049065 ---- Želé a ostatné cukrovinky na základe
       želatíny vrátane ovocných pást
       vo forme cukroviniek UNS 56.- 13.9

17049071 ---- Tvrdé bonbóny, tiež plnené UNS 56.- 13.9
17049075 ---- Karamely a podobné bonbóny UNS 56.- 13.9

---- Ostatné:
17049081 ----- Vyrobené kompresiou UNS 56.- 13.9
17049099 ----- Ostatné UNS 56.- 13.9
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18. kapitola

Kakao a kakaové prípravky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria prípravky čísiel 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 alebo 3004.

2. Do čísla 1806 patria cukrovinky obsahujúce kakao, ako aj (s výhradou ustanovenia poznámky 1 tejto kapitoly)
ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao.

Doplnkové poznámky

1. Nepoužíva sa.

2. Podpoložky 1806 90 11 a 1806 90 19 nezahŕňajú výrobky z jedného druhu čokolády.
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18010000 Kakaové  bôby, tiež v zlomkoch,
surové alebo pražené UNS 16.- bez cla 

18020000 Kakaové škrupiny, šupky a ostatné
kakaové odpady UNS 70.- bez cla 

1803 Kakaová hmota, tiež odtučnená:

18031000 - Neodtučnená UNS 70.- 5.6 -100
18032000 - Celkom alebo čiastočne odtučnená UNS 70.- 5.6 -100

18040000 Kakaové maslo, kakaový tuk
a kakaový olej UNS 5.5 1.4 -100

18050000 Kakaový prášok bez prísady cukru
alebo iných sladidiel UNS 70.- 9.3

1806 Čokoláda a ostatné potravinové
prípravky obsahujúce kakao:

180610 - Kakaový prášok s prísadou cukru
   alebo iných sladidiel:

18061015 -- Neobsahujúci sacharózu alebo obsahujúci
    menej  ako 5 % hmotnosti sacharózy
    (vrátane invertného cukru vyjadreného
    v sacharóze) alebo izoglukózy vyjadre-
    nej tiež v sacharóze UNS 70.- 13.9

18061020 -- Obsahujúce 5 % alebo viac, ale menej
    ako 65 % hmotnosti sacharózy (vrátane
    invertného cukru vyjadreného v sacha-
    róze) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež
     v sacharóze UNS 70.- 13.9

18061030 -- Obsahujúce 5 % alebo viac, ale menej
    ako 80 % hmotnosti sacharózy (vrátane
    invertného cukru vyjadreného v sacha-
    róze) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež
     v sacharóze UNS 70.- 13.9

18061090 -- Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti
    sacharózy (vrátane invertného cukru 
    vyjadreného v sacharóze) alebo izo-
     glukózy vyjadrenej tiež v sacharóze UNS 70.- 13.9

180620 - Ostatné prípravky v blokoch, dos-
   kách alebo v tabu¾kách s hmotnos-
   �ou väčšou ako 2 kg, alebo v teku-
   tom, alebo v cestovitom stave, alebo
   v prášku, v zrnách, alebo v podob-
   ných tvaroch, v nádobách, alebo
   v spotrebite¾skom balení s obsahom
   hmotnosti viac ako 2 kg:

18062010 -- Obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti
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CS clo clo RK
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    kakaového masla alebo obsahujúce 31%
    alebo viac hmotnosti kombinácie kakao-
    vého masla a mliečneho tuku UNS 15.- 13.9

18062030 -- Obsahujúce 25 % alebo viac, ale me-
    nej  ako 31 % hmotnosti kombinácie
    kakaového masla a mliečneho tuku UNS 15.- 13.9
-- Ostatné:

18062050 --- Obsahujúce 18 %  alebo viac
      hmotnosti kakaového masla UNS 15.- 13.9

18062070 --- Prípravky nazývané "čokoládové
      mliečne drobky" (chocolate milk
      crumb) UNS 15.- 13.9

18062080 --- Čokoládové polevy UNS 15.- 13.9
18062095 --- Ostatné UNS 15.- 13.9

- Ostatné v kusoch, tabu¾kách alebo
   v tyčinkách:

18063100 -- Plnené UNS 63.- 13.9
180632 -- Neplnené:
18063210 --- S prídavkom obilia, orechov alebo

     iného ovocia UNS 63.- 13.9
18063290 --- Ostatné UNS 63.- 13.9
180690 - Ostatné:

-- Čokoláda a čokoládové výrobky:
--- Čokoládové bonbóny, tiež plnené:

18069011 ---- Obsahujúce alkohol UNS 15.- 13.9
18069019 ---- Ostatné UNS 15.- 13.9

--- Ostatné:
18069031 ---- Plnené UNS 15.- 13.9
18069039 ---- Neplnené UNS 15.- 13.9
18069050 -- Cukrovinky a ich náhradky vyrobené

     z náhradiek cukru, obsahujúce kakao UNS 15.- 13.9
18069060 -- Pasty (nátierky) obsahujúce kakao UNS 15.- 13.9
18069070 -- Prípravky na výrobu nápojov obsa-

    hujúce kakao UNS 15.- 13.9
18069090 -- Ostatné UNS 15.- 13.9
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19. kapitola

Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo z mlieka; jemné pečivo

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria
a) potravinové prípravky obsahujúce párky, salámu, mäso, droby, krv, ryby a kôrovce, mäkkýše, iné vodné

bezstavovce alebo akúko¾vek kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16) v množstve väčšom ako 20 %
hmotnosti, s výnimkou plnených výrobkov čísla 1902

b) sucháre alebo iné výrobky z múky alebo zo škrobu špeciálne upravené na kŕmenie zvierat (číslo 2309); alebo
c) lieky alebo iné výrobky kapitoly 30.

2. Na účely čísla 1901 sa výrazmi „múka“ a „krupica“ rozumie
a) múka a krupica z obilia kapitoly 11;
b) múka, krupica a prášky rastlinného pôvodu iných kapitol, ale iné ako múka, krupica a prášky zo sušenej

zeleniny (číslo 0712), zo zemiakov (číslo 1105), alebo zo sušených strukovín (číslo 1106).

3. Do čísla 1904 nepatria prípravky obsahujúce viac ako 6 % hmotnosti kakaa počítaného na celkom odtučnený
základ alebo poliate čokoládou alebo iné potravinárske prípravky obsahujúce kakao (číslo 1806).

4. V zmysle čísla 1904 sa výrazom „inak upravené“ rozumie, že obilie prešlo osobitnou úpravou na rozdiel od úprav,
ktoré sa predpokladajú v číslach alebo v poznámkach kapitol 10 alebo 11.

Doplnkové poznámky

1. Nepoužíva sa.

2. V zmysle položky 1905 30 sa za „sladké sušienky“ považujú len výrobky takého druhu, ktorých obsah vody
nepresahuje 12 % a obsah tuku nepresahuje 35 % hmotnosti (tuky používané na plnenie alebo na polievanie
sušienok sa pri výpočte tohto obsahu neberú do úvahy).

3. Položka 1905 30 nezahŕňa oblátky a malé oblátky, ktoré majú obsah vody vyšší ako 10 % (podpoložka 1905 90 40).
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1901 Sladový vý�ažok; potravinové prípravky
z múky, krupice, škrobu alebo zo slado-
vých vý�ažkov neobsahujúce  kakao ale-
bo obsahujúce menej ako 40 % hmot-
nosti kakaa v úplne odtučnenom zákla-
de  inde neuvedené ani nezahrnuté;
potravinové prípravky čísiel 0401 až 
0404 neobsahujúce kakao alebo obsahu-
júce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v 
celkovom odtučnenom základe,  inde 
neuvedené ani nezahrnuté:

19011000 - Prípravky na detskú výživu v balení
   na drobný predaj UNS 11.- 10.2

19012000 - Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho
  tovaru, jemného alebo trvanlivého
  pečiva čísla 1905 UNS 11.- 10.-

190190 - Ostatné:
-- Sladový vý�ažok:

19019011 --- S obsahom 90 % alebo viac hmot-
     nosti suchého vý�ažku UNS 60.- 8,9

19019019 --- Ostatné UNS 60.- 8,9
-- Ostatné:

19019091 --- Neobsahujúce mliečne tuky, sa- UNS 60.- 8.9
     charózu, izoglukózu, glukózu alebo
     škrob alebo obsahujúce menej ako
     1,5 % mliečnych tukov, 5 %  sacharózy
      (vrátane invertného cukru) alebo
      izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu,
      okrem potravinových prípravkov 
      v prášku z výrobkov čísiel 0401 až 0404

19019099 --- Ostatné UNS 60.- 8.9

1902 Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mä-
som alebo inými plnkami), alebo inak
upravené, ako špagety, makaróny, rezan-
ce, široké rezance, halušky, ravioli (mä-
sové alebo zeleninové taštičky), cannello-
ni druh makarónov); kuskus, tiež pri-
pravený:

- Cestoviny nevarené, neplnené ani inak
   nepripravené:

19021100 -- Obsahujúce vajcia UNS 36.- 24.3 CK 18
190219 -- Ostatné:
19021910 --- Neobsahujúce múku ani krupičku

     z obyčajnej pšenice UNS 36.- 24.3 CK 18
19021990 --- Ostatné UNS 36.- 24.3 CK 18
190220 - Plnené cestoviny, tiež varené alebo

  inak pripravené:
19022010 -- Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti

    rýb, kôrovcov, mäkkýšov a iných vod-
    ných bezstavovcov UNS 36.- 18.5 CK 18

19022030 -- Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti
    párkov, salámy a podobných údenár-
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    skych výrobkov z mäsa a drobov každé-
    ho druhu vrátane masti a  loja každého 
    druhu i pôvodu UNS 36.- 25.8 CK 18
-- Ostatné:

19022091 --- Varené UNS 36.- 24.8 CK 18
19022099 --- Ostatné UNS 36.- 24.8 CK 18
190230 - Ostatné cestoviny:
19023010 -- Sušené UNS 48.- 23.2 CK 18
19023090 -- Ostatné UNS 48.- 23.2 CK 18
190240 - Kuskus:
19024010 -- Nepripravený UNS 42.- 5.5 -100
19024090 -- Ostatný UNS 42.- 5.5 -100

19030000 Tapioka a jej náhradky zo škrobu v 
tvare vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek, 
prachu a v podobných tvaroch UNS 11.- 2.- -100

1904 Výrobky z obilia získané napučaním ale-
bo pražením (napr. pražené kukuričné 
vločky - corn flakes); obilniny iné ako 
kukurica v zrnách alebo vo forme vločiek
alebo  inak spracované zrno (okrem mú-
ky a krupice), predvarené alebo inak 
pripravené  inde neuvedené ani nezahr-
nuté:

190410 - Výrobky z obilia získané napučaním
   alebo pražením:

19041010 -- Z kukurice UNS 42.- 6.-
19041030 -- Z ryže UNS 42.- bez cla
19041090 -- Ostatné UNS 42.- 6.-
190420 - Pripravené potraviny získané z nepraže-

   ných obilných vločiek alebo zo zmesi
   nepražených obilných vločiek a praže-
   ných obilných vločiek a napučaného 
   obilia:

19042010 -- Prípravky typu "müsli" z nepražených
    obilných vločiek UNS 10.- 9.-
-- Ostatné:

19042091 --- Z kukurice UNS 42.- 6.-
19042095 --- Z ryže UNS 42.- bez cla
19042099 --- Ostatné UNS 42.- 6.-
190490 - Ostatné:
19049010 -- Ryža UNS 35.- 30.-
19049090 -- Ostatné UNS 9.- 6.-

1905 Pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé
pečivo, tiež s pridaním kakaa; hostie,
prázdne oblátky používané na farma-
ceutické účely, oblátky, sušené cesto 
z múky, škrobu v listoch a podobné
výrobky:

19051000 - Chrumkavý chlieb nazývaný
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   "knäckebrot" UNS 9.- 7.5
190520 - Medovník:
19052010 -- S obsahom menej  ako 30 % hmot-

    nosti sacharózy (vrátane invertného
    cukru vyjadreného v sacharóze) UNS 16.- 7.5

19052030 -- S obsahom 30 %  alebo vyšším, ale
    nižším ako 50 % hmotnosti sacharózy
    (vrátane invertného cukru vyjadreného
    v sacharóze) UNS 16.- 7.5

19052090 -- S obsahom 50 %  alebo vyšším hmot-
    nosti sacharózy (vrátane invertného
    cukru vyjadreného v sacharóze) UNS 16.- 7.5

190530 - Sladké sušienky; oblátky a malé
   oblátky:
-- Celkom alebo čiastočne poliate
    čokoládou alebo inými prípravkami
    obsahujúcimi kakao:

19053011 --- V balení na okamžitú spotrebu s netto
     obsahom nepresahujúcim 85 g UNS 16.- 8.5

19053019 --- Ostatné UNS 16.- 8.5
-- Ostatné:
--- Sladké sušienky:

19053030 ---- Obsahujúce 8 % alebo viac hmotnosti
       mliečneho tuku UNS 16.- 8.5
---- Ostatné:

19053051 ----- Dvojité (zlepované) sušienky
        plnené UNS 16.- 8.5

19053059 ----- Ostatné UNS 16.- 8.5
--- Oblátky a malé oblátky:

19053091 ---- Slané, tiež plnené UNS 16.- 8.5
19053099 ---- Ostatné UNS 16.- 8.5
190540 - Sucháre, opekanś chlieb a podobné

   opekané výrobky:
19054010 -- Sucháre UNS 14.- 7.5
19054090 -- Ostatné UNS 14.- 7.5
190590 - Ostatné:
19059010 -- Nekvasený chlieb (macesy) UNS 16.- 7.5
19059020 -- Hostie, prázdne oblátky na farmaceutické UNS 16.- 7.5

    účely, oblátky na pečenie, sušené cesto
    z múky alebo zo škrobu v listoch a po-
    dobné výrobky UNS 16.- 7.5
-- Ostatné:

19059030 --- Chlieb bez prísad medu, vajec,
     syra alebo ovocia a s obsahom
     cukru a tukov, pričom žiadna
     z týchto prísad neprevyšuje 5 %
     hmotnosti, počítanej na suchú hmotu UNS 16.- 7.5

19059040 --- Oblátky  a malé oblátky s obsahom
      hom vody vyšším ako 10 % UNS 16.- 7.5

19059045 --- Sušienky UNS 16.- 7.5
19059055 --- Výrobky lisované alebo penové,

      aromatizované alebo solené UNS 16.- 7.5
--- Ostatné:

19059060 ---- Sladené UNS 16.- 7.5
19059090 ---- Ostatné UNS 16.- 7.5
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20. kapitola

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných častí rastlín

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatrí
a) zelenina, ovocie alebo orechy, upravené alebo konzervované spôsobmi uvedenými v kapitolách 7, 8 alebo 11;
b) potravinové prípravky obsahujúce párky, salámu, mäso, droby, krv, ryby alebo kôrovce, mäkkýše alebo iné

vodné bezstavovce alebo akúko¾vek kombináciu týchto výrobkov vo väčšom množstve ako 20 % hmotnosti
(kapitola 16);

c) homogenizované zložené potravinové prípravky čísla 2104.

2. Do čísiel 2007 a 2008 nepatria ovocné rôsoly, želé, pasty, mand¾ové dražé a podobné výrobky vo forme
cukroviniek (číslo 1704) alebo čokoládové výrobky (číslo 1806).

3. Do čísiel 2001, 2004 a 2005 patria len tie výrobky kapitoly 7 alebo čísla 1105 alebo 1106 (iné ako múka, krupica
a prášky výrobkov kapitoly 8), ktoré boli upravené alebo konzervované iným spôsobom, ako je uvedené
v poznámke 1 a.

4. Š�ava z paradajok s obsahom sušiny 7 % hmotnosti alebo viac patrí do čísla 2002.

5. V zmysle čísla 2009 sa výrazom „neskvasené š�avy bez prídavku alkoholu“ rozumejú š�avy, ktorých objemový
alkoholometrický titer nie je vyšší ako 0,5 % vol (pozri poznámku 2 kapitoly 22).

Poznámky k položkám

1. V zmysle položky 2005 10 sa výrazom „homogenizovaná zelenina“ rozumejú zeleninové prípravky, jemne
homogenizované v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na diétne účely, v obaloch s netto obsahom
nepresahujúcim 250 g hmotnosti. Pri použití tejto definície sa neprihliada na malé množstvo prísad pridaných
na ochutenie, na účely konzervácie alebo z iných dôvodov.
Tieto prípravky môžu obsahova� malé množstvo vidite¾ných kúskov zeleniny. Položka 2005 10 má prednos�
pred všetkými ostatnými položkami čísla 2005.

2. V zmysle položky 2007 10 sa výrazom „homogenizované prípravky“ rozumejú prípravky z ovocia jemne
homogenizované, v balení na predaj v malom alebo ako detská výživa alebo na diétne účely, v obaloch s netto
obsahom nepresahujúcim 250 g hmotnosti.
Pri použití tejto definície sa neprihliada na malé množstvo prísad pridaných na ochutenie, na účely konzervácie
alebo z iných dôvodov.
Tieto prípravky môžu obsahova� malé množstvo vidite¾ných kúskov ovocia. Položka 2007 10 má prednos� pred
všetkými položkami čísla 2007.

Doplnkové poznámky

1. Na účely čísla 2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo
v kyseline octovej musia ma� obsah vo¾nej, prchavej kyseliny vyjadrený ako kyselina octová 0,5 % hmotnosti
a viac.

2. Obsah rôznych cukrov vyjadrený ako sacharóza („obsah cukru“) pri výrobkoch zaradených do tejto kapitoly
zodpovedá číselnej hodnote, ktorú pri teplote 20 oC ukazuje refraktometer [používaný pod¾a metódy uvedenej
v prílohe nariadenia (EHS) č. 558/93] a ktorá je vynásobená činite¾om
— 0,93 pri výrobkoch položiek 2008 20 až 2008 80, 2008 92 a 2008 99 alebo
— 0,95 pri výrobkoch ostatných čísiel.

3. Výrobky položiek 2008 20 až 2008 80, 2008 92 a 2008 99 sa považujú za výrobky „s prísadou cukru“, ak
hmotnostný „obsah cukru“ v nich je vyšší ako percento uvedené ïalej, pod¾a druhu ovocia alebo jedlých častí
rastlín:
— ananás, hrozno ..................................................................................13 %
— ostatné ovocie vrátane ovocných zmesí a iných jedlých častí rastlín ..... 9 %

4. Na aplikáciu podpoložiek 2008 30 11 až 2008 30 39, 2008 40 11 až 2008 40 39, 2008 50 11 až 2008 50 59,
2008 60 11 až 2008 60 39, 2008 70 11 až 2008 70 59, 2008 80 11 až 2008 80 39, 2008 92 12 až 2008 92 38
a 2008 99 11 až 2008 99 40, sa pojmom „skutočný hmotnostný alkoholometrický titer“ rozumie počet kilogramov
čistého alkoholu obsiahnutých v 100 kg výrobku;
— „% mas“ je označenie hmotnostného alkoholometrického titra.

5. Obsah pridaného cukru vo výrobkoch čísla 2009 zodpovedá obsahu cukru zníženému o čísla uvádzané ïalej,
pod¾a druhu š�avy:
— š�ava z citrónov alebo z paradajok ..............................................  3
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— š�ava z jabĺk .............................................................................. 11
— š�ava z hrozna ........................................................................... 15
— š�ava z ostatného ovocia alebo zeleniny vrátane zmesí štiav ......... 13.

6. V zmysle podpoložiek 2009 60 51 a 2009 60 71 sa za „koncentrovanú š�avu z hrozna (vrátane hroznového
muštu)“ považuje š�ava z hrozna (vrátane hroznového muštu), pri ktorej číselná hodnota, ktorú pri teplote 20 oC
ukazuje refraktomer [používaný pod¾a metódy uvedenej v prílohe nariadenia (EHS) č. 558/93] nie je nižšia ako
50,9 %.

7. Na účely podpoložiek 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59,
2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94,
2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95
a 2009 90 97 sa „tropickým ovocím“ rozumejú guajavy, mangá, mangostany, papáje, tamarindy (indické ïatle),
jabĺčka kešu, liči (čínske slivky), duriany (batany, jackfruit), sapoty (Acharas zapota), plody mučenky (Passiflora
edulis), caramboly a pitahaye.

8. Na účely podpoložiek 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 51, 2008 19 59,
2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94
a 2008 92 97 sa „tropickými orechmi“ rozumejú kokosové orechy, orechy kešu, brazílske orechy, arekové
(betelové) orechy, kola orechy a makadamové orechy.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

2001 Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé
časti rastlín pripravené alebo kon-
zervované v octe alebo v kyseline
octovej:

20011000 - Uhorky a nakladačky UNS 22.- 20.4
20012000 - Cibu¾a UNS 20.- 18.5
200190 - Ostatné:
20019010 -- "Chutney" z manga UNS 18.- bez cla
20019020 -- Plody rodu Capsicum, iné ako

    sladké paprikové struky UNS 18.- 11.-
20019030 -- Sladká kukurica (Zea mays var.

    saccharata) UNS 18.- 11.-
20019040 -- H¾uzy smldinca (Dioscoridea spp.)

    sladké zemiaky a podobné jedlé
    časti rastlín s obsahom škrobu 5 %
    hmotnosti alebo viac UNS 18.- bez cla

20019050 -- Huby UNS 18.- 4.5
20019060 -- Palmové jadrá UNS 18.- bez cla
20019065 -- Olivy UNS 18.- 11.- -100
20019070 -- Sladké papriky UNS 18.- 11.-
20019075 -- Šalátová repa (Beta vulgaris var.

    conditiva) UNS 18.- 11.-
20019085 -- Červená kapusta UNS 18.- 11.-
20019091 -- Tropické ovocie a tropické orechy UNS 18.- 11.- -100
20019096 -- Ostatné UNS 18.- 11.-

2002 Paradajky pripravené alebo kon-
zervované inak ako v octe alebo
v kyseline octovej:

200210 - Paradajky  celé alebo pokrájané:
20021010 -- Lúpané UNS 18.- 16.5
20021090 -- Ostatné UNS 18.- 16.5
200290 - Ostatné:

-- S obsahom sušiny nižším ako 12 %
    hmotnosti:

20029011 --- Vo vnútornom obale s netto obsahom
     presahujúcim 1 kg UNS 18.- 16.5

20029019 --- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      nepresahujúcim 1 kg UNS 18.- 16.5
-- S obsahom sušiny 12 % alebo viac,
    ale najviac 30 % hmotnosti:

20029031 --- Vo vnútornom obale s netto obsahom
     presahujúcim 1 kg UNS 18.- 16.5

20029039 --- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      nepresahujúcim 1 kg UNS 18.- 16.5
-- S obsahom sušiny vyšším ako 30 %
    hmotnosti:

20029091 --- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      presahujúcim 1 kg UNS 18.- 16.5

20029099 --- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      nepresahujúcim 1 kg UNS 18.- 16.5
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2003 Huby a h¾uzovky pripravené alebo
konzervované inak ako v octe
alebo v kyseline octovej:

200310 - Huby:
-- Rodu Agaricus:

20031020 --- Dočasne konzervované, celkom
     uvarené UNS 12.- bez cla

20031030 --- Ostatné UNS 12.- bez cla
20031080 -- Ostatné UNS 12.- bez cla
20032000 - H¾uzovky UNS 12.- bez cla

2004 Ostatná zelenina pripravená alebo
konzervovaná inak ako v octe alebo
v kyseline octovej, zmrazená, iná ako
výrobky čísla 2006:

200410 - Zemiaky:
20041010 -- Varené, inak neupravené UNS 51.- 20.3

-- Ostatné:
20041091 --- Vo forme múky, krupice alebo

     vločiek UNS 51.- 20.3
20041099 --- Ostatné UNS 51.- 20.3
200490 - Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:
20049010 -- Sladká kukurica (Zea mays var.

    saccharata) UNS 51.- 20.3
20049030 -- Kyslá kapusta, kapary a olivy UNS 51.- 20.3
20049050 -- Hrach (Pisum sativum) a zelená

    fazu¾a (Phaseolus spp.) UNS 51.- 20.3
-- Ostatné vrátane zmesí:

20049091 --- Cibu¾ky varené, inak neupravené UNS 51.- 20.3
20049098 --- Ostatné UNS 51.- 8.2

2005 Ostatná zelenina pripravená alebo
konzervovaná inak ako v octe alebo
v kyseline octovej, nezmrazená, iná
ako výrobky čísla 2006:

20051000 - Homogenizovaná zelenina UNS 31.5 18.5
200520 - Zemiaky:
20052010 -- Vo forme múky, krupice alebo

    vločiek UNS 53.- 20.4
-- Ostatné:

20052020 --- Tenko krájané, smažené alebo pe-
     čené, tiež solené alebo ochutené,
     v hermeticky uzavretých obaloch,
     vhodné na okamžitú spotrebu UNS 53.- 20.4

20052080 --- Ostatné UNS 53.- 20.4
20054000 - Hrach (Pisum sativum) UNS 30.- 20.-

- Fazu¾a (Vigna spp., Phaseolus spp.):
20055100 -- Vylúpaná fazu¾a UNS 15.- 7.5
20055900 -- Ostatné UNS 30.- 7.5
20056000 - Šparg¾a UNS 15.- 6.5
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200570 - Olivy:
20057010 -- Vo vnútornom obale s netto obsahom

    nepresahujúcim 5 kg UNS 15.- bez cla
20057090 -- Ostatné UNS 15.- bez cla
20058000 - Sladká kukurica (Zea mays var.

   saccharata) UNS 48.- 20.-
200590 - Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:
20059010 -- Plody rodu Capsicum iné ako

    sladké paprikové struky UNS 35.- 16.-
20059030 -- Kapary UNS 35.- bez cla
20059050 -- Artičoky UNS 35.- bez cla
20059060 -- Mrkva UNS 35.- 16.-
20059070 -- Zeleninové zmesi UNS 35.- 16.-
20059075 -- Kyslá kapusta UNS 22.- 20.4
20059080 -- Ostatné UNS 35.- 16.-

200600 Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry
a šupy a iné časti rastlín konzervované
cukrom (máčaním, glazovaním alebo
kandizovaním):

20060010 - Zázvor UNS 70.- bez cla
- Ostatné:
-- S obsahom cukru vyšším ako 13 %
    hmotnosti:

20060031 --- Čerešne UNS 70.- 20.-
20060035 --- Tropické ovocie a tropické orechy UNS 70.- 20.- -100
20060038 --- Ostatné UNS 70.- 20.-

-- Ostatné:
20060091 --- Tropické ovocie a tropické orechy UNS 70.- 20.- -100
20060099 --- Ostatné UNS 70.- 20.-

2007 Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné 
alebo orechové pretlaky a ovocné alebo
orechové pasty pripravené varením,
tiež s pridaním cukru alebo iných 
sladidiel:

200710 - Homogenizované prípravky:
20071010 -- S obsahom cukru vyšším ako 13 %

    hmotnosti UNS 54.- 22.5
-- Ostatné:

20071091 --- Z tropického ovocia UNS 54.- 22.5 -100
20071099 --- Ostatné UNS 54.- 22.5

- Ostatné:
200791 -- Citrusové ovocie:
20079110 --- S obsahom cukru vyšším ako 30 %

     hmotnosti UNS 54.- bez cla
20079130 --- S obsahom cukru vyšším ako 13 %,

     ale nepresahujúcim 30 % hmotnosti UNS 54.- bez cla
20079190 --- Ostatné UNS 54.- bez cla
200799 -- Ostatné:

--- S obsahom cukru vyšším ako 30 %
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     hmotnosti:
20079910 ---- Pyré a pasty zo sliviek vo vnútornom

       obale s obsahom viac ako 100 kg na
       priemyselné spracovanie UNS 54.- 4.5

20079920 ---- Pyré a pasty z jedlých gaštanov UNS 54.- 22.5
---- Ostatné:

20079931 ----- Z čerešní UNS 54.- 22.5
20079933 ----- Z jahôd UNS 54.- 22.5
20079935 ----- Z malín UNS 54.- 4.5
20079939 ----- Ostatné UNS 54.- 4.5

--- S obsahom cukru vyšším ako 13 %,
      ale nepresahujúcim 30 % hmotnosti:

20079951 ---- Pyré a pasty z jedlých gaštanov UNS 54.- 22.5
20079955 ---- Jablkové pyré vrátane kompótov UNS 54.- 22.5
20079958 ---- Ostatné UNS 54.- 22.5

--- Ostatné:
20079991 ---- Jablkové pyré vrátane kompótov UNS 54.- 22.5
20079993 ---- Z tropického ovocia a z tropických

      orechov UNS 54.- 22.5 -100
20079998 ---- Ostatné UNS 54.- 22.5

2008 Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín
inak upravené alebo konzervované,
tiež s prísadou cukru alebo iných sladi-
diel alebo alkoholu, inde neuvedené ani
nezahrnuté:

- Orechy, arašidy a iné semená, tiež
   spolu zmiešané:

200811 -- Arašidy (búrske oriešky):
20081110 --- Arašidové maslo UNS 40.- bez cla

--- Ostatné vo vnútornom obale s netto
      obsahom:
---- Presahujúcim 1 kg:

20081192 ----- Pražené UNS 40.- bez cla
20081194 ----- Ostatné UNS 40.- bez cla

---- Nepresahujúcim 1 kg:
20081196 ----- Pražené UNS 40.- bez cla
20081198 ----- Ostatné UNS 40.- bez cla
200819 -- Ostatné vrátane zmesí:

--- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      vyšším ako 1 kg:

20081911 ---- Tropické orechy; zmesi obsahujúce
       50 % hmotnosti alebo viac tropic-
       kých orechov a tropického ovocia UNS 30.- bez cla
---- Ostatné:

20081913 ----- Pražené mandle a pistácie UNS 30.- bez cla
20081919 ----- Ostatné UNS 30.- bez cla

--- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      nepresahujúcim 1 kg:
---- Tropické orechy; zmesi obsahujúce
       50 % hmotnosti alebo viac tropic-
       kých orechov a tropického ovocia:

20081951 ----- Pražené tropické orechy UNS 30.- bez cla
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20081959 ----- Ostatné UNS 30.- bez cla
---- Ostatné:
----- Pražené orechy:

20081993 ------ Mandle a pistácie UNS 30.- bez cla
20081995 ------ Ostatné UNS 30.- bez cla
20081999 ----- Ostatné UNS 30.- bez cla
200820 - Ananásy:

-- S prísadou alkoholu:
--- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      vyšším ako 1 kg:

20082011 ---- S obsahom cukru prevyšujúcim
      17 % hmotnosti UNS 8.- 4.5 -100

20082019 ---- Ostatné UNS 8.- 4.5 -100
--- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      nepresahujúcim 1 kg:

20082031 ---- S obsahom cukru vyšším ako 19 %
       hmotnosti UNS 8.- 4.5 -100

20082039 ---- Ostatné UNS 8.- 4.5 -100
-- Bez prísady alkoholu:
--- S prísadou cukru, vo vnútornom obale
      s netto obsahom vyšším ako 1 kg:

20082051 ---- S obsahom cukru vyšším ako
      17 % hmotnosti UNS 8.- 4.5 -100

20082059 ---- Ostatné UNS 8.- 4.5 -100
--- S prísadou, cukru vo vnútornom obale
     s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

20082071 ---- S obsahom cukru prevyšujúcim
      19 % hmotnosti UNS 8.- 4.5 -100

20082079 ---- Ostatné UNS 8.- 4.5 -100
--- Bez prísady cukru vo vnútornom obale
     s netto obsahom:

20082091 ---- 4,5 kg alebo viac UNS 8.- 4.5 -100
20082099 ---- Menej ako 4,5 kg UNS 8.- 4.5 -100
200830 - Citrusové plody:

-- S prísadou alkoholu:
--- S obsahom cukru prevyšujúcim
     9 % hmotnosti:

20083011 ---- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
      metrický titer neprevyšujúci 11,85 % masUNS 8.- 4.5 -100

20083019 ---- Ostatné UNS 8.- 4.5 -100
--- Ostatné:

20083031 ---- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
      metrický titer neprevyšujúci 11,85 % masUNS 8.- 4.5 -100

20083039 ---- Ostatné UNS 8.- 4.5 -100
-- Bez prísady alkoholu:
--- S prísadou cukru vo vnútornom obale
      s netto obsahom vyšším ako 1 kg:

20083051 ---- Grapefruity v kúskoch UNS 8.- 4.5 -100
20083055 ---- Mandarínky (vrátane druhov tan-

      gerines a satsumas); klementínky,
      wilkingy a iné podobné hybridy
      citrusových plodov UNS 8.- 4.5 -100

20083059 ---- Ostatné UNS 8.- 4.5 -100
--- S prísadou cukru, vo vnútornom obale
      s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:
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20083071 ---- Grapefruity v kúskoch UNS 8.- 4.5 -100
20083075 ---- Mandarínky (vrátane druhov tangeri-

       nes a satsumas); klementínky, wilkingy
       a iné podobné hybridy citrusových
       plodov UNS 8.- 4.5 -100

20083079 ---- Ostatné UNS 8.- 4.5 -100
--- Bez prísady cukru, vo vnútornom obale
     s netto obsahom:

20083091 ---- 4,5 kg alebo viac UNS 8.- 4.5 -100
20083099 ---- Menej ako 4,5 kg UNS 8.- 4.5 -100
200840 - Hrušky:

-- S prísadou alkoholu:
--- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      vyšším ako 1 kg:
---- S obsahom cukru prevyšujúcim
       13 % hmotnosti:

20084011 ----- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
        metrický titer nepresahujúci 11,85 %
        mas UNS 5.- 4.6

20084019 ----- Ostatné UNS 5.- 4.6
---- Ostatné:

20084021 ----- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
        metrický titer nepresahujúci 11,85 %
        mas UNS 5.- 4.6

20084029 ----- Ostatné UNS 5.- 4.6
--- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      nepresahujúcim 1 kg:

20084031 ---- S obsahom cukru vyšším ako  
       15 % hmotnosti UNS 5.- 4.6

20084039 ---- Ostatné UNS 5.- 4.6
-- Bez prísady alkoholu:
--- S prísadou cukru vo vnútornom obale
     s netto obsahom vyšším ako 1 kg:

20084051 ---- S obsahom cukru prevyšujúcim
      13 % hmotnosti UNS 5.- 4.6

20084059 ---- Ostatné UNS 5.- 4.6
--- S prísadou cukru, vo vnútornom obale
      s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

20084071 ---- S obsahom cukru prevyšujúcim
       15 % hmotnosti UNS 5.- 4.6

20084079 ---- Ostatné UNS 5.- 4.6
--- Bez prísady cukru,  vo vnútornom
     obale s netto obsahom:

20084091 ---- 4,5 kg alebo viac UNS 5.- 4.6
20084099 ---- Menej ako 4,5 kg UNS 5.- 4.6
200850 - Marhule:

-- S prísadou alkoholu:
--- Vo vnútornom obale s netto obsahom
     vyšším ako 1 kg:
---- S obsahom cukru prevyšujúcim
      13 % hmotnosti:

20085011 ----- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
       metrický titer nepresahujúci 11,85 %
       mas UNS 10.- 9.-

20085019 ----- Ostatné UNS 10.- 9.-
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---- Ostatné:
20085031 ----- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-

       metrický titer nepresahujúci 11,85 %
       mas UNS 10.- 9.-

20085039 ----- Ostatné UNS 10.- 9.-
--- Vo vnútornom obale s netto obsahom
     nepresahujúcim 1 kg:

20085051 ---- S obsahom cukru vyšším ako 15 %
       hmotnosti UNS 10.- 9.-

20085059 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-
-- Bez prísady alkoholu:
--- S prísadou cukru, vo vnútornom obale
     s netto obsahom vyšším ako 1 kg:

20085061 ---- S obsahom cukru vyšším ako 13 %
       hmotnosti UNS 10.- 9.-

20085069 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-
--- S prísadou cukru, vo vnútornom obale
     s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

20085071 ---- S obsahom cukru vyšším ako
       15 % hmotnosti UNS 10.- 9.-

20085079 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-
--- Bez prísady cukru, vo vnútornom obale
     s netto obsahom:

20085092 ---- 5 kg alebo viac UNS 10.- 9.-
20085094 ---- Menej ako 5 kg, ale nie menej

      ako 4,5 kg UNS 10.- 9.-
20085099 ---- Menej ako 4,5 kg UNS 10.- 9.-
200860 - Čerešne:

-- S prísadou alkoholu:
--- S obsahom cukru vyšším ako 9 %
     hmotnosti:

20086011 ---- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
       metrický titer nepresahujúci 11,85 %
       mas UNS 10.- 9.-

20086019 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-
--- Ostatné:

20086031 ---- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
       metrický titer nepresahujúci 11,85 %
       mas UNS 10.- 9.-

20086039 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-
-- Bez prísady alkoholu:
--- S prísadou cukru, vo vnútornom obale
     s netto obsahom vyšším ako 1 kg:

20086051 ---- Višne (Prunus cerasus) UNS 10.- 9.-
20086059 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-

--- S prísadou cukru, vo vnútornom obale
     s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

20086061 ---- Višne (Prunus cerasus) UNS 10.- 9.-
20086069 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-

--- Bez prísady cukru vo vnútornom
     s netto obsahom:
---- 4,5 kg alebo viac:

20086071 ----- Višne (Prunus cerasus) UNS 10.- 9.-
20086079 ----- Ostatné UNS 10.- 9.-

---- Menej ako 4,5 kg:
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20086091 ----- Višne (Prunus cerasus) UNS 10.- 9.-
20086099 ----- Ostatné UNS 10.- 9.-
200870 - Broskyne:

-- S prísadou alkoholu:
--- Vo vnútornom obale s netto obsahom
      vyšším ako 1 kg:
---- S obsahom cukru vyšším ako
      13 % hmotnosti:

20087011 ----- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
        metrický titer nepresahujúci 11,85 %
        mas UNS 10.- 9.-

20087019 ----- Ostatné UNS 10.- 9.-
---- Ostatné:

20087031 ----- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
        metrický titer nepresahujúci 11,85 %
        mas UNS 10.- 9.-

20087039 ----- Ostatné UNS 10.- 9.-
--- Vo vnútornom obale s netto obsahom
     nepresahujúcim 1 kg:

20087051 ---- S obsahom cukru vyšším ako 13 %
      hmotnosti UNS 10.- 9.-

20087059 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-
-- Bez prísady alkoholu:
--- S prísadou cukru, v balení na okamžitú
     spotrebu s netto obsahom vyšším ako
     1 kg:

20087061 ---- S obsahom cukru vyšším ako 15 %
      hmotnosti UNS 10.- 9.-

20087069 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-
--- S prísadou cukru, vo vnútornom obale
     s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

20087071 ---- S obsahom cukru vyšším ako 15 %
       hmotnosti UNS 10.- 9.-

20087079 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-
--- Bez prísady cukru vo vnútornom obale
     s netto obsahom:

20087092 ---- 5 kg alebo viac UNS 10.- 9.-
20087094 ---- Menej  ako 5 kg, ale nie menej ako

      4,5 kg UNS 10.- 9.-
20087099 ---- Menej ako 4,5 kg UNS 10.- 9.-
200880 - Jahody:

-- S prísadou alkoholu:
--- S obsahom cukru vyšším ako 9 %
     hmotnosti:

20088011 ---- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
       metrický titer nepresahujúci 11,85 %
       mas UNS 10.- 9.-

20088019 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-
--- Ostatné:

20088031 ---- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
       metrický titer nepresahujúci 11,85 %
       mas UNS 10.- 9.-

20088039 ---- Ostatné UNS 10.- 9.-
-- Bez prísady alkoholu:

20088050 --- S prísadou cukru, vo vnútornom obale
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     s netto obsahom vyšším ako 1 kg UNS 10.- 9.-
20088070 --- S prísadou cukru, vo vnútornom obale

     s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg UNS 10.- 9.-
--- Bez prísady cukru, vo vnútornom obale
      s netto obsahom:

20088091 ---- 4,5 kg alebo viac UNS 10.- 9.-
20088099 ---- Menej ako 4,5 kg UNS 10.- 9.-

- Ostatné vrátane iných zmesí ako položky
   200819:

20089100 -- Palmové jadrá UNS 20.- 14.-
200892 -- Zmesi:

--- S prísadou alkoholu:
---- S obsahom cukru vyšším ako 9% hmot-
       nosti:
----- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
        metrický titer nepresahujúci 11,85 %
        mas:

20089212 ------ Z tropického ovocia (vrátane
         zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti
         alebo viac tropických orechov a tro-
         pického ovocia) UNS 10.- 9.-

20089214 ------ Ostatné UNS 10.- 9.-
----- Ostatné:

20089216 ------ Z tropického ovocia (vrátane
         zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti
         alebo viac tropických orechov a tro-
         pického ovocia) UNS 10.- 9.-

20089218 ------ Ostatné UNS 10.- 9.-
---- Ostatné:
----- Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
        metrický titer nepresahujúci 11,85 %
        mas:

20089232 ------ Z tropického ovocia (vrátane
         zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti
         alebo viac tropických orechov a tro-
         pického ovocia) UNS 10.- 9.-

20089234 ------ Ostatné UNS 10.- 9.-
----- Ostatné:

20089236 ------ Z tropického ovocia (vrátane
         zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti
         alebo viac tropických orechov a tro-
         pického ovocia) UNS 10.- 9.-

20089238 ------ Ostatné UNS 10.- 9.-
--- Bez prísady alkoholu:
---- S prísadou cukru:
----- Vo vnútornom obale s netto obsahom
        vyšším ako 1 kg:

20089251 ------ Z tropického ovocia (vrátane
         zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti
         alebo viac tropických orechov a tro-
         pického ovocia) UNS 10.- 9.-

20089259 ------ Ostatné UNS 10.- 9.-
----- Ostatné:
------ Zmesi ovocia, v ktorých žiadny
         druh ovocia nepresahuje 50 %
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         celkovej hmotnosti zmesi ovocia:
20089272 ------- Z tropického ovocia (vrátane zmesí

          obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo
         alebo viac tropických orechov a tro-
         pického ovocia) UNS 10.- 9.-

20089274 ------- Ostatné UNS 10.- 9.-
------ Ostatné:

20089276 ------- Z tropického ovocia (vrátane zmesí
          obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo
         alebo viac tropických orechov a tro-
         pického ovocia) UNS 10.- 9.-

20089278 ------- Ostatné UNS 10.- 9.-
---- Bez prísady cukru,  vo vnútornom
       obale s netto obsahom:
----- 5 kg alebo viac:

20089292 ------ Z tropického ovocia (vrátane zmesí
         obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo
         alebo viac tropických orechov a tro-
         pického ovocia) UNS 10.- 9.- -100

20089293 ------ Ostatné UNS 10.- 9.-
----- Menej ako 5 kg, ale nie menej
        ako 4,5 kg:

20089294 ------ Z tropického ovocia (vrátane zmesí
         obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo
         alebo viac tropických orechov a tro-
         pického ovocia) UNS 10.- 9.- -100

20089296 ------ Ostatné UNS 10.- 9.-
----- Menej  ako 4,5 kg:

20089297 ------ Z tropického ovocia (vrátane zmesí
         obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo
         alebo viac tropických orechov a tro-
         pického ovocia) UNS 10.- 9.- -100

20089298 ------ Ostatné UNS 10.- 9.-
200899 -- Ostatné:

--- S prísadou alkoholu:
---- Zázvor:

20089911 ----- Majúci skutočný hmotnostný alkoholo-
        metrický titer nepresahujúci 11,85 %
        mas UNS 20.- 15.-

20089919 ----- Ostatné UNS 20.- 15.-
---- Hrozno:

20089921 ----- S obsahom cukru vyšším ako 13 %
        hmotnosti UNS 5.- 4.-

20089923 ----- Ostatné UNS 5.- 4.-
---- Ostatné:
----- S obsahom cukru vyšším ako 9 %
        hmotnosti:
------ Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
         metrický titer nepresahujúci 11,85 %
         mas:

20089925 ------- Kvajava a mučenky
          (Passiflora edulis) UNS 20.- 15.-

20089926 ------- Mango, mangostany, papáje, tamarin-
           dy (indické datle), jabĺčka kešu, liči
           (dvojslivka čínska), durian (batan,
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            jackfruit), sapoty (Acharas zapota),
            caramboly a pitahaye UNS 10.- 7.5

20089928 ------- Ostatné UNS 10.- 7.5
------ Ostatné:

20089932 ------- Kvajava a mučenky
           (Passiflora edulis) UNS 20.- 15.- -100

20089933 ------- Mango, mangostany, papáje, tamarin-
           dy (indické datle), jabĺčka kešu, liči
           (dvojslivka čínska), durian (batan,
            jackfruit), sapoty (Acharas zapota),
            caramboly a pitahaye UNS 10.- 7.5

20089934 ------- Ostatné UNS 10.- 7.5 -100
----- Ostatné:
------ Majúce skutočný hmotnostný alkoholo-
         metrický titer nepresahujúci 11,85 %
         mas:

20089936 ------- Tropické ovocie UNS 10.- 7.5
20089937 ------- Ostatné UNS 10.- 7.5

------ Ostatné:
20089938 ------- Tropické ovocie UNS 10.- 7.5
20089940 ------- Ostatné UNS 10.- 7.5

--- Bez prísady alkoholu:
---- S prísadou cukru, vo vnútornom obale
       s netto obsahom vyšším ako 1 kg:

20089941 ----- Zázvor UNS 20.- 15.- -100
20089943 ----- Hrozno UNS 5.- 4.-
20089945 ----- Slivky UNS 10.- 7.5
20089946 ----- Kvajava, mučenky (Passiflora

        edulis) a tamarindové struky UNS 20.- 15.- -100
20089947 ----- Mango, mangostany, papáje, jabĺčka

        kešu, liči (dvojslivka čínska), durian
        (batan, jackfruit), sapotty (Acha-
         ras zapota), caramboly a pitahaye UNS 10.- 7.5

20089949 ----- Ostatné UNS 10.- 7.5
---- S prísadou cukru,  vo vnútornom obale
       s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

20089951 ----- Zázvor UNS 20.- 15.- -100
20089953 ----- Hrozno UNS 5.- 4.-
20089955 ----- Slivky UNS 10.- 7.5
20089961 ----- Kvajava, mučenky (Passiflora edulis) UNS 20.- 15.- -100
20089962 ----- Mango, mangostany, papáje, tamarin-

        dy (indické datle), jabĺčka kešu, liči
         (dvojslivka čínska), durian (batan, 
         jackfruit), sapotty (Acharas zapota),
         caramboly a pitahaye UNS 10.- 7.5

20089968 ----- Ostatné UNS 10.- 7.5
---- Bez prísady cukru:
----- Slivky vo vnútornom obale s netto
        obsahom:

20089972 ------ 5 kg alebo viac UNS 10.- 7.5
20089974 ------ Menej ako 5 kg, ale nie menej UNS 10.- 7.5

         ako 4,5 kg
20089979 ------ Menej  ako 4,5 kg UNS 10.- 7.5
20089985 ----- Kukurica s výnimkou sladkej kukurice

        (Zea mays var. saccharata) UNS 10.- 7.5
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20089991 ----- H¾uzy smldinca (Dioscoridea spp.),
        sladké zemiaky a podobné jedlé
        časti rastlín s obsahom škrobu 5 %
        hmotnosti alebo viac UNS 20.- 15.- -100

20089999 ----- Ostatné UNS 10.- 7.5 -100

2009 Ovocné š�avy (vrátane hroznového muštu)
a zeleninové š�avy neskvasené, bez prí-
davku alkoholu, tiež s prísadou cukru
alebo iných sladidiel:

- Pomarančová š�ava:
200911 -- Zmrazená:

--- S hustotou vyššou ako 1,33 g.cm-3

     pri 20 °C:
20091111 ---- V hodnote nepresahujúcej  30 ECU

       za 100 kg netto hmotnosti UNS 10.- bez cla
20091119 ---- Ostatné UNS 10.- bez cla

--- S hustotou  nepresahujúcou
      1,33 g.cm-3  pri 20 °C:

20091191 ---- V hodnote nepresahujúcej 30 ECU
       za 100 kg netto hmotnosti a s prí-
       sadou cukru prevyšujúcou 30 %
       hmotnosti UNS 10.- bez cla

20091199 ---- Ostatné UNS 10.- bez cla
200919 -- Ostatné:

--- S hustotou vyššou ako 1,33 g.cm-3

      pri 20 °C:
20091911 ---- V hodnote nepresahujúcej  30 ECU

       za 100 kg netto hmotnosti UNS 10.- bez cla
20091919 ---- Ostatné UNS 10.- bez cla

--- S hustotou  nepresahujúcou
      1,33 g.cm-3  pri 20 °C:

20091991 ---- V hodnote nepresahujúcej 30 ECU
       za 100 kg netto hmotnosti a s prísadou
       cukru prevyšujúcou 30 % hmotnosti UNS 10.- bez cla

20091999 ---- Ostatné UNS 10.- bez cla
200920 - Grapefruitová š�ava:

-- S hustotou vyššou ako 1,33 g.cm-3

    pri 20 0C:
20092011 --- V hodnote nepresahujúcej  30 ECU

      za 100 kg netto hmotnosti UNS 10.- bez cla
20092019 --- Ostatné UNS 10.- bez cla

-- S hustotou nepresahujúcou
    1,33 g.cm-3  pri 20 °C:

20092091 --- V hodnote nepresahujúcej  30 ECU
      za 100 kg netto hmotnosti a s prí-
      sadou cukru vyššou ako  30 %
      hmotnosti UNS 10.- bez cla

20092099 --- Ostatné UNS 10.- bez cla
200930 - Š�ava z akéhoko¾vek iného jednotlivého

   citrusového plodu:
-- S hustotou vyššou ako 1,33 g.cm-3

    pri 20 °C:
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20093011 --- V hodnote nepresahujúcej  30 ECU
     za 100 kg netto hmotnosti UNS 10.- bez cla

20093019 --- Ostatné UNS 10.- bez cla
-- S hustotou nepresahujúcou
    1,33 g.cm-3  pri 20 °C:
--- V hodnote vyššej ako 30 ECU za
     100 kg netto hmotnosti:

20093031 ---- S prísadou cukru UNS 10.- bez cla
20093039 ---- Ostatné UNS 10.- bez cla

--- V hodnote nepresahujúcej  30 ECU
      za 100 kg netto hmotnosti:
---- Citrónová š�ava:

20093051 ----- S prísadou cukru prevyšujúcou
        30 % hmotnosti UNS 10.- bez cla

20093055 ----- S prísadou cukru nepresahujúcou
        30 % hmotnosti UNS 10.- bez cla

20093059 ----- Bez prísady cukru UNS 10.- bez cla
---- Ostatné š�avy z citrusových plodov:

20093091 ----- S prísadou cukru prevyšujúcou
        30 % hmotnosti UNS 10.- bez cla

20093095 ----- S prísadou cukru nepresahujúcou
        30 % hmotnosti UNS 10.- bez cla

20093099 ----- Bez prísady cukru UNS 10.- bez cla
200940 - Ananásová š�ava:

-- S hustotou vyššou ako 1,33 g.cm-3

    pri 20 °C:
20094011 --- V hodnote nepresahujúcej  30 ECU

      za 100 kg netto hmotnosti UNS 10.- bez cla
20094019 --- Ostatné UNS 10.- bez cla

-- S hustotou nepresahujúcou
    1,33 g.cm-3  pri 20 °C:

20094030 --- V hodnote vyššej ako 30 ECU za
      100 kg netto hmotnosti a s prísadou
      cukru UNS 10.- bez cla
--- Ostatné:

20094091 ---- S prísadou cukru prevyšujúcou
       30 % hmotnosti UNS 10.- bez cla

20094093 ---- S prísadou cukru nepresahujúcou
       30 % hmotnosti UNS 10.- bez cla

20094099 ---- Bez prísady cukru UNS 10.- bez cla
200950 - Paradajková š�ava:
20095010 -- S prísadou cukru UNS 30.- 13.5
20095090 -- Ostatné UNS 30.- 13.5
200960 - Hroznová š�ava (vrátane hroznového

   muštu):
-- S hustotou vyššou ako 1,33 g.cm-3

    pri 20 °C:
20096011 --- V hodnote nepresahujúcej  22 ECU

     za 100 kg netto hmotnosti UNS 25.- 4.5
20096019 --- Ostatné UNS 25.- 4.5

-- S hustotou nepresahujúcou
    1,33 g.cm-3  pri 20 °C:
--- V hodnote vyššej  ako 18 ECU za
     100 kg netto hmotnosti:

20096051 ---- Koncentrované UNS 25.- 4.5
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20096059 ---- Ostatné UNS 25.- 4.5
--- V hodnote nepresahujúcej 18 ECU za
     100 kg netto hmotnosti:
---- S prísadou cukru vyššou ako 30 %
       hmotnosti:

20096071 ----- Koncentrované UNS 25.- 4.5
20096079 ----- Ostatné UNS 25.- 4.5
20096090 ---- Ostatné UNS 25.- 4.5
200970 - Jablčná š�ava:

-- S hustotou vyššou ako 1,33 g.cm-3

    pri 20 °C:
20097011 --- V hodnote nepresahujúcej  22 ECU

     za 100 kg netto hmotnosti UNS 20.- 20.-
20097019 --- Ostatné UNS 20.- 20.-

-- S hustotou nepresahujúcou
    1,33 g.cm-3  pri 20 °C:

20097030 --- V hodnote vyššej  ako 18 ECU za
     100 kg netto hmotnosti a s prísadou
     cukru UNS 20.- 20.-
--- Ostatné:

20097091 ---- S prísadou cukru prevyšujúcou
      30 % hmotnosti UNS 20.- 20.-

20097093 ---- S prísadou cukru nepresahujúcou
      30 % hmotnosti UNS 20.- 20.-

20097099 ---- Bez prísady cukru UNS 20.- 20.-
200980 - Š�ava z akéhoko¾vek iného jednotlivého

   ovocia alebo zeleniny:
-- S hustotou prevyšujúcou ako 1,33 g.cm-3

    pri 20 °C:
--- Hrušková š�ava:

20098011 ---- V hodnote nepresahujúcej 22 ECU UNS 15.- 3.5
       za 100 kg netto hmotnosti

20098019 ---- Ostatné UNS 15.- 3.5
--- Ostatné:
---- V hodnote nepresahujúcej 30 ECU
       za 100 kg netto hmotnosti:

20098032 ----- Z kvajavy a mučenky (Passiflora
        edulis) UNS 15.- bez cla

20098033 ----- Z manga, mangostanov, papají, tama-
        rínd (indické datle), jabĺčok kešu, liči
         (dvojslivka čínska), durianu (batan, 
         jackfruit), sapott (Acharas zapota),
         carambol a pitahayí UNS 15.- 3.5

20098035 ----- Ostatné UNS 15.- 3.5
---- Ostatné:

20098036 ----- Z tropického ovocia UNS 15.- 3.5
20098038 ----- Ostatné UNS 15.- 3.5

-- S hustotou nepresahujúcou
    1,33 g.cm-3  pri 20 °C:
--- Hrušková š�ava:

20098050 ---- V  hodnote vyššej  ako 18 ECU za
       100 kg netto hmotnosti a s prísadou
       cukru UNS 15.- 3.5
---- Ostatné:

20098061 ----- S prísadou cukru vyššou ako
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        30 % hmotnosti UNS 15.- 3.5
20098063 ----- S prísadou cukru nepresahujúcou

        30 % hmotnosti UNS 15.- 3.5
20098069 ----- Bez prísady cukru UNS 15.- 3.5

--- Ostatné:
---- V hodnote vyššej ako 30 ECU za
       100 kg netto hmotnosti a s prísadou
       cukru:

20098071 ----- Čerešňová š�ava UNS 15.- 3.5
20098073 ----- Z tropického ovocia UNS 15.- 3.5
20098079 ----- Ostatné UNS 15.- 3.5

---- Ostatné:
----- S prísadou cukru vyššou ako
        30 % hmotnosti:

20098083 ------ Z kvajavy a mučenky (Passiflora
         edulis) UNS 15.- bez cla

20098084 ------ Z manga, mangostanov, papají, tama-
         rínd (indické datle), jabĺčok kešu, liči
         (dvojslivka čínska), durianu (batan, 
         jackfruit), sapott (Acharas zapota),
         carambol a pitahayí UNS 15.- 3.5

20098086 ------ Ostatné UNS 15.- 3.5
----- S prísadou cukru nepresahujúcou
        30 % hmotnosti:

20098088 ------ Z tropického ovocia UNS 15.- 3.5
20098089 ------ Ostatné UNS 15.- 3.5

----- Bez prísady cukru:
20098095 ------ Š�ava z ovocia druhu Vaccinium

         macrocarpon UNS 15.- bez cla
20098096 ------ Čerešňová š�ava UNS 15.- 3.5
20098097 ------ Z tropického ovocia UNS 15.- 3.5
20098099 ------ Ostatné UNS 15.- 3.5
200990 - Zmesi štiav:

-- S hustotou vyššou ako 1,33 g.cm-3

    pri 20 °C:
--- Zmesi jablčnej  a hruškovej š�avy:

20099011 ---- V hodnote nepresahujúcej  22 ECU
       za 100 kg netto hmotnosti UNS 20.- 18.5

20099019 ---- Ostatné UNS 20.- 18.5
--- Ostatné:

20099021 ---- V hodnote nepresahujúcej 30 ECU
       za 100 kg netto hmotnosti UNS 10.- 4.5

20099029 ---- Ostatné UNS 10.- 4.5
-- S hustotou nepresahujúcou
    1,33 g.cm-3  pri 20 °C:
--- Zmesi jablčnej a hruškovej š�avy:

20099031 ---- V hodnote nepresahujúcej  18 ECU
       za 100 kg netto hmotnosti a s prísadou
       cukru vyššou ako 30 % hmotnosti UNS 20.- 18.5

20099039 ---- Ostatné UNS 20.- 18.5
--- Ostatné:
---- V hodnote vyššej ako 30 ECU za
       100 kg netto hmotnosti:
----- Zmesi štiav citrusových plodov
        a ananásu:
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20099041 ------ S prísadou cukru UNS 10.- bez cla
20099049 ------ Ostatné UNS 10.- bez cla

----- Ostatné:
20099051 ------ S prísadou cukru UNS 10.- 4.5
20099059 ------ Ostatné UNS 10.- 4.5

---- V hodnote nepresahujúcej 30 ECU
       za 100 kg netto hmotnosti:
----- Zmesi štiav citrusových plodov
        a ananásu:

20099071 ------ S prísadou cukru vyššou ako
         30 % hmotnosti UNS 10.- bez cla

20099073 ------ S prísadou cukru nepresahujúcou
         30 % hmotnosti UNS 10.- bez cla

20099079 ------ Bez prísady cukru UNS 10.- bez cla
----- Ostatné:
------ S prísadou cukru vyššou ako
         30 % hmotnosti:

20099092 ------- Zmesi štiav z tropického ovocia UNS 10.- 4.5
20099094 ------- Ostatné UNS 10.- 4.5

------ S prísadou cukru nepresahujúcou
         30 % hmotnosti:

20099095 ------- Zmesi štiav z tropického ovocia UNS 10.- 4.5
20099096 ------- Ostatné UNS 10.- 4.5

------ Bez prísady cukru:
20099097 ------- Zmesi štiav z tropického ovocia UNS 10.- 4.5
20099098 ------- Ostatné UNS 10.- 4.5
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21. kapitola

Rôzne potravinové prípravky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria
a) zmesi zeleniny čísla 0712;
b) pražené kávové náhradky obsahujúce kávu v akomko¾vek pomere (číslo 0901);
c) aromatizovaný čaj (číslo 0902);
d) korenie a ostatné výrobky čísiel 0904 až 0910;
e) potravinové prípravky iné ako tovar uvedený v čísle 2103 alebo 2104, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti

párka, salámy, mäsa, drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov alebo
kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16);

f) kvasinky balené ako liečivá a ostatné výrobky čísla 3003 alebo 3004;
g) pripravené enzýmy čísla 3507.

2. Vý�ažky z náhradiek uvedených v poznámke 1b) patria do čísla 2101.

3. V zmysle čísla 2104 sa výrazom „homogenizované zložené potravinové prípravky“ rozumejú prípravky pozostá-
vajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek, ako je mäso, ryby, zelenina
alebo ovocie, v balení na drobný predaj ako detská výživa alebo na diétne účely, v obaloch s netto obsahom
nepresahujúcim 250 g hmotnosti. Pri použití tejto definície sa neprihliada na malé množstvo prísad pridaných
na ochutenie, na účely konzervácie alebo z iných dôvodov. Tieto prípravky môžu obsahova� malé množstvá
vidite¾ných kúskov prísad.

Doplnkové poznámky

1. Na účely podpoložiek 2106 10 20 a 2106 90 92 sa výrazom „škrob“ rozumejú aj produkty degradácie škrobu.

2. V zmysle podpoložky 2106 90 10 sa za „syrové fondues“ (rozpustné) pokladajú prípravky obsahujúce 12 %
a viac, ale menej ako 18 % hmotnosti mliečnych tukov vyrobené z tavených syrov (len typu Ementál a Gruyére)
s prídavkom bieleho vína, čerešňového likéru, škrobu a korenia v balení na okamžitú spotrebu s netto
hmotnos�ou 1 kg alebo menej.

3. V zmysle podpoložky 2106 90 30 sa za „izoglukózu“ považuje výrobok získaný z glukózy alebo jej polymérov,
ktorý v suchom stave obsahuje minimálne 10 % hmotnosti fruktózy.

4. Nepoužíva sa.
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2101 Vý�ažky, esencie  a koncentráty
z kávy, čaju alebo z maté a prí-
pravky na základe týchto výrobkov
alebo na základe kávy, čaju
alebo maté; pražená čakanka a iné
pražené kávové náhradky a vý�ažky,
esencie  a koncentráty z nich:

- Vý�ažky, esencie a koncentráty z kávy
   a prípravky na základe týchto vý�ažkov,
   esencií a koncentrátov alebo na základe
   kávy:

210111 -- Vý�ažky, esencie a koncentráty:
21011111 --- S obsahom kávy v sušine 95 %

     hmotnosti alebo viac UNS 40.- 2.9
21011119 --- Ostatné UNS 40.- 2.9
210112 -- Prípravky na základe vý�ažkov,

    esencií alebo koncentrátov alebo na 
    základe kávy:

21011292 --- Na základe týchto vý�ažkov,
     esencií alebo koncentrátov kávy UNS 40.- 2.9

21011298 --- Ostatné UNS 40.- 2.9
210120 - Vý�ažky, esencie a koncentráty z čaju

   alebo z maté a prípravky na základe
   týchto vý�ažkov, esencií alebo koncentrá-
   alebo na základe čaju alebo maté:

21012020 -- Vý�ažky, esencie alebo koncentráty UNS 40.- 2.9
-- Prípravky:

21012092 --- Na základe vý�ažkov, esencií alebo
     koncentrátov z čaju alebo z maté UNS 40.- 2.9

21012098 --- Ostatné UNS 40.- 2.9
210130 - Pražená čakanka a iné pražené

  náhradky kávy a vý�ažky, esencie
  a koncentráty z nich:
-- Pražená čakanka a iné pražené
    kávové náhradky:

21013011 --- Pražená čakanka UNS 52.- 14.8
21013019 --- Ostatné UNS 52.- 14.8

-- Vý�ažky, esencie  a koncentráty
    z praženej čakanky a z iných
    pražených kávových náhradiek:

21013091 --- Z praženej  čakanky UNS 52.- 14.8
21013099 --- Ostatné UNS 52.- 14.8

2102 Kvasinky (aktívne alebo neaktívne);
iné neaktívne jednobunkové mikro-
organizmy s výnimkou očkovacej
látky čísla 3002; hotové prášky do
pečiva:

210210 - Aktívne kvasinky:
21021010 -- Kultivované násadové kvasinky

    (kvasinkové kultúry) UNS 25.- 9.3
-- Chlebové kvasinky:
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

21021031 --- Sušené UNS 25.- 7.4
21021039 --- Ostatné UNS 25.- 7.4
21021090 -- Ostatné UNS 25.- 7.4

210220 - Neaktívne kvasinky; iné neaktívne
   jednobunkové mikroorganizmy:
-- Neaktívne kvasinky:

21022011 --- V tabletkách, kockách alebo
     v podobných tvaroch, alebo
     v balení na okamžitú spotrebu s netto
     hmotnos�ou nepresahujúcou 1 kg UNS 25.- 7.4

21022019 --- Ostatné UNS 25.- 7.4
21022090 -- Ostatné UNS 25.- 7.4
21023000 - Hotové prášky do pečiva UNS 52.- 8.-

2103 Prípravky na omáčky a pripravené
omáčky; korenisté zmesi a zmesi
prísad na ochutenie; horčičná
múčka a pripravená horčica

21031000 - Sójová omáčka UNS 70.- bez cla
21032000 - Kečup a iné omáčky z paradajok UNS 70.- 9.-
210330 - Horčičná múčka a pripravená

  horčica:
21033010 -- Horčičná múčka UNS 63.- 8.-
21033090 -- Pripravená horčica UNS 63.- 8.-
210390 - Ostatné:
21039010 -- Tekutý prípravok "Chutney" z manga UNS 70.- bez cla
21039030 -- Aromatické horké prípravky s objemo-

    vým alkoholometrickým titrom 44,2 % až 
    49,2 % vol obsahujúce 1,5 % až 6 % 
    hmotnosti horca, korenín a podobných
    a 4 % až 10 % cukru v nádobách s ob-
    jemom 0,5 litra a menej UNS 70.- bez cla

21039090 -- Ostatné UNS 70.- 8.5

2104 Prípravky na polievky a na bujóny;
pripravené polievky a bujóny;
homogenizované zložené potravinové
prípravky

210410 - Prípravky na polievky a na bujóny;
   pripravené polievky a bujóny:

21041010 -- Sušené UNS 46.- 5.5
21041090 -- Ostatné UNS 46.- 5.5
21042000 - Homogenizované zložené potravinové

  prípravky UNS 29.- 7.4

210500 Zmrzlina a podobné výrobky, tiež
s obsahom kakaa

21050010 - Neobsahujúce mliečne tuky alebo
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

  obsahujúce menej ako 3 % hmotnosti
   mliečnych tukov UNS 34.6 31.8 CK 19
- S obsahom mliečnych tukov:

21050091 -- 3 % alebo viac, ale menej  ako 7% hmot-
    hmotnosti UNS 34.6 31.8 CK 19

21050099 -- 7 % alebo viac hmotnosti UNS 34.6 31.8 CK 19

2106 Potravinové prípravky inde neuve-
dené ani nezahrnuté

210610 - Bielkovinové koncentráty a bielko-
   vinové texturované látky:

21061020 -- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu,
    izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo
    obsahujúce menej ako 1,5% mliečnych
    tukov, menej  ako 5 % hmotnosti sacharó-
    zy alebo izoglukózy, menej  ako 5 %
    hmotnosti glukózy alebo škrobu UNS 48.- 6.4

21061080 -- Ostatné UNS 48.- 6.4
210690 - Ostatné:
21069010 -- Syrové fondues UNS 45.- 7.6
21069020 -- Zložené alkoholické prípravky, iné ako

    založené na vonných látkach, používané
    na výrobu nápojov LPA 45.- 23.1
-- Sirupy ochutené alebo farbené:

21069030 --- Z izoglukózy UNS 45.- 7.6
--- Ostatné:

21069051 ---- Z laktózy UNS 45.- 7.6
21069055 ---- Z glukózy a z maltodextrínu UNS 45.- 7.6
21069059 ---- Ostatné UNS 45.- 7.6

-- Ostatné:
21069092 --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu,

     izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo
     obsahujúce menej ako 1,5% mliečnych
     tukov, menej  ako 5 % hmotnosti sacharó-
     zy alebo izoglukózy, menej  ako 5 %
     hmotnosti glukózy alebo škrobu UNS 45.- 7.6

21069098 --- Ostatné UNS 45.- 7.6
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22. kapitola

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria
a) výrobky tejto kapitoly (iné ako výrobky čísla 2209), ktoré sú pripravené na kuchynské účely a pritom nie sú

vhodné na spotrebu ako nápoje (všeobecne číslo 2103);
b) morská voda (číslo 2501);
c) destilovaná, alebo vodivostná voda alebo voda podobnej čistoty (číslo 2851);
d) vodné roztoky, ktoré obsahujú viac ako 10 % hmotnosti kyseliny octovej (číslo 2915);
e) lieky čísla 3003 alebo 3004;
f) voňavkárske alebo toaletné prípravky (kapitola 33).

2. V zmysle tejto kapitoly a kapitol 20 a 21 objemový alkoholometrický titer má by� určený pri teplote 20 oC.

3. V zmysle čísla 2202 sa výrazom „nealkoholické nápoje“ rozumejú nápoje, ktorých objemový alkoholometrický
titer nie je vyšší ako 0,5 % vol. Alkoholické nápoje patria do čísiel 2203 až 2206 alebo do čísla 2208 pod¾a
daného prípadu.

Poznámka k položke

1. V zmysle položky 2204 10 sa výrazom „šumivé vína“ rozumejú vína, ktoré pri uchovávaní v uzavretých nádobách
pri teplote 20 oC majú pretlak najmenej 3 bary.

Doplnkové poznámky

1. Na aplikáciu čísiel 2204 a 2205 a podpoložky 2206 00 10
a) „skutočným objemovým alkoholometrickým titrom“ sa rozumie počet objemových jednotiek čistého alkoholu

v 100 objemových jednotkách daného výrobku pri teplote 20 oC;
b) „potenciálnym objemovým alkoholometrickým titrom“ sa rozumie počet objemových jednotiek čistého

alkoholu pri 20 oC, ktoré môžu vzniknú� úplným vykvasením cukru, ktorý je obsiahnutý v 100 objemových
jednotkách pri tejto teplote;

c) „celkovým objemovým alkoholometrickým titrom“ sa rozumie súčet skutočného a potenciálneho objemového
alkoholometrického titra;

d) „prirodzeným objemovým alkoholometrickým titrom“ je celkový objemový alkoholometrický titer daného
výrobku pred akýmko¾vek obohatením;

e) „% vol“ sa rozumie symbol (skratka) objemového alkoholometrického titra.

2. Na aplikáciu podpoložky 2204 30 10 sa za „hroznový mušt čiastočne vykvasený“ považuje výrobok vzniknutý
kvasením hroznového muštu, ktorý má skutočný objemový alkoholometrický titer vyšší ako 1 % vol a nižší ako
tri pätiny svojho celkového objemového alkoholometrického titra.

3. Na aplikáciu položiek 2204 21 a 2204 29
A. „celkovým suchým extraktom“ sa rozumie obsah všetkých zložiek v gramoch na liter výrobku, ktoré za daných

fyzikálnych podmienok nevyprchajú. Určenie celkového suchého extraktu sa musí vykonáva� hustomerom
pri 20 oC;

B. a) prítomnos� množstva celkového suchého extraktu na 1 liter vo výrobkoch, ktoré patria do podpoložiek
   2204 21 11 až 2204 21 99 a 2204 29 12 až 2204 29 99 uvádzaných v tarifných kategóriách I, II, III, IV,
   nemá vplyv na ich zaraïovanie:

I. výrobky, ktoré majú skutočný objemový alkoholometrický titer 13 % vol alebo menej: 90 g alebo menej
celkového suchého extraktu na 1 liter;

II. výrobky, ktoré majú skutočný objemový alkoholometrický titer vyšší ako13 % vol, ale nepresahujúci 15 %
vol: 130 g alebo menej celkového suchého extraktu na 1 liter;

III. výrobky, ktoré majú skutočný objemový alkoholometrický titer vyšší ako 15 % vol, ale nepresahujúci
18 % vol: 130 g alebo menej celkového suchého extraktu na 1 liter;

IV. výrobky, ktoré majú skutočný objemový alkoholometrický titer vyšší ako 18 % vol, ale nepresahujúci
22 % vol: 330 g alebo menej celkového suchého extraktu na 1 liter;

Výrobky s celkovým suchým extraktom prevyšujúcim maximum stanovené v každej kategórii musia by�
zaradené vždy do ïalšej prvej nasledujúcej kategórie, pričom je samozrejmé, že ak celkový obsah suchého
extraktu prevyšuje 330 g na 1 liter, musia by� výrobky zaradené do podpoložiek 2204 21 99 a 2204 29 99.

b) uvedené pravidlá sa nemôžu aplikova� na výrobky zaradené do podpoložiek 2204 21 93, 2204 21 97,
   2204 29 93 a 2204 29 97.
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4. Podpoložky 2204 21 11 až 2204 21 99 a 2204 29 12 až 2204 29 99 zahŕňajú najmä:
a) hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu a ktorý znamená výrobok,

— ktorý má skutočný objemový alkoholometrický titer 12 % vol alebo vyšší, ale nižší ako 15 % vol a
— ktorý bol získaný pridaním výrobku, vzniknutého destiláciou vína do nevykvaseného hroznového muštu,
  ktorého prirodzený objemový alkoholometrický titer nie je nižší ako 8,5 % vol;

b) víno s prísadou alkoholu, ktoré znamená výrobok:
— ktorý má skutočný objemový alkoholometrický titer aspoň 18 % vol, ale nie vyšší ako 24 % vol;
— ktorý je získaný výlučne pridaním nerektifikovaného výrobku pochádzajúceho z destilácie vína a ktorý má
  skutočný objemový alkoholometrický titer maximálne 86 % vol k vínu neobsahujúcemu zvyškový cukor a
— ktorý má maximálnu prchavú kyslos� 1,50 g na 1 liter vyjadrenú ako kyselina octová;

c) likérové víno, ktoré znamená výrobok:
— ktorý má celkový objemový alkoholometrický titer aspoň 17, 5 % vol a skutočný objemový alkoholometrický
  titer aspoň 15 % vol, ale nie vyšší ako 22 % vol a
— ktorý je získaný z hroznového muštu alebo z vína pochádzajúcich z odrôd hrozna, ktoré sú uznávané v tretej
  krajine pôvodu za vhodné na výrobu likérového vína a ktoré majú prirodzený objemový alkoholometrický
  titer aspoň 12 % vol,
— zmrazením alebo
— pridaním počas kvasenia alebo po ňom
— produktu pochádzajúceho z destilácie vína alebo
— koncentrovaného hroznového muštu, alebo v prípade niektorých kvalitných likérových vín uvedených
  v zozname vín schválených na takéto účely hroznového muštu zakoncentrovaného priamym ohrevom,
ktorý
  s výnimkou tejto operácie zodpovedá definícii koncentrovaného hroznového muštu, alebo
— zmesi týchto produktov.
Niektoré kvalitné likérové vína, ktoré sú na schválenom zozname, však môžu by� získané z nefermentovaného
čerstvého hroznového muštu, ktorý nemusí ma� prirodzený objemový alkoholometrický titer aspoň 12 % vol.

5. V zmysle podpoložiek 2204 21 11 až 2204 21 78, 2204 21 81, 2204 21 82 a 2204 29 12 až 2204 29 58, 2204 29 81
a 2204 29 82 sa za „kvalitné vína produkované v určitých oblastiach“ považujú vína pochádzajúce z Európskeho
spoločenstva a stanovených oblastí spĺňajúcich osobitné ustanovenia.

6. V zmysle podpoložiek 2204 30 92 a 22 04 30 96 sa za „koncentrovaný hroznový mušt“ považuje hroznový mušt,
ktorého hustota zistená refraktometrom pri teplote 20 oC nie je nižšia ako 50,9 %.

7. Za výrobky čísla 2205 sa považuje len vermut a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo
aromatickými látkami, ktorých skutočný objemový alkoholometrický titer je minimálne 7 % vol.

8. Na účely podpoložky 2206 00 10 sa za „terkelicu“ považuje výrobok získaný kvasením neupravených výliskov
hrozna vylúhovaných vo vode (terke¾) alebo vylúhovaním vykvasených výliskov hrozna vodou.

9. Na aplikáciu podpoložiek 2206 00 31 až 2206 00 39 sa za šumivé považujú
— kvasené nápoje vo f¾ašiach, ktoré sú uzavreté zátkou v tvare „hríbika“ pridržiavanou svorkami alebo kovovými
  zvierkami,
— kvasené nápoje predkladané v inom balení, ktoré pri teplote 20 oC majú pretlak 1,5 baru alebo viac.

10. Na účely podpoložiek 2209 00 11 a 2209 00 19 sa za „vínny ocot" považuje ocot získaný výlučne octovým kvasením
vína, majúci celkový obsah kyselín vyjadrený ako kyselina octová 60 g/l alebo viac.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

2201 Voda vrátane minerálnych vôd  prírod-
ných alebo umelých a sódoviek bez prí-
sady cukru alebo iných sladidiel nearo-
matizovaná; ¾ad a sneh:

220110 - Minerálne vody a sódovky:
-- Prírodné minerálne vody:

22011011 --- Bez oxidu uhličitého LTR 5.- bez cla
22011019 --- Ostatné LTR 5.- bez cla

-- Ostatné:
22011091 --- Bez oxidu uhličitého LTR 5.- bez cla
22011099 --- Ostatné LTR 5.- bez cla
22019000 - Ostatné LTR bez cla bez cla

2202 Voda vrátane minerálnych vôd a sódo-
viek s prídavkom cukru alebo iných sla-
didiel alebo aromatizovaná a iné nealko-
holické nápoje s výnimkou ovocných
alebo zeleninových štiav čísla 2009:

22021000 - Voda vrátane minerálnych vôd a sódo-
   viek s prísadou cukru alebo iných
   sladidiel alebo aromatizovaná LTR 53.9 38.- CK 20

220290 - Ostatné:
22029010 -- Neobsahujúce výrobky čísiel 0401

    až 0404 alebo tuky  získané z výrob-
    kov čísiel 0401 až 0404 LTR 11.- 10.2
-- Ostatné s obsahom hmotnosti tu-
    kov získaných z výrobkov čísiel
    0401 až 0404:

22029091 --- Nižším ako 0,2 % LTR 11.- 10.2
22029095 --- 0,2 %  alebo vyšším, ale  nižším

     ako 2 % LTR 11.- 10.2
22029099 --- 2 % alebo vyšším LTR 11.- 10.2

220300 Pivo zo sladu:

- V nádobách s obsahom nepresahujúcim
  10 litrov:

22030001 -- Vo f¾ašiach HLT 70.- 22.-
22030009 -- Ostatné HLT 70.- 22.-
22030010 - V nádobách s obsahom vyšším ako

   10 litrov HLT 70.- 22.-

2204 Víno z čerstvého hrozna vrátane
vína obohateného alkoholom;
hroznový mušt  iný ako čísla 2009:

220410 - Šumivé víno:
-- Majúce skutočný objemový alkoholomet-
    rický titer, 8,5 % vol alebo viac:

22041011 --- Šampanské LTR 98.3 64.2 CK 21
22041019 --- Ostatné LTR 98.3 64.2 CK 21
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

-- Ostatné:
22041091 --- Asti spumante LTR 98.3 64.2 CK 21
22041099 --- Ostatné LTR 98.3 64.2 CK 21

- Iné vína; hroznový mušt, ktorého
  kvaseniu bolo vopred zabránené alebo
  bolo zastavené pridaním alkoholu:

220421 -- V nádobách s obsahom nepre-
    sahujúcim 2 litre:

22042110 --- Iné vína, ako sú uvedené v položke
     220410, vo f¾ašiach uzavretých
     zátkou v tvare hríbika zachyteného
     pomocou svorky alebo kovovej
     zvierky; vína v inej úprave majúce
     pri teplote 20 °C  pretlak vznikajúci
     roztokom oxidu uhličitého, aspoň
     1 bar, ale menej  ako 3 bary LTR 74.2 52.1 CK 21
--- Ostatné:
---- Majúce skutočný objemový alkoholo-
      metrický titer nepresahujúci 13 % vol:
----- Kvalitné vína produkované v určitých
        oblastiach:
------ Biele vína:

22042111 ------- Alsace LTR 74.2 52.1 CK 21
22042112 ------- Bordeaux LTR 74.2 52.1 CK 21
22042113 ------- Bourgogne (Burgundy) LTR 74.2 52.1 CK 21
22042117 ------- Val de Loire (Loire valley) LTR 74.2 52.1 CK 21
22042118 ------- Mosel-Saar-Ruwer LTR 74.2 52.1 CK 21
22042119 ------- Pfalz LTR 74.2 52.1 CK 21
22042122 ------- Rheinhessen LTR 74.2 52.1 CK 21
22042124 ------- Lazio (Latium) LTR 74.2 52.1 CK 21
22042126 ------- Toscana (Tuscany) LTR 74.2 52.1 CK 21
22042127 ------- Trentino, Alto Adige a Fri LTR 74.2 52.1 CK 21
22042128 ------- Veneto LTR 74.2 52.1 CK 21
22042132 ------- Vinho Verde LTR 74.2 52.1 CK 21
22042134 ------- Penedés LTR 74.2 52.1 CK 21
22042136 ------- Rioja LTR 74.2 52.1 CK 21
22042137 ------- Valencia LTR 74.2 52.1 CK 21
22042138 ------- Ostatné LTR 74.2 52.1 CK 21

------ Ostatné:
22042142 ------- Bordeaux LTR 74.2 52.1 CK 21
22042143 ------- Bourgogne (Burgundy) LTR 74.2 52.1 CK 21
22042144 ------- Beaujolais LTR 74.2 52.1 CK 21
22042146 ------- Côtes du Rhône LTR 74.2 52.1 CK 21
22042147 ------- Languedoc - Roussillon LTR 74.2 52.1 CK 21
22042148 ------- Val de Loire (Loire valley) LTR 74.2 52.1 CK 21
22042162 ------- Pievmonte (Piedmont) LTR 74.2 52.1 CK 21
22042166 ------- Toscana (Tuscany) LTR 74.2 52.1 CK 21
22042167 ------- Trentino a Alto Adige LTR 74.2 52.1 CK 21
22042168 ------- Veneto LTR 74.2 52.1 CK 21
22042169 ------- Dao, Bairrada a Douro LTR 74.2 52.1 CK 21
22042171 ------- Navarra LTR 74.2 52.1 CK 21
22042174 ------- Penedés LTR 74.2 52.1 CK 21
22042176 ------- Rioja LTR 74.2 52.1 CK 21
22042177 ------- Valdepeňas LTR 74.2 52.1 CK 21
22042178 ------- Ostatné LTR 74.2 52.1 CK 21
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

----- Ostatné:
22042179 ------ Biele vína LTR 74.2 52.1 CK 21
22042180 ------ Ostatné LTR 74.2 52.1 CK 21

---- Majúce skutočný objemový alkoholo-
      metrický titer prevyšujúci 13 % vol, ale
      nepresahujúci 15 % vol:
----- Kvalitné vína produkované
        v určitých oblastiach:

22042181 ------ Biele vína LTR 74.2 52.1 CK 21
22042182 ------ Ostatné LTR 74.2 52.1 CK 21

----- Ostatné:
22042183 ------ Biele vína LTR 74.2 52.1 CK 21
22042184 ------ Ostatné LTR 74.2 52.1 CK 21

---- Majúce skutočný objemový alkoholo-
       metrický titer prevyšujúci 15 % vol, ale
       nepresahujúci 18 % vol:

22042187 ----- Marsala LTR 74.2 52.1 CK 21
22042188 ----- Samos a Muscat de Lemnons LTR 74.2 52.1 CK 21
22042189 ----- Port LTR 74.2 52.1 CK 21
22042191 ----- Madeira a Setubal muscatel LTR 74.2 52.1 CK 21
22042192 ----- Sherry LTR 74.2 52.1 CK 21
22042193 ----- Tokay (Aszu and Szamorodni) LTR 74.2 52.1 CK 21
22042194 ----- Ostatné LTR 74.2 52.1 CK 21

---- Majúce skutočný objemový alkoholo-
       metrický titer prevyšujúci 18 % vol, ale
       nepresahujúci 22 % vol:

22042195 ----- Port LTR 74.2 52.1 CK 21
22042196 ----- Madeira, sherry a Setubal muscatel LTR 74.2 52.1 CK 21
22042197 ----- Tokay (Aszu a Szamorodni) LTR 74.2 52.1 CK 21
22042198 ----- Ostatné LTR 74.2 52.1 CK 21
22042199 ---- Majúce skutočný objemový alkoholo-

       metrický titer vyšší ako 22 % vol LTR 74.2 52.1 CK 21
220429 -- Ostatné:
22042910 --- Iné vína, ako sú uvedené v položke

     220410, vo f¾ašiach uzavretých zát-
     kou v tvare hríbika zachyteného
     pomocou svorky alebo kovovej
     zvierky; vína v inej úprave majúce
     pri teplote 20 °C pretlak vznikajúci
     oxidom uhličitým v roztoku, aspoň
     1 bar, ale menej ako 3 bary LTR 98.3 86.7 CK 21
--- Ostatné:
---- Majúce skutočný objemový alkoholo-
       metrický titer nepresahujúci 13 % vol:
----- Kvalitné vína produkované v ur-
        čitých oblastiach:
------ Biele vína:

22042912 ------- Bordeaux LTR 98.3 86.7 CK 21
22042913 ------- Bourgogne (Burgundy) LTR 98.3 86.7 CK 21
22042917 ------- Val de Loire (Loire valley) LTR 98.3 86.7 CK 21
22042918 ------- Ostatné LTR 98.3 86.7 CK 21

------ Ostatné:
22042942 ------- Bordeaux LTR 98.3 86.7 CK 21
22042943 ------- Bourgogne (Burgundy) LTR 98.3 86.7 CK 21
22042944 ------- Beaujolais LTR 98.3 86.7 CK 21
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22042946 ------- Côtes du Rhône LTR 98.3 86.7 CK 21
22042947 ------- Languedoc-Rousillon LTR 98.3 86.7 CK 21
22042948 ------- Val de Loire (Loire valley) LTR 98.3 86.7 CK 21
22042958 ------- Ostatné LTR 98.3 86.7 CK 21

----- Ostatné:
------ Biele vína:

22042962 ------- Sicilia (Sicily) LTR 98.3 86.7 CK 21
22042964 ------- Veneto LTR 98.3 86.7 CK 21
22042965 ------- Ostatné LTR 98.3 86.7 CK 21

------ Ostatné:
22042971 ------- Puglia (Apuglia) LTR 98.3 86.7 CK 21
22042972 ------- Sicilia (Sicily) LTR 98.3 86.7 CK 21
22042975 ------- Ostatné LTR 98.3 86.7 CK 21

---- Majúce skutočný objemový alkoholo-
      metrický titer prevyšujúci 13 % vol, ale
      nepresahujúci 15 % vol:
----- Kvalitné vína produkované v ur-
        čitých oblastiach:

22042981 ------ Biele vína LTR 98.3 86.7 CK 21
22042982 ------ Ostatné LTR 98.3 86.7 CK 21

----- Ostatné:
22042983 ------ Biele vína LTR 98.3 86.7 CK 21
22042984 ------ Ostatné LTR 98.3 86.7 CK 21

---- Majúce skutočný objemový alkoholo-
      metrický titer prevyšujúci 15 % vol, ale
      nepresahujúci 18 % vol:

22042987 ----- Marsala LTR 98.3 86.7 CK 21
22042988 ----- Samosa Muscat de Lemnos LTR 98.3 86.7 CK 21
22042989 ----- Port LTR 98.3 86.7 CK 21
22042991 ----- Madeira a Setubal muscatel LTR 98.3 86.7 CK 21
22042992 ----- Sherry LTR 98.3 86.7 CK 21
22042993 ----- Tokajské vína (Aszu a Szamorodni) LTR 98.3 86.7 CK 21
22042994 ----- Ostatné LTR 98.3 86.7 CK 21

---- Majúce skutočný objemový alkoholo-
      metrický titer prevyšujúci 18 % vol, ale
      nepresahujúci 22 % vol:

22042995 ----- Port LTR 98.3 86.7 CK 21
22042996 ----- Madeira,  sherry a Setubal muscatel LTR 98.3 86.7 CK 21
22042997 ----- Tokajské vína (Aszu a Szamorodni) LTR 98.3 86.7 CK 21
22042998 ----- Ostatné LTR 98.3 86.7 CK 21
22042999 ---- Majúce skutočný objemový alkoholo-

       metrický titer prevyšujúci 22 % vol LTR 98.3 86.7 CK 21
220430 - Ostatný hroznový mušt:
22043010 -- Čiastočne vykvasený alebo so za-

    staveným kvasením, inak ako pri-
    daním alkoholu LTR 98.3 64.2 CK 21
-- Ostatný:
--- S hustotou pri 20°C 1,33 g.cm-3

     alebo nižšou a majúci skutočný
     objemový alkoholometrický titer
     1 % vol alebo menej:

22043092 ---- Koncentrovaný LTR 98.3 64.2 CK 21
22043094 ---- Ostatný LTR 98.3 64.2 CK 21

--- Ostatný:
22043096 ---- Koncentrovaný LTR 98.3 64.2 CK 21
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22043098 ---- Ostatný LTR 98.3 64.2 CK 21

2205 Vermut a ostatné vína z čerstvého
hrozna  ochutené bylinami alebo inými
aromatickými látkami:

220510 - V nádobách s obsahom nepresa-
   hujúcim 2 litre:

22051010 -- Majúce skutočný objemový alkoholomet-
    rický titer nepresahujúci 18 % vol LTR 20.- 17.-

22051090 -- Majúce skutočný objemový alkoholomet-
    rický titer prevyšujúci 18 % vol LTR 20.- 17.-

220590 - Ostatné:
22059010 -- Majúce skutočný objemový alkoholomet-

    rický titer nepresahujúci 18 % vol LTR 20.- 17.-
22059090 -- Majúce skutočný objemový alkoholomet-

    rický titer prevyšujúci 18 % vol LTR 20.- 17.-

220600 Ostatné kvasené (fermentované) nápoje
(napr. jablčné, hruškové, medovina);
zmesi kvasených (fermentovaných) nápo-
jov a zmesi kvasených (fermentovaných)
nápojov s nealkoholickými nápojmi
inde neuvedené:

22060010 - Terkelica LTR 47.- 13.-
- Ostatné:
-- Šumivé:

22060031 --- Jablčné a hruškové LTR 47.- 13.-
22060039 --- Ostatné LTR 47.- 13.-

-- Iné ako šumivé v nádobách
    s obsahom:
--- Nepresahujúcim 2 litre:

22060051 ---- Jablčné a hruškové LTR 47.- 13.-
22060059 ---- Ostatné LTR 47.- 13.-

--- Prevyšujúcim 2 litre:
22060081 ---- Jablčné a hruškové LTR 47.- 13.-
22060089 ---- Ostatné LTR 47.- 13.-

2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemo-
vým alkoholometrickým titrom 80 %
vol alebo viac; etylalkohol a ostatné lieho-
viny denaturované s akýmko¾vek alko-
holometrickým titrom:

22071000 - Etylalkohol nedenaturovaný s objemo-
   vým alkoholometrickým titrom 
   80 % vol alebo viac LPA 90.7 83.9 CK 22

22072000 - Etylalkohol a ostatné liehoviny denaturo-
   vané s akýmko¾vek objemovým alkoholo-
   metrickým titrom LTR 70.- 64.8
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2208 Etylalkohol nedenaturovaný s objemo-
vým alkoholometrickým titrom menším 
ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné
liehové nápoje:

220820 - Destiláty z hroznového vína alebo z hroz-
   nových výliskov:
-- V nádobách s obsahom 2 litre
    a menej:

22082012 --- Cognac LPA 70.- 23.1
22082014 --- Armagnac LPA 70.- 23.1
22082026 --- Grappa LPA 70.- 23.1
22082027 --- Brandy de Jerez LPA 70.- 23.1
22082029 --- Ostatné LPA 70.- 23.1

-- V nádobách s obsahom prevyšujú-
    cim 2 litre:

22082040 --- Surové destiláty LPA 70.- 23.1
--- Ostatné:

22082062 ---- Cognac LPA 70.- 23.1
22082064 ---- Armagnac LPA 70.- 23.1
22082086 ---- Grappa LPA 70.- 23.1
22082087 ---- Brandy de Jerez LPA 70.- 23.1
22082089 ---- Ostatné LPA 70.- 23.1
220830 - Whisky:

-- Whisky "Bourbon" v nádobách
     s obsahom:

22083011 --- 2 litre a menej LPA 70.- 9.3
22083019 --- Prevyšujúcim 2 litre LPA 70.- 9.3

-- Škótska whisky:
--- Sladová whisky v nádobách
     s obsahom:

22083032 ---- 2 litre a menej LPA 70.- 9.3
22083038 ---- Prevyšujúcim 2 litre LPA 70.- 9.3

--- Miešaná whisky v nádobách
     s obsahom:

22083052 ---- 2 litre a menej LPA 70.- 9.3
22083058 ---- Prevyšujúcim 2 litre LPA 70.- 9.3

--- Ostatná v nádobách s obsahom:
22083072 ---- 2 litre a menej LPA 70.- 9.3
22083078 ---- Prevyšujúcim 2 litre LPA 70.- 9.3

-- Ostatná whisky v nádobách
    s obsahom:

22083082 --- 2 litre a menej LPA 70.- 9.3
22083088 --- Prevyšujúcim 2 litre LPA 70.- 9.3
220840 - Rum a tafia:
22084010 -- V nádobách s obsahom 2 litre a

    menej LPA 56.- 13.9
22084090 -- V nádobách s obsahom prevyšu-

     júcim 2 litre LPA 56.- 13.9
220850 - Džin a borovička:

-- Džin v nádobách s obsahom:
22085011 --- 2 litre a menej LPA 70.- 13.9
22085019 --- Prevyšujúcim 2 litre LPA 70.- 13.9

-- Borovička v nádobách s obsahom:
22085091 --- 2 litre a menej LPA 70.- 13.9
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22085099 --- Prevyšujúcim 2 litre LPA 70.- 13.9
220860 - Vodka:

-- S objemovým alkoholometrickým titrom 
    nepresahujúcim 45,4 % vol, v nádobách
    s obsahom:

22086011 --- Nie väčším ako 2 litre LPA 90.- 73.-
22086019 --- Väčším ako 2 litre LPA 90.- 73.-

-- S objemovým alkoholometrickým titrom 
    presahujúcim 45,4 % vol, v nádobách
    s obsahom:

22086091 --- Nie väčším ako 2 litre LPA 90.- 73.-
22086099 --- Väčším ako 2 litre LPA 90.- 73.-
220870 - Likéry a cordialy:
22087010 -- V nádobách s obsahom nie väčším ako

    2 litre LPA 90.- 73.-
22087090 -- V nádobách s obsahom väčším ako 2

    litre LPA 90.- 73.-
220890 - Ostatné:

-- Arak v nádobách s obsahom:
22089011 --- Nie väčším ako 2 litre LPA 90.- 73.- CK 23
22089019 --- Väčším ako 2 litre LPA 90.- 73.- CK 23

-- Slivovica, hruškovica alebo čerešňovica
    (okrem likérov) v nádobách s obsahom:

22089033 --- Nie väčším ako dva litre LPA 90.- 73.- CK 23
22089038 --- Väčším ako dva litre LPA 90.- 73.- CK 23

-- Ostatné destiláty a iné liehové
    nápoje v nádobách s obsahom:
--- 2 litre a menej:

22089041 ---- Ouzo LPA 90.- 73.- CK 23
---- Ostatné:
----- Destiláty  (s výnimkou likérov):
------ Destiláty z ovocia:

22089045 ------- Kalvados LPA 90.- 73.- CK 23
22089048 ------- Ostatné LPA 90.- 73.- CK 23

------ Ostatné:
22089052 ------- Korn LPA 90.- 73.- CK 23
22089057 ------- Ostatné LPA 90.- 73.- CK 23
22089069 ----- Ostatné liehové nápoje LPA 90.- 73.- CK 23

--- Prevyšujúcim 2 litre:
---- Destiláty (s výnimkou likérov):

22089071 ----- Destiláty z ovocia LPA 90.- 73.- CK 23
22089074 ----- Ostatné LPA 90.- 73.- CK 23
22089078 ---- Ostatné liehové nápoje LPA 90.- 73.- CK 23

-- Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým
    alkoholometrickým titrom menším
    ako 80 % vol v nádobách s obsahom:

22089091 --- 2 litre a menej LPA 90.- 73.- CK 23
22089099 --- Prevyšujúcim 2 litre LPA 90.- 73.- CK 23

220900 Ocot a jeho náhradky získané z kyseliny
 octovej:

- Vínny ocot v nádobách s obsahom:
22090011 -- Nepresahujúcim 2 litre LTR 22.- 5.8



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 163

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2561

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

22090019 -- Presahujúcim 2 litre LTR 22.- 5.8
- Ostatné v nádobách s obsahom:

22090091 -- Nepresahujúcim 2 litre LTR 22.- 5.8
22090099 -- Presahujúcim 2 litre LTR 22.- 5.8
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23. kapitola

Zvyšky a odpad v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo

Poznámka

1. Do čísla 2309 patria výrobky používané na kŕmenie zvierat, inde neuvedené ani nezahrnuté, získané pri
spracovaní rastlinných alebo živočíšnych materiálov v takom rozsahu, že stratili podstatné charakteristické
znaky pôvodného materiálu, iné ako rastlinný odpad, zvyšky a ved¾ajšie výrobky vzniknuté týmto spracovaním.

Doplnkové poznámky

1. Podpoložky 2303 10 11 a 2310 10 19 zahŕňa len zvyšky z výroby škrobu z kukurice a neobsahuje zmesi týchto
zvyškov s výrobkami získanými z iných rastlín alebo z výrobkov získaných z kukurice inak ako v priebehu výroby
škrobu mokrou cestou. Zvyšky však môžu obsahova� zvyšky z extrakcie oleja z kukuričných klíčkov získaných
prostredníctvom mokrého drvenia. Obsah škrobu na suchý výrobok nesmie prekroči� 28 % hmotnosti v súlade
s metódou uvedenou v dodatku I.I. k návodu 72/199/EEC a ich obsah tuku nemôže prevýši� 4,5 % hmotnosti
na suchý výrobok, ktorý je určený v súlade s metódou A uvedenou v dodatku I k návodu 84/4/EEC Komisie.

2. Podpoložka 2306 70 00 zahŕňa len zvyšky z extrakcie olejov z kukuričných klíčkov okrem výrobkov obsahujúcich
časti zŕn kukurice, ktoré boli pridané po spracovaní a z ktorých nebol extrahovaný olej.

3. Na aplikáciu podpoložiek 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 a 2308 90 19
— „skutočným hmotnostným alkoholometrickým titrom“ sa rozumie množstvo čistého alkoholu v kg obsiahnuté
  v 100 kg výrobku;
— „potenciálnym hmotnostným alkoholometrickým titrom“ sa rozumie množstvo čistého alkoholu v kg, ktorý
  môže vzniknú� celkovým skvasením cukrov obsiahnutých v 100 kg výrobku;
— „celkovým hmotnostným alkoholometrickým titrom“ sa rozumie súčet skutočného a potenciálneho hmotnost-
  ného alkoholometrického titra;
— „% mas“ sa rozumie označenie hmotnostného alkoholometrického titra.

4. Na aplikáciu podpoložiek 2309 10 11 až 2309 10 70 a 2309 90 31 až 2309 90 70 sa za „mliečne výrobky“
považujú výrobky zaradené do čísiel 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 a do podpoložiek 0403 10 11 až 0403 10 39,
0403 90 11 až 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 a 2106 90 51.

5. Podpoložka 2309 90 20 zahŕňa len zvyšky z výroby škrobu z kukurice, ale nezahŕňa zmesi takýchto zvyškov
s výrobkami získanými z iných rastlín alebo z výrobkov získaných z kukurice inak ako v priebehu výroby škrobu
mokrým procesom a obsahuje:
— odpad pri osievaní z kukurice použitej v mokrom procese v množstve neprevyšujúcom 15 % hmotnosti, a/alebo
— zvyšky z máčacej vody kukurice z mokrého procesu, vrátane zvyškov z máčacej vody použitej pri výrobe
alkoholu alebo iných výrobkov získaných zo škrobu.
Tieto výrobky môžu tiež obsahova� zvyšky z extrakcie oleja z kukuričných klíčkov pri mokrom mletí.
Ich obsah škrobu nesmie prevýši� 28 % hmotnosti v sušine, v súlade s metódou uvedenou v Dodatku 1.1
nariadenia komisie 72/199/EEC, ich obsah tuku nesmie prevýši� 4,5 % hmotnosti v sušine určených v súlade
s metódou A obsiahnutou v Dodatku I. nariadenia komisie 84/4/EEC a ich obsah proteínov nesmie prevýši�
40 % hmotnosti v sušine určených v súlade s metódou obsiahnutou v Dodatku 1.2 nariadenia komisie
72/199/EEC.

*
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2301 Múčka, drvina a aglomerované vý-
robky v tvare valčekov, gu¾ôčok a
v podobných tvaroch z mäsa, dro-
bov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov
alebo iných vodných bezstavovcov,
nespôsobilé na ¾udskú výživu; škvarky

23011000 - Múčka, drvina a pelety z mäsa alebo
  z drobov; škvarky UNS bez cla bez cla

23012000 - Múčka, drvina a pelety z rýb alebo 
  z kôrovcov, mäkkýšov alebo z  iných
  vodných bezstavovcov UNS bez cla bez cla

2302 Otruby, ved¾ajšie mlynárske výrobky
a iné zvyšky, tiež vo forme peliet po 
preosievaní, mletí alebo po inom spraco-
vaní obilia alebo strukovín

230210 - Kukuričné:
23021010 -- S obsahom škrobu nepresahujúcim

    35 % hmotnosti UNS bez cla bez cla
23021090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
230220 - Ryžové:
23022010 -- S obsahom škrobu nepresahujúcim

    35 % hmotnosti UNS bez cla bez cla
23022090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
230230 - Pšeničné:
23023010 -- S obsahom škrobu nepresahujúcim 28 %

    hmotnosti, pri ktorom podiel prepadajú-
    ci sitom s otvorom 0,2 mm neprevyšuje
    10 % hmotnosti alebo v opačnom prípa-
    de pri ktorom podiel prepadajúci sitom
    má obsah popola (počítaný v sušine),
    1,5 % hmotnosti alebo väčší UNS bez cla bez cla

23023090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
230240 - Z iného obilia:
23024010 -- S obsahom škrobu nepresahujúcim 28 %

    hmotnosti, pri ktorom podiel prepadajú-
    ci sitom s otvorom 0,2 mm neprevyšuje
    10 % hmotnosti alebo v opačnom prípa-
    de pri ktorom podiel prepadajúci sitom
    má obsah popola (počítaný v sušine),
    1,5 % hmotnosti alebo väčší UNS bez cla bez cla

23024090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
23025000 - Strukovinové UNS bez cla bez cla

2303 Škrobárenské zvyšky a podobné
zvyšky, repné rezky, bagasa a iný
cukrovarnícky odpad, pivovarnícke
a liehovarnícke mláto a odpad, tiež
vo forme peliet:

230310 - Škrobárenské a podobné zvyšky:



Strana 166 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2564

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

-- Zvyšky z výroby kukuričného škrobu
    (s výnimkou koncentrovaných likvo-
    rov) s obsahom proteínu (počítaného
    v sušine):

23031011 --- Presahujúcim 40 % hmotnosti UNS bez cla bez cla
23031019 --- Nepresahujúcim 40 % hmotnosti UNS bez cla bez cla
23031090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
230320 - Repné rezky, bagasa a iný cukrovarnícky

  odpad:
-- Repné rezky majúce obsah hmotnosti
    v sušine:

23032011 --- 87 % alebo väčší UNS bez cla bez cla
23032018 --- Menší ako 87 % UNS bez cla bez cla
23032090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
23033000 - Pivovarnícke alebo liehovarnícke

   mláto a odpad UNS bez cla bez cla

23040000 Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež
rozdrvené alebo aglomerované
v tvare valčekov, gu¾ôčok a v podob-
ných tvaroch po extrahovaní  sójo-
vého oleja UNS bez cla bez cla

23050000 Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež
rozdrvené alebo aglomerované
v tvare valčekov, gu¾ôčok a v podob-
ných tvaroch po extrahovaní arašido-
vého oleja UNS bez cla bez cla

2306 Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež
rozdrvené alebo aglomerované
v tvare valčekov, gu¾ôčok a v podob-
ných tvaroch po extrahovaní rast-
linných tukov alebo olejov, iné ako
čísiel 2304 alebo 2305:

23061000 - Z bavlníkových semien UNS bez cla bez cla
23062000 - Z ¾anových semien UNS bez cla bez cla
23063000 - Zo slnečnicových semien UNS bez cla bez cla
23064000 - Zo semien repky alebo repky olejnej UNS bez cla bez cla
23065000 - Z kokosových orechov alebo kopry UNS bez cla bez cla
23066000 - Z palmových orechov alebo z jadier UNS bez cla bez cla
23067000 - Z kukuričných klíčkov UNS bez cla bez cla
230690 - Ostatné:

-- Pokrutiny a iné zvyšky po extrakcii
    olivového oleja:

23069011 --- S obsahom 3 % hmotnosti olivového
     oleja alebo menej UNS bez cla bez cla

23069019 --- S obsahom viac ako 3 % hmotnosti UNS bez cla bez cla
     olivového oleja

* 23069090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
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230700 Vínny kal; surový vínny kameň:

- Vínny kal:
23070011 -- Majúci celkový hmotnostný alkoholo-

    metrický titer nepresahujúci 7,9 % mas,
    a obsah sušiny nie menší ako 25 % hmot-
    nosti UNS bez cla bez cla

23070019 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
23070090 - Surový vínny kameň UNS bez cla bez cla

2308 Rastlinné materiály  a rastlinný odpad,
rastlinné zvyšky a ved¾ajšie výrobky,
tiež vo forme peliet používané na
výživu zvierat, inde neuvedené ani 
nezahrnuté:

23081000 - Žalude a konské gaštany UNS bez cla bez cla
230890 - Ostatné:

-- Výlisky z hrozna (matoliny):
23089011 --- Majúce celkový hmotnostný alkoholo-

     metrický titer nepresahujúci 4,3 %
     mas a obsah sušiny nie menší ako
     40 %  hmotnosti UNS bez cla bez cla

23089019 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
23089030 -- Ovocné výlisky a kaly iné ako

     z hrozna UNS bez cla bez cla
23089090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

2309 Prípravky používané na výživu zvierat

230910 - Výživa pre psov a mačky v balení
   na predaj v malom:
-- Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový
    sirup, maltodextrín alebo maltodex-
    trínový sirup patriaci do podpoložiek
    17023051 až 17023099, 17024090
    17029050 a 21069055 alebo mliečne
    výrobky:
--- Obsahujúce škrob, glukózu, malto-
     dextrín, glukózový sirup alebo malto-
     dextrínový sirup:
---- Neobsahujúce škrob buï vôbec
       alebo len s hmotnos�ou najviac
       10 %:

23091011 ----- Neobsahujúce mliečne výrobky
        buï vôbec, alebo s obsahom
        mliečnych výrobkov nižším ako
        10 % hmotnosti UNS 22.- 3.4 -100

23091013 ----- S obsahom mliečnych výrobkov
        10 % alebo vyšším, ale nižším ako
        50 % hmotnosti UNS 22.- 3.4 -100

23091015 ----- S obsahom mliečnych výrobkov
        50 % alebo vyšším, ale nižším ako
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        75 %  hmotnosti UNS 22.- 3.4 -100
23091019 ----- S obsahom mliečnych výrobkov

        75 % hmotnosti alebo vyšším UNS 22.- 3.4
---- S obsahom škrobu vyšším ako 10 %.
       ale najviac 30 % hmotnosti:

23091031 ----- Neobsahujúce mliečne výrobky
        buï vôbec, alebo s obsahom
        mliečnych výrobkov nižším ako
        10 % hmotnosti UNS 22.- 3.4

23091033 ----- S obsahom mliečnych výrobkov
        10 % alebo viac, ale nižším ako
        50 % hmotnosti UNS 22.- 3.4

23091039 ----- S obsahom mliečnych výrobkov
        50 % hmotnosti alebo vyšším UNS 22.- 3.4
---- S obsahom škrobu vyšším ako
       30 % hmotnosti:

23091051 ----- Neobsahujúce mliečne výrobky
        buï vôbec, alebo s obsahom
        mliečnych výrobkov nižším ako
        10 % hmotnosti UNS 22.- 3.4

23091053 ----- S obsahom mliečnych výrobkov
        10 % alebo viac, ale nižším ako
        50 % hmotnosti UNS 22.- 3.4

23091059 ----- S obsahom mliečnych výrobkov
        50 % hmotnosti alebo vyšším UNS 22.- 3.4

23091070 --- Neobsahujúce ani škrob, ani glukózu
     alebo glukózový sirup, ani maltodex-
     trín alebo maltodextrínový sirup, ale 
     obsahujúce mliečne výrobky UNS 22.- 3.4

23091090 -- Ostatné UNS 22.- 3.4
230990 - Ostatné:
23099010 -- Rozpustné výrobky z rýb alebo

    z morských cicavcov UNS 28.- 3.4
* 23099020 -- Výrobky zodpovedajúce doplnkovej 

    poznámke č. 5 tejto kapitoly UNS 22.- 3.4
-- Ostatné:
--- Obsahujúce škrob, glukózu alebo
     glukózový sirup, maltodextrín alebo
     maltodextrínový sirup patriaci do
     podpoložiek 17023051 až 17023099,
     17024090, 17029050 a 21069055
     alebo mliečne výrobky:
---- Obsahujúce škrob alebo glukózu,
       alebo maltodextrín, alebo glukó-
       zový  alebo maltodextrínový sirup:
----- Neobsahujúce škrob vôbec, alebo 
        obsahujúce menej ako 10 % hmot-
        nosti škrobu:

23099031 ------ Neobsahujúce mliečne výrobky
         buï vôbec, alebo s obsahom
         mliečnych výrobkov nižším ako
         10 % hmotnosti UNS 28.- 3.4

23099033 ------ S obsahom mliečnych výrobkov
         10 % alebo viac, ale nižším ako
         50 % hmotnosti UNS 28.- 3.4
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23099035 ------ Obsahujúce 50 % alebo viac,
          ale menej ako 75 % hmotnosti
          mliečnych výrobkov UNS 28.- 3.4

23099039 ------ S obsahom mliečnych výrobkov
         75 % hmotnosti alebo vyšším UNS 28.- 3.4
----- S obsahom škrobu vyšším ako
        10 %, ale najviac 30 % hmotnosti:

23099041 ------ Neobsahujúce mliečne výrobky
         buï vôbec, alebo s obsahom
         mliečnych výrobkov nižším ako
         10 % hmotnosti UNS 28.- 3.4

23099043 ------ S obsahom mliečnych výrobkov
         10 % alebo viac, ale nižším ako
         50 % hmotnosti UNS 28.- 3.4

23099049 ------ S obsahom mliečnych výrobkov
         50 % hmotnosti alebo vyšším UNS 28.- 3.4 -100
----- S obsahom škrobu vyšším ako 30 %
        hmotnosti:

23099051 ------ Neobsahujúce mliečne výrobky
         buï vôbec, alebo  s obsahom
         mliečnych výrobkov nižším ako
         10 % hmotnosti UNS 28.- 3.4 -100

23099053 ------ S obsahom mliečnych výrobkov
         10 % alebo viac, ale nižším ako
         50 % hmotnosti UNS 28.- 3.4 -100

23099059 ------ S obsahom mliečnych výrobkov
         50 % hmotnosti alebo vyšším UNS 28.- 3,4 -100

23099070 ---- Neobsahujúce ani škrob, ani glu-
       kózu alebo glukózový sirup, ani
       maltodextrínový sirup, ale obsa-
       hujúce mliečne výrobky UNS 28.- 3.4 -100
--- Ostatné:

23099091 ---- Repné rezky s pridanou melasou UNS 28.- 3.4 -100
23099093 ---- Premixy UNS 28.- 3.4 -100

* ---- Ostatné:
* 23099095 ----- Obsahujúce 49% hmotnosti alebo viac 

        chlínchloridu,  na organickom 
        alebo anorganickom základe UNS 28.- 3.4 -100

* 23099097 ----- Ostatné UNS 28.- 3.4 -100
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24. kapitola

Tabak a vyrobené tabakové náhradky

Poznámka

1. Do tejto kapitoly nepatria medicinálne cigarety (kapitola 30).
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2401 Nespracovaný tabak; tabakový odpad:

240110 - Tabak nezbavený listovej stopky:
-- Tabak typu Virginia sušený teplým
    vzduchom (flue-cured) a tabak
    Burley sušený prirodzenou cirkulá-
    ciou vzduchu (light air-cured) vrá-
    tane hybridov Burley; tabak typu
    Maryland sušený prirodzenou cir-
    kuláciou vzduchu (light air-cured)
    a tabak sušený otvoreným ohňom
    (fire-cured):

24011010 --- Tabak (flue-cured) typu Virginia UNS 64.- 7.9
24011020 --- Tabak (light air-cured) typu Burley

      vrátane hybridov Burley UNS 64.- 7.9
24011030 --- Tabak (light air-cured) typu

      Maryland UNS 64.- 7.9
--- Tabak fire-cured:

24011041 ---- Tabak typu Kentucky UNS 64.- 7.9
24011049 ---- Ostatný UNS 64.- 7.9

-- Ostatný:
24011050 --- Tabak light air-cured UNS 64.- 7.9
24011060 --- Tabak orientálneho typu (sun-cu-

      red) sušený pri dennom svetle UNS 64.- 7.9
24011070 --- Tabak sušený bez denného

      svetla (dark air-cured) UNS 64.- 7.9
24011080 --- Tabak flue-cured UNS 64.- 7.9
24011090 --- Ostatný tabak UNS 64.- 7.9
240120 - Tabak čiastočne alebo úplne zbavený

   listovej stopky:
-- Tabak typu Virginia sušený teplým
    vzduchom (flue-cured) a tabak
    Burley sušený prirodzenou cirkulá-
    ciou vzduchu (light air-cured) vrá-
    tane hybridov Burley; tabak typu
    Maryland sušený prirodzenou cir-
    kuláciou vzduchu (light air-cured)
    a tabak sušený otvoreným ohňom
    (fire-cured):

24012010 --- Tabak (flue-cured) typu Virginia UNS 64.- 7.9
24012020 --- Tabak (light air-cured) typu Burley

     vrátane hybridov Burley UNS 64.- 7.9
24012030 --- Tabak (light air-cured) typu Mary-

      land UNS 64.- 7.9
--- Tabak fire-cured:

24012041 ---- Tabak typu Kentucky UNS 64.- 7.9
24012049 ---- Ostatný UNS 64.- 7.9

-- Ostatný:
24012050 --- Tabak light air-cured UNS 64.- 7.9
24012060 --- Tabak orientálneho typu (sun-cu-

      red) sušený pri dennom svetle UNS 64.- 7.9
24012070 --- Tabak sušený bez denného svetla

      (dark air-cured) UNS 64.- 7.9
24012080 --- Tabak flue-cured UNS 64.- 7.9
24012090 --- Ostatný tabak UNS 64.- 7.9
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24013000 - Tabakový odpad UNS 6.- 3.7

2402 Cigary (aj s odrezanými koncami)
a cigarky (cigarillos) a cigarety z tabaku
alebo z tabakových náhradiek:

24021000 - Cigary (aj s odrezanými koncami)
   a cigarky (cigarillos) obsahujúce
   tabak NAR 52.- 46.-

240220 - Cigarety obsahujúce tabak:
24022010 -- Cigarety obsahujúce klinčeky NAR 65.- 60.-
24022090 -- Ostatné NAR 65.- 60.-
24029000 - Ostatné NAR 65.- 60.-

2403 Ostatné tabakové výrobky a tabakové
náhradky; "homogenizovaný" alebo
"rekonštituovaný" tabak; tabakové
vý�ažky a esencie:

240310 - Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci taba-
   kové  náhradky v akomko¾vek pomere:

24031010 -- V balení na okamžitú spotrebu s netto
    obsahom nepresahujúcim 500 g KGN 52.- 24.1

24031090 -- Ostatný KGN 52.- 24.1
- Ostatné:

24039100 -- "Homogenizovaný" alebo "rekonštituo-
     vaný" tabak KGN 52.- 24.1

240399 -- Ostatný:
24039910 --- Žuvací a šnupací tabak KGN 52.- 24.1
24039990 --- Ostatný KGN 52.- 24.1
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25. kapitola

So¾; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement

Poznámky

1. S výhradou výnimiek buï výslovných, alebo vyplývajúcich zo znenia jednotlivých čísiel alebo z textu poznámky 4
patria do tejto kapitoly len výrobky surové alebo prané (tiež pomocou chemických látok, ktorými sa len odstráni
nečistota bez toho, aby sa zmenila štruktúra výrobkov), ïalej výrobky drvené, mleté, práškové, plavené, triedené,
preosievané, koncentrované flotáciou, magnetickým rozdružovaním alebo inými mechanickými alebo fyzikálny-
mi procesmi (s výnimkou kryštalizácie), ale nepatria sem výrobky pražené, kalcinované, zmiešané alebo
spracované inak, ako je uvedené v príslušnej položke.
Výrobky uvedené v tejto kapitole môžu obsahova� prísadu proti prášeniu za predpokladu, že táto prísada neurobí
tento výrobok vhodnejším na špecifické použitie ako na všeobecné.

2. Do tejto kapitoly nepatrí:
a) sublimovaná síra (sírny kvet), zrážaná síra (sírne mlieko) a koloidná síra (číslo 2802);
b) farebné hlinky s obsahom 70 % hmotnosti alebo vyšším viazaného železa vyjadreného ako Fe2O3 (číslo 2821);
c) lieky a iné výrobky kapitoly 30;
d) voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky (kapitola 33);
e) dlažbové kamene, obrubníky a dlažbové dosky (číslo 6801); kocky na mozaiky a podobné výrobky

(číslo 6802); krytina, bridlicové dosky pokrývačské alebo na obkladanie fasád (číslo 6803);
f) drahokamy a polodrahokamy (číslo 7102 alebo 7103);
g) umelé kryštály (iné ako optické články) chloridu sodného alebo oxidu horečnatého s hmotnos�ou jednotlivých

kusov 2,5 g alebo viac čísla 3824; optické články z chloridu sodného alebo oxidu horečnatého (číslo 9001);
h) kriedy na biliardové tága (číslo 9504);
ij) kriedy na písanie a kreslenie, krajčírske kriedy (číslo 9609).

3. Akéko¾vek výrobky, ktoré možno zaradi� súčasne do čísla 2517 a do akéhoko¾vek iného čísla tejto kapitoly, treba
zaradi� do čísla 2517.

4. Do čísla 2530 patrí okrem iného vermikulit, perlit a chlority, neexpandované; farebné hlinky, tiež kalcinované
alebo navzájom zmiešané; prírodná železitá s¾uda; prírodná morská pena (aj v leštených kusoch); prírodný
jantár; morská pena a jantár, aglomerované v doštičkách, tyčiach, tyčinkách a v podobných tvaroch, ïalej
neopracované; gagát; stroncianit (prírodný uhličitan strontnatý), tiež kalcinovaný, s výnimkou oxidu strontna-
tého; keramické črepy.
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250100 So¾  (vrátane soli stolovej a denaturova-
nej) a čistý chlorid sodný, tiež vo vod-
nom roztoku alebo obsahujúci prostrie-
dok proti spekaniu alebo prostriedok na
zabezpečenie tekutosti; morská voda:

25010010 - Morská voda a roztoky solí UNS 46.- bez cla -100
- Kuchynská so¾  (vrátane stolovej
   soli a denaturovanej soli) a čistý
   chlorid sodný, tiež rozpustený:

25010031 -- Na chemickú reakciu (separácia
    Na od Cl) na výrobu iných výrobkov UNS 46.- bez cla -100
-- Ostatná:

25010051 --- Denaturovaná alebo určená na
     priemyselné využitie (vrátane rafináciu),
     iná ako na konzerváciu a prípravu
     potravín na ¾udskú výživu alebo
     pre zvieratá UNS 46.- bez cla -100
--- Ostatná:

25010091 ---- So¾ vhodná na ¾udskú výživu UNS 46.- bez cla -100
25010099 ---- Ostatná UNS 46.- bez cla -100

25020000 Pyrit (kýz železný) nepražený UNS bez cla bez cla

250300 Síra všetkých druhov iná ako sublimo-
vaná, zrážaná a koloidná:

25030010 - Surová alebo nerafinovaná síra UNS bez cla bez cla
25030090 - Ostatná UNS bez cla bez cla

2504 Prírodná tuha (grafit):

25041000 - V prášku alebo vo vločkách UNS bez cla bez cla
25049000 - Ostatná UNS bez cla bez cla

2505 Prírodné piesky všetkých druhov, tiež
farbené, s výnimkou piesku obsahujú-
ceho kovy kapitoly 26:

25051000 - Kremičité piesky a kremenné piesky MTQ 35.- 4.3
25059000 - Ostatné MTQ 35.- bez cla

2506 Kremeň (okrem prírodného piesku);
kremenec surový alebo nahrubo okresa-
ný alebo rezaný pílou alebo inak na 
bloky alebo na dosky štvorcového
alebo obdĺžnikového tvaru:

25061000 - Kremeň MTQ bez cla bez cla
- Kremenec:
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25062100 -- Surový alebo nahrubo okresaný MTQ bez cla bez cla
25062900 -- Ostatný MTQ bez cla bez cla

250700 Kaolín a iné kaolínové íly, tiež kalcino-
vané:

25070020 - Kaolín UNS bez cla bez cla
25070080 - Ostatné kaolinické íly UNS bez cla bez cla

2508 Ostatné íly (s výnimkou expandovaných
ílov čísla 6806), andaluzit, kyanit, sili-
manit, tiež kalcinované; mullit; šamotové 
alebo dinasové hliny:

25081000 - Bentonit UNS bez cla bez cla
25082000 - Odfarbovacie hlinky a fullerová

   (valchovačská) hlinka UNS bez cla bez cla
25083000 - Žiaruvzdorný íl (šamotový) UNS bez cla bez cla
25084000 - Ostatné íly UNS bez cla bez cla
25085000 - Andaluzit, kyanit a sillimanit UNS bez cla bez cla
25086000 - Mullit UNS bez cla bez cla
250870 - Šamotové alebo dinasové hliny:
25087010 -- Šamotová hlina UNS bez cla bez cla
25087090 -- Dinasová hlina UNS bez cla bez cla

25090000 Krieda UNS bez cla bez cla

2510 Prírodné fosfáty vápenaté, prírodné
fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová
krieda:

25101000 - Nemleté UNS bez cla bez cla
25102000 - Mleté UNS bez cla bez cla

2511 Prírodný síran bárnatý (�aživec); prí-
rodný uhličitan bárnatý (witherit),
tiež kalcinovaný, s výnimkou oxidu
bárnatého čísla 2816:

25111000 - Prírodný síran bárnatý (�aživec) UNS bez cla bez cla
25112000 - Prírodný uhličitan bárnatý (whiterit) UNS bez cla bez cla

25120000 Kremičité fosílne múčky (napr. kre-
melina, tripolit, diatomit) a po-
dobné kremičité hlinky, tiež kalcino-
vané, s objemovou hmotnos�ou 1
alebo menšou UNS bez cla bez cla
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2513 Pemza; šmirge¾; prírodný korund, prí-
rodný granát a iné prírodné brúsivá,
tiež tepelne spracované:

- Pemza:
25131100 -- Surová alebo v nepravidelných ku-

    soch vrátane drvenej pemzy UNS bez cla bez cla
25131900 -- Ostatná UNS bez cla bez cla
25132000 - Šmirge¾, prírodný korund, prírodný

   granát a ostatné prírodné brúsivá UNS 5.- bez cla

25140000 Bridlica, tiež  nahrubo opracovaná
alebo rezaná pílou alebo inak 
na bloky alebo na dosky štvorcového
alebo obdĺžnikového tvaru MTQ bez cla bez cla

2515 Mramor, travertín, ecaussin a iné vá-
penaté kamene na výtvarné práce
alebo na stavebné účely, s hustotou 2,5
alebo vyššou a alabaster, tiež nahrubo
opracované alebo rozrezané pílou
alebo inak  len na bloky alebo na dosky
štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru:

- Mramor a travertín:
25151100 -- Surový alebo nahrubo opracovaný MTQ bez cla bez cla
251512 -- Rozrezaný pílou alebo inak len na

    bloky alebo na dosky štvorcového
    alebo obdĺžnikového tvaru:

25151220 --- S hrúbkou nepresahujúcou 4 cm MTQ bez cla bez cla
25151250 --- S hrúbkou prevyšujúcou 4 cm,

     ale nepresahujúcou 25 cm MTQ bez cla bez cla
25151290 --- Ostatný MTQ bez cla bez cla
25152000 - Ecaussin a ostatné vápenaté ka-

  mene na výtvarné práce alebo na
   stavebné účely; alabaster MTQ bez cla bez cla

2516 Žula, porfýr, čadič, pieskovec a iné
kamene na výtvarné alebo na stavebné
účely, tiež nahrubo opracované, alebo
len rezané na bloky alebo na dosky 
štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru:

- Žula:
25161100 -- Surová alebo nahrubo opracovaná MTQ bez cla bez cla
251612 -- Rozrezaná pílou alebo inak len na

    bloky alebo na dosky štvorcového
    alebo obdĺžnikového tvaru:

25161210 --- S hrúbkou nepresahujúcou 25 cm MTQ bez cla bez cla
25161290 --- Ostatná MTQ bez cla bez cla

- Pieskovec:
25162100 -- Surový alebo nahrubo opracovaný MTQ bez cla bez cla
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251622 -- Rozrezaný pílou alebo inak len
    na bloky alebo na dosky štvorcového
    alebo obdĺžnikového tvaru:

25162210 --- S hrúbkou nepresahujúcou 25 cm MTQ bez cla bez cla
25162290 --- Ostatný MTQ bez cla bez cla
251690 - Ostatné kamene na výtvarné alebo na

   stavebné účely:
25169010 -- Porfýr, syenit, láva, čadič, rula, tra-

    chyt a iné podobné tvrdé horniny
    rozrezané pílou alebo inak len na bloky
    alebo na dosky štvorcového alebo
    obdĺžnikového tvaru s hrúbkou ne-
    presahujúcou 25 cm MTQ bez cla bez cla

25169090 -- Ostatné MTQ bez cla bez cla

2517 Okruhliaky, štrk, lámaný alebo drve-
ný kameň bežne používaný na betó-
novanie a štrkovanie ciest, železníc
a pod., pazúrik a kremenné okruh-
liaky, tiež tepelne spracované; ma-
kadam z trosky, peny a podobných
priemyselných odpadov, tiež s prísa-
dou materiálov uvedených v prvej
časti tohto čísla; dechtový maka-
dam; zrná, drvina a prach z kame-
ňov čísla 2515 alebo 2516, tiež tepelne
spracované:

251710 - Okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený
   kameň bežne používaný na betó-
   novanie a štrkovanie ciest, železníc
   a pod.; pazúrik a kremenné okruh-
    liaky, tiež tepelne spracované:

25171010 -- Okruhliaky, štrk, troska a pazúrik MTQ bez cla bez cla
25171020 -- Vápenec, dolomit a ostatné vápen-

    cové kamene lámané alebo drvené MTQ bez cla bez cla
25171080 -- Ostatné MTQ bez cla bez cla
25172000 - Makadam z trosky, peny a podob-

   ných priemyselných odpadov, tiež
   s prísadou materiálov uvedených
   v položke 2517 10 MTQ bez cla bez cla

25173000 - Dechtový makadam MTQ bez cla bez cla
- Granuly, drvina a prach z kameňov
   čísla 2515 alebo 2516, tiež tepelne
   spracované:

25174100 -- Z mramoru MTQ bez cla bez cla
25174900 -- Ostatné MTQ bez cla bez cla

2518 Dolomit, tiež kalcinovaný; dolomit
nahrubo opracovaný alebo rozrezaný
pílou alebo inak len na bloky alebo na
dosky štvorcového alebo obdĺžniko-
vého tvaru; aglomerovaný dolomit
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(vrátane dechtového dolomitu):

25181000 - Dolomit nekalcinovaný UNS bez cla bez cla
25182000 - Dolomit kalcinovaný UNS bez cla bez cla
25183000 - Aglomerovaný dolomit (vrátane

  dechtového dolomitu) UNS bez cla bez cla

2519 Prírodný uhličitan horečnatý (mag-
nezit); tavená magnézia; spekaná
magnézia, tiež obsahujúca malé
množstvá iných oxidov pridaných
pred spekaním; ostatné oxidy hor-
číka,  tiež čisté:

25191000 - Prírodný uhličitan horečnatý (mag-
   nezit) UNS bez cla bez cla

251990 - Ostatné:
25199010 -- Oxid horečnatý iný ako pražený

    prírodný uhličitan horečnatý UNS 10.- 4.3
25199030 -- Prepálený (syntrovaný) horčík UNS 10.- 4.3
25199090 -- Ostatné UNS 10.- 4.3

2520 Sadrovec; anhydrit; sadra, (pozostáva-
júca z kalcinovaného sadrovca alebo
síranu vápenatého) tiež farbená alebo
s malou prísadou urých¾ovača alebo
spoma¾ovača:

25201000 - Sadrovec; anhydrit UNS 5.- 4.3 -50
252020 - Sadra:
25202010 -- Na stavebné účely UNS 8.- 0.9 -100
25202090 -- Ostatná UNS 8.- 0.9 -100

25210000 Vápenec (tavivo); vápenec a iné
vápenaté kamene na výrobu vápna
alebo cementu UNS bez cla bez cla

2522 Nehasené vápno, hasené vápno a
hydraulické vápno s výnimkou oxidu
a hydroxidu vápenatého čísla 2825:

25221000 - Nehasené vápno (pálené) UNS 8.- 2.6
25222000 - Hasené vápno UNS 8.- 2.6
25223000 - Hydraulické vápno UNS 8.- 2.6

2523 Portlandský cement, hlinitanový ce-
ment, troskový cement, supersulfátový
cement a podobné hydraulické ce-
menty, tiež farbené alebo vo forme
slinku:
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25231000 - Cementové slinky UNS 20.- 4.9
- Portlandský cement:

25232100 -- Biely cement, tiež umelo farbený UNS 20.- 4.9
25232900 -- Ostatné UNS 20.- 4.9
25233000 - Hlinitanový cement UNS 20.- 4.9
252390 - Ostatné hydraulické cementy:
25239010 -- Vysokopecný cement UNS 20.- 4.9
25239030 -- Puzzolánový cement (so sopečným

    popolom) UNS 20.- 4.9
25239090 -- Ostatné UNS 20.- 4.9

252400 Azbest:

25240030 - Vlákna, vločky alebo prášok UNS bez cla bez cla
25240080 - Ostatné UNS bez cla bez cla

2525 S¾uda, tiež štiepaná na nepravidelné
doštičky ("splitínky"); s¾udový odpad:

25251000 - S¾uda surová alebo štiepaná na lístky
   alebo na nepravidelné doštičky UNS bez cla bez cla

25252000 - S¾udový prach UNS bez cla bez cla
25253000 - S¾udový odpad UNS bez cla bez cla

2526 Prírodný steatit, tiež nahrubo opracova-
ný alebo rozrezaný pílou alebo inak len
na bloky alebo na dosky štvorcového
alebo obdĺžnikového tvaru; mastenec:

25261000 - Nedrvený, nie v prášku UNS bez cla bez cla
25262000 - Drvený alebo v prášku UNS bez cla bez cla

25270000 Prírodný kryolit; prírodný chiolit UNS bez cla bez cla

2528 Prírodné boritany a ich koncentráty,
tiež kalcinované, okrem boritanov
získaných z prírodných so¾aniek; prí-
rodná kyselina boritá s obsahom naj-
viac 85 % H3BO3 v sušine:

25281000 - Prírodné boritany sodné a ich kon-
   koncentráty (tiež kalcinované) UNS bez cla bez cla

25289000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

2529 Živec; leucit; nefelín a nefelinický syenit;
kazivec:

25291000 - Živec UNS bez cla bez cla
- Kazivec:
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25292100 -- Obsahujúci 97 %  alebo menej
    hmotnosti fluoridu vápenatého UNS bez cla bez cla

25292200 -- Obsahujúci viac ako 97 % hmotnosti
    fluoridu vápenatého UNS bez cla bez cla

25293000 - Leucit; nefelín a nefelinický syenit UNS bez cla bez cla

2530 Nerastné látky inde neuvedené
ani nezahrnuté:

253010 - Vermikulit, perlit a chlority neex-
   pandované:

25301010 -- Perlit UNS bez cla bez cla
25301090 -- Vermikulit a chlority UNS bez cla bez cla
25302000 - Kieserit, epsomit (prírodné sírany

  horečnaté) UNS bez cla bez cla
25304000 - Prírodná železitá s¾uda UNS bez cla bez cla
253090 - Ostatné:
25309020 -- Sepiolit UNS bez cla bez cla
25309095 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
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26. kapitola

Rudy kovov, trosky a popoly

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatrí:
a) troska a podobné priemyselné odpady spracované na makadam (číslo 2517);
b) prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), tiež kalcinovaný (číslo 2519);
c) Thomasova troska (kapitola 31);
d) trosková vlna, skalná vlna a podobné minerálne vlny (číslo 6806);
e) odpady a úlomky drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi; ostatný odpad a úlomky

obsahujúce drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov, druhov používaných predovšetkým na získanie
drahého kovu (číslo 7112); alebo

f) medené, niklové alebo kobaltové kamienky (lechy), ktoré boli vytavené z rúd (trieda XV).

2. Pojmom þrudy kovovă v zmysle čísiel 2601 až 2617 sa rozumejú nerasty mineralogických druhov skutočne
používané v metalurgii na získavanie ortuti, kovov čísla 2844 alebo kovov triedy XIV alebo XV, aj keï nie sú
určené na metalurgické účely. Do čísiel 2601 až 2617 však nepatria tie nerasty, ktoré boli podrobené iným
úpravám, ako sú bežné v metalurgickom priemysle.

3. Do čísla 2620 patrí len popol a zvyšky používané v priemysle na získavanie kovov alebo ako východiskový
materiál na výrobu chemických zlúčenín kovov.
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2601 Železné rudy a ich koncentráty vrá-
tane pyritových výpražkov (výpalkov):

- Železné rudy a ich koncentráty,
  s výnimkou pyritových výpražkov
  (výpalkov):

26011100 -- Neaglomerované UNS bez cla bez cla
26011200 -- Aglomerované UNS bez cla bez cla
26012000 - Pyritové výpražky (výpalky) UNS bez cla bez cla

26020000 Mangánové rudy a ich koncentráty, vrá-
tane železonosných mangánových rúd a 
kocentrátov s obsahom mangánu 20 %
alebo viac počítané na suchú hmotnos� UNS bez cla bez cla

26030000 Medené rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla

26040000 Niklové rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla

26050000 Kobaltové rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla

26060000 Hliníkové rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla

26070000 Olovnaté rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla

26080000 Zinkové rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla

26090000 Cínové rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla

26100000 Chrómové rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla

26110000 Volfrámové rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla

2612 Uránové alebo tóriové rudy a ich
koncentráty:

261210 - Uránové rudy a ich koncentráty:
26121010 -- Uránové rudy a smolinec a koncen-

    tráty z nich s obsahom viac ako 5 %
    hmotnosti uránu (Euratom) UNS bez cla bez cla

26121090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
261220 - Tóriové rudy a ich koncentráty:
26122010 -- Monazit; uranotorianit a ostatné

    tóriové rudy a ich koncentráty
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    s obsahom viac ako 20 % hmotnosti
    tória (Euratom) UNS bez cla bez cla

26122090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

2613 Molybdénové rudy a ich koncentráty:

26131000 - Pražené UNS bez cla bez cla
26139000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

261400 Titánové rudy a ich koncentráty:

26140010 - Ilmenit a jeho koncentráty UNS bez cla bez cla
26140090 - Ostatné UNS bez cla bez cla

2615 Nióbové, tantalové, vanádové
a zirkónové rudy a ich koncentráty:

26151000 - Zirkónové rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla
261590 - Ostatné:
26159010 -- Nióbové a tantalové rudy a ich kon-

    centráty UNS bez cla bez cla
26159090 -- Vanádové rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla

2616 Rudy drahých kovov a ich koncentráty:

26161000 - Strieborné rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla
26169000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

2617 Ostatné rudy a ich koncentráty:

26171000 - Antimónové rudy a ich koncentráty UNS bez cla bez cla
26179000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

26180000 Granulovaná troska (troskový piesok)
z výroby železa alebo ocele UNS bez cla bez cla

261900 Troska, pena (iná ako granulovaná
troska), okuje a iný odpad pri spraco-
vaní železa alebo ocele:

26190010 - Vysokopecný prach UNS bez cla bez cla
- Ostatné:

26190091 -- Odpad vhodný na rekuperáciu železa
    alebo mangánu UNS bez cla bez cla

26190093 -- Troska vhodná na extrakciu oxidu
    titánu UNS bez cla bez cla

26190095 -- Odpad vhodný na extrakciu vanádu UNS bez cla bez cla
26190099 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
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2620 Popoly a zvyšky (iné ako pri spracovaní
železa a ocele) obsahujúce kovy alebo
zlúčeniny kovov:

- Obsahujúce hlavne zinok:
26201100 -- Zinkový kamienok UNS bez cla bez cla
26201900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
26202000 - Obsahujúce hlavne olovo UNS 13.- 3.8 -50
26203000 - Obsahujúce hlavne meï UNS bez cla bez cla
26204000 - Obsahujúce hlavne hliník UNS bez cla bez cla
26205000 - Obsahujúce hlavne vanád UNS bez cla bez cla
262090 - Ostatné:
26209010 -- Obsahujúce hlavne nikel UNS bez cla bez cla
26209020 -- Obsahujúce hlavne niób a tantal UNS bez cla bez cla
26209030 -- Obsahujúce hlavne volfrám UNS bez cla bez cla
26209040 -- Obsahujúce hlavne cín UNS bez cla bez cla
26209050 -- Obsahujúce hlavne molybdén UNS bez cla bez cla
26209060 -- Obsahujúce hlavne titán UNS bez cla bez cla
26209070 -- Obsahujúce hlavne antimón UNS bez cla bez cla
26209080 -- Obsahujúce hlavne kobalt UNS bez cla bez cla
26209091 -- Obsahujúce hlavne zirkón UNS bez cla bez cla
26209099 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

26210000 Iné trosky a popoly vrátane popola
z morských chalúh (varek, kelp) UNS bez cla bez cla
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27. kapitola

Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie;
 živicové látky; minerálne vosky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) samostatne chemicky definované organické zlúčeniny; iné ako čistý metán a propán, ktoré sa zaraïujú do

čísla 2711;
b) liečivá čísla 3003 alebo 3004;
c) zmesi nenasýtených uh¾ovodíkov čísiel 3301, 3302 alebo 3805.

2. Výraz „minerálne oleje a oleje zo živicových nerastov“ v čísle 2710 zahŕňa nielen minerálne oleje a oleje zo
živicových nerastov, ale aj podobné oleje alebo zmesi nenasýtených uh¾ovodíkov, v ktorých hmotnos� nearoma-
tických zložiek prevláda nad aromatickými zložkami, aj keï boli získané akýmko¾vek výrobným postupom. Tento
výraz však nezahŕňa kvapalné syntetické polyolefíny, z ktorých menej ako 60 % objemu destiluje pri 300 oC pri
1013 milibaroch, ak je použitá vákuová destilácia (kapitola 39).

Poznámky k položkám

1. V zmysle položky 2701 11 sa „antracitom“ rozumie čierne uhlie s limitným obsahom prchavých látok (počítané
na suchú hmotu bez minerálnych látok) neprevyšujúcim 14 %.

2. V zmysle položky 2701 12 sa „bitúmenovým (živičným) uhlím“ rozumie čierne uhlie s limitným obsahom
prchavých látok (počítané na suchú hmotu bez minerálnych látok) presahujúcim 14 %, ktorého spa¾ovacie teplo
sa rovná alebo je väčšie ako 5833 kcal/kg (na vlhký produkt bez minerálnych látok).

3. U položiek 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 a 2707 60 sa pod pojmom „benzol“ „toluol“, „xylol“, „naftalén“
a „fenoly“ rozumejú výrobky, ktoré jednotlivo obsahujú viac ako 50 % hmotnosti benzénu, toluénu, xylénu,
naftalénu a fenolu.

Doplnkové poznámky

1. V zmysle čísla 2710 sa rozumie:
a) „benzíny“ podpoložiek 2710 00 11 až 2710 00 39) sú oleje a preparáty, z ktorých sa pri 210 oC destiluje 90 %

objemu a viac (vrátane strát) (metóda ASTM D 86) (1);
b) „špeciálne druhy benzínu“ (podpoložiek 2710 00 21 a 2710 00 25) sú ¾ahké oleje pod¾a predchádzajúcej

vysvetlivky a), ktoré neobsahujú žiadne antidetonátory a u ktorých sa v teplotnom rozmedzí do 60 oC destiluje
5 % až 90 % objemu (vrátane strát);

c) „lakový benzín“ (podpoložka 2710 00 21) je špeciálny druh benzínu definovaný v predchádzajúcej
vysvetlivke b), ktorý má bod vzplanutia vyšší ako 21 oC pod¾a metódy Abel-Pensky (2);

d) „stredné oleje“ (podpoložiek 2710 00 41 až 2710 00 59) sú oleje a preparáty, z ktorých pri 210 oC destiluje
menej ako 90 % objemu (vrátane strát) a pri 250 oC destiluje 65 % objemu a viac (vrátane strát) (metóda
ASTM D 86);

e) „�ažké oleje“ (podpoložiek 2710 00 61 až 2710 00 98) sú oleje a preparáty, z ktorých pri 250 oC destiluje
menej ako 65 % objemu (vrátane strát) pod¾a metódy ASTM D 86, alebo ktorých percento destilácie pri 250 oC
nemôže by� touto metódou stanovené;

f) „plynové oleje“ (podpoložiek 2710 00 61 až 2710 00 68) sú �ažké oleje pod¾a predchádzajúcej vysvetlivky e),
u ktorých destiluje pri 350 oC 85 % objemu a viac (vrátane strát) (metóda ASTM D 86);

g) „vykurovacie oleje“ (podpoložiek 2710 00 71 až 27 10 00 78) sú �ažké oleje pod¾a predchádzajúcej
vysvetlivky e) (iné ako plynové oleje uvedené vo vysvetlivke f), ktoré pri zodpovedajúcej rozpustnej farbe C
majú nasledujúcu viskozitu V:
— nepresahujúcu hodnotu uvedenú v nasledujúcej tabu¾ke riadok I, keï obsah sírnatých popolov pod¾a
  metódy ASTM D 874 je menší ako 1 % a index zmydelnenia je pod¾a metódy ASTM D 939-54 nižší ako 4,
— presahujúcu hodnotu uvedenú v riadku II, keï bod tuhnutia pod¾a metódy ASTM D 97 nie je nižší ako 10 oC,
— presahujúcu hodnotu uvedenú v riadku I, ale nepresahujúcu hodnotu uvedenú v riadku II, keï pod¾a metódy
  ASTM D 86 destiluje pri 300 oC 25 % objemu a viac, alebo pod¾a metódy ASTM D 97 pri 300 oC destiluje
 menej ako 25 % objemu a keï bod tuhnutia je vyšší ako 10 oC pod nulou. Toto opatrenie sa používa iba
  pri olejoch, ktoré majú rozpustnú farbu C nižšiu ako 2.

(1) Pokia¾ nie je uvedené inak, potom sa výrazom „metóda ASTM“ rozumie metóda Americkej spoločnosti pre
skúšanie a materiály (American Society for Testing and Materials) uvedená v ich edícii z roku 1976 ako
normovaná definícia a špecifikácia pre ropu a mazadlá.
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(2) Výraz „metóda Abel-Pensky“ je metóda DIN (Deutsche Industrienorm — norma SRN) 51755 — marec 1974,
publikovaná u DNA (Deutsche Normenausschuss), Berlín 15.
Keï obsah sírnatých popolov pod¾a metódy ASTM D 874 je menší ako 1 % a index zmydelnenia je pod¾a
metódy ASTM D 939-54 nižší ako 4.

Tabu¾kové vyjadrenie vz�ahu rozpustná farba C/viskozita V

Výrazom „viskozita V“ sa rozumie kinematická viskozita pri 50 oC vyjadrená hodnotou 10-6m2s-1 pod¾a metódy
ASTM D 445.
Výrazom „rozpustná farba C“ sa rozumie farba produktu pod¾a metódy ASTM D 1500, keï jeden objemový diel
tohto produktu je zmiešaný s 99 objemovými dielmi chloridu uhličitého. Farba musí by� stanovená okamžite
po rozpustení.
Podpoložky 2710 00 71 až 2710 00 78 sa vz�ahujú len na vykurovacie oleje s prírodnými farbami.
Tieto podpoložky nezahŕňajú �ažké oleje definované vysvetlivkou e), pre ktoré nemožno stanovi� percento
destilácie pri 250 oC pod¾a metódy ASTM D 86 (nula je myslená ako percento), kinematickú viskozitu pri 50 oC
pod¾a metódy ASTM D 445 a rozpustnú farbu C pod¾a metódy ASTM D 1500. Tieto produkty sa zaraïujú do
podpoložiek 2710 00 81 až 27 10 00 98.

2. Na účely čísla 2712 sa používa výraz „surová vazelína“ (podpoložka 2712 10 10) k vyjadreniu vazelíny s prírodnou
farbou vyššou ako 4,5 pod¾a metódy ASTM D 1500.

3. Na účely podpoložiek 2712 90 31 až 2710 90 39 sa používa výraz „surový“ pre produkty:
— s obsahom oleja 3,5 a viac pod¾a metódy ASTM D 721, ak ich viskozita pri 100 oC je nižšia ako 9ś10-6m2s-1

  pod¾a metódy ASTM D 445 alebo
— majúce prírodnú farbu pod¾a metódy ASTM D 1500 vyššiu ako 3, keï ich viskozita pri 100 oC je 9ś10-6m2s-1

  a vyššia pod¾a metódy ASTM D 445.

4. Na účely čísiel 2710, 2711 a 2712 je výraz „špecifický proces“ používaný na tieto operácie:
a) vákuová destilácia;
b) redestilácia pri ve¾mi starostlivom delení do frakcií;
c) krakovanie (štiepenie);
d) reforming (úprava);
e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúš�adiel;
f) procesy využívajúce operácie: reakcie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo

anhydridom síry; neutralizácia pomocou alkalických činidiel; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou
zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym dreveným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;
h) alkylácia;
ij) izomerizácia;
k) (len vo vz�ahu k výrobkom podpoložiek 2710 00 61 až 2710 00 98) odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii

najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266—59 T)
l) (len vo vz�ahu na produkty čísla 2710) odstraňovanie parafínov metódou inou ako filtrovaním;

m) (len vo vz�ahu na produkty podpoložiek 2710 00 61 až 2710 00 98) spracovanie produktov pomocou vodíka
pri tlaku viac ako 20 bar a teplote viac ako 250 oC s použitím katalyzátorov, ale iných ako používaných pri
odsírovaní, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov
pomocou vodíka (podpoložiek 2710 00 81 až 2710 00 98) (napr. dokončovacie úpravy s vodou alebo
odfarbovanie) so zámerom zlepši� farbu alebo stálos�, nie je, samozrejme myslené ako špecifický proces;

n) (len vo vz�ahu na produkty podpoložiek 2710 00 71 až 2710 00 78) atmosferická destilácia (metóda ASTM
D 86), pri ktorej 300 oC destiluje menej ako 30 % objemu produktov vrátane strát. Ak sa pod¾a metódy ASTM
D 86 pri 300 oC destiluje 30 % a viac objemu produktov vrátane strát, potom množstvo produktov, ktoré možno
získa� atmosferickou destiláciou a ktoré patria do podpoložiek 2710 00 11 až 27 10 00 39 alebo 2710 00 41 až
2710 00 59 budú vyclené rovnakou colnou sadzbou ako podpoložky 2710 00 74 až 2710 00 78 pod¾a druhu
a hodnoty použitého produktu a pod¾a čistej hmotnosti získaného produktu. Toto pravidlo sa nepoužíva pri
produktoch takto získaných, ak sa v období šiestich mesiacov a za podmienok určených kompetentnými
orgánmi podrobia špecifickému procesu alebo chemickej transformácii prostredníctvom procesu, ktorý sa
nepovažuje za špecifický;

o) (len vo vz�ahu na produkty podpoložiek 2710 00 81 až 2710 00 98) spracovanie pomocou elektrického
vysokofrekvenčného korónového výboja.

FC 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
7,5 a
viac

V I  4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650

V II 7 7 7 7  9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650
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Ak je prípravné spracovanie technickými podmienkami stanovené pred postupom uvedeným v
predchádzajúcich vysvetlivkách, bude sa oslobodenie od cla vz�ahova� len na množstvo produktu zamýš¾a-
ného skutočne sa podrobi� vyššie uvedenému procesu; odpadné produkty vzniknuté počas prípravného
spracovania budú tiež oslobodené od cla.

5. Produkt v množstve, ktorý možno získa� počas chemickej reakcie alebo počas prípravného spracovania daného
technickými podmienkami a ktorý patrí do čísiel, položiek alebo podpoložiek 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10,
2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 až 2712 90 99, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10,
2902 30 10 a 2902 44 10, bude vyclený pod¾a rovnakých sadzieb, ktoré sa používajú na produkty „na iné účely“
pod¾a druhu a hodnoty použitých produktov a pod¾a čistej hmotnosti získaných produktov.
Produkty čísiel 2710, 2711 a 2712, ktoré sa v období do šiestich mesiacov podrobia iným postupom, ktoré môžu
by� stanovené kompetentnými orgánmi a budú spracované špecifickým procesom alebo ïalším chemickým
spracovaním, môžu by� vyclené pod¾a iných sadzieb.

6. Podpoložka 2710 00 85 zahrňuje len oleje určené na zmiešanie s inými olejmi, s produktmi čísla 3811 alebo so
zahus�ovadlami so zámerom vyrobi� oleje, vazelíny alebo mazacie prípravky organizáciami, ktoré vzh¾adom na
vybavenie svojich tovární nemôžu žiada� oslobodenie od cla pod¾a predchádzajúcej doplnkovej poznámky 5,
vz�ahujúce sa na číslo 2710 a ktoré spracovávajú tieto oleje na predaj v továrňach vybavených nasledovne:
— aspoň dvoma zásobníkmi na hromadné ukladanie surového oleja,
— aspoň jedným zmiešavacím zásobníkom s miešacím zariadením poháňaným motorom, s alebo bez ohrievacieho
  zariadenia a so zariadením na dávkovanie prísad,
— baliacim zariadením.
Posledné tri požiadavky týkajúce sa vybavenia závodu možno tiež použi�, ak dochádza k zmiešaniu vo vnútri
závodu alebo v prenájme u subdodávate¾a.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

2701 Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné
tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia:

- Čierne uhlie, tiež v prášku, ale
   neaglomerované:

270111 -- Antracit:
27011110 --- Majúce limitný obsah prchavých

     látok (počítané na suchú hmotu
     bez minerálnych látok) nepresa-
     hujúci 10 % UNS bez cla bez cla

27011190 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
270112 -- Bitúmenové (živičné) uhlie:
27011210 --- Koksovate¾né uhlie UNS bez cla bez cla
27011290 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
27011900 -- Ostatné uhlie UNS bez cla bez cla
27012000 - Brikety, bulety a podobné tuhé

  palivá vyrobené z čierneho uhlia UNS bez cla bez cla

2702 Hnedé uhlie, tiež aglomerované,
okrem gagátu:

27021000 - Hnedé uhlie, tiež v prášku, ale
   neaglomerované UNS bez cla bez cla

27022000 - Aglomerované hnedé uhlie UNS bez cla bez cla

27030000 Rašelina (vrátane rašelinovej  podstie¾-
ky), tiež aglomerovaná UNS 5.- 1.8 -100

270400 Koks a polokoks z čierneho uhlia,
hnedého uhlia alebo z rašeliny, tiež
aglomerovaný; retortové uhlie:

- Koks a polokoks z uhlia:
27040011 -- Na výrobu elektród UNS bez cla bez cla
27040019 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
27040030 - Koks a polokoks z lignitu UNS bez cla bez cla
27040090 - Ostatné UNS bez cla bez cla

27050000 Svietiplyn, vodný plyn, generátorový
plyn a podobné plyny okrem zemných
plynov a ostatných plynných uh¾ovo-
díkov TNN 15.- bez cla

27060000 Čiernouho¾ný, hnedouho¾ný a raše-
linový decht a ostatné minerálne
dechty, tiež dehydrátované, čias-
točne destilované, vrátane rekon-
štituovaných dechtov UNS 5.- bez cla

2707 Oleje a ostatné produkty destilácie
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

vysokotepelných čiernouho¾ných
dechtov; podobné produkty, v kto-
rých hmotnos� aromatických zložiek
prevažuje nad hmotnos�ou nearoma-
tických zložiek:

270710 - Benzol (surový benzén):
27071010 -- Na využitie pre energetiku alebo

    na vykurovanie UNS 7.- 2.4
27071090 -- Na iné účely UNS 7.- 2.4
270720 - Toluol (surový toluén):
27072010 -- Na využitie pre energetiku alebo

    na vykurovanie UNS 7.- 2.4
27072090 -- Na iné účely UNS 7.- 2.4
270730 - Xylol (surový xylén):
27073010 -- Na využitie pre energetiku alebo

    na vykurovanie UNS 7.- 2.4
27073090 -- Na iné účely UNS 7.- 2.4
27074000 - Naftalén UNS 7.- 2.4 -100
270750 - Ostatné zmesi aromatických uh¾o-

   vodíkov, z ktorých najmenej 65 %
   objemu (vrátane strát) destiluje pri
   250 °C pod¾a metódy ASTM D 86:

27075010 -- Na využitie pre energetiku alebo
    na vykurovanie UNS 7.- 2.4 -100
-- Na iné účely:

27075091 --- Solvent nafta UNS 7.- 2.4 -100
27075099 --- Ostatné UNS 7.- 2.4 -100
27076000 - Fenoly UNS 7.- 2.4

- Ostatné:
27079100 -- Kreozotové oleje UNS 7.- 2.4 -100
270799 -- Ostatné:

--- Surové oleje:
27079911 ---- Surové ¾ahké oleje, z ktorých

       najmenej 90 obj. % destiluje
       pri teplote do 200 °C UNS 13.- 3.7

27079919 ---- Ostatné UNS 13.- 3.7
27079930 --- Vrchná sírnatá vrstva (z dechtu

      čierneho alebo hnedého uhlia) UNS 13.- 3.7
27079950 --- Zásadité produkty UNS 13.- 3.7
27079970 --- Antracén UNS 13.- 3.7

--- Ostatné:
27079991 ---- Na spracovanie výrobkov čísla 2803 UNS 13.- 3.7
27079999 ---- Ostatné UNS 13.- 3.7

2708 Smola a smolný koks z čiernouho¾ného
dechtu alebo z iných minerálnych 
dechtov:

27081000 - Smola UNS 13.- 3.8 -50
27082000 - Smolný koks UNS 13.- 3.8 -50

270900 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 191

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2589

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

nerastov,  surové:

27090010 - Kondenzáty prírodného plynu UNS bez cla bez cla
27090090 - Ostatné UNS bez cla bez cla

271000 Minerálne oleje a oleje z bitúmeno-
vých nerastov  iné ako surové; prí-
pravky inde neuvedené ani nezahr-
nuté, obsahujúce najmenej 70 %
alebo viac hmotnosti minerálnych
olejov alebo olejov z bitúmenových
nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou
zložkou týchto prípravkov:

- Benzíny:
27100011 -- Určené na špecifické spracovanie TNN 17.- 5.8
27100015 -- Určené na chemické spracovanie,

    ale iným postupom, ako je stano-
    vené pre podpoložku 27100011 TNN 17.- 5.8
-- Na iné účely:
--- Špeciálne druhy benzínu:

27100021 ---- Lakový benzín TNN 17.- 5.8
27100025 ---- Ostatné TNN 17.- 5.8

--- Ostatné:
---- Motorový benzín:

27100026 ----- Letecký benzín TNN 17.- 5.8
----- Ostatný s obsahom olova:
------ Neprevyšujúcim 0,013 g na l/liter:

27100027 ------- S oktánovým číslom nižším ako 95 TNN 17.- 7.-
27100029 ------- S oktánovým číslom 95 alebo

           vyšším, ale nižším ako 98 TNN 17.- 7.-
27100032 ------- S oktánovým číslom 98 alebo

           vyšším TNN 17.- 7.-
------ Prevyšujúcim 0,013 g/l:

27100034 ------- S oktánovým číslom nižším ako 98 TNN 17.- 7.-
27100036 ------- S oktánovým číslom 98 alebo

           vyšším TNN 17.- 7.-
27100037 ---- Palivo pre tryskové motory benzí-

       nového typu TNN 17.- 5.8
27100039 ---- Ostatné benzíny TNN 17.- 5.8

- Stredné oleje:
27100041 -- Určené na špecifické spracovanie TNN 17.- 5.8
27100045 -- Určené na chemické spracovanie, TNN 17.- 5.8

    ale iným postupom,  ako je stanovené
    pre podpoložku 27100041
-- Na iné účely:
--- Kerozín:

27100051 ---- Palivo pre tryskové motory TNN 17.- 5.8
27100055 ---- Ostatné TNN 17.- 5.8
27100059 --- Ostatné TNN 17.- 5.8

- Ťažké oleje:
-- Plynové oleje:

27100061 --- Určené na špecifické spracovanie TNN 17.- 5.8
27100065 --- Určené na chemické spracovanie,
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      ale iným postupom, ako je stano-
      vené pre podpoložku 27100061 TNN 17.- 5.8

* --- Na iné účely:
* 27100066 ---- S obsahom síry nepresahujúcim

       0,05% hmotnosti TNN 17.- 5.8
* 27100067 ---- S obsahom síry presahujúcim

       0,05% hmotnosti, ale nepresa-
       hujúcim 0,2% hmotnosti TNN 17.- 5.8

27100068 ---- S obsahom síry presahujúcim
       0,2% hmotnosti TNN 17.- 5.8
-- Vykurovacie oleje:

27100071 --- Určené na špecifické spracovanie TNN 17.- 5.8
27100072 --- Určené na chemické spracovanie,

      ale iným postupom, ako je stano-
      vené pre podpoložku 27100071 TNN 17.- 5.8
--- Na iné účely:

27100074 ---- S obsahom síry nepresahujúcim
      1 % hmotnosti TNN 17.- 5.8

27100076 ---- S obsahom síry prevyšujúcim 1 %
       hmotnosti, ale nepresahujúcim
       2 % hmotnosti TNN 17.- 5.8

27100077 ---- S obsahom síry prevyšujúcim 2 %
       hmotnosti, ale nepresahujúcim
       2,8 % hmotnosti TNN 17.- 5.8

27100078 ---- S obsahom síry prevyšujúcim 2,8 %
       hmotnosti TNN 17.- 5.8
-- Mazacie oleje; ostatné oleje:

27100081 --- Určené na špecifické spracovanie TNN 17.- 5.8
27100083 --- Určené na chemické spracovanie,

      ale iným postupom, ako je stano-
      vené pre podpoložku 27100081 TNN 17.- 5.8

27100085 --- Určené na vytváranie zmesí pod¾a
     podmienok doplňujúcej  poznám-
     ky 6 tejto kapitoly TNN 17.- 5.8
--- Na iné účely:

27100087 ---- Motorové oleje, mazacie oleje
      pre kompresory, mazacie oleje
      pre turbíny TNN 17.- 5.8

27100088 ---- Kvapalné na hydraulické účely TNN 17.- 5.8
27100089 ---- Biele oleje, kvapalný parafín TNN 17.- 5.8
27100092 ---- Prevodové oleje a redukčné oleje TNN 17.- 5.8
27100094 ---- Prípravky používané pri obrábaní ko-

       vov, pri uvo¾ňovaní odliatkov z foriem,
       antikorózne oleje TNN 17.- 5,8

27100096 ---- Elektrické izolačné oleje TNN 17.- 5.8
27100098 ---- Ostatné mazacie oleje a ostatné oleje TNN 17.- 5.8

2711 Zemný plyn a iné plynné uh¾ovodíky:

- Skvapalnené:
27111100 -- Zemný plyn TNN 15.- bez cla
271112 -- Propán:

--- Propán s čistotou najmenej  99 %:
27111211 ---- Na využitie pre energetiku alebo na
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       kúrenie TNN 15.- 1.3 -100
27111219 ---- Na iné účely TNN 15.- 1.3 -100

--- Ostatný:
27111291 ---- Určený na špecifické spracovanie TNN 15.- 1.3 -100

---- Určený na chemické spracovanie,
       ale iným postupom,  ako je stano-
       vené pre podpoložku 27111291 TNN 15.- 1.3 -100
---- Na iné účely:

27111294 ----- S čistotou prevyšujúcou
        90 %, ale  menšou ako 99 % TNN 15.- 1.3 -100

* 27111297 ----- Ostatný TNN 15.- 1.3 -100
271113 -- Butány:
27111310 ---- Určené na špecifické spracovanie TNN 15.- 1.3 -100
27111330 ---- Určené na chemické spracovanie,

       ale iným postupom,  ako je stano-
       vené pre podpoložku 27111310 TNN 15.- 1.3 -100
--- Na iné účely:

27111391 ---- S čistotou prevyšujúcou 90 %, ale
       menšou ako 95 % TNN 15.- 1.3 -100

* 27111397 ---- Ostatné TNN 15.- 1.3 -100
27111400 -- Etylén, propylén, butylén a butadién TNN 15.- 1.3 -100
27111900 -- Ostatné MTQ 15.- 1.3

- V plynnom stave:
27112100 -- Zemný plyn MTQ 15.- bez cla
27112900 -- Ostatné MTQ 15.- bez cla

2712 Vazelína; parafín, mikrokryštalický
(ropný) vosk, parafínový gáč, ozo-
kerit, montánny vosk, rašelinový vosk,
ostatné minerálne vosky  a podobné
výrobky  získané synteticky alebo
iným spôsobom, tiež farbené:

271210 - Vazelína:
27121010 -- Surová UNS 24.- 5.5 -50
27121090 -- Ostatná UNS 24.- 5.5 -50
271220 - Parafínový vosk obsahujúci menej

   ako 0,75 % hmotnosti oleja:
* 27122010 -- Syntetický parafínový vosk s molekulo-

    vou hmotnos�ou 460 alebo vyššou
     ale nie vyššou ako 1560 UNS 15.- 4.3 -50

* 27122090 -- Ostatný UNS 15.- 4.3 -50
271290 - Ostatné:

-- Ozokerit, montánny vosk alebo rašelinový
    vosk (prírodné látky):

27129011 --- Surové UNS 18.- 2.- -100
27129019 --- Ostatné UNS 18.- 2.- -100

-- Ostatné:
--- Surové:

27129031 ---- Určené na špecifické spracovanie UNS 18.- 2.- -100
27129033 ---- Určené na chemické spracovanie,

       ale iným postupom,  ako je stano-
       vené pre podpoložku 27129031 UNS 18.- 2.- -100

27129039 ---- Na iné účely UNS 18.- 2.- -100
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--- Ostatné:
* 27129091 ---- Zmes 1-alkénov obsahujúcich 80 %

      hmotnosti alebo viac 1-alkénov s dĺžkou
      re�azca 24 atómov uhlíka alebo viac,
      ale nie viac ako 28 atómov UNS 18.- 2.- -100

* 27129099 ---- Ostatné UNS 18.- 2.- -100

2713 Petrolejový koks, petrolejový bitúmen
a iné zvyšky minerálnych olejov alebo
olejov  z bitúmenových nerastov:

- Petrolejový koks:
27131100 -- Nekalcinovaný UNS 19.- bez cla
27131200 -- Kalcinovaný UNS 19.- bez cla
27132000 - Petrolejový bitúmen UNS 70.- bez cla
271390 - Iné zvyšky minerálnych

  olejov alebo olejov z bitúmenových
  nerastov:

27139010 -- Určené na spracovanie výrobkov
    čísla 2803 UNS 2.- 1.7 -100

27139090 -- Ostatné UNS 2.- 1.7 -100

2714 Prírodné bitúmeny (živice) a prírodný
asfalt; bitúmenové bridlice a bitúmenové
piesky; asfalty a asfaltové horniny:

27141000 - Bitúmenové bridlice a bitúmenové
   piesky UNS bez cla bez cla

27149000 - Ostatné UNS 5.8 4.9 -50

271500 Bitúmenové zmesi na základe prírodného
asfaltu alebo prírodného bitúmenu, pet-
rolejového  (naftového) bitúmenu,
zemného dechtu alebo smoly zo zemného
dechtu (napr. alsfaltový tmel,  riedené
a podobné výrobky):

27150010 - Bitúmenové tmely UNS 5.- 3.4 -100
27150090 - Ostatné UNS 5.- 3.4 -100

27160000 Elektrická energia MWH bez cla bez cla
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VI. TRIEDA

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ

Poznámky

1. a) Výrobky (iné ako rádioaktívne rudy) zodpovedajúce popisu v čísle 2844 alebo 2845 treba zaradi� do týchto
čísiel, a nie do iných čísiel tejto nomenklatúry;

b) s výhradou písmena a) treba výrobky zodpovedajúce popisu v čísle 2843 alebo 2846 zaradi� do týchto čísiel,
a nie do iných čísiel tejto triedy.

2. S výhradou poznámky 1 tovar zaradený do čísiel 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506,
3707 alebo 3808 z dôvodu, že je balený v odmeraných dávkach alebo upravený na predaj v malom, treba zaradi�
do týchto čísiel, a nie do iných čísiel nomenklatúry.

3. Tovar v súpravách zložených z dvoch alebo z viacerých samostatných zložiek, z ktorých niektoré alebo všetky
patria do tejto triedy a sú určené na zmiešanie na výrobok triedy VI alebo VII, zaraïuje sa do čísla vhodného
pre daný výrobok za predpokladu, že zložky sú
a) vzh¾adom na spôsob balenia zrete¾ne rozpoznate¾né na spoločné použitie bez predchádzajúceho prebalenia;
b) predkladané spoločne;
c) rozpoznate¾né buï pod¾a ich povahy, alebo pod¾a ich príslušných množstiev navzájom sa doplňujúcich.
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28. kapitola

Anorganické chemické výrobky:
 anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín,

rádioaktívnych prvkov alebo izotopov

Poznámky

1. Okrem výnimiek vyplývajúcich zo znenia niektorých položiek alebo z poznámok patria do tejto kapitoly len
a) samostatné chemické prvky a samostatné chemicky definované zlúčeniny obsahujúce alebo neobsahujúce

nečistoty;
b) výrobky uvedené v písmene a) rozpustené vo vode;
c) výrobky uvedené v písmene a) rozpustené v iných rozpúš�adlách za predpokladu, že roztok tvorí bežný

a nevyhnutný spôsob úpravy týchto výrobkov, použitý len z bezpečnostných alebo z dopravných dôvodov,
a že rozpúš�adlo neurobí výrobok vhodným skôr na špecifické ako na všeobecné použitie;

d) výrobky uvedené v písmenách a), b) alebo c) s pridaným stabilizátorom (vrátane prípravkov proti spekaniu),
nevyhnutným na ich konzerváciu alebo dopravu;

e) výrobky uvedené v písmenách a), b), c) alebo d) s pridaným protiprašným prostriedkom alebo farbivom na
u¾ahčenie ich identifikácie alebo z bezpečnostných dôvodov za predpokladu, že prísady neurobia výrobok
vhodným skôr na špecifické všeobecné ako na použitie.

2. Okrem ditioničitanov a sulfoxylátov stabilizovaných organickými látkami (číslo 2831), uhličitanov a peroxouhli-
čitanov anorganických zásad (číslo 2836), kyanidov, kyanidoxidov a komplexných kyanidov anorganických
zásad (číslo 2837), fulminátov, kyanatánov a tiokyanatánov anorganických zásad (číslo 2838), organických
výrobkov zahrnutých v číslach 2843 až 2846 a karbidov (číslo 2849) patria do tejto kapitoly len tieto zlúčeniny
uhlíka:
a) oxidy uhlíka, kyanovodík, kyselina fulminová, izokyanatá, tiokyanatá a iné jednoduché a komplexné kyanové

kyseliny (číslo 2811);
b) halogenid-oxidy uhlíka (číslo 2812);
c) sírouhlík (číslo 2813);
d) tiouhličitany, selenouhličitany, telúrouhličitany, selenokyanatány, telúrokyanatány, tetratiokyanatodiami-

nochrómany („reineckates“) a iné komplexné kyanatány anorganických zásad (číslo 2842);
e) peroxid vodíka stužený močovinou (číslo 2847), oxid-sulfid uhlíka, tiokarbonylhalogenidy, dikyan, jeho

halogenidy a kyanamid a jeho kovové deriváty (číslo 2851) iné ako kyanamid vápenatý (čisté alebo nečisté)
(kapitola 31).

3. S výhradou ustanovení poznámky 1 triedy VI, do tejto kapitoly nepatrí
a) chlorid sodný a oxid horečnatý (čisté alebo nečisté), alebo iné výrobky triedy V;
b) organicko-anorganické zlúčeniny iné ako uvedené v poznámke 2;
c) výrobky uvedené v poznámkach 2, 3, 4 alebo 5 kapitoly 31;
d) anorganické výrobky používané ako luminofóry čísla 3206;
e) umelý grafit (číslo 3801); výrobky upravené ako náplne do hasiacich prístrojov alebo používané v hasiacich

granátoch čísla 3813; odstraňovače atramentových škvŕn v balení na predaj v malom čísla 3824; umelé
kryštály (iné ako optické články) s hmotnos�ou nie menej ako 2,5 g z halogenidov alkalických kovov alebo
kovov alkalických zemín čísla 3824;

f) drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, syntetické alebo rekonštituované) alebo prach alebo drvina
z takýchto kameňov (čísla 7102 až 7105), drahé kovy a zliatiny drahých kovov kapitoly 71;

g) kovy (čisté alebo nečisté) a kovové zliatiny alebo cermety vrátane spekaných karbidov kovov (karbidy kovov
spečené s kovom triedy 15); alebo

h) optické články, napr. z halogenidov alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín (číslo 9001).

4. Chemicky definované komplexné kyseliny zložené z kyseliny nekovov podkapitoly II a kyseliny kovov podkapitoly
IV treba zaradi� do čísla 2811.

5. Do čísiel 2826 až 2842 patria len kovové alebo amónne soli alebo peroxosoli. Okrem výnimiek vyplývajúcich zo
znenia niektorých položiek sa podvojné a komplexné soli zaraïujú do čísla 2842.

6. Do čísla 2844 patrí len
a) technécium (atómové číslo 43), prométium (atómové číslo 61), polónium (atómové číslo 84) a všetky prvky

s atómovým číslom vyšším ako 84;
b) prírodné alebo umelé rádioaktívne izotopy (vrátane izotopov drahých kovov alebo základných kovov tried

XIV a XV), tiež vzájomne zmiešané;
c) anorganické alebo organické zlúčeniny týchto prvkov alebo izotopov chemicky definované aj nedefinované,

zmiešané aj nezmiešané;
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d) zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické produkty a zmesi obsahujúce tieto prvky alebo izotopy, ich
anorganické alebo organické zlúčeniny majúce špecifickú rádioaktivitu vyššiu než 74 Bq.g-1 (0,002 µCi/g-1);

e) vyhorené (vyžiarené) palivové články (kazety) jadrových reaktorov;
f) rádioaktívne zvyšky použite¾né alebo nepoužite¾né.

Výraz „izotopy“ v zmysle tejto poznámky a znenia čísiel 2844 a 2845 sa vz�ahuje na
— individuálne nuklidy, okrem takých, ktoré existujú v prírode v monoizotopickom stave;
— zmesi izotopov jedného a toho istého prvku obohateného jedným alebo nieko¾kými izotopmi, t. j. prvkami,
  ktorých prírodné izotopické zloženie bolo umelo pozmenené.

7. Číslo 2848 zahŕňa fosfid medi (phosphor copper) obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti fosforu.

8. Chemické prvky (napr. kremík a selén) dopované na použitie v elektronike sa zaraïujú do tejto kapitoly za
predpokladu, že sú v nespracovaných tvaroch po vytiahnutí alebo v tvare valcov alebo tyčí. Narezané do tvaru
kotúčov, doštičiek alebo podobných tvarov patria do čísla 3818.

Doplnková poznámka

1. Ak nie je stanovené inak, soli uvedené v podpoložkách zahŕňajú kyslé aj zásadité soli.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

I. CHEMICKÉ PRVKY

2801 Fluór, chlór, bróm a jód:

28011000 - Chlór UNS 15.- 5.- -50
28012000 - Jód UNS bez cla bez cla
280130 - Fluór; bróm:
28013010 -- Fluór UNS 15.- bez cla
28013090 -- Bróm UNS 15.- bez cla

28020000 Síra, sublimovaná alebo zrážaná;
koloidná síra UNS bez cla bez cla

280300 Uhlík (uhlíkové sadze a iné formy uhlíka
inde neuvedené ani nezahrnuté):

28030010 - Metánové sadze UNS 5.5 2.3
28030030 - Acetylénové sadze UNS 5.5 2.3
28030090 - Ostatné UNS 5.5 2.3

2804 Vodík, vzácne plyny a ostatné nekovy:

28041000 - Vodík UNS 15.- 5.- -50
- Vzácne plyny:

28042100 -- Argón UNS 15.- 5.- -50
280429 -- Ostatné:

* 28042910 --- Hélium UNS 15.- 5.- -50
* 28042990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

28043000 - Dusík UNS 15.- 5.- -50
28044000 - Kyslík UNS 15.- 5.- -50
280450 - Bór; telúr:
28045010 -- Bór UNS 15.- 5.- -50
28045090 -- Telúr UNS 15.- 5.- -50

- Kremík:
28046100 -- Obsahujúci najmenej 99,99 % hmot-

    nosti kremíka UNS 15.- 5.- -50
28046900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
28047000 - Fosfor UNS bez cla bez cla
28048000 - Arzén UNS 7.5 3.- -100
28049000 - Selén UNS bez cla bez cla

2805 Alkalické kovy a kovy alkalických
zemín; kovy vzácnych zemín, skan-
dium a ytrium, tiež vzájomne zmiešané
alebo vzájomne legované; ortu�

- Alkalické kovy:
28051100 -- Sodík UNS bez cla bez cla
28051900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

- Kovy alkalických zemín:
28052100 -- Vápnik UNS bez cla bez cla
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

28052200 -- Stroncium a bárium UNS bez cla bez cla
280530 - Kovy vzácnych zemín, skandium

   a ytrium, tiež vzájomne zmiešané
   alebo vzájomne legované:

28053010 -- Vzájomne zmiešané alebo vzájomne
    legované UNS bez cla bez cla

28053090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
280540 - Ortu�:
28054010 -- Vo f¾ašiach s netto obsahom 34,5 kg

    (štandardná hmotnos�) Fob hodnota
    nepresahujúca 224 ECU za f¾ašu UNS bez cla bez cla

28054090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

II. ANORGANICKÉ KYSELINY
     A  ANORGANICKÉ KYSLÍKATÉ
     ZLÚČENINY NEKOVOV

2806 Chlórovodík (kyselina chlórovodí-
ková); kyselina chlórsírová
(chlórsulfónová):

28061000 - Chlórovodík (kyselina chlórovodíková) UNS 11.- 1.6
28062000 - Kyselina chlórsírová (chlórsulfonová) UNS 15.- 5.- -50

280700 Kyselina sírová; oleum:

28070010 - Kyselina sírová UNS 44.- 5.- -50
28070090 - Oleum UNS 44.- 5.- -50

28080000 Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej
a dusičnej  (nitračná zmes) UNS 32.- 5.-

2809 Oxid fosforečný; kyselina fosforečná
a kyseliny polyfosforečné:

28091000 - Oxid fosforečný UNS 15.- bez cla
28092000 - Kyselina fosforečná a kyseliny

  polyfosforečné UNS 15.- 2.- -100

281000 Oxidy bóru; kyseliny borité:

* 28100010 - Oxid boritý UNS 36.- bez cla
* 28100090 - Ostatné UNS 36.- bez cla

2811 Ostatné anorganické kyseliny a ostat-
né anorganické kyslíkaté zlúčeniny
nekovov:
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

- Ostatné anorganické kyseliny:
28111100 -- Fluorovodík (kyselina fluorovodíková) UNS 34.- 6.4 -50
281119 -- Ostatné:
28111910 --- Kyselina bromovodíková UNS 15.- 5.- -50
28111990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Ostatné anorganické kyslíkaté
   zlúčeniny nekovov:

28112100 -- Oxid uhličitý UNS 5.- 2.- -100
28112200 -- Oxid kremičitý UNS 15.- 5.- -50
28112300 -- Oxid siričitý UNS 15.- bez cla
281129 -- Ostatné:
28112910 --- Oxid sírový (anhydrid kyseliny síro-

     vej ); oxid arzenitý UNS 12.- 3.3 -100
28112930 --- Oxidy dusíka UNS 12.- 3.3 -100
28112990 --- Ostatné UNS 12.- 3.3 -100

III. HALOGÉNOVÉ A SÍRNE ZLÚČE-
      NINY  NEKOVOV

2812 Halogenidy a halogenid-oxidy
nekovov:

281210 - Chloridy a chlorid-oxidy:
-- Fosforu:

28121011 --- Trichlorid-oxid fosforečný UNS 15.- 5.- -50
28121015 --- Chlorid fosforitý UNS 15.- 5.- -50
28121019 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
28121090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
28129000 - Ostatné UNS 20.- 5.- -50

2813 Sulfidy (sírniky) nekovov; komerčný
sulfid fosforitý:

28131000 - Sírouhlík UNS 5.- bez cla
281390 - Ostatné:
28139010 -- Sulfidy fosforu, komerčný sulfid

    fosforitý UNS 5.- bez cla
28139090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla

IV. ANORGANICKÉ ZÁSADY A
      OXIDY, HYDROXIDY A PER-
      OXIDY KOVOV

2814 Amoniak (čpavok) bezvodý alebo vo
vodnom roztoku:

28141000 - Bezvodý amoniak (čpavok) UNS 70.- bez cla
28142000 - Amoniak (čpavok) vo vodnom

   roztoku UNS 70.- 7.3
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

2815 Hydroxid sodný (žieravý nátron);
hydroxid draselný (žieravé draslo);
peroxidy sodíka alebo draslíka:

- Hydroxid sodný (žieravý nátron):
28151100 -- Tuhý UNS 5.- bez cla
28151200 -- Vo vodnom roztoku (sodný lúh

    alebo kvapalná sóda) UNS 52.- 6.9
281520 - Hydroxid draselný (žieravé draslo):
28152010 -- Tuhý UNS 20.- 6.9 -50
28152090 -- Vo vodnom roztoku (draselný lúh

    alebo kvapalné draslo) UNS 20.- 6.9 -50
28153000 - Peroxid sodíka alebo peroxid draslíka UNS 22.- 5.7 -50

2816 Hydroxid a peroxid horčíka; oxidy,
hydroxidy a peroxidy stroncia alebo
bárya:

28161000 - Hydroxid a  peroxid horčíka UNS 15.- 2.-
28162000 - Oxid , hydroxid a peroxid stroncia UNS 10.- 2.6 -100
28163000 - Oxid, hydroxid a peroxid bária UNS 10.- 1.- -100

28170000 Oxid zinočnatý; peroxid zinku UNS 18.- 5.3

2818 Umelý korund, chemicky definovaný
aj nedefinovaný; oxid hlinitý; hydroxid
hlinitý:

281810 - Umelý korund, chemicky definovaný
   aj nedefinovaný:

* 28181010 -- Biely, ružový alebo červený s obsa-
    hom oxidu hlinitého vyšším ako
    97,5 % hmotnosti UNS 15.- 5.- -50

* 28181090 -- Ostatný UNS 15.- 5.- -50
28182000 - Oxid hlinitý, iný ako umelý korund UNS 7.- 2.7 -100
28183000 - Hydroxid  hlinitý UNS 7.- 2.8 -100

2819 Oxidy a hydroxidy chrómu:

28191000 - Oxid chrómový UNS 15.- 5.- -50
281990 - Ostatné:

* 28199010 -- Oxid chromičitý UNS 15.- 5.- -50
* 28199090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2820 Oxidy mangánu:

28201000 - Oxid manganičitý UNS 15.- 5.- -50
282090 - Ostatné:

* 28209010 -- Oxid manganatý obsahujúci 77 %
    alebo viac hmotnosti mangánu UNS 15.- 5.- -50
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

* 28209090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2821 Oxidy a hydroxidy železa; farebné
hlinky obsahujúce 70 % alebo viac
hmotnosti viazaného železa vyjadreného
ako Fe2O3:

28211000 - Oxidy a hydroxidy železa UNS 28.- 5.9 -50
28212000 - Farebné hlinky UNS 62.- 7.2 -50

28220000 Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerčné
oxidy kobaltu UNS 5.- bez cla -100

28230000 Oxidy titánu UNS 15.- 5.- -50

2824 Oxidy olova;  červené mínium a oranžové
mínium:

28241000 - Oxid olovnatý (glieda, masikot) UNS 8.5 bez cla -100
28242000 - Mínium a oranžové mínium UNS 8.5 bez cla -100
28249000 - Ostatné UNS 8.5 bez cla -100

2825 Hydrazín a hydroxylamín a ich anor-
ganické soli; iné anorganické zásady;
iné oxidy, hydroxidy a peroxidy
kovov:

28251000 - Hydrazín a hydroxylamín a ich
   anorganické soli UNS 15.- 5.- -50

28252000 - Oxid lítny a hydroxid lítny UNS 15.- 5.- -50
28253000 - Oxidy a hydroxidy vanádu UNS 15.- 5.- -50
28254000 - Oxidy a hydroxidy niklu UNS 15.- 5.- -50
28255000 - Oxidy a hydroxidy medi UNS 15.- 5.- -50
28256000 - Oxidy germánia a oxid zirkoničitý UNS 15.- 5.- -50
28257000 - Oxidy a hydroxidy molybdénu UNS 15.- 5.- -50
28258000 - Oxidy antimónu UNS 15.- 5.- -50
282590 - Ostatné:

* -- Oxid, hydroxid a peroxid vápenatý:
* 28259011 --- Hydroxid vápenatý s čistotou 98 %

     alebo viac, počítané na suchú hmot-
     nos�, vo forme častíc, z ktorých:
     - nie viac ako 1 % z hmotnosti má
       ve¾kos� väčšiu ako 75 mikrometrov
      a
     - nie viac ako 4 % hmotnosti má ve¾-
        kos� menšiu ako 1,3 mikrometrov UNS bez cla bez cla

* 28259019 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
28259020 -- Oxid a hydroxid berýlia UNS bez cla bez cla
28259030 -- Oxidy cínu UNS bez cla bez cla
28259040 -- Oxidy a hydroxidy wolfrámu UNS bez cla bez cla
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

28259050 -- Oxidy ortuti UNS bez cla bez cla
28259060 -- Oxidy kadmia UNS bez cla bez cla
28259080 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

V. SOLI A PEROXOSOLI  ANOR-
     GANICKÝCH KYSELÍN A KOVOV

2826 Fluoridy; fluorokremičitany, fluo-
rohlinitany a ostatné komplexné
soli fluóru:

- Fluoridy:
28261100 -- Fluorid amónny alebo sodný UNS 15.- 5.- -50
28261200 -- Fluorid hlinitý UNS 15.- 7.3 -50
28261900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
28262000 - Fluorokremičitany sodíka a draslíka UNS 15.- bez cla -50
28263000 - Hexafluorohlinitan sodný  (syntetický

  kryolit) UNS 15.- 5.- -50
282690 - Ostatné:
28269010 -- Hexafluorozirkoničitan draselný UNS 15.- 5.- -50
28269090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2827 Chloridy, chlorid-oxidy, chlorid-hydro-
xidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy
a jodid-oxidy:

28271000 - Chlorid amónny UNS 44.- 6.7 -50
28272000 - Chlorid vápenatý UNS 12.- 4.3 -50

- Ostatné chloridy:
28273100 -- Horčíka UNS bez cla bez cla
28273200 -- Hliníka UNS 44.- 6.7 -50
28273300 -- Železa UNS 70.- 5.- -50
28273400 -- Kobaltu UNS 15.- 5.- -50
28273500 -- Niklu UNS 15.- 5.- -50
28273600 -- Zinku UNS 70.- 7.3 -50
28273800 -- Bária UNS 12.- 4.3 -50
282739 -- Ostatné:
28273910 --- Cínu UNS 3.- 1.5 -100
28273990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy:
28274100 -- Medi UNS 15.- 5.- -50
282749 -- Ostatné:
28274910 --- Olova UNS 14.- bez cla -50
28274990 --- Ostatné UNS 14.- 4.9 -50

- Bromidy a bromid-oxidy:
28275100 -- Bromidy sodíka alebo draslíka UNS 15.- 5.- -50
28275900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
28276000 - Jodidy a jodid-oxidy UNS 30.- 6.2 -50
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

2828 Chlórnany, komerčný chlórnan vápe-
natý; chloritany; brómany:

28281000 - Komerčný chlórnan vápenatý
   a ostatné chlórnany vápenaté UNS 15.- 5.- -50

28289000 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2829 Chlorečnany a chloristany; bromič-
nany a bromistany; jodičnany a jo-
distany:

- Chlorečnany:
28291100 -- Sodné UNS 20.- 5.6 -100
28291900 -- Ostatné UNS 18.- 5.- -50
282990 - Ostatné:
28299010 -- Chloristany UNS 15.- 5.- -50
28299050 -- Bromičnan draselný UNS 15.- 5.- -50
28299060 -- Bromičnan sodný UNS 15.- 5.- -50
28299080 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2830 Sulfidy (sírniky); polysulfidy:

28301000 - Sodné sulfidy UNS 66.- 7.2
28302000 - Sulfid zinočnatý UNS 70.- 7.3 -50
28303000 - Sulfid kademnatý UNS 6.5 2.5 -100
283090 - Ostatné:

-- Sulfidy:
28309011 --- Vápnika, antimónu, železa UNS 26.- 5.7 -50
28309019 --- Ostatné UNS 26.- 5.7 -50
28309090 -- Polysulfidy UNS 26.- 5.7 -50

2831 Ditioničitany a sulfoxyláty:

28311000 - Sodíka UNS 15.- 5.- -50
28319000 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2832 Siričitany; tiosírany:

28321000 - Sodné siričitany UNS 10.- 3.8 -100
28322000 - Ostatné siričitany UNS 10.- 3.8 -100
28323000 - Tiosírany UNS 10.- 3.8 -100

2833 Sírany; kamence; peroxosírany
(persírany):

- Sírany sodné:
28331100 -- Síran disodný UNS 20.- 3.- -100
28331900 -- Ostatné UNS 14.- 4.8 -50

- Ostatné sírany:
28332100 -- Horčíka UNS 64.- bez cla -50
28332200 -- Hliníka UNS 8.- 3.- -100
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28332300 -- Chrómu UNS 8.- 3.- -100
28332400 -- Niklu UNS 64.- bez cla -50
28332500 -- Medi UNS 10.- 7.3 -50
28332600 -- Zinku UNS 8.- bez cla -50
28332700 -- Bária UNS 64.- 5.- -50
283329 -- Ostatné:
28332910 --- Kadmia UNS 8.- 3.- -100
28332930 --- Kobaltu; titanu UNS 8.- 3.- -100
28332950 --- Železa UNS 8.- 3.- -100
28332970 --- Ortuti; olova UNS 8.- 3.- -100
28332990 --- Ostatné UNS 8.- 3.- -100
283330 - Kamence:
28333010 -- Dvojsíran hlinito-amónny UNS 8.- 3.- -100
28333090 -- Ostatné UNS 8.- 3.- -100
28334000 - Peroxosírany (persírany) UNS 15.- 5.- -50

2834 Dusitany; dusičnany:

28341000 - Dusitany UNS 16.- bez cla -50
- Dusičnany:

28342100 -- Draslíka UNS 48.- 6.8 -50
28342200 -- Bizmutu UNS 15.- bez cla -50
283429 -- Ostatné:
28342910 --- Bária; berýlia; kadmia; kobaltu; niklu UNS 48.- 6.8 -50
28342930 --- Medi; ortuti; UNS 48.- 6.8 -50
28342950 --- Olova UNS 48.- 6.8 -50
28342990 --- Ostatné UNS 48.- 6.8 -50

2835 Fosfornany (hypofosfity), fosforitany
(fosfity), fosforečnany a polyfosfo-
rečnany:

28351000 - Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany
   (fosfity) UNS 24.- 4.8 -50
- Fosforečnany:

28352200 -- Mono- alebo disodné UNS 44.- 6.7 -50
28352300 -- Trisodné UNS 44.- 6.7 -50
28352400 -- Draslíka UNS 14.- 4.8 -50
283525 -- Hydrogenortofosforečnan vápenatý

    (dicalcium phosphate):
28352510 --- S obsahom fluóru menej  ako 0,005 %

     hmotnosti  na suchý odvodnený
     produkt UNS 42.- 6.7 -50

28352590 --- S obsahom fluóru 0,005 % alebo
     viac, ale menej ako 0,2 % hmot-
     nosti na suchý odvodnený produkt UNS 42.- 6.7 -50

283526 -- Ostatné fosforečnany vápnika:
28352610 --- S obsahom fluóru menej  ako

     0,005 % hmotnosti na suchý odvodnený
     produkt UNS 42.- 6.7 -50

28352690 --- S obsahom fluóru 0,005 % alebo
     viac, hmotnosti na suchý odvodnený
     produkt UNS 42.- 6.7 -50
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283529 -- Ostatné:
28352910 --- Triamónne UNS 14.- 4.8 -50
28352990 --- Ostatné UNS 14.- 4.8 -50

- Polyfosforečnany:
28353100 -- Trifosforečnan sodný (sodium tripo-

     lyphosphate) UNS 44.- 8.1
283539 -- Ostatné:
28353910 --- Amónne UNS 24.- 4.8 -50
28353930 --- Sodné UNS 24.- 4.8 -50
28353970 --- Ostatné UNS 24.- 4.8 -50

2836 Uhličitany; peroxouhličitany (per-
uhličitany); komerčný uhličitan amónny
obsahujúci karbaminan amónny
(amidouhličitan amónny):

28361000 - Komerčný uhličitan amónny a ostat-
  né uhličitany amónne UNS 40.- 6.6 -50

28362000 - Uhličitan sodný UNS 34.- bez cla -100
28363000 - Hydrogenuhličitan sodný (sodium

   bicarbonate) UNS 40.- 6.6 -50
28364000 - Uhličitany draselné UNS 40.- 2.- -100
28365000 - Uhličitan vápenatý UNS 40.- 6.6 -50
28366000 - Uhličitan bárnatý UNS 5.- 1.5 -100
28367000 - Uhličitan olovnatý UNS 15.- 5.- -50

- Ostatné:
28369100 -- Uhličitany lítia UNS 40.- 2.- -100
28369200 -- Uhličitan strontnatý UNS 5.- bez cla -100
283699 -- Ostatné:

--- Uhličitany:
28369911 ---- Horčíka a medi UNS 15.- 5.- -50
28369918 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
28369990 --- Peroxouhličitany (peruhličitany) UNS 15.- 5.- -50

2837 Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexné
kyanidy:

- Kyanidy a kyanid-oxidy:
28371100 -- Sodíka UNS 15.- 6.5 -50
28371900 -- Ostatné UNS 15.- 6.5 -50
28372000 - Komplexné kyanidy UNS 13.- 8.1

28380000 Fulmináty, kyanatány a tiokyanatány UNS 18.- 5.5 -50

2839 Kremičitany (silikáty); komerčné
kremičitany alkalických kovov:

- Sodíka:
28391100 -- Metakremičitany sodné UNS 15.- bez cla -50
28391900 -- Ostatné UNS 45.- 7.3 -50
28392000 - Draslíka UNS 15.- 5.- -50



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 207

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2605

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

28399000 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2840 Boritany; peroxoboritany (perboritany):

- Tetraboritan sodný (borax):
28401100 -- Bezvodý UNS 26.- bez cla -50
284019 -- Ostatné:

* 28401910 --- Pentahydrát tetraboritanu sodného UNS 26.- bez cla -50
* 28401990 --- Ostatné UNS 26.- bez cla -50

284020 - Ostatné boritany:
28402010 -- Boritany sodíka, bezvodé UNS 15.- bez cla -100
28402090 -- Ostatné UNS 15.- bez cla -100
28403000 - Peroxoboritany (perboritany) UNS 15.- bez cla -50

2841 Soli oxokovových alebo peroxokovo-
vých kyselín:

28411000 - Hlinitany UNS 14.- bez cla -50
28412000 - Chromany zinku alebo olova UNS 14.- bez cla -50
28413000 - Dichroman sodný UNS 34.- bez cla -100
28414000 - Dichroman draselný UNS 34.- bez cla -100
28415000 - Ostatné chromany a dichromany;

   peroxochromany UNS 21.- bez cla -50
- Manganitany, manganany a manga-
   nistany:

28416100 -- Manganistan draselný UNS 14.- 1.9 -50
28416900 -- Ostatné UNS 14.- 1.9 -50
28417000 - Molybdenany UNS 14.- bez cla -50
28418000 - Volframany UNS 14.- bez cla
284190 - Ostatné:
28419010 -- Antimoničnany UNS 12.- 3.- -100
28419030 -- Zinočnatany a vanadičnany UNS 12.- 3.- -100
28419090 -- Ostatné UNS 12.- 3.- -100

2842 Ostatné soli anorganických kyselín
a peroxokyselín okrem azidov:

28421000 - Podvojné alebo komplexné kremi-
  čitany UNS 15.- 5.- -50

284290 - Ostatné:
28429010 -- Soli, podvojné soli alebo komplexné

    soli kyseliny seleničitej  alebo teluričitej UNS 14.- 4.8 -50
28429090 -- Ostatné UNS 14.- 4.8 -50

VI. RÔZNE

2843 Drahé kovy v koloidnom stave; anor-
ganické alebo organické zlúčeniny
drahých kovov, chemicky definované
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aj nedefinované; amalgámy  drahých
kovov:

284310 - Drahé kovy v koloidnom stave:
28431010 -- Striebro UNS 14.- 4.8 -50
28431090 -- Ostatné UNS 14.- 4.8 -50

- Zlúčeniny striebra:
28432100 -- Dusičnan strieborný UNS 14.- 4.8 -50
28432900 -- Ostatné UNS 10.5 3.8 -100
28433000 - Zlúčeniny zlata UNS 14.- 4.8 -50
284390 - Ostatné zlúčeniny; amalgámy:
28439010 -- Amalgámy UNS 14.- 4.8 -50
28439090 -- Ostatné UNS 14.- 4.8 -50

2844 Rádioaktívne chemické prvky a rá-
dioaktívne izotopy (vrátane štiepnych
alebo reprodukčných chemických
prvkov a izotopov) a ich zlúčeniny;
zmesi a zvyšky obsahujúce tieto
výrobky:

284410 - Prírodný urán a jeho zlúčeniny; zlia-
  tiny, disperzie (vrátane cermetov),
  keramické výrobky a zmesi obsahu-
  júce prírodný urán alebo prírodné
  zlúčeniny uránu:
-- Prírodný urán:

28441010 --- Surový; odpad a úlomky (Euratom) UNS 10.- 2.5 -100
--- Spracovaný:

28441031 ---- Tyče, prúty, uholníky, tvarovky a
       profily, drôty, dosky a pásy (Euratom) UNS 10.- 2.5 -100

28441039 ---- Ostatný (Euratom) UNS 10.- 2.5 -100
28441050 -- Ferourán UNS 10.- 2.5 -100
28441090 -- Ostatný (Euratom) UNS 10.- 2.5 -100
284420 - Urán obohatený U 235  (uránom 235)

   a jeho zlúčeniny; plutónium a jeho
   zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrá-
   tane cermetov), keramické výrobky
   a zmesi obsahujúce urán obohatený
   U 235 (uránom 235), plutóniom alebo
   zlúčeniny týchto výrobkov:
-- Urán obohatený U 235 (uránom
    235) a jeho zlúčeniny; zliatiny, disper-
    zie (vrátane cermetov), keramické
    výrobky a zmesi obsahujúce urán
    obohatený uránom 235 alebo zlú-
    čeniny týchto výrobkov, s obsahom
    uránu 235:
--- Menším ako 20 % hmotnosti:

28442021 ---- Ferourán UNS 15.- 5.-
28442029 ---- Ostatné (Euratom) UNS 15.- 5.-

--- 20 % hmotnosti a vyšším:
28442031 ---- Ferourán UNS 15.- 5.-
28442039 ---- Ostatné (Euratom) UNS 15.- 5.-
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-- Plutónium a jeho zlúčeniny; zliatiny,
    disperzie (vrátane cermetov), ke-
    ramické výrobky a zmesi obsahu-
    júce plutónium alebo zlúčeniny
    týchto výrobkov:
--- Zmesi uránu a plutónia

28442051 ---- Ferourán UNS 15.- 5.-
28442059 ---- Ostatné (Euratom) UNS 15.- 5.-

--- Ostatné:
28442081 ---- Ferourán UNS 15.- 5.-
28442089 ---- Ostatné UNS 15.- 5.-
284430 - Urán ochudobnený o U 235 a jeho

   zlúčeniny; tórium a jeho zlúčeniny;
   zliatiny, disperzie (vrátane cerme-
   tov), keramické výrobky a zmesi
   obsahujúce urán ochudobnený
   o U 235, tórium alebo zlúčeniny
   týchto výrobkov:
-- Urán ochudobnený o U 235; zliatiny,
    disperzie (vrátane cermetov), ke-
    ramické výrobky a zmesi obsahu-
    júce urán ochudobnený o U 235
    alebo zlúčeniny tohto výrobku:

28443011 --- Cermety UNS 10.- 3.3
28443019 --- Ostatné UNS 10.- 3.3

-- Tórium; zliatiny, disperzie (vrátane
    cermetov), keramické výrobky
    a zmesi obsahujúce tórium alebo
    zlúčeniny tohto  výrobku:

28443051 --- Cermety UNS 10.- 3.3
--- Ostatné:

28443055 ---- Surový odpad a úlomky (Euratom) UNS 10.- 3.3
---- Spracovaný:

28443061 ----- Tyče, prúty, uholníky, tvarovky
        a profily, drôty, dosky a pásy (Euratom) UNS 10.- 3.3

28443069 ----- Ostatný (Euratom) UNS 10.- 3.3
-- Zlúčeniny uránu ochudobneného
    o U 235 alebo zlúčeniny tória, tiež
    vo svojich zmesiach:

28443091 --- Z tória alebo z uránu ochudobne-
     ného o U 235, tiež spolu zmiešané (Eura-
     tom) dohromady,  iné ako tóriové soli UNS 10.- 3.3

28443099 --- Ostatné UNS 10.- 3.3
284440 - Rádioaktívne prvky a izotopy a zlú-

  čeniny iné ako položiek 284410,
  284420 alebo 284430; zliatiny, disper-
  zie (vrátane cermetov), keramické
  výrobky a zmesi obsahujúce tieto
  prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rá-
  dioaktívne zvyšky odpady:
-- Urán získaný z U 233 a jeho zlúče-
    niny; disperzné zliatiny (vrátane cer-
    metov), keramické výrobky a zmesi
    a zlúčeniny získané z U 233 a zlúče-
    nín týchto výrobkov:
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28444011 --- Ferourán UNS 15.- 5.- -50
28444019 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

-- Ostatné:
28444020 --- Umelé rádioaktívne izotopy (Euratom) UNS 15.- 5.- -50
28444030 --- Zlúčeniny umelých rádioaktívnych

     izotopov (Euratom) UNS 15.- 5.- -50
28444040 --- Anorganické výrobky po-

     užívaného ako "luminofóry" aktivo-
     vané rádioaktívnymi zlúčeninami UNS 15.- 5.- -50

28444090 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
28445000 - Vyhorené (vyžiarené) palivové

   články (kazety) jadrových reaktorov
   (Euratom) UNS 15.- 5.-

2845 Izotopy  iné ako čísla 2844; ich anor-
ganické alebo organické zlúčeniny,
chemicky definované aj nedefinované:

28451000 - Ťažká voda (deuterium oxide) (Euratom) UNS 15.- 5.- -50
284590 - Ostatné:
28459010 -- Deutérium a jeho zlúčeniny; vodík

    a jeho zlúčeniny obohatené deuté-
    riom; zmesi a roztoky obsahujúce
    tieto výrobky (Euratom) UNS 15.- 5.- -50

28459090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2846 Anorganické alebo organické zlúče-
niny kovov vzácnych zemín, ytria ale-
bo skandia alebo zmesi týchto kovov:

28461000 - Zlúčeniny céru UNS 5.- 1.8 -100
28469000 - Ostatné UNS 9.- 3.4 -100

28470000 Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou UNS 68.- 6.1 -100

28480000 Fosfidy, chemicky definované aj ne-
definované, okrem ferofosforu UNS 15.- 5.- -50

2849 Karbidy, chemicky definované aj
nedefinované:

28491000 - Vápnika UNS 58.- 7.1
28492000 - Kremíka UNS 5.- bez cla -100
284990 - Ostatné:
28499010 -- Bóru UNS 15.- 5.- -50
28499030 -- Volfrámu UNS 15.- 5.- -50
28499050 -- Hliníka; chrómu; molybdénu; vaná-

    du; tantalu alebo titanu UNS 15.- 5.- -50
28499090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
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285000 Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy
chemicky definované aj  nedefinované,
iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidy
čísla 2849:

28500010 - Hydridy UNS 20.- 5.9 -50
28500030 - Nitridy UNS 20.- 5.9 -50
28500050 - Azidy UNS 20.- 5.9 -50
28500070 - Silicidy UNS 20.- 5.9 -50
28500090 - Boridy UNS 20.- 5.9 -50

285100 Ostatné anorganické zlúčeniny (vrá-
tane destilovanej  alebo vodivostnej
vody a vody podobnej čistoty); kva-
palný vzduch (tiež po odstránení vzác-
nych plynov); stlačený  vzduch; amalgá-
my iné ako amalgámy drahých kovov:

28510010 - Destilovaná a vodivostná voda a voda
  podobnej  čistoty UNS 13.- 3.3 -100

28510030 - Kvapalný vzduch (bez oh¾adu na to, či
  z neho boli odstránené vzácne plyny); 
  stlačený vzduch UNS 13.- 3.3 -100

28510090 - Ostatné UNS 13.- 3.3 -100
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29. kapitola

Organické chemické výrobky

Poznámky

1. Ak nie je stanovené inak, zahŕňajú položky tejto kapitoly len
a) samostatne chemicky definované organické zlúčeniny obsahujúce alebo neobsahujúce nečistoty;
b) zmesi dvoch alebo viac izomérov tej istej organickej zlúčeniny (či už obsahujú, alebo neobsahujú nečistoty)

s výnimkou zmesí izomérov acyklických uh¾ovodíkov (iných ako priestorových izomérov) nasýtených i nena-
sýtených (kapitola 27);

c) výrobky čísiel 2936 až 2939 alebo étery alebo estery cukrov a ich soli čísla 2940, alebo výrobky čísla 2941
chemicky definované i nedefinované;

d) výrobky uvedené v písmenách a), b) alebo c) rozpustené vo vode;
e) výrobky uvedené v písmenách a), b) alebo c) rozpustené v iných rozpúš�adlách za predpokladu, že roztok

tvorí bežný a nevyhnutný spôsob úpravy týchto výrobkov, použitý len z bezpečnostných alebo z dopravných
dôvodov, a že rozpúš�adlo neurobí výrobok vhodným skôr na špecifické ako na všeobecné použitie;

f) výrobky uvedené v písmenách a), b), c), d) alebo e) s pridaným stabilizátorom vrátane prípravkov proti
spekaniu nevyhnutným na ich konzerváciu alebo dopravu;

g) výrobky uvedené v písmenách a), b), c), d), e) alebo f) s pridaným protiprašným prostriedkom, farbivom alebo
vonnou látkou na u¾ahčenie ich identifikácie alebo z bezpečnostných dôvodov za predpokladu, že prídavky
neurobia výrobok vhodným skôr na špecifické ako na všeobecné použitie;

h) nasledujúce výrobky upravené na ich štandard na výrobu azofarbív: diazóniové soli, kopulačné zložky
používané na tieto soli a diazovate¾né amíny a ich soli.

2. Do tejto kapitoly nepatrí
a) výrobky čísla 1504 a surový glycerol (číslo 1520);
b) etylalkohol (čísla 2207 alebo 2208);
c) metán alebo propán (číslo 2711);
d) zlúčeniny uhlíka uvedené v poznámke 2 kapitoly 28;
e) močovina (číslo 3102 alebo 3105);
f) farbivá rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (číslo 3203), syntetické organické farbivá, syntetické organické

výrobky používané ako fluorescenčné bieliace prostriedky alebo ako luminofory (číslo 3204) alebo farby alebo
farbivá v balení na predaj v malom (číslo 3212);

g) enzýmy (číslo 3507);
h) metaldehyd, hexametyléntetramín a podobné látky upravené (napr. tablety, tyčinky alebo podobné tvary) na

použitie ako palivo, tekuté palivo alebo palivo vo forme skvapalneného plynu v nádobách na plnenie alebo
dopĺňanie cigaretových alebo podobných zapa¾ovačov s obsahom najviac 300 cm3 (číslo 3606);

ij) výrobky upravené ako náplne do hasiacich prístrojov alebo používané v hasiacich granátoch čísla 3813;
odstraňovače atramentových škvŕn v balení na predaj v malom čísla 3824;

k) optické články napr. z vínanu etyléndiamínu (číslo 9001).

3. Výrobky, ktoré by mohli by� zaradené do dvoch alebo do nieko¾kých čísiel kapitoly, treba zaradi� do posledného
z čísiel pod¾a poradia.

4. V číslach 2904 až 2906, 2908 až 2911 a 2913 až 2920 každá zmienka o halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderivátoch zahŕňa i zmiešané deriváty, ako sú sulfohalogén-, nitrohalogén-, nitrosulfo- alebo nitrosulfo-
halogénderiváty.
Nitro- alebo nitrózoskupiny nemožno považova� za „dusíkaté funkcie“ v zmysle čísla 2929.
V zmysle čísiel 2911, 2912, 2914, 2918 a 2922 je „kyslíkatá funkcia“ obmedzená na funkcie (charakteristické
organické skupiny obsahujúce kyslík) uvedené v číslach 2905 až 2920.

5. a) Estery organických zlúčenín s kyslou funkciou podkapitol I až VII s organickými zlúčeninami týchto
podkapitol treba zaradi� s tou zlúčeninou, ktorá je zaradená do posledného z čísiel pod¾a poradia tejto
podkapitoly.

b) Estery etylalkoholu s organickými zlúčeninami s kyslou funkciou podkapitol I až VII treba zaradi� do toho
istého čísla ako zodpovedajúce zlúčeniny s kyslou funkciou.

c) S výhradou poznámky 1 triedy VI a poznámky 2 kapitoly 28:
(1) anorganické soli organických zlúčenín ako zlúčenín s kyslou, fenolovou alebo s enolovou funkciou alebo

organických zásad podkapitol I až X alebo čísla 2942 treba zaradi� do čísla vhodného pre príslušnú organickú
zlúčeninu;

(2) soli utvorené medzi organickými zlúčeninami podkapitol I až X alebo čísla 2942 treba zaradi� do čísla
vhodného pre zásadu alebo pre kyselinu (vrátane zlúčenín s fenolovou alebo enolovou funkciou), z ktorej
boli utvorené a ktorá je posledná z čísiel pod¾a poradia v tejto kapitole.
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d) Kovové alkoholáty treba zaradi� do toho istého čísla ako zodpovedajúce alkoholy s výnimkou etanolu (číslo
2905).

e) Halidy karboxylových kyselín treba zaradi� do toho istého čísla ako zodpovedajúce kyseliny.

6. Zlúčeniny čísiel 2930 a 2931 sú organické zlúčeniny, ktorých molekuly obsahujú okrem atómov vodíka, kyslíka
alebo dusíka atómy iných nekovov alebo kovov (ako síry, arzénu, ortuti alebo olova) priamo viazané na atómy
uhlíka.
Číslo 2930 (organické zlúčeniny síry) a číslo 2931 (ostatné organoanorganické zlúčeniny) nezahŕňajú sulfo-
alebo halogénderiváty (vrátane zmiešaných derivátov), ktoré neh¾adiac na vodík, kyslík a dusík majú na uhlík
priamo viazané atómy síry alebo halogénov, ktoré im dávajú povahu sulfo- alebo halogénderivátov (alebo
zmiešaných derivátov).

7. Čísla 2932, 2933 a 2934 nezahŕňajú epoxidy s trojčlenným kruhom, ketoperoxidy, cyklické polyméry aldehydov
alebo thioaldehydov, anhydridy viacsýtnych karboxylových kyselín, cyklické estery viacsýtnych alkoholov alebo
fenolov s viacsýtnymi kyselinami alebo imidy viacsýtnych kyselín.
Tieto ustanovenia možno použi� len vtedy, keï polohy heteroatómov v kruhu vyplývajú z cyklizačnej funkcie
alebo z funkcií tu uvedených.

Poznámka k položkám

1. Deriváty chemickej zlúčeniny (alebo skupiny zlúčenín) ktoréhoko¾vek čísla tejto kapitoly sa zaraïujú do rovnakej
položky ako zlúčenina (alebo skupina zlúčenín) za predpokladu, že nie sú špecifickejšie uvedené v inej položke
a že nie je v rámci uvedených položiek žiadna zostatková položka s označením „ostatné“.

Doplnková poznámka

1. Na účely podpoložky 1937 22 00 sa výrazom „hormóny kôry nadobličiek“ rozumejú prírodné hormóny kôry
nadobličiek alebo hormóny vyrobené synteticky a ich deriváty za predpokladu, že si zachovali hormonálnu
aktivitu.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

I. UH¼OVODÍKY A ICH HALOGÉN-
   DERIVÁTY, SULFODERIVÁTY,
   NITRODERIVÁTY A NITRÓZO-
   DERIVÁTY

2901 Acyklické uh¾ovodíky:

290110 - Nasýtené:
29011010 -- Na použitie v energetike  alebo na

    vykurovanie UNS 15.- 2.- -50
29011090 -- Na iné účely UNS 15.- 2.- -50

- Nenasýtené:
290121 -- Etylén:
29012110 -- Na použitie v energetike  alebo na

    vykurovanie UNS 15.- 2.-
29012190 -- Na iné účely UNS 15.- 2.-
290122 -- Propén (propylén):
29012210 --- Na použitie v energetike  alebo na

     vykurovanie UNS 15.- 2.-
29012290 --- Na iné účely UNS 15.- 2.-
290123 -- Butén (butylén) a jeho izoméry:

--- 1-Butén a 2-butén:
29012311 ---- Na použitie v energetike  alebo na

      vykurovanie UNS 15.- 2.-
29012319 ---- Na iné účely UNS 15.- 2.-

--- Ostatné:
29012391 ---- Na použitie v energetike  alebo na

       vykurovanie UNS 15.- 2.-
29012399 ---- Na iné účely UNS 15.- 2.-
290124 -- 1,3-Butadién a izoprén:

--- 1,3-Butadién:
29012411 ---- Na použitie v energetike  alebo na

       vykurovanie UNS 15.- 2.-
29012419 ---- Na iné účely UNS 15.- 2.-

--- Izoprén:
29012491 ---- Na použitie v energetike  alebo na

       vykurovanie UNS 15.- 2.-
29012499 ---- Na iné účely UNS 15.- 2.-
290129 -- Ostatné:
29012920 --- Na použitie v energetike  alebo na

     vykurovanie UNS 15.- 2.- -50
29012980 --- Na iné účely UNS 15.- 2.- -50

2902 Cyklické uh¾ovodíky:

- Cykloalkány (cykloparafíny), cykloalké-
   ny (cykloolefíny) a cykloterpény:

290211 -- Cyklohexán:
29021110 --- Na použitie v energetike  alebo na

     vykurovanie UNS 15.- 2.-
29021190 --- Na iné účely UNS 15.- 2.-
290219 -- Ostatné:
29021910 --- Cykloterpény UNS 15.- 2.- -50
29021930 --- Azulén a jeho alkylderiváty UNS 15.- 2.- -50
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

--- Ostatné:
29021991 --- Na použitie v energetike  alebo na

     vykurovanie UNS 15.- 2.- -50
29021999 ---- Na iné účely UNS 15.- 2.- -50
290220 - Benzén:
29022010 -- Na použitie v energetike  alebo na

    vykurovanie UNS 15.- 2.-
29022090 -- Na iné účely UNS 15.- 2.-
290230 - Toluén:
29023010 -- Na použitie v energetike  alebo na

     vykurovanie UNS 15.- 2.-
29023090 -- Na iné účely UNS 15.- 2.-

- Xylény:
29024100 -- o-Xylén UNS 15.- 2.-
29024200 -- m-Xylén UNS 15.- 2.-
29024300 -- p-Xylén UNS 15.- 2.-
290244 -- Zmes izomérov xylénu:
29024410 --- Na použitie v energetike  alebo na

     vykurovanie UNS 15.- 2.-
29024490 --- Na iné účely UNS 15.- 2.-
29025000 - Styrén UNS 15.- 2.- -50
29026000 - Etylbenzén UNS 15.- 2.-
29027000 - Kumén UNS 15.- 2.-
290290 - Ostatné:
29029010 -- Naftalén a antracén UNS 15.- 2.-
29029030 -- Bifenyl a terfenyly UNS 15.- 2.-

* 29029050 -- Vinyltoluény UNS 15.- 2.-
* 29029060 -- 1,3-Diiozopropylbenzén UNS 15.- 2.-
* 29029080 -- Ostatné UNS 15.- 2.-

2903 Halogénderiváty uh¾ovodíkov:

- Nasýtené chlórderiváty acyklických
  uh¾ovodíkov:

29031100 -- Chlórmetán (metylchlorid) a chlór-
    etán (etylchlorid) UNS 15.- 5.- -50

29031200 -- Dichlórmetán (metylénchlorid) UNS 15.- 5.- -50
29031300 -- Chloroform (trichlórmetán) UNS 70.- 7.3 -50
29031400 -- Tetrachlórmetán (chlorid uhličitý) UNS 15.- 8.1
29031500 -- 1,2-Dichlóretán (etyléndichlorid) UNS 15.- bez cla -50
29031600 -- 1,2-Dichlórpropán (propyléndichlo-

    rid) a dichlórbutány UNS 15.- 5.- -50
290319 -- Ostatné:
29031910 --- 1,1,1-Trichlóretán (metylchloroform) UNS 15.- 5.- -50
29031990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Nenasýtené chlórderiváty acyklic-
   kých uh¾ovodíkov:

29032100 -- Vinylchlorid (chlóretylén) UNS 15.- bez cla
29032200 -- Trichlóretylén UNS 15.- 5.- -50
29032300 -- Tetrachlóretylén (perchlóretylén) UNS 15.- 5.- -50
29032900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
290330 - Fluórderiváty, brómderiváty a jód-

   deriváty acyklických uh¾ovodíkov:
29033010 -- Fluoridy UNS 42.- 7.3 -50
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

-- Bromidy:
29033031 --- Dibrómetán a vinylbromid UNS 42.- 7.3 -50
29033033 --- Brómmetán (metylbromid) UNS 42.- 7.3 -50

* 29033035 --- Dibrómmetán UNS 42.- 7.3 -50
* 29033037 --- Ostatné UNS 42.- 7.3 -50

29033090 -- Jodidy UNS 42.- 7.3 -50
- Halogénderiváty acyklických uh¾o-
   vodíkov obsahujú dva alebo
   viac odlišných halogénov:

29034100 -- Trichlórfluórmetán UNS bez cla bez cla
29034200 -- Dichlórdifluórmetán UNS bez cla bez cla
29034300 -- Trichlórtrifluóretány UNS bez cla bez cla
290344 -- Dichlórtetrafluóretány a chlórpenta-

    fluóretán:
29034410 --- Dichlórtetrafluóretány UNS bez cla bez cla
29034490 --- Chlórpentafluóretán UNS bez cla bez cla
290345 -- Ostatné deriváty perhalogénovavé  iba

    s fluórom a chlórom:
29034510 --- Chlórtrifluórmetán UNS bez cla bez cla
29034515 --- Pentachlórfluóretán UNS bez cla bez cla
29034520 --- Tetrachlórdifluóretány UNS bez cla bez cla
29034525 --- Heptachlórfluórpropány UNS bez cla bez cla
29034530 --- Hexachlórdifluórpropány UNS bez cla bez cla
29034535 --- Pentachlórtrifluórpropány UNS bez cla bez cla
29034540 --- Tetrachlórtetrafluórpropány UNS bez cla bez cla
29034545 --- Trichlórpentafluórpropány UNS bez cla bez cla
29034550 --- Dichlórhexafluórpropány UNS bez cla bez cla
29034555 --- Chlórheptafluórpropány UNS bez cla bez cla
29034590 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
290346 -- Brómchlórdifluórmetán, brómtrifluór-

    metán a dibrómtetrafluóretány:
29034610 --- Brómchlórdifluórmetán UNS bez cla bez cla
29034620 --- Brómtrifluórmetán UNS bez cla bez cla
29034690 --- Dibrómtetrafluóretány UNS bez cla bez cla
29034700 -- Ostatné perhalogénové deriváty UNS bez cla bez cla
290349 -- Ostatné:

--- Halogénované  iba s fluórom a
      chlórom:

29034910 ---- Halogénderiváty metánu, etánu alebo
       propánu UNS bez cla bez cla

29034920 ---- Ostatné UNS bez cla bez cla
--- Halogénované  iba s fluórom a
     brómom:

* 29034930 ---- Halogénderiváty metánu, etánu alebo
       propánu UNS bez cla bez cla

* 29034940 ---- Ostatné UNS bez cla bez cla
* 29034980 --- Ostatné UNS bez cla bez cla

- Halogénderiváty cykloalkanických
   cykloalkenických a cykloterpenic-
   kých uh¾ovodíkov:

290351 -- 1,2,3,4,5,6-Hexachlórcyklohexán:
29035110 --- Lindan (gama-HCH gama-BHC) UNS 15.- 5.- -50
29035190 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
290359 -- Ostatné:
29035910 --- 1,2-Dibróm-4-(1,2-dibrómetyl) cyklo-  
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     hexán UNS 15.- 5.- -50
29035930 --- Tetrabrómcyklooktán UNS 15.- 5.- -50
29035990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Halogénderiváty aromatických
  uh¾ovodíkov:

29036100 -- Chlórbenzén, o-dichlórbenzén
    a p-dichlórbenzén UNS 15.- 5.- -50

29036200 -- Hexachlórbenzén a DDT (1,1,1,-tri-
    chlór- 2,2,-bis (p-chlórfenyl) etán UNS 15.- 7,7

290369 -- Ostatné:
29036910 --- 2,3,4,5,6- Pentabrómetylbenzén UNS 42.- 5.- -50
29036990 --- Ostatné UNS 42.- 5.- -50

2904 Sulfo-, nitro- a nitrózoderiváty uh¾ovo-
díkov, tiež halogenované:

29041000 - Deriváty obsahujúce len sulfoskupinu
   ich soli a etylestery UNS 15.- 5.- -50

290420 - Deriváty obsahujúce len nitro- alebo len
   nitrózoskupiny:

29042010 -- Trinitrotoluény a dinitronaftalény UNS 15.- 5.- -50
29042090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
290490 - Ostatné:
29049020 -- Sulfohalogénderiváty UNS 15.- 5.- -50
29049080 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

II. ALKOHOLY A ICH HALOGÉN-,
     SULFO-, NITRO-,  ALEBO  
     NITRÓZODERIVÁTY

2905 Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-,
nitro- alebo nitrozoderiváty:

- Nasýtené jednosýtne alkoholy:
29051100 -- Metanol (metylalkohol) UNS 70.- bez cla
29051200 -- 1-Propanol (propylalkohol) a

    2-propanol (izopropylalkohol) UNS 70.- 7.3 -50
29051300 -- 1-Butanol (n-butylalkohol) UNS 70.- bez cla
290514 -- Ostatné butanoly:
29051410 --- 2-Metylpropán-2-ol (terc-butyl-

     alkohol) UNS 70.- bez cla
29051490 --- Ostatné UNS 70.- bez cla
29051500 -- Pentanol (amylalkohol) a jeho

    izoméry UNS 70.- 7.3
290516 -- Oktanol (oktylalkohol) a jeho

    izoméry:
29051610 --- 2-Etylhexán-1-ol UNS 15.- 5.- -50

* 29051620 --- 2-oktanol UNS 15.- 5.- -50
* 29051680 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

29051700 -- 1-Dodekanol (laurylalkohol), 1-hexa-
    dekanol (cetylalkohol) a 1-oktade-
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    kanol (stearylalkohol) UNS 5.- bez cla -100
290519 -- Ostatné:
29051910 --- Kovové alkoholáty UNS 15.- 5.- -50
29051990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Nenasýtené jednosýtne alkoholy:
290522 -- Acyklické terpenické alkoholy:
29052210 --- Geraniol, citronellol, linalol, rodinol

     a nerol UNS 5.- bez cla -100
29052290 --- Ostatné UNS 5.- bez cla -100
290529 -- Ostatné:
29052910 --- Alylalkohol UNS 15.- 5.- -50
29052990 --- Ostatné UNS 15.- 3.4 -100

- Dioly:
29053100 -- Etylénglykol (etándiol) UNS 15.- 6.1
29053200 -- Propylénglykol (1,2,-propándiol UNS 15.- 5.- -50
290539 -- Ostatné:
29053910 --- 2-Metylpentán - 2,4-diol (hexylén-

     glykol) UNS 15.- 5.- -50
* 29053920 --- 1,3-butándiol UNS 15.- 5.- -50
* 29053930 --- 2,4,7,9-Tetrametyldek-5-án-4,7-diol UNS 15.- 5.- -50
* 29053980 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Ostatné viacsýtne alkoholy:
29054100 -- 2-Etyl-2-(hydroxymetyl) - 1,3-propán-

    diol (trimetylolpropán) UNS 15.- 5.- -50
29054200 -- Pentaerytritol (pentaerytrit) UNS 15.- 5.- -50
29054300 -- Manitol (mannit) UNS 15.- 3.- -100
290544 -- D-Glucitol (sorbitol, sorbit):

--- Vo vodnom roztoku:
29054411 ---- Obsahujúce 2 % alebo menej

       hmotnosti D-manitolu, počítané
       na obsah D-glucitolu UNS 15.- 3.- -100

29054419 ---- Ostatné UNS 15.- 3.- -100
--- Ostatné:

29054491 ---- Obsahujúce 2 % alebo menej
       hmotnosti D-manitolu, počítané na
       obsah D-glucitolu UNS 15.- 3.- -100

29054499 ---- Ostatné UNS 15.- 3.- -100
29054500 -- Glycerol UNS 7.- 1.4
290549 -- Ostatné:
29054910 --- Trioly; tetraoly UNS 15.- 5.- -50

--- Ostatné:
---- Estery glycerolu tvorené kyslou funk-
       ciou zlúčenín čísla 2904:

29054951 ----- Sulfohalogénderiváty UNS 15.- 5.- -50
29054959 ----- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
29054990 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
290550 - Halogén-, sulfo-, nitro - alebo nitró-

   zoderiváty acyklických alkoholov:
29055010 -- Nasýtených jednosýtnych alkoholov UNS 15.- bez cla -50
29055030 -- Nenasýtených jednosýtnych alkoholov UNS 15.- 5.- -50

-- Viacsýtnych alkoholov:
29055091 --- 2,2-Bis(Brómmetyl) propándiol UNS 15.- 5.- -50
29055099 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
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2906 Cyklické alkoholy a ich halogén-,
sulfo-, nitro- alebo  nitrózoderiváty:
 
- Cykloalkanické, cykloalkenické
   alebo cykloterpenické:

29061100 -- Mentol UNS 7.- 2.8 -100
29061200 -- Cyklohexanol, metylcyklohexanoly

    a dimetylcyklohexanoly UNS 12.- 4.-
290613 -- Steroly (steríny) a (inozitoly) inozity:
29061310 --- Steroly UNS 15.- 5.- -50
29061390 --- Inozity UNS 15.- 5.- -50
29061400 -- Terpineoly UNS 7.- 2.8 -100
29061900 -- Ostatné UNS 11.- 3.9 -100

- Aromatické:
29062100 -- Benzylalkohol UNS 7.- 2.8 -100
290629 -- Ostatné:
29062910 --- Cinnamylalkohol UNS 11.- 3.9 -100
29062990 --- Ostatné UNS 11.- 3.9 -100

III. FENOLY, FENOLALKOHOLY
      A ICH  HALOGÉN-, SULFO-,
      NITRO ALEBO NITRÓZODERI-
      VÁTY

2907 Fenoly; fenolalkoholy:

- Monofenoly:
29071100 -- Fenol (hydroxybenzén) a jeho soli UNS 15.- 5.-
29071200 -- Krezoly a ich soli UNS 15.- 2.- -100
29071300 -- Oktylfenol, nonylfenol a ich izoméry;

    ich soli UNS 15.- 2.- -100
29071400 -- Xylenoly a ich soli UNS 15.- 2.- -100

* 290715 -- Naftoly a ich soli:
* 29071510 --- 1-Naftol UNS 15.- 5.- -50

29071590 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
290719 -- Ostatné:
29071910 --- p-terc-Butylfenol UNS 10.- bez cla -100
29071990 --- Ostatné UNS 10.- 2.3 -100

- Polyfenoly:
29072100 -- Rezorcinol (rezorcín) a jeho soli UNS 10.- 3.8 -100
290722 -- Hydrochinón (chinol) a jeho soli:
29072210 --- Hydrochinón (chinol) UNS 15.- 5.- -50
29072290 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
290723 -- 4,4'-Izopropylidéndifenol (bisfenol A,

    difenylolpropán) a jeho soli:
29072310 --- 4,4'-Izopropylidéndifenol (bisfenol A,

     A, difenylolpropán) UNS 15.- 5.- -50
29072390 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
290729 -- Ostatné:
29072910 --- Dihydroxynaftalény a ich soli UNS 15.- 5.- -50
29072990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
29073000 - Fenolalkoholy UNS 15.- 5.- -50
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2908 Halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózo-
deriváty fenolov alebo fenolalkoholov:

290810 - Deriváty obsahujúce len halogénové
   substituenty a ich soli:

29081010 -- Brómderiváty UNS 15.- 5.- -50
29081090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
29082000 - Deriváty obsahujúce len sulfo-

   skupiny, ich soli a estery UNS 15.- 5.- -50
29089000 - Ostatné UNS 10.5 3.8 -100

IV. ÉTERY, ALKOHOLPEROXIDY,
      ÉTERPEROXIDY, KETOPEROXI-
      DY, EPOXIDY S TROJČLENNÝM
      KRUHOM, ACETÁLY A POLO-
      ACETÁLY A ICH HALOGÉN-,
      SULFO-, NITRO-,  ALEBO
       NITRÓZODERIVÁTY

2909 Étery, éteralkoholy, éterfenoly, éteralko-
holfenoly, alkoholperoxidy, éterperoxidy,
ketoperoxidy (chemicky definované  i ne-
definované) a ich halogén-, sulfo-, nitro- 
alebo nitrózoderiváty:

-Acyklické étery a ich halogén-, sulfo-
  nitro- alebo nitrózoderiváty:

29091100 -- Dietyléter UNS 70.- 7.3 -50
29091900 -- Ostatné UNS 65.- 6.3 -50
29092000 - Cykloalkanické, cykloalkenické

   alebo cykloterpenické étery a ich
   alogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózo-
   deriváty UNS 62.- 6.3 -50

290930 - Aromatické étery a ich halogén-,
   sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

29093010 -- Difenyléter UNS 70.- 7.3 -50
-- Brómderiváty:

29093031 --- Pentabrómdifenyléter; 1,2,4,5-tetrabróm-
     fenoxy) benzén UNS 70.- 7.3 -50

* 29093035 --- 1,2-Bis(2,4,6-tribrómfenoxy) etán
     na výrobu akrylonitril-butadién
     styrénu (ABS) UNS 70.- 7.3 -50

* 29093038 --- Ostatné UNS 70.- 7.3 -50
29093090 -- Ostatné UNS 70.- 7.3 -50

- Éteralkoholy a ich halogén-, sulfo-,
  nitro-, alebo nitrózoderiváty:

29094100 -- 2,2"-Oxydietanol (dietylénglykol,
    digol) UNS 70.- 7.3 -50

29094200 -- Monometylétery etylénglykolu alebo
    dietylénglykolu UNS 49.- 6.7 -50

29094300 -- Monobutylétery etylénglykolu alebo
    dietylénglykolu UNS 49.- 6.7 -50
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29094400 -- Ostatné monoalkylétery etyléngly-
    kolu alebo dietylénglykolu UNS 49.- 6.7 -50

290949 -- Ostatné:
--- Acyklické:

* 29094911 ---- 2-(2-Chlóretoxy)etanol UNS 42.- 6.3 -50
* 29094919 ---- Ostatné UNS 42.- 6.3 -50

29094990 --- Cyklické UNS 42.- 6.3 -50
290950 - Éterfenoly, éteralkoholfenoly a ich

  halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitró-
  zoderiváty:

29095010 -- Guajakol a guajakolsulfonáty
    draslíka UNS 15.- 5.5 -50

29095090 -- Ostatné UNS 15.- 5.5 -50
29096000 - Alkoholperoxidy, éterperoxidy, keto-

  peroxidy a ich halogén-, sulfo-, nitro-
  alebo nitrózoderiváty UNS 42.- 6.3 -50

2910 Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly
a epoxyétery s trojčlenným kruhom
a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty:

29101000 - Oxiran (etylénoxid) UNS 15.- 6.5
29102000 - Metyloxiran (propylénoxid) UNS 15.- 6.5
29103000 - 1-Chlór-2,3,-epoxypropán (epichlór

   hydrín) UNS 15.- 6.9 -50
29109000 - Ostatné UNS 15.- 6.5 -50

29110000 Acetály a poloacetály (hemiacetály),
tiež s inou kyslíkatou funkciou a ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitró-
zoderiváty UNS 9.- 3.1 -100

V. ZLÚČENINY S ALDEHYDICKOU
     FUNKCIOU

2912 Aldehydy tiež s inou kyslíkatou funk-
ciou; cyklické polyméry aldehydov; 
paraformaldehyd:

- Acyklické aldehydy bez inej  kyslíka-
  tej funkcie:

29121100 -- Metanal (formaldehyd) UNS 54.- 7.-
29121200 -- Etanal (acetaldehyd) UNS 15.- 2.6 -100
29121300 -- Butanal (butyraldehyd, normálny

    izomér) UNS 15.- 4.3 -50
29121900 -- Ostatné UNS 15.- 4.3 -50

- Cyklické aldehydy bez inej  kyslíkatej
   funkcie:

29122100 -- Benzaldehyd UNS 15.- 4.3 -50
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29122900 -- Ostatné UNS 12.- 3.- -100
29123000 - Aldehydalkoholy UNS 15.- 5.- -50

- Aldehydétery, aldehydfenoly a al-
   dehydy s inou kyslíkatou funkciou:

29124100 -- Vanilín (4-hydroxy-3-metoxy-benzal-
    dehyd) UNS 16.- 5.- -50

29124200 -- Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxyben-
    zaldehyd) UNS 15.- 5.- -50

29124900 -- Ostatné UNS 12.- 3.- -100
29125000 - Cyklické polyméry aldehydov UNS 15.- 5.- -50
29126000 - Paraformaldehyd UNS 15.- 5.- -50

29130000 Halogén, sulfo-, nitro- alebo nitrózo-
deriváty výrobkov čísla 2912 UNS 15.- 5.- -50

VI. ZLÚČENINY S KETONICKOU
      FUNKCIOU A ZLÚČENINY S
      CHINÓNOVOU FUNKCIOU

2914 Ketóny a chynóny tiež s inou kyslíkatou
funkciou a ich halogén-, sulfo-, nitro-
alebo nitrozoderiváty:

- Acyklické ketóny bez inej kyslíkatej
  funkcie:

29141100 -- Acetón UNS 62.- bez cla
29141200 -- Butanón (metyletylketón) UNS 62.- bez cla
29141300 -- 4-Metyl-2-pentanón (metylizobu-

    tylketón) UNS 15.- bez cla
291419 -- Ostatné:

* 29141910 --- 5-Metyl-2-hexanón UNS 15.- 5.- -50
* 29141990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Cykloalkanické, cykloalkenické
   alebo cykloterpenické ketóny bez
   inej  kyslíkatej  funkcie:

29142100 -- Gáfor UNS 8.5 3.3 -100
29142200 -- Cyklohexanón a metylcyklohexa-

    nóny UNS 8.- 3.-
29142300 -- Ionóny a metylionóny UNS 5.- bez cla -100
29142900 -- Ostatné UNS 7.5 2.6 -100

- Aromatické ketóny bez inej kyslíkatej
   funkcie:

29143100 -- Fenylacetón (1-fenylpropán - 2-ón) UNS 8.- bez cla -100
29143900 -- Ostatné UNS 8.- bez cla -100
291440 - Ketoalkoholy a ketoaldehydy:
29144010 -- 4-Hydroxy-4-metyl-2-pentanón

    (diacetónalkohol) UNS 15.- 5.- -50
29144090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
29145000 - Ketofenoly a ketóny s inou kyslíkatou

  funkciou UNS 15.- 5.- -50
- Chinóny:
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29146100 -- Antrachinón UNS 15.- 5.- -50
* 291469 -- Ostatné:
* 29146910 --- 1,4-Naftochinón UNS 12.- 4.4 -50
* 29146990 --- Ostatné UNS 12.- 4.4 -50

291470 - Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózo-
   deriváty:

29147010 -- 4'-terc-Butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-di-
    nitroacetofenón (ketónové pižmo) UNS 15.- 5.- -50

29147090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

VII. KARBOXYLOVÉ  KYSELINY A
       ICH ANHYDRIDY, HALOGENI-
       DY, PEROXIDY A PEROXYKY-
       SELINY A ICH HALOGÉN-, SUL-
       FO-, NITRO-, ALEBO NITRÓZO-
       DERIVÁTY

2915 Nasýtené acyklické monokarboxylové ky-
seliny a ich anhydridy, halogenidy, pero-
xidy a peroxokyseliny; ich halogén-, 
sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

- Kyselina mravčia, jej soli a estery:
29151100 -- Kyselina mravčia UNS 15.- bez cla -50
29151200 -- Soli kyseliny mravčej UNS 70.- bez cla -50
29151300 -- Estery kyseliny mravčej UNS 44.- bez cla -50

- Kyselina octová a jej soli; acetanhydrid:
29152100 -- Kyselina octová UNS 70.- bez cla -50
29152200 -- Octan sodný UNS 70.- 9.3
29152300 -- Octany kobaltu UNS 70.- 7.3 -50
29152400 -- Acetanhydrid UNS 70.- 7.3 -50
29152900 -- Ostatné UNS 32.- 5.6 -50

- Estery kyseliny octovej:
29153100 -- Etylacetát UNS 70.- 7.3
29153200 -- Vinylacetát UNS 70.- bez cla -100
29153300 -- n-Butylacetát UNS 70.- 7.3
29153400 -- Izobutylacetát UNS 70.- 7.3
29153500 -- 2-Etoxyetylacetát UNS 70.- 7.3 -50
291539 -- Ostatné:
29153910 --- Propylacetát a izopropylacetát UNS 34.- 6.4 -50
29153930 --- Metylacetát, pentylacetát (amyl-

     acetát), izopentylacetát (izoamyl-
     acetát) a glyceroacetáty UNS 34.- 6.4 -50

29153950 --- p-Tolylacetát, fenylpropylacetáty,
     benzylacetát, rodinylacetát, san-
     talylacetát a acetáty fenyletán-
      -1,2-diolu UNS 34.- 6.4 -50

29153990 --- Ostatné UNS 34.- 6.4 -50
29154000 - Mono-, di- alebo trichlóroctové

  kyseliny, ich soli a estery UNS 32.- bez cla -50
29155000 - Kyselina propiónová, jej soli

   a estery UNS 32.- 5.8 -50
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291560 - Kyseliny maslové, kyseliny valerové,
  ich soli a estery:
-- Kyseliny maslové a ich soli a estery:

* 29156011 --- 1-Izopropyl-2,2-dimetyltrimetylén
     diizobutyrát UNS 32.- 5.8 -50

* 29156019 --- Ostatné UNS 32.- 5.8 -50
29156090 -- Kyseliny valerové a ich soli a estery UNS 32.- 5.8 -50
291570 - Kyselina palmitová, kyselina stearová,

   ich soli a estery:
29157015 -- Kyselina palmitová UNS 32.- 6.3 -50
29157020 -- Soli a estery kyseliny palmitovej UNS 32.- 6.3 -50
29157025 -- Kyselina stearová UNS 32.- 6.3 -50
29157030 -- Soli kyseliny stearovej UNS 32.- 6.3 -50
29157080 -- Estery kyseliny stearovej UNS 32.- 6.3 -50
291590 - Ostatné:
29159010 -- Kyselina laurová UNS 32.- 5.- -50
29159020 -- Chlórformaty (chlórkarbonát) UNS 32.- 5.- -50
29159080 -- Ostatné UNS 32.- 5.- -50

2916 Nenasýtené acyklické monokarboxy-
lové kyseliny, cyklické monokarboxy-
lové kyseliny, ich anhydridy, haloge-
nidy, peroxidy, a peroxykyseliny; ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózo-
deriváty:

- Nenasýtené acyklické monokarbo-
  xylové kyseliny, ich anhydridy, halo-
  genidy, peroxidy, peroxykyseliny
  a ich deriváty:

291611 -- Kyselina akrylová a jej  soli:
29161110 --- Kyselina akrylová UNS 32.- 8.7
29161190 --- Soli kyseliny akrylovej UNS 32.- 8.7
291612 -- Estery kyseliny akrylovej:
29161210 --- Metylakrylát UNS 70.- 8.7
29161220 --- Etylakrylát UNS 70.- 8.7
29161290 --- Ostatné UNS 70.- 8.7
29161300 -- Kyselina metakrylová a jej soli UNS 32.- 6.9 -50
291614 -- Estery kyseliny metakrylovej:
29161410 --- Metylmetakrylát UNS 70.- 6.7
29161490 --- Ostatné UNS 70.- 6.7
29161500 -- Kyselina olejová, linolová alebo

    linolénová, ich soli a estery UNS 32.- 7.1 -50
291619 -- Ostatné:
29161910 --- Kyseliny undekánové a ich soli

     a estery UNS 35.- 7.9 -50
29161930 --- Kyselina 2,4-hexadiénová (kyselina

     sorbová) UNS 35.- 7.9 -50
* 29161940 --- Kyselina krotónová UNS 35.- 7.9 -50
* 29161980 --- Ostatné UNS 35.- 7.9 -50

29162000 - Cykloalkanické, cykloalkenické ale-
   bo cykloterpenické monokarboxylo-
   vé kyseliny, ich anhydridy, halogeni-
   dy,  peroxidy, peroxykyseliny a ich
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   deriváty UNS 32.- bez cla -50
- Aromatické monokarboxylové kyseliny
  ich anhydridy, peroxidy, peroxokyseliny
  a ich deriváty:

29163100 -- Kyselina benzoová, jej soli a estery UNS 30.- 6.5 -50
291632 -- Benzoylperoxid a benzoylchlorid:
29163210 --- Benzoylperoxid UNS 70.- 7.9 -50
29163290 --- Benzoylchlorid UNS 70.- 7.9 -50
29163400 -- Kyselina fenyloctová a jej  soli UNS 32.- 6.9 -50
29163500 -- Estery kyseliny fenyloctovej UNS 32.- 6.9 -50
29163900 -- Ostatné UNS 30.- 6.2 -50

2917 Polykarboxylové kyseliny, ich anhydri-
dy, halogenidy, peroxidy a peroxyky-
seliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty:

- Acyklické polykarboxylové kyseliny,
   ich anhydridy, halogenidy, pero-
   xidy, peroxykyseliny a ich deriváty:

29171100 -- Kyselina š�avelová, jej soli a estery UNS 31.- 6.6 -50
291712 -- Kyselina adipová, jej soli a estery:
29171210 --- Kyselina adipová a jej soli UNS 15.- 1.- -100
29171290 --- Estery adipovej kyseliny UNS 15.- 1.- -100
291713 -- Kyselina azelaová, kyselina sebako-

    vá, ich soli a estery:
* 29171310 --- Kyselina sebaková UNS 15.- 5.- -50
* 29171390 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

29171400 --- Maleinanhydrid UNS 15.- 1.- -100
291719 --- Ostatné:
29171910 ---- Kyselina malonová, jej soli a estery UNS 15.- 5.- -50
29171990 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
29172000 - Cykloalkanické, cykloalkenické ale-

   bo cykloterpenické polykarboxylo-
   vé kyseliny, ich anhydridy, haloge-
   nidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich
   deriváty UNS 15.- 5.- -50
- Aromatické polykarboxylové kyseli-
   ny, ich anhydridy, halogenidy, pero-
   xidy, peroxykyseliny a ich deriváty:

29173100 -- Dibutylortoftaláty UNS 17.- 5.3 -50
29173200 -- Dioktylortoftaláty UNS 15.- 5.- -50
29173300 -- Dinonyl alebo didecylortoftaláty UNS 15.- 5.- -50
291734 -- Ostatné estery kyseliny ortoftalovej:
29173410 --- Diizooktyl-, diizononyl- a diizodecyl-

     ortoftaláty UNS 17.- 5.1 -50
29173490 --- Ostatné UNS 17.- 5.1 -50
29173500 -- Ftalanhydrid UNS 15.- bez cla
29173600 -- Kyselina tereftalová a jej soli UNS 15.- 5.- -50
29173700 -- Dimetyltereftalát UNS 16.- bez cla
291739 -- Ostatné:

--- Brómderiváty:
* 29173911 ---- Estery alebo anhydridy kyseliny

      tetrabromoftalovej UNS 16.- 5.1 -50
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* 29173919 ---- Ostatné UNS 16.- 5.1 -50
--- Ostatné:

* 29173930 ---- Kyselina benzén-1,2,4-trikarboxylová UNS 16.- 5.1 -50
* 29173940 ---- Izoftaloyl dichlorid obsahujúci 0,8%

       alebo menej hmotnosti tetraftaloyl-
       dichloridu UNS 16.- 5.1 -50

* 29173950 ---- Kyselina naftalén-1,4,5,8-tetrakarbo-
       xylová UNS 16.- 5.1 -50

* 29173960 ---- Tetrachlórftalový anhydrid UNS 16.- 5.1 -50
* 29173970 ---- 3,5-bis(metoxykarbonyl)benzénsultonát

       sodný UNS 16.- 5.1 -50
* 29173990 ---- Ostatné UNS 16.- 5.1 -50

2918 Karboxylové kyseliny s pridanou kyslí-
katou funkciou a ich anhydridy, halo-
genidy, peroxidy a peroxykyseliny;
ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nit-
rózoderiváty:

- Karboxylové kyseliny s alkoholovou
  funkciou, ale bez inej kyslíkatej funk-
  cie, ich anhydridy, halogenidy, pero-
  xidy, peroxykyseliny a ich deriváty:

29181100 -- Kyselina mliečna, jej  soli a estery UNS 15.- 5.- -50
29181200 -- Kyselina vínna UNS 20.- 5.8 -50
29181300 -- Soli a estery kyseliny vínnej UNS 18.- 5.3 -50
29181400 -- Kyselina citrónová UNS 26.- 8.3
29181500 -- Soli a estery kyseliny citrónovej UNS 10.- 4.2 -50
29181600 -- Kyselina glukónová, jej soli a estery UNS 13.- 5.- -50
29181700 -- Kyselina fenylglykolová (kyselina

    mand¾ová), jej  soli a estery UNS 15.- 5.- -50
291819 -- Ostatné:
29181910 --- Kyselina jablčná, jej solli a estery UNS 15.- 5.- -50
29181930 --- Kyselina cholová, 3-alfa, 12-alfa-

     -dihydroxy-5-beta-cholan - 24-ová
     (kyselina deoxycholová), ich soli
     a estery UNS 15.- 5.- -50

* 29181940 --- 2,2-bis(hydroxymetyl) propiónová
     kyselina UNS 15.- 5.- -50

* 29181980 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
- Karboxylové kyseliny s fenolickou
  funkciou, avšak bez inej  kyslíkatej
  funkcie, ich anhydridy, halogenidy,
  peroxidy, peroxykyseliny a ich
  deriváty:

29182100 -- Kyselina salicylová a jej soli UNS 42.- 6.9 -50
29182200 -- Kyselina o-acetylsalicylová, jej soli

    a estery UNS 42.- 7.9 -50
291823 -- Ostatné estery kyseliny salicylovej

    a ich soli:
29182310 --- Metylsalicylát a fenylsalicylát (salol) UNS 35.- 5.5 -50
29182390 --- Ostatné UNS 35.- 5.5 -50
291829 -- Ostatné:
29182910 --- Sulfosalicylové kyseliny, hydroxynaf-
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     tokyseliny; ich soli a estery UNS 42.- 6.9 -50
29182930 --- Kyselina 4-hydroxybenzoová, jej

     soli a estery UNS 42.- 6.9 -50
29182950 --- Kyselina galová, jej soli a estery UNS 42.- 6.9 -50
29182990 --- Ostatné UNS 42.- 7.1 -50
29183000 - Karboxylové kyseliny s aldehydickou

   alebo ketonickou funkciou, ale
   bez inej kyslíkatej funkcie, ich anhyd-
   ridy, halogenidy, peroxidy,
   peroxykyseliny a ich deriváty UNS 15.- 5.- -50

291890 - Ostatné:
* 29189010 -- 2,6-Dimetoxybenzoová kyselina UNS 15.- 5.- -50
* 29189020 -- Dicamba UNS 15.- 5.- -50
* 29189030 -- Fenoxyacetát sodný UNS 15.- 5.- -50
* 29189090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

VIII. ESTERY ANORGANICKÝCH
         KYSELÍN A ICH SOLI, A  ICH
         HALOGÉN-, SULFO-, NITRO-,
         ALEBO NITRÓZODERIVÁTY

291900 Fosforečné estery a ich soli, vrátane
laktofosfátov; ich halogén-, sulfo-,
nitro- alebo nitrózoderiváty:

29190010 - Tributylfosfáty, trifenylfosfát, tritolyl-
   fosfáty, trixylylfosfáty a tris (2-chlór-
   etyl) fosfát UNS 26.- 4.2 -50

29190090 - Ostatné UNS 26.- 4.2 -50

2920 Estery ostatných anorganických kyse-
lín (okrem esterov halogénvodíkov)
a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro-
alebo nitrózoderiváty:

29201000 - Tiofosforečné estery (phosphoro-
   thioates) a ich soli; ich halogén-
   sulfo-, nitro alebo nitrózoderiváty UNS 38.- 7.- -50

292090 - Ostatné:
29209010 -- Estery kyseliny sírovej a estery kyseliny

    uhličitej  a ich soli a ich halogén-,
    sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty UNS 33.- 6.1 -50

29209020 -- Dimetylfosfát UNS 33.- 6.1 -50
29209030 -- Trimetylfosfát UNS 33.- 6.1 -50
29209080 -- Ostatné výrobky UNS 33.- 6.1 -50



Strana 228 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2626

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

IX. ZLÚČENINY S  DUSÍKATOU
      FUNKCIOU

2921 Zlúčeniny s amínovou funkciou:

- Acyklické monoamíny a ich deriváty;
  ich soli:

292111 -- Metylamín, di- alebo trimetylamín
    a ich soli:

29211110 --- Metylamín, di- alebo trimetylamín UNS 15.- bez cla -50
29211190 --- Soli UNS 15.- 5.- -50
29211200 -- Dietylamín a jeho soli UNS 15.- 5.- -50
292119 -- Ostatné:
29211910 --- Trietylamín a jeho soli UNS 15.- 5.- -50
29211930 --- Izopropylamín a jeho soli UNS 15.- 5.- -50

* 29211940 --- 1,1,3,3-Tetrametylbutylamín UNS 15.- 5.- -50
* 29211980 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Acyklické polyamíny a ich deriváty;
   ich soli:

29212100 -- Etyléndiamín a jeho soli UNS 15.- 5.- -50
29212200 -- Hexametyléndiamín a jeho soli UNS 15.- 5.- -50
29212900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
292130 - Cykloalkanické, cykloalkénické alebo

   bo cykloterpenické mono- alebo
   polyamíny a ich deriváty; ich soli:

29213010 -- Cyklohexylamín a cyklohexyldimetyl-
     amín a ich soli UNS 15.- 7.1 -50

* 29213091 -- Cyklohex-1,3-yléndiamín
    (1,3-diaminocyklohexán) UNS 15.- 7.1 -50

* 29213099 -- Ostatné UNS 15.- 7.1 -50
- Aromatické monoamíny a ich deriváty;
   ich soli:

29214100 -- Anilín a jeho soli UNS 12.- 8.3
292142 -- Deriváty anilínu a ich soli:
29214210 --- Halogén-, sulfo-, nitro- a nitrózode-

     riváty a ich soli UNS 12.- 6.7 -50
29214290 --- Ostatné UNS 12.- 6.7 -50
292143 -- Toluidíny a ich deriváty; ich soli:
29214310 --- Toluidíny a ich soli UNS 12.- 4.1 -50
29214390 --- Ostatné UNS 12.- 4.1 -50
29214400 -- Difenylamín a jeho deriváty; ich soli UNS 15.- 5.- -50
29214500 -- 1-Naftylamín (alfa-naftylamín),

    2-naftylamín (beta-naftylamín)
    a ich deriváty; ich soli UNS 15.- 5.- -50

292149 -- Ostatné:
29214910 --- Xylidíny a ich deriváty; ich soli UNS 15.- 5.- -50
29214990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Aromatické polyamíny a ich deri-
   váty; ich soli:

292151 -- o, m-, p-Fenyléndiamín, diamíno-
    toluény a ich deriváty; ich soli:

* --- o-, m, p-Fenyléndiamín, diamíno-
     toluény a ich halogén-, sulfo-, nitro-
     a nitrózoderiváty; ich soli:



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 229

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2627

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

* 29215111 ---- m-Fenyléndiamín s čistotou 99%
       hmotnosti alebo viac a obsahujúci:
       - 1% hmotnosti vody alebo menej
       - 200 mg/kg alebo menej o-fenylén-
         diamínu
       - 450 mg/kg alebo menej p-fenylén-
         diamínu UNS 15.- 5.- -50

* 29215119 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
29215190 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
292159 -- Ostatné:

* 29215910 --- m-Fenylénbis(metylamín) UNS 12.- 4.4 -50
* 29215920 --- 2,2',-Dichlór-4,4',-metyléndianilín UNS 12.- 4.4 -50
* 29215930 --- 4,4,-Bi-o-toluidín UNS 12.- 4.4 -50
* 29215940 --- 1,8-Naftyléndiamín UNS 12.- 4.4 -50
* 29215990 --- Ostatné UNS 12.- 4.4 -50

2922 Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou:

- Aminoalkoholy, ich étery a estery
   iné ako tie, ktoré obsahujú viac
   ako jeden druh kyslíkatej  funkcie;
   ich soli:

29221100 -- Monoetanolamín a jeho soli UNS 15.- 5.-
29221200 -- Dietanolamín a jeho soli UNS 15.- 5.-
29221300 -- Trietanolamín a jeho soli UNS 15.- 5.-
29221900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Aminonaftoly a iné aminofenoly,
   ich étery a estery, iné ako tie, ktoré
   obsahujú viac ako jeden druh kys-
   líkatej funkcie; ich soli:

29222100 -- Kyseliny amínohydroxynaftalén-
    sulfónové a ich soli UNS 15.- 5.- -50

29222200 -- Anizidíny, dianizidíny, fenetidíny
    a ich soli UNS 15.- 5.- -50

29222900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
29223000 - Amínoaldehydy, amínoketóny a amí-

   nochinóny, iné ako tie, ktoré obsahu-
   jú viac ako jeden druh kyslíkatej
   funkcie; ich soli UNS 15.- 5.- -50
- Aminokyseliny a ich estery, iné
   ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden
   druh kyslíkatej  funkcie; ich soli:

29224100 -- Lyzín a jeho estery; ich soli UNS 15.- 5.-
292242 -- Kyselina glutamová a jej soli:
29224210 --- Glutamát sodný UNS 15.- 5.- -50
29224290 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
29224300 -- Kyselina antranilová (kyselina 2-anino-

    benzoová kyselina) a jej  soli UNS 12.- 4.4 -50
292249 -- Ostatné:
29224910 --- Glycín UNS 12.- 4.4 -50

* 29224920 --- ß-Alanín UNS 12.- 4.4 -50
* 29224970 --- Ostatné UNS 12.- 4.4 -50

29225000 - Aminoalkoholfenoly, aminokyselino-
   fenoly a iné aminozlúčeniny s kyslíka-
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   tou funkciou UNS 15.- 5.- -50

2923 Kvartérne amónne soli a hydroxidy;
lecitíny a iné fosfoamínolipidy:

292310 - Cholín a jeho soli:
29231010 -- Cholínchlorid UNS 15.- 5.- -50
29231090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
29232000 - Lecitíny a iné fosfoaminolipidy UNS 15.- 5.- -50
29239000 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2924 Zlúčeniny s karboxyamidovou funk-
ciou; zlúčeniny kyseliny uhličitej s ami-
dovou funkciou:

29241000 - Acyklické amidy (vrátane acyklic-
   kých karbamátov) a ich deriváty;
   ich soli UNS 15.- 5.- -50
- Cyklické amidy (vrátane cyklických
   karbamátov) a ich deriváty; 
   a ich soli:

292421 -- Ureíny a ich deriváty; ich soli:
29242110 --- Isoproturon UNS 12.- 4.4 -50
29242190 --- Ostatné UNS 12.- 4.4 -50
29242200 -- Kyselina 2-acetamidobenzoová UNS 12.- 4.4 -50
292429 -- Ostatné:
29242910 --- Lidokain (INN) UNS 12.- 4.4 -50
29242930 --- Paracetamol (INN) UNS 12.- 4.4 -50
29242990 --- Ostatné UNS 12.- 4.4 -50

2925 Zlúčeniny s karboxyimidovou funkciou
(vrátane sacharínu a jeho soli) a zlúčeni-
ny s imínovou funkciou:

- Imidy a ich deriváty; ich soli:
29251100 -- Sacharín a jeho soli UNS 12.- 4.4 -50
292519 -- Ostatné:
29251910 --- 3,3', 4,4', 5,5', 6,6'- oktabróm-N, N'-

     etyléndiftalimid UNS 15.- 5.- -50
29251930 --- N,N'-etylén-bis- (4,5-dibrómhexahydro-

     3,6-metánftalimid) UNS 15.- 5.- -50
29251980 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
29252000 - Imíny a ich deriváty; ich soli UNS 12.- 4.5 -50

2926 Zlúčeniny s nitrilovou funkciou:

29261000 - Akrylonitril UNS 15.- bez cla
29262000 - 1-Kyanoguanidín (dikyándiamid) UNS 15.- 5.- -50
292690 - Ostatné:
29269010 -- 2-Hydroxy-2-metylpropionitril (ace-

    tónkyánhydrín) UNS 15.- bez cla -50
* 29269020 -- Izoftalonitril UNS 15.- 5.- -50
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* 29269080 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

29270000 Diazo-, azo- alebo azoxyzlúčeniny UNS 15.- 5.- -50

292800 Organické deriváty hydrazínu
alebo hydroxylamínu:

* 29280010 - N,N-Bis(2-metoxyletyl)hydroxylamín UNS 15.- 5.- -50
* 29280090 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2929 Zlúčeniny s inou dusíkatou funkciou:

292910 - Izokyanáty:
29291010 -- Metylfenyléndiizokyanáty (toluén diizo-

    kyanáty) UNS 15.- bez cla
29291090 -- Ostatné UNS 15.- bez cla
29299000 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50

X. ORGANICKO-ANORGANICKÉ
     ZLÚČENINY, HETEROCYKLICKÉ
     ZLÚČENINY, NUKLEOVÉ KYSELI-
     NY A ICH SOLI A SULFONAMIDY

2930 Organické zlúčeniny síry:

29301000 - Ditiouhličitany (xantogenáty) UNS 15.- 5.- -50
29302000 - Tiokarbamáty a ditiokarbamáty UNS 15.- 5.- -50
29303000 - Tiurana, mono-, di- alebo tetrasulfidy UNS 15.- 5.- -50
29304000 - Metionín UNS 15.- 5.- -50
293090 - Ostatné:
29309012 -- Cysteín UNS 15.- 5.- -50
29309014 -- Cystín UNS 15.- 5.- -50
29309016 -- Deriváty cysteínu alebo cystínu UNS 15.- 5.- -50
29309020 -- Tiodiglykol (INN) (2,2' - Tiodietanol) UNS 15.- 5.- -50
29309030 -- D,L-hydroxymetionin a D,L-Metionín UNS 15.- 5.- -50

* 29309040 -- 2,2',-Tiodietyl-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-
    -4-hydroxyfenyl)propionát] UNS 15.- 5.- -50

* 29309050 -- Zmes izomérov tvorených 4-metyl-2,6-
    -bis(metyltio)-m-fenyléndiamínom a
    2-metyl-4,6-bis(metyltio)-m-fenylén-
    diamínom UNS 15.- 5.- -50

* 29309070 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

293100 Ostatné organicko-anorganické
zlúčeniny:

29310010 - Dimetylmetylfosfát UNS 14.- 4.7 -50
29310020 - Metylfosfonoyl difluorid (metylfosforitan
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   difluorid) UNS 14.- 4.7 -50
29310030 - Metylfosfonoyl dichlorid (metylfosforitan

   dichlorid) UNS 14.- 4.7 -50
29310040 - Kyselina 2-chlóretylfosforitá UNS 14.- 4.7 -50
29310050 - Organické zlúčeniny kremíka UNS 14.- 4.7 -50
29310080 - Ostatné UNS 14.- bez -50

2932 Heterocyklické zlúčeniny len s kyslí-
katým(i) heteroatómom (heteroató-
mami):

- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre ne-
   kondenzovaný furánový kruh (hydro-
   genovaný alebo nehydrogenovaný):

29321100 -- Tetrahydrofurán UNS 15.- 5.- -50
29321200 -- 2-Furaldehyd (furfural) UNS 15.- bez cla -50
29321300 -- Furfurylalkohol a tetrahydrofurfuryl-

    alkohol UNS 15.- bez cla
29321900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Laktóny:
29322100 -- Kumarín, metylkumaríny a etylkumarínyUNS 11.- 4.- -100
293229 -- Ostatné laktómy:
29322910 --- Fenolftaleín UNS 12.- 4.4 -50

* 29322920 --- 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-metoxy-
     karbonyl-1-naftyl)3-oxo-1H,3H-benzol
     [de]izochromen-1-yl]-6-oktadecyloxy-
      -2-naftolová kyselina UNS 12.- 4.4 -50

* 29322930 --- 3'-Chlór-6',-cyklohexylaminospiro[izo-
     benzofurán-1(3H), 9'-xatén]-3-ón UNS 12.- 4.4 -50

* 29322940 --- 6'-(N-Etyl-p-toluidino)-2'-metylspiro-
     [izobenzofurán-1(3H),9-xantén]-3-on UNS 12.- 4.4 -50

* 29322950 --- Metyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-
     -[1-(4-hydroxy-3-metyl-1-fenetryl)
     -3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-cd]pyran-
     -1-yl]naftalén-2-karboxylát UNS 12.- 4.4 -50

* 29322980 --- Ostatné UNS 12.- 4.4 -50
- Ostatné:

29329100 -- Izosafrol UNS 17.- 5.2 -50
29329200 -- 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl) propán 2-ón UNS 17.- 5.2 -50
29329300 -- Piperonal UNS 17.- 5.2 -50
29329400 -- Safrol UNS 17.- 5.2 -50
293299 -- Ostatné:
29329910 --- Benzofuran (kumarón) UNS 17.- 5.2 -50
29329930 --- Vnútorné étery UNS 17.- 5.2 -50
29329950 --- Epoxidy so štvorčlenným kruhom UNS 17.- 5.2 -50
29329970 --- Ostatné cyklické acetály a vnútorné

     poloacetály, tiež s inou kyslíkatou
     funkciou a ich halogen-, sulfo-, nitro-
     alebo nitrozoderiváty UNS 17.- 5.2 -50

29329990 --- Ostatné UNS 17.- 5.2 -50

2933 Heterocyklické zlúčeniny len s dusí-
katým (i) heteroatómom (heteroatóma-
mi): 



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 233

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2631

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre
  nekondenzovaný pyrazolový kruh
  (hydrogenovaný alebo nehydro-
  genovaný):

293311 -- Fenazón (antipyrín) a jeho deriváty:
29331110 --- Propyfenazón (INN) UNS 15.- 5.- -50
29331190 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
293319 -- Ostatné:
29331910 --- Fenylbutazón (INN) UNS 15.- 5.- -50
29331990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre
  nekondenzovaný imidazolový kruh
  (hydrogenovaný alebo nehydroge-
  novaný):

29332100 -- Hydantoín a jeho deriváty UNS 15.- 5.- -50
293329 -- Ostatné:
29332910 --- Nafazolínhydrochlorid (INN) a na-

     fazolínnitrát (INNM); fentolamín
     (INN); tolazolínhydrochlorid (INNM) UNS 15.- 5.- -50

29332990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre ne-
  kondenzovaný pyridínový kruh (hyd-
   rogenovaný alebo nehydrogenovaný):

29333100 -- Pyridín a jeho soli UNS 15.- 5.- -50
29333200 -- Piperidín a jeho soli UNS 15.- 5.- -50
293339 -- Ostatné:
29333910 --- Iproniazid (INN); ketobemidónhyd-

     rochlorid (INNM); pyridostigminbro-
     mid (INN) UNS 15.- 5.- -50

* 29333920 --- 2,3,5,6-Tetrachlórpiridín UNS 15.- 5.- -50
* 29333925 --- 3,6-Kyselina dichlórpyridín-2-karboxylová

     kyselina UNS 15.- 5.- -50
* 29333935 --- 2-Hydroxyetylamónium-3,6-dichlór-

     pyridín-2-karboxylát UNS 15.- 5.- -50
* 29333940 --- 2-Butoxyetyl(3,5,6-trichlóro-pyridiloxy)

     acetát UNS 15.- 5.- -50
* 29333945 --- 3,5-Dichlór-2,4,6-trifluórpyridín UNS 15.- 5.- -50
* 29333950 --- Fluóroxypyr(ISO), metylester UNS 15.- 5.- -50
* 29333955 --- 4-Metylpyridín UNS 15.- 5.- -50
* 29333995 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

293340 - Zlúčeniny obsahujúce chinolínový
  alebo izochinolínový kruhový systém
  (hydrogenovaný alebo nehydroge-
  novaný), inak nekondenzovaný:

29334010 -- Halogénderiváty chinolínu; deriváty kyse-
    liny chinolínkarboxylovej UNS 15.- 5.- -50

29334030 -- Dextrometrophan (INN) a jeho soli UNS 15.- 5.- -50
29334090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre
  pyrimidínový kruh (hydrogenovaný
   alebo nehydrogenovaný) alebo pipera-
   zínový kruh:

293351 -- Malonylmočovina (kyselina barbitu-
    rová) a jej  deriváty; ich  soli:

29335110 --- Fenobarbital (INN) a jeho soli UNS 15.- 5.- -50
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29335130 --- Barbital (INN) a jeho soli UNS 15.- 5.- -50
29335190 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
293359 -- Ostatné:
29335910 --- Diazinón (ISO) UNS 13.- 4.6 -50

* 29335920 --- 1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktán
      (trietyléndiamín) UNS 13.- 4.6 -50

* 29335970 --- Ostatné UNS 13.- 4.6 -50
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre
  nekondenzovaný triazínový kruh
  (hydrogenovaný alebo nehydro-
  genovaný):

29336100 -- Melamín UNS 15.- bez cla
293369 -- Ostatné:
29336910 --- Atrazín (ISO); propazín (ISO); simazín

      (ISO); hexahydro-1,3, 5-trinitro- 1,3,5-
      triazín (hexogén, trimetyléntrinitramín) UNS 14.- 4.7 -50

29336920 --- Meténamín (INN) (hexametylente-
     tramín) UNS 14.- 4.7 -50

* 29336930 --- 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(oktyltio)
     -1,3,5-triazín-2-ylamino]fenol UNS 14.- 4.7 -50

* 29336980 --- Ostatné UNS 14.- 4.7 -50
- Laktámy:

29337100 -- 6-Hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám) UNS 15.- 5.- -50
29337900 -- Ostatné laktámy UNS 15.- 5.- -50
293390 - Ostatné:
29339020 -- Benzimidazol-2-tiol (merkaptoben-

    zimidazol) UNS 15.- 5.- -50
29339040 -- Indol, 3-metylindol (skatol), 6-allyl-

    -6,7-dihydro-5H-dibenz- [c,e]azepin
    (azapetin), chlórdiazepoxid (INN),
    fenindamín (INN) a ich soli; imipra-
    mínhydrochlorid (INNM) UNS 15.- 5.- -50

29339050 -- Monoazepíny UNS 15.- 5.- -50
29339060 -- Diazepíny UNS 15.- 5.- -50

* 29339065 -- 2,4-Di-tert-butyl-6-5-(chlórbenzotriazol-
    -2-yl)fenol UNS 15.- 5.- -50

* 29339095 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

2934 Nukleové kyseliny a ich soli; ostatné
heterocyklické zlúčeniny:

29341000 - Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre
   nekondenzovaný tiazolový kruh
   (hydrogenovaný alebo nehydro-
   genovaný) UNS 15.- 5.- -50

293420 - Zlúčeniny obsahujúce benzotiazo-
  lový kruhový systém (hydrogenova-
  ný alebo nehydrogenovaný), inak ne-
  kondenzovaný:

29342020 -- Di(benzotiazol-2-yl) disulfid; benzo-
   tiazol - 2-tiol (merkaptobenzotiazol)
    a jeho soli UNS 15.- 5.- -50

29342050 -- Deriváty benzotiazol-2-tiolu (mer-
    kaptobenzotiazolu) (iné ako soli) UNS 15.- 5.- -50
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29342090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
293430 - Zlúčeniny obsahujúce fenotiazínový

  kruhový systém (hydrogenovaný alebo
  nehydrogenovaný), inak nekondenzovaný:

29343010 -- Tietylperazín (INN); tioridazín (INN)
    a jeho soli UNS 15.- 5.- -50

29343090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
293490 - Ostatné:
29349010 -- Tiofén UNS 15.- 5.- -50
29349030 -- Chlórprotixen (INN); tenalidín (INN)

    a jeho vínany a maleinany UNS 15.- 5.- -50
29349040 -- Furazolidon (INN) UNS 15.- 5.- -50
29349050 -- Monotiamonoazepíny, tiež hydro-

   genované UNS 15.- 5.- -50
29349060 -- Monotioly, tiež hydrogenované UNS 15.- 5.- -50
29349070 -- Monooxamonoazíny, tiež hydro-

    genované UNS 15.- 5.- -50
29349080 -- Monotiíny UNS 15.- 5.- -50
29349085 -- Kyselina 7-aminocefalosporánová UNS 15.- 5.- -50
29349089 -- Nukleové kyseliny a ich soli UNS 13.- 4.6 -50

* 29349091 -- Soli a estery kyseliny (6R,7R)-3-acetoxy-
    metyl-7[(R)-2-formyloxy-2-fenylaceta-
    mido]- 8-oxo-5-tia-1-azybicyklo[4.2.0]
    okt-2-én-2-karboxylovej UNS 15.- 5.- -50

* 29349093 -- 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)etyl]-2-metylpyri-
     dín bromid UNS 15.- 5.- -50

* 29349098 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

* 293500 Sulfonamidy:

* 29350010 - 3{1-[7-(Hexadecylsulfonylamino)
  -1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H, 3H naftol
  [1,8-cd] pyran-1-yl}-N,N-dimetyl-1H-indo-
  le -7- sulfónamid UNS 10.- bez cla -100

* 29350020 - Metosulam UNS 10.- bez cla -100
* 29350090 - Ostatné UNS 10.- bez cla -100

XI. PROVITAMÍNY, VITAMÍNY
      A HORMÓNY

2936 Provitamíny a vitamíny prírodné alebo 
reprodukované syntézou (vrátane prí-
rodných koncentrátov), ich deriváty 
používané hlavne ako vitamíny a ich  
zmesi, tiež v akomko¾vek rozpúš�adle

29361000 - Provitamíny, nezmiešané UNS 10.- 3.8
- Vitamíny a ich deriváty, nezmiešané:

29362100 -- Vitamíny A a ich deriváty UNS 10.- 3.8
29362200 -- Vitamín B1 a jeho deriváty UNS 10.- 3.8
29362300 -- Vitamín B2 a jeho deriváty UNS 10.- 3.8
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29362400 -- Kyselina D- alebo D,L - pantoténová
    (vitamín B3 alebo vitamín B5) a jej
    deriváty UNS 10.- 3.8

29362500 -- Vitamín B6 a jeho deriváty UNS 10.- 3.8
29362600 -- Vitamín B12 a jeho deriváty UNS 10.- 3.8
29362700 -- Vitamín C a jeho deriváty UNS 10.- 3.8
29362800 -- Vitamín E a jeho deriváty UNS 10.- 3.8
293629 -- Ostatné vitamíny a ich deriváty
29362910 --- Vitamín B9 a jeho deriváty UNS 10.- 3.8
29362930 --- Vitamín H a jeho deriváty UNS 10.- 3.8
29362990 --- Ostatné UNS 10.- 3.8

 293690 - Ostatné, vrátane prírodných kon-
   centrátov:
-- Prírodné koncentráty vitamínov:

29369011 --- Prírodné koncentráty vitamínov
     A + D UNS 10.- 3.8

29369019 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
29369090 -- Zmesi, tiež v akomko¾vek rozpúš�adle UNS 10.- 3.8

2937 Hormóny, prírodné alebo reproduko-
vané syntézou; ich deriváty používané
hlavne ako hormóny; ostatné steroidy
používané hlavne ako hormóny:

293710 - Hormóny hypofýzy (prednej) alebo
  podobné hormóny a ich deriváty:

29371010 -- Gonadotropné hormóny UNS 10.- 3.8 -100
29371090 -- Ostatné UNS 10.- 3.8 -100

- Hormóny kôry nadobličiek a ich
   deriváty:

29372100 -- Kortizón, hydrokortizón, prednizón
    (dehydrokortizón) a prednizolón
    (dehydrohydrokortizón) UNS 10.- 3.8 -100

29372200 -- Halogénderiváty hormónov kôry
    nadobličiek UNS 10.- 3.8 -100

293729 -- Ostatné:
29372910 --- Acetáty kortizónu alebo hydro-

     kortizónu UNS 10.- 3.8 -100
29372990 --- Ostatné UNS 10.- 3.8 -100

- Ostatné hormóny a ich deriváty;
   ostatné steroidy používané hlavne ako
   hormóny:

29379100 -- Inzulín a jeho soli UNS 10.- 3.8 -100
29379200 -- Estrogény a progesteróny UNS 10.- 3.8 -100
29379900 -- Ostatné UNS 10.- 3.8 -100

XII. GLYKOZIDY A RASTLINNÉ
       ALKALOIDY, PRÍRODNÉ ALEBO
       REPRODUKOVANÉ SYNTÉZOU
       A  ICH SOLI, ÉTERY, ESTERY
       A OSTATNÉ DERIVÁTY
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2938 Glykozidy prírodné alebo reprodukova-
né syntézou a ich soli, étery, estery a 
ostatné deriváty:

29381000 - Rutín (rutoside) a jeho deriváty UNS 10.- 3.8 -100
293890 - Ostatné:
29389010 -- Náprstníkové glykozidy UNS 10.- 3.8 -100
29389030 -- Kyselina glycyrrizínová a glycyrrizáty UNS 10.- 3.8 -100
29389090 -- Ostatné UNS 10.- 3.8 -100

2939 Rastlinné alkaloidy, prírodné
alebo reprodukované syntézou,
a ich soli, étery, estery a ostatné
deriváty:

29391000 - Alkaloidy ópia a ich deriváty; ich soli UNS 70.- 7.9
- Alkaloidy chinínovej kôry a ich deriváty;
   ich soli:

293921 -- Chinín a jeho soli:
29392110 --- Chinín a chinínsulfát UNS 10.- 3.8 -100
29392190 --- Ostatné UNS 10.- 3.8 -100
29392900 -- Ostatné UNS 10.- 3.8 -100
29393000 - Kofeín a jeho soli UNS 10.- 3.8 -100

 - Efedríny a ich soli:
29394100 -- Efedrín a jeho soli UNS 10.- 3.8 -50

 29394200 -- Pseudoefedrín (INN) a jeho soli UNS 10.- 3.8 -50
 29394900 -- Ostatné UNS 10.- 3.8 -50
 293950 - Teofylín a aminofylín (teofylínetylén-

   diamín) a ich deriváty; ich soli:
29395010 -- Teofylín a aminofylín (teofylínetylén-

    diamín); ich soli UNS 10.- 3.8 -50
29395090 -- Ostatné UNS 10.- 3.8 -50

 - Alkaloidy ražového námelu a ich deri-
   riváty; ich soli:

29396100 -- Ergometrín (INN) a jeho soli UNS 10.- 7.1 -50
 29396200 -- Ergotamín (INN) a jeho soli UNS 10.- 7.1 -50
 29396300 -- Kyselina lysergová a jej soli UNS 10.- 7.1 -50
 29396900 -- Ostatné UNS 10.- 7.1 -50
 29397000 - Nikotín a jeho soli UNS 10.- 3.8 -100
 293990 - Ostatné:

-- Kokaín a jeho soli:
29399011 --- Surový kokaín UNS 35.- 6.7 -50
29399019 --- Ostatné UNS 35.- 6.7 -50
29399030 -- Emetín a jeho soli UNS 35.- 6.7 -50
29399090 -- Ostatné UNS 35.- 6.7 -50

XIII. INÉ ORGANICKÉ ZLÚČENINY

294000 Cukry chemicky čisté, iné ako sacha-
róza, laktóza, maltóza, glukóza a
fruktóza; étery a estery cukrov a ich
soli, iné ako výrobky čísiel 2937, 2938
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alebo 2939:

29400010 - Ramnóza, rafinóza a mannóza UNS 12.- 3.5 -50
 29400090 - Ostatné UNS 12.- 3.5 -50

2941 Antibiotiká

294110 - Penicilíny a ich deriváty so štruktú-
   rou kyseliny penicilánovej; ich soli:

29411010 -- Amoxicilín (INN),  a jeho soli UNS 10.- 3.8
29411020 -- Ampicilín (INN), metampicilín (INN),

    pivampicilín (INN), a ich soli UNS 10.- 3.8
29411090 -- Ostatné UNS 10.- 3.8
294120 - Streptomycíny a ich deriváty; ich soli:
29412010 -- Dihydrostreptomycín UNS 10.- 3.8 -100
29412020 -- Soli, estery a hydráty dihydrostrep-

    tomycínu UNS 10.- 3.8 -100
29412080 -- Ostatné UNS 10.- 3.8 -100
29413000 - Tetracyklíny a ich deriváty; ich soli UNS 10.- 3.8
29414000 - Chloramfenikol a jeho deriváty;

   ich soli UNS 10.- 3.8 -100
29415000 - Erytromycín a jeho deriváty; ich soli UNS 10.- 3.8 -100
29419000 - Ostatné UNS 10.- 2.-
29420000 Ostatné organické zlúčeniny UNS 15.- 4.9 -50
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30. kapitola

Farmaceutické výrobky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria
a) potraviny a nápoje (ako diétne, diabetické alebo posilňujúce potraviny, potravinové doplnky, tonické nápoje

a minerálne vody) (trieda IV);
b) špeciálne kalcinovaná alebo jemne mletá sadra na použitie v zubnom lekárstve (číslo 2520);
c) vodné destiláty a vodné roztoky silíc vhodné na liečebné použitie (číslo 3301);
d) prípravky čísiel 3303 až 3307, aj keï majú liečebné alebo profylaktické vlastnosti;
e) mydlo a iné výrobky čísla 3401 obsahujúce pridané liečivá;
f) prípravky na základe sadry na použitie v zubnom lekárstve (číslo 3407) alebo
g) krvný albumín nepripravený na liečebné alebo profylaktické použitie (číslo 3502).

2. Pre účely čísla 3002, výraz þmodifikované imunologické výrobkyă platí len pre monoklonálne protilátky (MABs),
fragmenty protilátok, konjugáty protilátok a konjugáty fragmentov protilátok.

3. V zmysle čísiel 3003 a 3004 a poznámky 4d) tejto kapitoly sa považujú
a) za nezmiešané výrobky:

1. nezmiešané výrobky rozpustené vo vode;
2. všetky výrobky kapitol 28 a 29;
3. jednoduché rastlinné vý�ažky čísla 1302, len štandardizované alebo rozpustené v akomko¾vek rozpúš�adle;

b) za zmiešané výrobky:
1. koloidné roztoky a suspenzie (iné ako koloidná síra);
2. rastlinné vý�ažky získané z rastlinných materiálov;
3. soli a koncentráty získané odparením prírodných minerálnych vôd.

4. Do čísla 3006 patria len nasledujúce výrobky, ktoré treba zaradi� iba do tohto čísla a nie do iného čísla
nomenklatúry:
a) sterilný chirurgický katgut, podobný sterilný materiál na zošívanie a sterilné tkaninové náplasti na

chirurgické uzatváranie rán;
b) sterilné lamináriá a sterilné laminárne čapíky;
c) sterilné absorbovate¾né prostriedky na zastavenie krvácania pre chirurgiu a zubné lekárstvo;
d) kontrastné prostriedky na röntgenové vyšetrenia, diagnostické reagencie určené pre pacienta, ktoré sú

nezmiešanými výrobkami v odmeraných dávkach alebo výrobkami zmiešanými z dvoch alebo viac častí na
takéto použitie;

e) reagencie na zis�ovanie krvných skupín alebo krvných faktorov;
f) zubné cementy a iné zubné výplne; kostné rekonštrukčné cementy;
g) tašky a škatule prvej pomoci s farmaceutickými výrobkami;
h) chemické antikoncepčné prostriedky založené na hormónoch alebo spermicídoch.

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 2637
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3001 Ž¾azy a iné orgány na organotera-
peutické účely, sušené, tiež v prášku;
vý�ažky zo žliaz alebo iných orgánov
alebo ich výlučkov na organotera-
peutické účely; heparín a jeho soli;
iné ¾udské alebo živočíšne látky pri-
pravené na terapeutické alebo na profy-
laktické účely, inde neuvedené ani
nezahrnuté:

300110 - Ž¾azy a  iné orgány sušené,
  tiež v prášku:

30011010 -- V prášku UNS 10.- 4.8 -50
30011090 -- Ostatné UNS 10.- 4.8 -50
300120 - Vý�ažky zo žliaz alebo z  iných orgánov

   alebo z  iných výlučkov:
30012010 -- ¼udského pôvodu UNS 10.- 4.8 -50
30012090 -- Ostatné UNS 10.- 4.8 -50
300190 - Ostatné:
30019010 -- ¼udského pôvodu UNS 13.- 4.8 -50

-- Ostatné:
30019091 --- Heparín a jeho soli UNS 13.- 4.8 -50
30019099 --- Ostatné UNS 13.- 4.8 -50

3002 ¼udská krv; živočíšna krv pripravená
na terapeutické, profylaktické alebo na
diagnostické účely; antiséra a ostatné
krvné zložky a modifikované imunolo-
gické výrobky, tiež získané biotechno-
logickými procesmi; očkovacie látky,
toxíny, kultúry mikroorganizmov
(okrem kvasiniek) a podobné výrobky:

300210 - Antiséra a ostatné  krvné zložky a modifi-
   kované imunologické výrobky, tiež zís-
   kané biotechnologickými procesmi:

30021010 -- Antiséra UNS 10.- 1.9
-- Ostatné:

30021091 --- Hemoglobín, krvné globulíny a sérové
     globulíny UNS 10.- 1.9
--- Ostatné:

30021095 ---- ¼udského pôvodu UNS 10.- 1.9
30021099 ---- Ostatné UNS 10.- 1.9
30022000 - Očkovacie látky pre humánne

   lekárstvo UNS bez cla bez cla
30023000 - Očkovacie látky pre veterinárne

   lekárstvo UNS bez cla bez cla
300290 - Ostatné:
30029010 -- ¼udská krv UNS 7.- 1.1 -100
30029030 -- Živočíšna krv pripravená na tera- UNS 7.- 1.1 -100

    peutické, profylaktické alebo na
    diagnostické účely

30029050 -- Kultúry mikroorganizmov UNS 7.- 1.1 -100
30029090 -- Ostatné UNS 7.- 1.1 -100
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3003 Lieky (okrem tovaru čísiel 3002, 3005
alebo 3006) pozostávajúce z dvoch
alebo viacerých zložiek zmiešaných na
terapeutické alebo profylaktické
účely, ktoré nie sú v odmeraných
dávkach alebo v balení na predaj
v malom:

30031000 - Obsahujúce penicilíny alebo ich
  deriváty, so štruktúrou kyseliny
  penicilánovej alebo streptomycíny
   alebo ich deriváty UNS 10.- 2.3

30032000 - Obsahujúce iné antibiotiká UNS 10.- 2.3
- Obsahujúce hormóny alebo iné výrobky
   čísla 2937, ale neobsahujúce antibiotiká:

30033100 -- Obsahujúce inzulín UNS 10.- 2.3
30033900 -- Ostatné UNS 10.- 2.3 -50
30034000 - Obsahujúce alkaloidy alebo ich de-

   riváty, ale neobsahujúce hormóny
   alebo iné výrobky čísla 2937 alebo
   antibiotiká UNS 10.- 2.3 -50

300390 - Ostatné:
30039010 -- Obsahujúce jód alebo zlúčeniny jódu UNS 10.- 2.3 -50
30039090 -- Ostatné UNS 10.- 2.3 -50

3004 Lieky (okrem tovaru čísiel 3002, 3005
alebo 3006) pozostávajúce zo zmieša-
ných alebo nezmiešaných výrobkov
na terapeutické alebo profylaktické
účely, v odmeraných dávkach alebo
v balení na predaj v malom:

300410 - Obsahujúce penicilíny alebo ich
  deriváty, so štruktúrou kyseliny
  penicilánovej alebo streptomycíny 
  alebo ich deriváty:

30041010 -- Obsahujúce, ako aktívne látky len
    penicilíny alebo ich deriváty so
    štruktúrou kyseliny penicilánovej UNS 10.- 3.6

30041090 -- Ostatné UNS 10.- 3.6
300420 - Obsahujúce iné antibiotiká:
30042010 -- V balení  na predaj v malom UNS 10.- 3.6
30042090 -- Ostatné UNS 10.- 3.6

- Obsahujúce hormóny alebo iné
   výrobky čísla 2937, ale neobsa-
   hujúce antibiotiká:

300431 -- Obsahujúce inzulín:
30043110 --- V balení na predaj v malom UNS 10.- 2.3
30043190 --- Ostatné UNS 10.- 2.3
300432 -- Obsahujúce hormóny kôry nad-

    obličiek:
30043210 --- V balení na predaj v malom UNS 10.- 2.3 -50
30043290 --- Ostatné UNS 10.- 2.3 -50
300439 -- Ostatné:
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30043910 --- V balení na predaj v malom UNS 10.- 2.3 -50
30043990 --- Ostatné UNS 10.- 2.3 -50
300440 - Obsahujúce alkaloidy alebo ich

   deriváty, ale neobsahujúce hor-
   móny, iné výrobky čísla 2937 alebo
   antibiotiká:

30044010 -- V balení na predaj v malom UNS 10.- 3.6 -50
30044090 -- Ostatné UNS 10.- 3.6 -50
300450 - Ostatné lieky obsahujúce vitamíny

   alebo iné výrobky čísla 2936:
30045010 -- V balení na predaj v malom UNS 10.- 3.-
30045090 -- Ostatné UNS 10.- 3.-
300490 - Ostatné:

-- V balení  na predaj v malom:
30049011 --- Obsahujúce jód alebo zlúčeniny jódu UNS 10.- 2.3
30049019 --- Ostatné UNS 10.- 2.3

-- Ostatné:
30049091 --- Obsahujúce jód alebo zlúčeniny jódu UNS 10.- 2.3
30049099 --- Ostatné UNS 10.- 2.3

3005 Vata, gáza, ovínadlá a podobný to-
var (napr. obväzy, náplasti, horčičné
náplasti), impregnované alebo po-
tiahnuté farmaceutickými látkami
alebo upravené na predaj v malom
na liečebné, chirurgické účely, pre
zubné alebo veterinárne lekárstvo:

30051000 - Náplasti a iný tovar s pri¾navou
   vrstvou UNS 17.- 4.2 -50

300590 - Ostatné:
30059010 -- Vata a tovar z vaty UNS 10.- 2.3

-- Ostatné:
--- Z textilných materiálov:

30059031 ---- Gáza a tovar z gázy UNS 10.- 2.3
---- Ostatné:

30059051 ----- Z netkaných látok UNS 10.- 2.3
30059055 ----- Ostatné UNS 10.- 2.3
30059099 --- Ostatné UNS 10.- 2.3

3006 Farmaceutické výrobky špecifikované
v poznámke 4 tejto kapitoly:

300610 - Sterilný chirurgický katgut, podobný
   sterilný materiál na zošívanie a ste-
   rilné tkaninové náplasti na chirur-
   gické uzatvorenie rán; sterilné la-
   mináriá a sterilné laminárne čapíky;
   sterilné absorbovate¾né prostriedky
   na zastavenie krvácania pre chi-
   rurgiu alebo pre zubné lekárstvo:

30061010 -- Sterilný chirurgický katgut UNS 7.- 1.4 -100
30061090 -- Ostatné UNS 7.- 1.4 -100
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30062000 - Reagencie na zis�ovanie krvných skupín
   alebo krvných faktorov UNS 10.- 2.3 -100

30063000 - Kontrastné prostriedky na röntge-
  nové vyšetrenia;  diagnostické
  reagencie určené pre pacienta UNS 10.- 2.3 -100

30064000 - Zubné cementy a iné zubné výplne;
   kostné rekonštrukčné cementy UNS 15.- 3.- -50

30065000 - Tašky a škatule s prvou pomocou UNS 10.- 2.3 -100
300660 - Chemické antikoncepčné prípravky

   založené na hormónoch alebo na
   spermicídoch:
-- Na základe hormónov:

30066011 --- V balení na predaj v malom UNS 13.- 2.6 -50
30066019 --- Ostatné UNS 13.- 2.6 -50
30066090 -- Na základe spermicídov UNS 13.- 2.6 -50
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31. kapitola

Hnojivá

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatrí
a) krv zo zvierat čísla 0511;
b) samostatné chemicky definované zlúčeniny (iné ako zodpovedajúce popisu v poznámkach 2A, 3A, 4A a 5

uvedených ïalej;
c) umelé kryštály chloridu draselného (iné ako optické články), každý s hmotnos�ou aspoň 2,5 g čísla 3824;

optické články chloridu draselného (číslo 9001).

2. Do čísla 3102 patria len nasledujúce výrobky za predpokladu, že nie sú v úprave alebo v balení popísanom
v čísle 3105:
A. výrobky, ktoré zodpovedajú niektorému z ïalej uvedených popisov:

I dusičnan sodný čistý i nečistý;
II dusičnan amónny čistý i nečistý;

III podvojné soli síranu amónneho a dusičnanu amónneho, čisté i nečisté;
IV síran amónny čistý i nečistý;
V podvojné soli (čisté i nečisté) alebo zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho;

VI podvojné soli (čisté i nečisté) alebo zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu horečnatého;
VII kyanamid vápenatý čistý i nečistý alebo impregnovaný olejom;

VIII močovina čistá i nečistá;
B. hnojivá pozostávajúce zo zmesí akýchko¾vek výrobkov popísaných v odseku A;
C. hnojivá pozostávajúce z chloridu amónneho alebo z ktoréhoko¾vek výrobku popísaného v odseku A alebo B,

zmiešaného s kriedou, sadrou alebo s inými anorganickými látkami, ktoré samy nie sú hnojivom;
D. tekuté hnojivá pozostávajúce z výrobkov uvedených v odseku A I alebo A VIII alebo zo zmesí týchto výrobkov

vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku.

3. Do čísla 3103 patria len nasledujúce výrobky za predpokladu, že nie sú v úprave alebo v balení popísanom
v čísle 3105:
A. výrobky, ktoré zodpovedajú niektorému z ïalej uvedených popisov:

I zásaditá troska (Thomasova);
II prírodné fosforečnany čísla 2510 kalcinované alebo ïalej tepelne upravené len na odstránenie nečistôt;

III superfosfáty (jednoduché, dvojité, trojité);
IV hydrogenortofosforečnan vápenatý obsahujúci aspoň 0,2 % hmotnosti fluóru, počítané na suchý bezvodý

výrobok;
B. hnojivá pozostávajúce z ktorýchko¾vek výrobkov popísaných v predchádzajúcom odseku A, zmiešané spolu,

ale bez oh¾adu na limit obsahu fluóru;
C. hnojivá pozostávajúce z ktorýchko¾vek výrobkov popísaných v predchádzajúcom odseku A alebo B, ale bez

oh¾adu na limit obsahu fluóru, zmiešané s kriedou, sadrou alebo s inými anorganickými látkami, ktoré samy
nie sú hnojivom;

4. Do čísla 3401 patria iba nasledujúce výrobky za predpokladu, že nie sú v úprave alebo v balení popísanom
v čísle 3105:
A. výrobky, ktoré zodpovedajú niektorému ïalej uvedenému popisu:

I. surové prírodné draselné soli (napr. karnalit, kainit a sylvit);
II. chlorid draselný čistý alebo nečistý, okrem uvedeného v poznámke 1c);

III. síran draselný čistý alebo nečistý;
IV. síran horečnato-draselný čistý alebo nečistý;

B. hnojivá pozostávajúce z ktorýchko¾vek výrobkov popísaných v predchádzajúcom odseku A, zmiešané.

5. Dihydrogenortofosforečnan amónny (monoammonium phosphate) i hydrogenortofosforečnan diamónny
(diammonium phosphate), čisté alebo nečisté, a ich zmesi, patriace do čísla 3105.

6. V zmysle čísla 3105 sa výraz „iné hnojivá“ týka len výrobkov používaných ako hnojivá a obsahujúcich ako
podstatnú zložku aspoň jeden z hnojivých prvkov — dusík, fosfor alebo draslík.

Strana 2642 Zbierka zákonov č. 360/1996 Čiastka 127



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 245

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2643

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

31010000 Živočíšne alebo rastlinné hnojivá,
zmiešané alebo nezmiešané alebo 
chemicky upravené; hnojivá
získané zmiešaním alebo chemickou
úpravou živočíšnych alebo rastlin-
ných produktov UNS 9.- 2.6

3102 Minerálne alebo chemické dusíkaté
hnojivá:

310210 - Močovina, tiež vo vodnom roztoku:
31021010 -- Močovina obsahujúca viac ako

    45 % hmotnosti dusíka v suchom
    bezvodom výrobku UNS 15.- 5.-

31021090 -- Ostatné UNS 15.- 5.-
- Síran amónny; podvojné soli a zme-
   si síranu amónneho a dusičnanu
   amónneho:

31022100 -- Síran amónny UNS 10.- 7.9
31022900 -- Ostatné UNS 15.- 5.-
310230 - Dusičnan amónny, tiež vo vodnom

   roztoku:
31023010 -- Vo vodnom roztoku UNS bez cla bez cla
31023090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
310240 - Zmesi dusičnanu amónneho s uhliči-

  tanom vápenatým alebo s inou
   anorganickou látkou, ktorá nie je
   hnojivom:

31024010 -- S obsahom dusíka nepresahujúcim UNS 8.- 7.1
    28 % hmotnosti

31024090 -- S obsahom dusíka prevyšujúcim 28 % UNS 8.- 7.1
    hmotnosti

310250 - Dusičnan sodný:
31025010 -- Prírodný dusičnan sodný UNS 41.- 7.-
31025090 -- Ostatné UNS 41.- 7.-
31026000 - Podvojné soli a zmesi dusičnanu vá-

   penatého a dusičnanu amónneho UNS bez cla bez cla
310270 - Kyanamid vápenatý
31027010 -- Na výrobu farmaceutických produktov UNS bez cla bez cla
31027090 -- Ostatný UNS bez cla bez cla
31028000 - Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho

  vo vodnom alebo v amoniakálnom
  roztoku UNS 5.- 5.-

31029000 - Ostatné, vrátane zmesí neuvedených
   v predchádzajúcich položkách UNS 8.- 6.2

3103 Minerálne alebo chemické fosforečné
hnojivá:

310310 - Superfosfáty:
31031010 -- Obsahujúce viac ako 35 % hmot-

    nosti oxidu fosforečného UNS 10.- bez cla
31031090 -- Ostatné UNS 10.- bez cla
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31032000 - Zásaditá troska UNS bez cla bez cla
31039000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

3104 Minerálne alebo chemické draselné
hnojivá:

31041000 - Karnalit, sylvit a iné surové prírodné
   draselné soli UNS bez cla bez cla

310420 - Chlorid draselný:
31042010 -- S obsahom K2O nepresahujúcim

    40 % hmotnosti suchého bezvodého
    výrobku UNS bez cla bez cla

31042050 -- S obsahom K2O presahujúcim 40 %,
    ale nepresahujúcim 62 % hmotnosti
    suchého bezvodého výrobku UNS bez cla bez cla

31042090 -- S obsahom K2O presahujúcim 62 %
    hmotnosti suchého bezvodého
    výrobku UNS bez cla bez cla

31043000 - Síran draselný UNS 13.- 4.4
31049000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

3105 Minerálne alebo chemické hnojivá
obsahujúce dva alebo tri z hnojivých
prvkov: dusík, fosfor alebo draslík;
iné hnojivá; výrobky tejto kapitoly
v tabletách alebo v podobnej úpra-
ve alebo v balení nepresahujúcom
celkovú hmotnos� 10 kg:

31051000 - Výrobky tejto kapitoly v tabletách
   alebo v podobnej úprave alebo
   v balení nepresahujúcom celkovú
    hmotnos� 10 kg UNS 24.- 2.6

310520 - Minerálne alebo chemické hnojivá
   obsahujúce tri hnojivé prvky: dusík,
   fosfor a draslík:

31052010 -- S obsahom dusíka prevyšujúcim 10 %
    hmotnosti suchého bezvodého
    výrobku UNS 14.- 4.8

31052090 -- Ostatné UNS 14.- 4.8
310530 - Hydrogenortofosforečnan diamónny

   (diammonium phosphate):
31053010 -- S obsahom železa neprevyšujúcim

    0,03 % hmotnosti suchého bezvodého
    výrobku UNS 15.- bez cla

31053090 -- S obsahom železa prevyšujúcim
    0,03 % hmotnosti suchého bezvodého
    výrobku UNS 15.- bez cla

310540 - Dihydrogenortofosforečnan amónny
   (monoammonium phosphate) a jeho
   zmesi s hydrogenotofosforečnanom
   diamónnym (diammonium phosphate):

31054010 -- S obsahom železa neprevyšujúcim
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    0,03 % hmotnosti suchého bezvodého
    výrobku UNS 15.- bez cla

31054090 -- S obsahom železa prevyšujúcim
    0,03 % hmotnosti suchého bezvodého
    výrobku UNS 15.- bez cla
- Iné minerálne alebo chemické hno-
   jivá obsahujúce dva hnojivé prvky:
   dusík a fosfor:

31055100 -- Obsahujúce dusičnany a fosforečnany UNS 15.- 5.-
31055900 -- Ostatné UNS 15.- 5.-
310560 - Minerálne alebo chemické hnojivá

  obsahujúce dva hnojivé prvky: 
  fosfor a draslík:

31056010 -- Draselné superfosfáty UNS 15.- 5.-
31056090 -- Ostatné UNS 15.- 5.-
310590 - Ostatné:
31059010 -- Prírodný dusičnan sodno-draselný

    pozostávajúci z prírodnej zmesi du-
    sičnanu sodného a dusičnanu
    draselného (podiel dusičnanu dra-
    selného môže by� až 44 %, pričom
    celkový obsah dusíka nepresahuje
    16,3 % hmotnosti suchého bezvo-
    dého výrobku) UNS 8.- 1.3
-- Ostatné:

31059091 --- S obsahom dusíka prevyšujúcim
     10 % hmotnosti suchého bezvodého
     výrobku UNS 8.- 1.3

31059099 --- Ostatné UNS 8.- 1.3
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32. kapitola

Trieslovinové a farbiarske vý�ažky; taníny a ich deriváty;
 farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky;

 náterové farby a laky; tmely; atramenty

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria
a) samostatné chemicky definované prvky alebo zlúčeniny [okrem výrobkov čísiel 3203 alebo 3204, anorganické

výrobky, ktoré sa používajú ako luminofóry (číslo 3206), skloviny získané z taveného oxidu kremičitého alebo
kremeňa v tvaroch uvedených v čísle 3207 a tiež farbivá a ostatné farbiace látky v úprave alebo v balení na
predaj v malom (čísla 3212)];

b) tanáty a iné tanínové deriváty výrobkov čísiel 2936 až 2939, 2941 alebo 3501 až 3504;
c) asfaltové tmely a iné bitúmenové tmely (číslo 2715).

2. Číslo 3204 zahŕňa zmesi stabilizovaných diazoniových solí a kopulačných zložiek na výrobu azofarbív.

3. Do čísiel 3203, 3204, 3205 a 3206 patria tiež prípravky založené na farbiacej látke (zahŕňa v prípade čísla 3206
farbiace pigmenty čísla 2530 alebo kapitoly 28, kovové šupinky a kovový prášok), ktoré sú používané na farbenie
akéhoko¾vek materiálu alebo ako prísady na výrobu farbiacich prípravkov. Do týchto čísiel však nepatria
pigmenty rozptýlené v nevodnom prostredí, v tekutom alebo pastovitom stave, používané na výrobu náterových
farieb, vrátane emailov (číslo 3212), alebo iné prípravky čísiel 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 alebo 3215.

4. Číslo 3208 zahŕňa roztoky (iné ako koloidné) pozostávajúce z akýchko¾vek výrobkov uvedených v číslach 3901
až 3913 v prchavých organických rozpúš�adlách, ak hmotnos� rozpúš�adla nepresahuje 50 % hmotnosti
roztoku.

5. Výraz „farbivo“ v tejto kapitole nezahŕňa výrobky používané ako plnidlo do olejových náterových farieb, ani keï
sú vhodné aj na farbenie temperových farieb.

6. Výraz „razbové fólie“ v čísle 3212 sa týka len tenkých fólií používaných na potláčanie napr. knižných dosiek
alebo pások do klobúkov a pozostávajúcich
a) z kovového prášku (vrátane prášku z drahých kovov) alebo z pigmentu aglomerovaného glejom, želatínou

alebo iným spojivom;
b) z kovu (vrátane drahého kovu) alebo z pigmentu naneseného na podložku z akéhoko¾vek materiálu.
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3201 Trieslovinové vý�ažky rastlinného pôvo-
du; taníny a ich soli, étery, estery a ostat-
né deriváty:

32011000 - Kebračový vý�ažok UNS 5.- bez cla -100
32012000 - Mimózový vý�ažok UNS 5.- bez cla -100
320190 - Ostatné:
32019020 -- Vý�ažok zo škumpy, vý�ažok z valóniek,

    dubový alebo gaštanový vý�ažok UNS 5.- bez cla -100
32019090 -- Ostatné UNS 8.- 2.2 -110

3202 Syntetické organické triesloviny; anorga-
nické triesloviny; trieslovinové prípravky
obsahujúce alebo neobsahujúce
prírodné triesloviny; enzymatické
prípravky na predčinenie:

32021000 - Syntetické organické triesloviny UNS 15.- 5.- -50
32029000 - Ostatné UNS 15.- 7.1 -50

320300 Farbivá rastlinného alebo živočíšneho
pôvodu (vrátane farbiacich vý�ažkov,
ale okrem černí živočíšneho pôvodu)
chemicky definované alebo nedefinované;
prípravky založené na farbiacej látke
rastlinného alebo živočíšneho pôvodu
pod¾a poznámky 3 tejto kapitoly:

- Farbivá rastlinného pôvodu a prí-
   pravky na nich založené:

32030011 -- Akácia katechová (black cutch) UNS 8.- bez cla
32030019 -- Ostatné UNS 8.- bez cla
32030090 - Farbivá živočíšneho pôvodu a prí-

   pravky na nich založené UNS 8.- bez cla

3204 Syntetické organické farbivá chemic-
ky definované i nedefinované; prí-
pravky založené na syntetickej
organickej farbiacej látke pod¾a
poznámky 3 tejto kapitoly;
syntetické organické výrobky použí-
vané ako fluorescenčné zjasňovacie
prostriedky alebo ako luminofóry,
chemicky definované i nedefinované:

- Syntetické organické farbivá a prí-
   pravky založené na výrobkoch špe-
   cifikovaných v poznámke 3 tejto
   kapitoly:

32041100 -- Disperzné farbivá a prípravky na
    nich založené UNS 14.- 4.8 -50

32041200 -- Kyslé farbivá metalizované alebo neme-
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    talizované a prípravky na nich za-
    ložené; moridlové farbivá a príprav-
    ky na nich založené UNS 12.- 3.7 -100

32041300 -- Zásadité farbivá a prípravky na
    nich založené UNS 12.- 3.7 -100

32041400 -- Priame farbivá a prípravky na nich
    založené UNS 14.- 4.8

32041500 -- Kypové farbivá (vrátane farbív vy-
    užite¾ných v ich forme ako pigmen-
    ty) a prípravky na nich založené UNS 13.- 4.4 -50

32041600 -- Reaktívne farbivá a prípravky na
    nich založené UNS 14.- 4.8 -50

32041700 -- Pigmenty a prípravky na nich za-
    ložené UNS 14.- 4.8 -50

32041900 -- Ostatné, vrátane zmesí farbív dvoch
    alebo viacerých položiek 320411 až
    320419 UNS 14.- 4.8 -50

32042000 - Syntetické organické výrobky po-
   užívané ako fluorescenčné zjas-
   ňovacie prostriedky UNS 15.- 5.- -50

32049000 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50

32050000 Farebné laky; prípravky založené na
farebných lakoch špecifikované v po-
známke 3 tejto kapitoly UNS 14.- 4.8 -50

3206 Ostatné farbivá; prípravky špecifiko-
vané v poznámke 3 tejto kapitoly,
iné ako čísiel 3203, 3204 alebo 3205;
anorganické výrobky používané
ako luminofóry, chemicky definova-
né i nedefinované:

- Pigmenty a prípravky na základe oxidu
  titaničitého:

32061100 -- Obsahujúce najmenej 80 % hmotnosti
    oxidu titaničitého, počítané na suchú
    hmotu UNS 14.- 4.8 -50

32061900 -- Ostatné UNS 14.- 4.8 -50
32062000 - Pigmenty a prípravky na základe zlú-

  čenín chrómu UNS 14.- 4.8 -50
32063000 - Pigmenty a prípravky na základe

   zlúčenín kadmia UNS 14.- 4.8 -50
- Ostatné farbivá a ostatné prípravky:

32064100 -- Ultramarín a prípravky na jeho základe UNS 32.- 6.9 -50
32064200 -- Litopón a iné pigmenty a prípravky

    na základe sulfidu zinočnatého UNS 13.- 4.5 -50
32064300 -- Pigmenty a prípravky na základe he-

    xakyanoferátov (ferokyanidy a fe-
    rikyanidy) UNS 14.- 4.8 -50

320649 -- Ostatné:
32064910 --- Magnetit UNS 14.- 4.8 -50
32064990 --- Ostatné UNS 14.- 4.8 -50
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32065000 - Anorganické výrobky používané
  ako luminofóry UNS 15.- 5.- -50

3207 Pripravené pigmenty, pripravené ka-
lidlá a pripravené farby, sklotvorné
smalty a glazúry, engoby, tekuté listry
a podobné prípravky používané
v keramickom priemysle, smaltovniach
alebo sklárňach; sklenené frity a iné
sklo v tvare prášku, granúl, šupiniek 
alebo vločiek:

32071000 - Pripravené pigmenty, pripravené ka-
   lidlá, pripravené farby a podobné
   prípravky UNS 14.- 6.7 -50

320720 - Sklotvorné smalty a glazúry, engoby
   a podobné prípravky:

32072010 -- Engoby UNS 11.- 6.7 -50
32072090 -- Ostatné UNS 11.- 6.7 -50
32073000 - Tekuté listry a podobné prípravky UNS 11.- 6.7 -50
320740 - Sklenené frity a ostatné sklo v tvare

   prášku, granúl, šupiniek alebo
   vločiek:

32074010 -- Druhy skla známe ako "emailové sklo" UNS 11.- 6.7
* 32074020 -- Sklo vo forme šupiniek s dĺkou 0,1 mm

    alebo viac, ale nie viac ako 3,5 mm a s 
    hrúbkou 2 mikrometre alebo viac, ale nie
    viac ako 5 mikrometrov UNS 11.- 6.7

* 32074030 -- Sklo vo forme prášku alebo granúl
    obsahujúce 99% hmotnosti alebo viac
    kysličníka kremičitého UNS 11.- 6.7

* 32074080 -- Ostatné UNS 11.- 6.7

3208 Náterové farby a laky (vrátane emai-
lov a jemných lakov) založené na syn-
tetických polyméroch alebo na che-
micky modifikovaných prírodných
polyméroch, rozptýlené alebo roz-
pustené v nevodnom prostredí;
roztoky definované v poznámke 4
tejto kapitoly:

320810 - Na báze polyesterov:
32081010 -- Roztoky, ako je definované v po-

    známke 4 tejto kapitoly UNS 8.- 3.-
32081090 -- Ostatné UNS 8.- 3.-
320820 - Na báze akrylových alebo vinylo-

   vých polymérov:
32082010 -- Roztoky definované v poznámke 4

    tejto kapitoly UNS 8.- 3.-
32082090 -- Ostatné UNS 8.- 3.-
320890 - Ostatné:

-- Roztoky definované v poznámke 4
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    tejto kapitoly:
* 32089011 --- Polyuretán z 2,2´-(tert-butylimino)dieta-

     nolu a 4,4´-metyléndicyklohexyldizzo-
     kyanátu vo forme roztoku v N,N´-dime-
     tylacetamide obsahujúceho 48 % alebo
     viac hmotnosti polyméru UNS 14.- 4.8

* 32089013 -- Kopolymér z p-krezolu a divynil benzénu
    vo forme roztoku v N,N-dimetylaceta-
    mide obsahujúceho 48 % alebo viac 
    hmotnosti polyméru UNS 14.- 4.8

* 32089019 -- Ostatné UNS 14.- 4.8
-- Ostatné:

32089091 --- Na základe syntetických polymérov UNS 14.- 4.8
32089099 --- Na základe chemicky upravených

     prírodných polymérov UNS 14.- 4.8

3209 Náterové farby a laky (vrátane emai-
lov a jemných lakov) založené na
syntetických polyméroch alebo na che-
micky upravených prírodných poly-
méroch, rozptýlené alebo rozpustené
vo vodnom prostredí:

32091000 - Na základe akrylových alebo vinylových
  polymérov UNS 11.- 3.9

32099000 - Ostatné UNS 11.- 4.-

321000 Ostatné náterové farby a laky (vrá-
tane emailov, jemných lakov a
temperových farieb); pripravené
vodné pigmenty používané na ko-
nečnú úpravu kože:

32100010 - Olejové náterové farby a laky (vrá-
   tane emailov a jemných lakov) UNS 16.- 4.8

32100090 - Ostatné UNS 16.- 4.8

32110000 Pripravené sikatívy UNS 15.- 5.- -50

3212 Pigmenty (vrátane kovových práš-
kov, šupiniek a vločiek) rozptýlené
v nevodnom prostredí, v tekutej
alebo v pastovitej forme, používané
na výrobu náterových farieb (vráta-
ne emailov); razbové fólie; farby a iné
farbivá v úprave alebo v balení
na predaj v malom:

321210 - Razbové fólie:
32121010 -- Na základe obyčajných kovov UNS 17.- bez cla -50
32121090 -- Ostatné UNS 17.- bez cla -50
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321290 - Ostatné:
-- Pigmenty (vrátane kovových práš-
    kov, šupiniek a vločiek), rozptýlené
    v nevodnom prostredí, v tekutej
    alebo v pastovitej forme, používané
    na výrobu náterových farieb (vrá-
    tane emailov):

32129010 --- Perlová esencia UNS 14.- 4.8 -50
--- Ostatné:

32129031 ---- Na základe hliníkového prášku UNS 14.- 4.8 -50
32129039 ---- Ostatné UNS 14.- 4.8 -50
32129090 -- Farbivá a ostatné farbiace látky v úprave

    alebo v balení na predaj v malom UNS 14.- 4.8 -50

3213 Farby na umeleckú ma¾bu, školské
farby, plagátové farby, tóno-
vacie farby, farby na zábavné
účely a podobné farby v table-
tách, tubách, téglikoch, f¾aštič-
kách, miskách a v podobných for-
mách alebo baleniach:

32131000 - Farby v súpravách UNS 14.- 4.8 -50
32139000 - Ostatné UNS 14.- 4.8 -50

3214 Sklársky tmel, vrúb¾ovací tmel, ži-
vičné tmely, tesniace tmely a iné
tmely; maliarske tmely; nežiaru-
vzdorné prípravky na povrchovú
úpravu fasád, vnútorných stien,
dlážok, povál a podobné prípravky:

321410 - Sklenársky tmel, štepársky tmel, živicový
   tmel, tesniace tmely a iné tmely;
   maliarsky tmel:

32141010 -- Sklenársky tmel, štepársky tmel, živicový
    tmel, tesniace tmely a iné tmely UNS 5.- 1.9 -100

32141090 -- Maliarske tmely UNS 5.- 1.9 -100
32149000 - Ostatné UNS 7.- 2.8 -100

3215 Tlačiarenské farby, atramenty a tuše
všetkých druhov koncentrované
alebo nekoncentrované, tiež tuhé:

- Tlačiarenská farba:
32151100 -- Čierna UNS 14.- 6.7 -50
32151900 -- Ostatné UNS 14.- 6.7 -50
321590 - Ostatné:
32159010 -- Atramenty a tuše UNS 34.- 3.8 -100
32159080 -- Ostatné UNS 34.- 3.8 -100
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33. kapitola

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria
a) prírodné balzamy, glejoživice alebo rastlinné vý�ažky čísla 1301 alebo 1302;
b) mydlo a iné výrobky čísla 3401;
c) terpentínová silica, borovicová silica, sulfátový terpentín a iné výrobky čísla 3805.

2. Výraz „vonná látka“ v čísle 3302 sa týka len látok čísla 3301, vonných zložiek izolovaných z týchto látok alebo
syntetických aromatických látok.

3. Do čísiel 3303 až 3307 patria okrem iných výrobky zmiešané i nezmiešané (iné ako vodné destiláty a vodné
roztoky silíc) vhodné na použitie ako výrobky týchto čísiel a v balení na drobný predaj so zrete¾om na toto
použitie.

4. Výrazom „voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky“ v čísle 3307 sa rozumejú najmä tieto výrobky: malé
vrecká obsahujúce časti aromatickej rastliny; prípravky vydávajúce vôňu pri spálení; parfumové alebo kozme-
tické papiere; roztoky na kontaktné šošovky alebo na umelé oči; vata, plste, netkané textílie impregnované,
natreté alebo pokryté parfumom alebo kozmetickým prostriedkom; toaletné prípravky pre zvieratá.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

3301 Silice (s terpénom i bez neho), vrá-
tane pevných a absolútnych; re-
zinoidy; extrahované prírodné bal-
zamy; koncentráty silíc v tukoch,
v nevysychate¾ných olejoch, vo
voskoch alebo podobné získané
napustením týchto výrobkov von-
nou esenciou alebo maceráciou;
terpenické ved¾ajšie výrobky vzni-
kajúce pri deterpenácii silíc; aro-
matické a vodné destiláty a vodné
roztoky silíc:

- Silice z citrusového ovocia:
330111 -- Bergamotová:
33011110 --- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
33011190 --- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
330112 -- Pomarančová:
33011210 --- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
33011290 --- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
330113 -- Citrónová:
33011310 --- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
33011390 --- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
330114 -- Limetová:
33011410 --- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
33011490 --- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
330119 -- Ostatné:
33011910 --- Nedeterpénované UNS 6.- 1.8 -100
33011990 --- Deterpénované UNS 6.- 1.8 -100

- Silice iné ako z citrusového ovocia:
330121 -- Geraniová:
33012110 --- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
33012190 --- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
330122 -- Jazmínová:
33012210 --- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8
33012290 --- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8
330123 -- Levandu¾ová alebo lavandinová:
33012310 --- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8
33012390 --- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8
330124 -- Z mäty piepornej (Mentha piperita):
33012410 --- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8
33012490 --- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8
330125 -- Z ostatných druhov mäty:
33012510 --- Nedeterpénované UNS 6.- 1.8
33012590 --- Deterpénované UNS 6.- 1.8
330126 -- Vetiverová:
33012610 --- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
33012690 --- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
330129 -- Ostatné:

--- Klinčeková, niaouliová a ylan-ylangová:
33012911 ---- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
33012931 ---- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100

--- Ostatné:
33012961 ---- Nedeterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
33012991 ---- Deterpénovaná UNS 6.- 1.8 -100
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

33013000 - Rezinoidy UNS 26.- 5.5 -100
330190 - Ostatné:
33019010 -- Terpénické ved¾ajšie produkty vznika-

    júce pri deterpenácii silíc UNS 17.- 2.9 -100
-- Extrakty oleoresínov:

33019021 --- Zo sladkého drievka a chme¾u UNS 9.- 8.3
33019029 --- Z pyretra alebo koreňov rastlín obsahu-

     júcich silice; zmesi z rastlinných vý-
     �ažkov pre výrobu nápojov alebo na
     výrobu potravín UNS bez cla bez cla
--- Ostatné:

33019031 ---- Medicínske UNS 7.- bez cla
33019039 ---- Ostatné UNS 7.- bez cla
33019090 -- Ostatné UNS 17.- 2.9 -100

3302 Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane
alkoholových roztokov) na základe jed-
nej alebo nieko¾kých týchto látok použí-
vané ako surovina v priemysle; ostatné 
prípravky na základe vonných látok, z 
druhov používaných na výrobu nápojov:

330210 - Druhy používané na výrobu potravín
   alebo nápojov:
-- Druhy používané na výrobu nápojov:
--- Preparáty obsahujúce všetky ochucujúce
     činidlá charakterizujúce nápoj:

33021010 ---- S objemovým alkoholometrickým titrom
       presahujúcim 0,5 % LPA 45.- 23.1
---- Ostatné:

33021021 ----- Neobsahujúce žiadne mliečne tuky,
        sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo
        škrob, alebo obsahujúce menej ako
        1,5  % mliečnych tukov, 5 % sacharózy,
        izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu UNS 45.- 7.6

33021029 ----- Ostatné UNS 45.- 7.6
33021040 --- Ostatné UNS 44.- 6.9 -50
33021090 -- Druhy používané na výrobu potravín UNS 44.- 6.9 -50
330290 - Ostatné:
33029010 -- Liehové roztoky UNS 49.- 6.5 -50
33029090 -- Ostatné UNS 49.- 6.5 -50

330300 Parfumy a toaletné vody:

33030010 - Parfumy UNS 70.- 7.9
33030090 - Toaletné vody UNS 70.- 7.9

3304 Kozmetické prípravky, líčidlá a prí-
pravky na starostlivos� o pokožku
(iné ako lieky), vrátane opa¾ova-
cích ochranných prípravkov; prí-
pravky na manikúru a pedikúru:
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33041000 - Líčidlá na pery UNS 70.- 7.9 -50
33042000 - Prípravky na líčenie očí UNS 70.- 7.9 -50
33043000 - Prípravky na manikúru a pedikúru UNS 70.- 7.9 -50

- Ostatné:
33049100 -- Púdre, kompaktné i nekompaktné UNS 70.- 7.9 -50
33049900 -- Ostatné UNS 70.- 7.9

3305 Prípravky na vlasy:

33051000 - Šampóny UNS 70.- 7.9
33052000 - Prípravky na trvalú onduláciu alebo

   na narovnávanie vlasov UNS 70.- 7.9 -50
33053000 - Laky na vlasy UNS 70.- 7.9
330590 - Ostatné:
33059010 -- "Vodičky" na vlasy UNS 70.- 7.9
33059090 -- Ostatné UNS 70.- 7.9

3306 Prípravky na ústnu alebo zubnú hy-
gienu, vrátane fixatívnych pást
a práškov; vlákna na čistenie medzizub-
ných medzier (dentálne nite), v samostat-
nom maloobchodnom balení.:

33061000 - Prípravky na ústnu a zubnú hygienu UNS 70.- 7.9
33062000 - Dentálne nite UNS 56.- 8.7
33069000 - Ostatné UNS 70.- 7.9

3307 Holiace prípravky používané pred
holením, pri holení a po ňom, osob-
né dezodoranty, kúpe¾ové prí-
pravky, depilátory a iné voňav-
kárske, kozmetické alebo toaletné
prípravky, inde neuvedené ani
nezahrnuté; hotové izbové dezo-
doranty parfumované i nepar-
fumované, tiež s dezinfekčnými
vlastnos�ami:

33071000 - Holiace prípravky, používané pred
   holením, pri holení a po ňom UNS 70.- 7.9

33072000 - Osobné dezodoranty a prípravky
   proti poteniu UNS 70.- 7.9

33073000 - Parfumované kúpe¾ové soli a iné
   kúpe¾ové prípravky UNS 70.- 7.9
- Prípravky na parfumovanie alebo
  dezodoráciu miestností, vrátane
  vonných prípravkov používaných
  pri náboženských obradoch:

33074100 -- "Agarbatti" a iné vonné prípravky,
    ktoré pôsobia pri horení UNS 70.- 7.9 -50

33074900 -- Ostatné UNS 70.- 7.9 -50
33079000 - Ostatné UNS 52.- 7.9
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34. kapitola

Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky,
 mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky,

sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky
 a zubné prípravky na báze sadry

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov používaných ako separačné

prípravky (číslo 1517);
b) samostatné chemicky definované zlúčeniny;
c) šampóny, prostriedky na čistenie zubov, holiace krémy a peny, kúpe¾ové prípravky obsahujúce mydlo alebo

iné organické povrchovo aktívne prostriedky (čísla 3305, 3306 a 3307).

2. Výrazom „mydlo“ v zmysle čísla 3401 sa rozumie len mydlo rozpustné vo vode. Mydlá a iné výrobky čísla 3401
môžu obsahova� pridané látky (napr. dezinfekčné prostriedky, brúsne prášky, plnidlá alebo liečivá). Výrobky
obsahujúce brúsne prášky sa zaraïujú do čísla 3401, len ak sú vo forme tyčiek, kusov, výliskov alebo
v podobných tvaroch. Inak patria do čísla 3405 ako „prášky na čistenie a podobné prípravky“.

3. Výrazom „organické povrchovo aktívne prostriedky“ v zmysle čísla 3402 sa rozumejú výrobky, ktoré po zmiešaní
s vodou v koncentrácii 0,5 % pri 20 oC a ponechaní v k¾ude po dobu 1 hodiny (státia) pri tej istej teplote:
a) dávajú prieh¾adnú alebo priesvitnú kvapalinu alebo stabilnú emulziu bez odde¾ovania nerozpustnej látky;
b) znižujú povrchové napätie vody na 4,5 x 10-2 N/m (45 dyn/cm) alebo menej.

4. Výraz „minerálne oleje a oleje získané zo živičných nerastov“ v čísle 3403 sa vz�ahuje na výrobky definované
v poznámke 2 kapitoly 27.

5. Výraz „umelé vosky a pripravené vosky“ v čísle 3404 sa vz�ahuje okrem nižšie uvedených výnimiek len na:
A. chemicky vyrobené organické výrobky voskovitého charakteru, tiež rozpustné vo vode;
B. výrobky získané zmiešaním rôznych voskov;
C. výrobky voskovitého charakteru na základe jedného alebo nieko¾kých voskov a obsahujúce tuky, živice,

minerálne látky alebo iné látky.
Do tohto čísla nepatria:
a) výrobky čísiel 1516, 3402 alebo 3823, aj keï majú voskovitý charakter;
b) nezmiešané živočíšne vosky a nezmiešané rastlinné vosky čísla 152, tiež nerafinované alebo farbené;
c) minerálne vosky a podobné výrobky čísla 2712, tiež navzájom zmiešané alebo len farbené;
d) zmiešané vosky rozptýlené alebo rozpustené v tekutom prostredí (čísla 3405, 3809 atï.).
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

3401 Mydlo; organické povrchovo aktív-
ne výrobky a prípravky používané
ako mydlo, v tvare tyčiniek, tehličiek,
vylisovaných kusov alebo tvarov,
obsahujúce alebo neobsahujúce 
 mydlo; papier, vata, pls� a netkané
textílie, impregnované, natreté alebo 
pokryté mydlom alebo detergentom:

- Mydlo a organické povrchovo ak-
  tívne výrobky a prípravky v tvare ty-
  činiek, tehličiek, vylisovaných kusov
   alebo tvarov a papier, vata,
   pls� a netkané textílie, impregnova-
   né natreté, pokryté mydlom alebo
   detergentom:

34011100 -- Na toaletné použitie (vrátane me-
    dicinálnych výrobkov) UNS 52.- 7.9

34011900 -- Ostatné UNS 41.- 2.5
340120 - Mydlo v iných tvaroch:
34012010 -- Vločky, šupinky, granule alebo

    prášok UNS 7.- 2.5
34012090 -- Ostatné UNS 7.- 2.5

3402 Organické povrchovo aktívne pro-
striedky (iné ako mydlo); povrchovo
aktívne prípravky, pracie prípravky
(vrátane pomocných pracích prí-
pravkov) a čistiace prípravky, tiež
obsahujúce mydlo, a iné ako výrobky
patriace do čísla 3401

- Organické povrchovo aktívne pro-
   striedky, tiež upravené na predaj 
   v malom :

340211 -- Aniónaktívne:
* 34021110 --- Vodný roztok obsahujúci 30 % hmotnosti

      alebo viac, ale nie viac ako 50 % hmot-
      nosti dvojsodného alkylu [oxydi(ben-
      zénsulfonát)] UNS 10.- 3.8 -100

* 34021190 --- Ostatné UNS 10.- 3.8 -100
34021200 -- Katiónaktívne UNS 10.- 3.8 -100
34021300 -- Neionogénne UNS 10.- 3.8 -100
34021900 -- Ostatné UNS 10.- 3.8 -100
340220 - Prípravky upravené na predaj 

   v malom:
34022010 -- Povrchovo aktívne prípravky UNS 10.- 3.8
34022090 -- Pracie a čistiace prípravky UNS 10.- 3.8
340290 - Ostatné:
34029010 -- Povrchovo aktívne prípravky UNS 10.- 3.8
34029090 -- Pracie a čistiace prípravky UNS 10.- 3.8

3403 Mastiace prípravky (vrátane rez-
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ných olejov, prípravkov na uvo¾-
ňovanie skrutiek a matíc, príprav-
kov proti hrdzi alebo antikoróz-
nych a separačných prípravkov
na formy založených na mazad-
lách) a prípravky používané na
olejovanie alebo mazanie textil-
ných materiálov, kože, kožušín
alebo iných materiálov, ale s vý-
nimkou prípravkov obsahujúcich
ako základné zložky 70 % hmotnosti
a viac minerálnych olejov alebo
olejov zo živičných nerastov:

- Obsahujúce minerálne oleje alebo
   oleje zo živičných nerastov:

34031100 -- Prípravky na úpravu textilných ma-
    teriálov, kože, kožušín alebo iných
    materiálov UNS 9.- 3.3 -100

340319 -- Ostatné:
34031910 --- Obsahujúce 70 % hmotnosti a viac

      minerálnych olejov alebo olejov
      zo živičných nerastov, ale netvoria-
      cich základnú zložku UNS 12.- 4.1 -50
--- Ostatné:

34031991 ---- Prípravky na mazanie strojov, za- UNS 12.- 4.1 -50
       riadení a vozidiel

34031999 ---- Ostatné UNS 12.- 4.1 -50
- Ostatné:

34039100 -- Prípravky na úpravu textilných ma-
    teriálov, kože, kožušín alebo iných
    materiálov UNS 7.- 1.5 -100

340399 -- Ostatné:
34039910 --- Prípravky na mazanie strojov, za-

     riadení a vozidiel UNS 9.5 3.6 -100
34039990 --- Ostatné UNS 9.5 3.6 -100

3404 Umelé vosky a pripravené vosky:

34041000 - Z chemicky modifikovaného lignitu UNS 15.- 5.- -50
34042000 - Z polyetylénglykolu UNS 15.- 5.- -50
340490 - Ostatné:
34049010 -- Pripravené vosky, vrátane pečat-

    ných voskov UNS 15.- 5.- -50
34049090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3405 Leštidlá a krémy na obuv, nábytok,
dlážky, karosérie, sklo alebo kov, čis-
tiace pasty a prášky a podobné
prípravky (tiež vo forme papiera,
vaty, plsti, netkaných textílií, 
¾ahčených (pórovitých) plastov
alebo ¾ahčenej gumy, impregno-
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vaných, natrených alebo pokry-
tých takými prípravkami) s výnim-
kou voskov čísla 3404:

34051000 - Leštidlá, krémy a podobné prípravky
   na obuv alebo kožu UNS 25.- 6.5 -50

34052000 - Leštidlá, krémy a podobné prípravky
   na údržbu dreveného nábytku, dlážok
   alebo iných drevených výrobkov UNS 20.- 5.8 -50

34053000 - Leštidlá a podobné prípravky na
   karosérie, iné ako na kovy UNS 10.- 3.8 -100

34054000 - Čistiace pasty a prášky a iné čistiace
   prípravky UNS 10.- 3.8

340590 - Ostatné:
34059010 -- Leštidlá na kovy UNS 10.- 3.8
34059090 -- Ostatné UNS 10.- 3.8

340600 Sviečky, tenké sviečky a podobné:

- Sviečky:
34060011 -- Hladké, neparfumované UNS 25.- 6.5
34060019 -- Ostatné UNS 25.- 6.5
34060090 - Ostatné UNS 25.- 6.5

34070000 Modelovacie pasty vrátane pást
upravených pre zábavu detí;
prípravky známe ako zubolekársky
vosk alebo zubné odtlačovacie
zmesi, v sadách, v balení na predaj 
v malom alebo v tabu¾kách,
v tvare podkov, tyčiniek alebo
v podobných tvaroch; iné príprav-
ky používané v zubnom lekárstve
na základe sadry (pálenej sadry ale-
bo síranu vápenatého) UNS 27.- 6.6
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35. kapitola

Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) droždie (číslo 2102);
b) krvné frakcie (iné ako krvný albumín nepripravený na liečebné alebo profylaktické účely), lieky a iné výrobky

kapitoly 30;
c) enzymatické prípravky na predčinenie (číslo 3202);
d) enzymatické namáčacie alebo pracie prípravky a iné výrobky kapitoly 34;
e) tvrdené proteíny (číslo 3913);
f) želatínové výrobky polygrafického priemyslu (kapitola 49).

2. Výraz „dextríny“ číslo 3505 sa vz�ahuje na degradačné produkty škrobu s obsahom redukujúceho cukru,
vyjadreného ako dextróza v sušine, nepresahujúcim 10 %.

Výrobky s obsahom redukujúceho cukru presahujúceho 10 % patria do čísla 1702.

Doplnková poznámka

1. Číslo 3504 zahŕňa koncentrované mliečne proteíny s obsahom proteínu viac ako 85 % hmotnosti, počítané
v sušine.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

3501 Kazeín, kazeináty a iné deriváty
zeínu; kazeínové gleje:

350110 - Kazeín:
35011010 -- Na výrobu regenerovaných textil-

    ných vlákien UNS 11.- 2.5
35011050 -- Na priemyselné použitie iné ako na

    výrobu potravín alebo krmív UNS 11.- 2.5
35011090 -- Ostatný UNS 11.- 2.5
350190 - Ostatné:
35019010 -- Kazeínové gleje UNS 15.- 3.-
35019090 -- Ostatné UNS 15.- 3.-

3502 Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch
alebo viac srvátkových proteínov,
obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti
srvátkových proteínov, počítaných
v sušine), albumináty a iné deriváty
albumínu:

- Vaječný albumín:
350211 -- Sušený:
35021110 --- Nevhodný alebo nespôsobilý na

     ¾udskú spotrebu UNS 8.- 2.2
35021190 --- Ostatný UNS 8.- 2.2
350219 -- Ostatný:
35021910 --- Nevhodný alebo nespôsobilý na

     ¾udskú spotrebu UNS 8.- 2.2
35021990 --- Ostatný UNS 8.- 2.2
350220 - Mliečny albumín, vrátane koncentrátov

  dvoch alebo viacerých srvátkových
  proteínov:

35022010 --- Nevhodný alebo nespôsobilý na
     ¾udskú spotrebu UNS 8.- 2.2
-- Ostatný:

35022091 --- Sušený (napr. vo fóliách, vločkách,
      v šupinkách, v prášku) UNS 8.- 2.2

35022099 --- Ostatné UNS 8.- 2.2
350290 - Ostatné:

-- Albumíny, iné ako vaječný albumín
    a mliečny albumín (laktalbumín):

35029020 --- Nevhodné alebo nespôsobilé na
     ¾udskú spotrebu UNS 8.- 2.2

35029070 --- Ostatné UNS 8.- 2.2
35029090 -- Albumináty a ostatné deriváty albumínu UNS 8.- 2.2

350300 Želatína (vrátane želatíny v obdĺžniko-
vých a štvorcových fóliách, tiež povr-
chovo upravené alebo farbené) a deri-
váty želatíny; vyzina; iné gleje živočíš-
neho pôvodu, okrem kazeínových gle-
jov čísla 3501:
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35030010 - Želatína a jej deriváty UNS 19.- 3.2
35030080 - Ostatné gleje UNS 19.- 3.2

35040000 Peptóny a ich deriváty;  iné proteínové
látky a ich deriváty inde neuvedené
ani nezahrnuté; kožný prášok, tiež chró-
movaný UNS 15.- 1.-

3505 Dextríny a iné modifikované škroby
(napr. predželatínované alebo esterifi-
kované škroby); gleje na báze škrobov
alebo dextrínu alebo iných modifikova-
ných škrobov:

350510 - Dextríny a iné modifikované škroby:
35051010 -- Dextríny UNS 95.- 87.5 CK 24

-- Ostatné modifikované škroby:
35051050 --- Esterifikované a éterifikované škroby UNS 63.5 58.5 CK 24
35051090 --- Ostatné UNS 105.5 97.3 CK 24
350520 - Gleje:
35052010 -- Obsahujúce menej  ako 25 % hmot-

    nosti škrobov alebo dextrínov, alebo
    iných modifikovaných škrobov UNS 60.- 8.6

35052030 -- Obsahujúce 25 % alebo viac, ale me-
    nej ako 55 % hmotnosti škrobov
    alebo dextrínov, alebo iných mo-
    difikovaných škrobov UNS 60.- 8.6

35052050 -- Obsahujúce 55 % alebo viac, ale me-
    nej ako 80 % hmotnosti škrobov
    alebo dextrínov, alebo iných modifi-
    kovaných škrobov UNS 60.- 8.6

35052090 -- Obsahujúce 80 % alebo viac  hmot-
    nosti škrobov alebo dextrínov alebo
    iných modifikovaných škrobov UNS 60.- 8.6

3506 Pripravené gleje a iné pripravené le-
pidlá, inde neuvedené ani nezahrnuté;
výrobky vhodné na použitie ako gleje
alebo lepidlá upravené na predaj
v malom ako gleje alebo lepidlá v balení
s čistou hmotnos�ou najviac 1 kg:

35061000 - Výrobky vhodné na použitie ako gle-
   je alebo lepidlá upravené na predaj
   v malom ako gleje alebo lepidlá s čis-
   tou hmotnos�ou nepresahujúcou 1 kg UNS 18.- 5.- -50
- Ostatné:

35069100 -- Lepidlá na báze kaučuku alebo
    plastov (vrátane syntetických živíc) UNS 15.- 5.- -50

35069900 -- Ostatné UNS 18.- 5.- -50
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3507 Enzýmy; pripravené enzýmy inde ne-
uvedené ani nezahrnuté:

35071000 - Sýridlo a sýridlové koncentráty UNS 15.- 5.- -50
* 350790 - Ostatné:
* 35079010 -- Lipoproteínová lipáza UNS 12.- 4.4 -50
* 35079020 -- Aspergilová alkalická proteáza UNS 12.- 4.4 -50
* 35079090 -- Ostatné UNS 12.- 4.4 -50
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36. kapitola

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré hor¾avé
prípravky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria samostatné chemicky definované zlúčeniny iné ako popísané v nižšie uvedených
poznámkach 2a) alebo 2b).

2. Výraz „výrobky z hor¾avých materiálov“ v čísle 3606 sa vz�ahuje len na:
a) metaldehyd, hexametyléntetramín a podobné látky, upravené do tvarov (napr. tabliet, tyčiniek alebo

podobných tvarov) na použitie ako palivo; palivá na báze alkoholu a podobne pripravené palivá v tuhej alebo
polotuhej forme;

b) palivá kvapalné alebo vo forme skvapalneného plynu v nádobách používaných na plnenie alebo doplnenie
cigaretových alebo podobných zapa¾ovačov s obsahom nepresahujúcim 300 cm3;

c) živičné fakle, zapa¾ovače a podobné výrobky.
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36010000 Práškové výmetné výbušniny UNS 14.- 4.8 -50

36020000 Pripravené výbušniny, iné ako práškové
výmetné výbušniny UNS 40.- 7.2

360300 Zápalnice; bleskovice; roznetky
alebo rozbušky; zapa¾ovače; elek-
trické rozbušky:

36030010 - Zápalnice, bleskovice UNS 10.- 3.8 -100
36030090 - Ostatné UNS 10.- 3.8 -100

3604 Ohňostroje, signalizačné rakety,
dažïové rakety, hmlové signály
a ostatné pyrotechnické výrobky:

36041000 - Ohňostroje UNS 6.- 2.5 -100
36049000 - Ostatné UNS 12.- 4.3 -50

36050000 Zápalky; iné ako pyrotechnické vý-
robky čísla 3604 UNS 68.- 7.9

3606 Ferocer a iné pyroforické zliatiny
vo všetkých formách; výrobky z hor-
¾avých materiálov uvedených v poz-
námke 2 tejto kapitoly:

36061000 - Kvapalné palivá alebo palivá zo skva-
   palneného plynu v nádobách po-
   užívaných na plnenie alebo dopl-
   nenie cigaretových alebo podobných
   zapa¾ovačov s obsahom nepresahujúcim
   300 cm3 UNS 10.- 3.8 -100

360690 - Ostatné:
36069010 -- Ferocer a iné pyroforické zliatiny

    vo všetkých formách UNS 13.- 4.- -100
36069090 -- Ostatné UNS 13.- 4.- -100
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37. kapitola

Fotografické a kinematografické výrobky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatrí odpadový a nepodarkový materiál.

2. Výraz „fotografický“ sa v tejto kapitole vz�ahuje na postup, ktorý dovo¾uje vytvori� vidite¾ný obraz priamym alebo
nepriamym pôsobením svetla alebo inými formami žiarenia na citlivé povrchy.

Doplnkové poznámky

1. V prípade zvukových filmov dovážaných na dvoch páskach (páska obsahujúca len obraz a páska so záznamom
zvuku) každá páska musí by� zaradená do príslušnej položky. 

2. Výraz „aktuality, filmový týždenník“ (podpoložka 3706 90 51) sa vz�ahuje na filmy v dĺžke nepresahujúcej 330 m
a zobrazujúce súčasné udalosti politickej, športovej, vojenskej, vedeckej, literárnej, folklórnej, turistickej,
spoločenskej a inej povahy.
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3701 Fotografické dosky a ploché filmy,
citlivé, neexponované, z iných ma-
teriálov ako z papiera, kartónu, le-
penky alebo textílií; ploché okam-
žité kopírovacie filmy, citlivé, neex-
ponované, tiež v kazetách:

370110 - Pre röntgen:
37011010 -- Na použitie v lekárstve, v zubnom

    lekárstve a vo zverolekárstve UNS 17.- 5.3 -50
37011090 -- Ostatné UNS 17.- 5.3 -50
37012000 - Okamžité kopírovacie filmy UNS 25.- 6.7 -50
37013000 - Iné dosky a filmy, s ktorouko¾vek

   stranou dlhšou ako 255 mm UNS 17.- 5.3 -50
- Ostatné:

37019100 -- Na farebnú fotografiu (polychrómnu) UNS 17.- 5.3 -50
37019900 -- Ostatné UNS 17.- 5.3 -50

3702 Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé,
neexponované, z iného materiálu ako
z papiera, kartónu, lepenky alebo
textílií; okamžité kopírovacie filmy vo
zvitkoch, citlivé, neexponované:

37021000 - Pre röntgen UNS 5.- 1.- -100
37022000 - Okamžité kopírovacie filmy UNS 22.- 4.8 -50

- Iné filmy, neperforované, v šírke
  nepresahujúcej  105 mm:

370231 -- Pre farebnú fotografiu
    (polychrómnu):

37023110 --- V dĺžke nepresahujúcej 30 m UNS 5.- 1.- -100
--- V dĺžke presahujúcej  30 m:

* 37023191 ---- Farebné negatívne filmy:
      - v šírke 75 mm alebo viac, ale nie
         viac ako 105 mm
      a
      - v dĺžke 100 m alebo viac na výrobu
         plochých filmov na okamžitú
         fotografiu UNS 5.- 1.- -100

* 37023199 ---- Ostatné UNS 5.- 1.- -100
370232 -- Iné, s emulziou halogenidov striebra:

--- V šírke nepresahujúcej 35 mm:
37023211 ---- Mikrofilmy; filmy pre grafické

      umenie UNS 5.- bez cla -100
37023219 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla -100

--- V šírke presahujúcej 35 mm:
37023231 ---- Mikrofilmy UNS 5.- bez cla -100
37023251 ---- Filmy pre grafické umenie UNS 5.- bez cla -100
37023290 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla -100
37023900 -- Ostatné UNS 5.- 1.- -100

- Iné filmy, neperforované, v šírke
  presahujúcej 105 mm:

37024100 -- V šírke presahujúcej  610 mm a
    v dĺžke presahujúcej  200 m, na fa-
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    rebnú fotografiu (polychrómnu) UNS 5.- 1.- -100
37024200 -- V šírke presahujúcej 610 mm a v dĺž-

    ke presahujúcej 200 m, iné ako na
    farebnú fotografiu UNS 5.- bez cla -100

37024300 -- V šírke presahujúcej  610 mm a v dĺž-
    ke nepresahujúcej  200 m UNS 5.- 1.- -100

37024400 -- V šírke presahujúcej  105 mm,
    ale nepresahujúcej  610 mm UNS 5.- bez cla -100
- Iné filmy pre farebnú fotografiu
   (polychrómnu):

37025100 -- V šírke nepresahujúcej 16 mm
    a v dĺžke nepresahujúcej 14 m UNS 5.- bez cla -100

370252 -- V šírke nepresahujúcej 16 mm a
    v dĺžke presahujúcej 14 m:

37025210 --- V dĺžke nepresahujúcej  30 m UNS 5.- bez cla -100
37025290 --- V dĺžke presahujúcej 30 m UNS 5.- bez cla -100
37025300 -- V šírke presahujúcej 16 mm, ale

    nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke
    nepresahujúcej 30 m na diapozitívy UNS 5.- 1.- -100

37025400 -- V šírke presahujúcej 16 mm, ale
    nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke
    nepresahujúcej 30 m, iné ako na 
    diapozitívy UNS 5.- 1.- -100

37025500 -- V šírke presahujúcej 16 mm, ale
    nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke
    presahujúcej 30 m UNS 5.- bez cla -100

370256 -- V šírke presahujúcej  35 mm:
37025610 --- V dĺžke nepresahujúcej  30 m UNS 5.- bez cla -100
37025690 --- V dĺžke presahujúcej 30 m UNS 5.- bez cla -100

- Ostatné:
370291 -- V šírke nepresahujúcej  16 mm a

    v dĺžke nepresahujúcej 14 m:
37029110 --- Filmy pre grafické umenie UNS 5.- bez cla -100
37029190 --- Ostatné UNS 5.- bez cla -100
370292 -- V šírke nepresahujúcej  16 mm a

    v dĺžke presahujúcej 14 m:
37029210 --- Filmy pre grafické umenie UNS 5.- bez cla -100
37029290 --- Ostatné UNS 5.- bez cla -100
370293 -- V šírke presahujúcej   16 mm, ale

    nepresahujúcej  35 mm a v dĺžke
    nepresahujúcej  30 m:

37029310 --- Mikrofilmy; filmy pre grafické umenie UNS 5.- bez cla -100
37029390 --- Ostatné UNS 5.- bez cla -100
370294 -- V šírke presahujúcej  16 mm, ale

    nepresahujúcej  35 mm a v dĺžke
    presahujúcej  30 m:

37029410 --- Mikrofilmy; filmy pre grafické umenie UNS 5.- bez cla -100
37029490 --- Ostatné UNS 5.- bez cla -100
37029500 -- V šírke presahujúcej  35 mm UNS 5.- bez cla -100

3703 Fotografický papier, kartón a textílie,
citlivé, neexponované:

37031000 - Vo zvitkoch v šírke presahujúcej
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   610 mm UNS 42.- 7.3 -50
370320 - Iné,  pre farebnú fotografiu (poly-

   chrómnu):
37032010 -- Na fotografie získané z inverzných

    typov filmu UNS 42.- 7.3 -50
37032090 -- Ostatné UNS 42.- 7.3 -50
370390 - Ostatné:
37039010 -- Scitlivené striebornými alebo plati-

    novými so¾ami UNS 42.- 7.3 -50
37039090 -- Ostatné UNS 42.- 7.3 -50

370400 Fotografické dosky, filmy, papier,
kartón a textílie, exponované, ale
nevyvolané:

37040010 - Dosky, filmy UNS 37.- 2.8 -100
37040090 - Ostatné UNS 37.- 2.8 -100

3705 Fotografické dosky a filmy, expono-
vané a vyvolané, iné ako kinemato-
grafické filmy:

37051000 - Pre ofsetovú reprodukciu UNS 5.- bez cla -100
37052000 - Mikrofilmy UNS 5.- 1.8 -100
370590 - Ostatné:
37059010 -- Pre grafické umenie UNS 5.- 1.8 -100
37059090 -- Ostatné UNS 5.- 1.8 -100

3706 Kinematografické filmy, exponované
a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový
záznam alebo obsahujúce len zvukový
záznam:

370610 - V šírke najmenej  35 mm:
-- Obsahujúce len zvukový záznam:

37061011 --- Negatívne, pomocné pozitívne UNS 70.- 7.9 -50
37061019 --- Ostatné pozitívne UNS 70.- 7.9 -50

-- Ostatné:
37061091 --- Negatívne; pomocné pozitívne UNS 70.- 7.9 -50
37061099 --- Ostatné pozitívne UNS 70.- 7.9 -50
370690 - Ostatné:

-- Obsahujúce len zvukový záznam:
37069011 --- Negatívne, pomocné pozitívne UNS 70.- 7.9 -50
37069019 --- Ostatné pozitívne UNS 70.- 7.9 -50

-- Ostatné:
37069031 --- Negatívne; pomocné pozitívne UNS 70.- 7.9 -50

--- Ostatné pozitívne:
37069051 ---- Aktuality, filmové týždenníky UNS 70.- 7.9 -50

---- Ostatné v šírke:
37069091 ----- Menej ako 10 mm UNS 70.- 7.9 -50
37069099 ----- 10 mm alebo väčšej UNS 70.- 7.9 -50
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3707 Chemické prípravky na fotografické
účely (iné ako laky, gleje, lepidlá
a podobné prípravky); nezmiešané
výrobky na fotografické účely, v od-
meraných dávkach alebo uprave-
né na predaj v malom, pripravené
na použitie:

37071000 - Citlivé emulzie UNS 15.- 5.- -50
370790 - Ostatné:

-- Vývojky a usta¾ovače:
--- Na farebnú fotografiu
     (polychrómnu):

37079011 ---- Na fotografické filmy a dosky UNS 15.- 5.- -50
37079019 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
37079030 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
37079090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
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38. kapitola

Rôzne chemické výrobky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) samostatné chemicky definované prvky alebo zlúčeniny, s výnimkou nasledujúcich:

1. umelý grafit (číslo 3801);
2. insekticídy, rodencitídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekčné

prostriedky a podobné výrobky upravené pod¾a popisu v čísle 3808;
3. výrobky upravené ako náplne do hasiacich prístrojov alebo používané v hasiacich granátoch (číslo 3813); 
4. výrobky špecifikované v nižšie uvedených poznámkach 2a) alebo 2c);

b) zmesi chemikálií s potravinami alebo látkami s výživnou hodnotou používané v príprave ¾udských potravín
(všeobecne, číslo 2106);

c) lieky (číslo 3003 alebo 3004);
d) vyčerpané katalyzátory používané na extrakciu základných kovov alebo na výrobu chemických zlúčenín

základných kovov (číslo 2620), vyčerpané katalyzátory používané hlavne na rekuperáciu drahých kovov (číslo
7112) alebo katalyzátory zložené z kovov alebo kovových zliatin v konečnej forme napr. prášku alebo pletiva
(trieda XIV alebo XV).

2. Do čísla 3824 a nie do iných čísel nomenklatúry patrí nasledujúci tovar:
a) umelé kryštály (iné ako optické prvky) oxidu horečnatého alebo halogenidov alkalických kovov alebo kovov

alkalických zemín, z ktorých každý má hmotnos� najmenej 2,5 g;
b) pribudlina; Dippelov olej;
c) odstraňovače atramentových škvŕn v balení na predaj v malom;
d) prípravky na opravu chýb na rozmnožovacích blanách a iné kvapaliny na opravy v balení na predaj v malom;
e) žiaromerky na kontrolu teploty v peciach, tavite¾né (napr. Segerove ihlančeky).

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 2671



Strana 274 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/1996 Strana 2672

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

3801 Umelý grafit; koloidný alebo semi-
koloidný grafit; prípravky na báze
grafitu alebo iného uhlíku v tvare
pást, blokov, tabuliek alebo iných
polotovarov:

38011000 - Umelý grafit UNS 15.- 5.- -50
380120 - Koloidný alebo semikoloidný grafit:
38012010 -- Koloidný grafit v olejovej suspenzii;

    semikoloidný grafit UNS 15.- 5.- -50
38012090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
38013000 - Uhlíkaté pasty na elektródy a po-

   dobné pasty na výmurovky pecí UNS 15.- 5.- -50
38019000 - Ostatné UNS 13.- 3.3 -100

3802 Aktívne uhlie; aktívne prírodné mine-
rálne produkty; živočíšne uhlie, vráta-
ne použitého živočíšneho uhlia:

38021000 - Aktívne uhlie UNS 34.- 7.-
38029000 - Ostatné UNS 13.- 5.- -50

380300 Tallový olej, tiež rafinovaný:

38030010 - Surový UNS 5.- 2.- -100
38030090 - Ostatné UNS 5.- 2.- -100

380400 Odpadné lúhy (výluhy) z výroby drevnej 
buničiny, tiež koncentrované, odcukor-
nené alebo chemicky upravené, vrá-
tane ligninsulfonátov, ale okrem
tallového oleja čísla 3803:

38040010 - Koncentrované sulfitové lúhy UNS 11.- 3.1 -100
38040090 - Ostatné UNS 11.- 3.1 -100

3805 Terpentínová silica, borová silica
alebo sulfátová terpentínová si-
lica a iné terpenické silice vyro-
bené destiláciou alebo iným spra-
covaním ihličnatého dreva; surový
dipentén; sulfitová terpentínová
silica a iný surový paracymén; bo-
rový olej obsahujúci alfaterpineol
ako hlavnú zložku:

380510 - Terpentínová silica, borová silica,
   sulfátová terpentínová silica:

38051010 -- Terpentínová silica UNS bez cla bez cla
38051030 -- Borová silica UNS bez cla bez cla
38051090 -- Sulfátová terpentínová silica UNS bez cla bez cla
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38052000 - Borový olej UNS bez cla bez cla
38059000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

3806 Kolofónia a živičné kyseliny a ich
deriváty; živičné silice a živičné ole-
je; tavená živica:

380610 - Kolofónia a živičné kyseliny:
38061010 -- Získané z čerstvých olejovoživič-

    ných látok UNS bez cla bez cla
38061090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
38062000 - Soli kolofónie, živičných kyselín alebo

   soli derivátov kolofónie alebo živičných
   kyselín; iné ako soli aduktov kolofónie UNS 19.- 5.9 -50

38063000 - Estery živíc UNS 15.- 5.- -50
38069000 - Ostatné UNS 19.- 5.8 -50

380700 Drevný decht; oleje z drevného
dechtu; drevný kreozot; drevný
lieh; rastlinná smola; pivovarská
smola a podobné prípravky na
báze kolofónie, živičných kyselín
alebo rastlinnej smoly:

38070010 - Drevný decht UNS 7.- 1.6 -100
38070090 - Ostatné UNS 7.- 1.6 -100

3808 Insekticídy, rodenticídy, fungicídy,
herbicídy, prípravky proti klíčeniu
a regulátory rastu rastlín, dezin-
fekčné  prostriedky a podobné
výrobky, v úprave alebo balení
na predaj v malom alebo ako prí-
pravky alebo tovar  (napr. sírne
pásy, knôty a sviečky a mucholapky):

380810 - Insekticídy:
38081010 -- Na báze pyretroidov UNS 42.- 7.3
38081020 -- Na báze chlórovaných uh¾ovodíkov UNS 42.- 7.3
38081030 -- Na báze karbamátov UNS 42.- 7.3
38081040 -- Na báze organofosforečných

    zlúčenín UNS 42.- 7.3
38081090 -- Ostatné UNS 42.- 7.3
380820 - Fungicídy:

-- Anorganické:
38082010 --- Prípravky na báze zlúčenín medi UNS 42.- 7.3
38082015 --- Ostatné UNS 42.- 7.3

-- Ostatné:
38082030 --- Na báze ditiokarbamátov UNS 42.- 7.3
38082040 --- Na báze benzimidazolov UNS 42.- 7.3
38082050 --- Na báze diazolov alebo triazolov UNS 42.- 7.3
38082060 --- Na báze diazínov alebo morfolínov UNS 42.- 7.3
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38082080 --- Ostatné UNS 42.- 7.3
380830 - Herbicídy, prípravky proti klíčeniu

   a regulátory rastu rastlín:
-- Herbicídy:

38083011 --- Na báze fenoxy-fytohormónov UNS 42.- 7.4
38083013 --- Na báze triazínov UNS 42.- 7.4
38083015 --- Na báze amidov UNS 42.- 7.4
38083017 --- Na báze karbamátov UNS 42.- 7.4
38083021 --- Na báze derivátov dinitroanilínu UNS 42.- 7.4
38083023 --- Na báze derivátov močoviny,

     uracilu alebo tiomočoviny UNS 42.- 7.4
38083027 --- Ostatné UNS 42.- 7.4
38083030 -- Prípravky proti klíčeniu UNS 42.- 7.4
38083090 -- Regulátory rastu rastlín UNS 42.- 7.4
380840 - Dezinfekčné prostriedky:
38084010 -- Na báze kvartérnych amónnych solí UNS 42.- 7.3 -50
38084020 -- Na báze halogenovaných zlúčenín UNS 42.- 7.3 -50
38084090 -- Ostatné UNS 42.- 7.3 -50
380890 - Ostatné:
38089010 -- Rodenticídy UNS 9.- 1.8 -100
38089090 -- Ostatné UNS 9.- 1.8 -100

3809 Prípravky na úpravu povrchu, na
apretovanie, prípravky na zrých-
lenie farbenia alebo ustálenie far-
bív a iné výrobky a prípravky (napr.
apretúry a moridlá) používané v
textilnom, papierenskom, kožiar-
skom a podobnom priemysle,
inde neuvedené ani nezahrnuté:

380910 - Na podklade škrobových látok:
38091010 -- Obsahujúce menej ako 55 % hmot-

    nosti takýchto látok UNS 19.- 5.-
38091030 -- Obsahujúce 55 % alebo viac, ale

    menej ako 70 % hmotnosti takých-
    to látok UNS 19.- 5.-

38091050 -- Obsahujúce 70 % alebo viac, ale
    menej ako 83 % hmotnosti takých-
    to látok UNS 19.- 5.-

38091090 -- Obsahujúce 83 % alebo viac
    hmotnosti takýchto látok UNS 19.- 5.-
- Ostatné:

38099100 -- Druhy používané v textilnom a po-
    dobnom priemysle UNS 15.- 5.- -50

38099200 -- Druhy používané v papierenskom
    a podobnom priemysle UNS 19.- 6.- -100

38099300 -- Druhy používané v kožiarskom
    a podobnom priemysle UNS 19.- 5.- -50

3810 Prípravky na čistenie kovových povr-
chov; tavivá a iné pomocné prípravky na
spájkovanie na mäkko, spájkovanie na
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tvrdo alebo zváranie; prášky a pasty
na spájkovanie alebo zváranie vy-
robené z kovu alebo iných materiálov;
prípravky používané na opláštenie alebo
výplň zvarovacích elektród alebo tyčí:

38101000 - Prípravky na čistenie kovových
  povrchov; prášky a pasty na spáj-
  kovanie alebo zváranie vyrobené
  z kovu a iných materiálov UNS 18.- 5.- -50

381090 - Ostatné:
38109010 -- Prípravky používané na výplň

    zváracích elektród a tyčí a na ich
    opláš�ovanie UNS 15.- 5.- -50

38109090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3811 Antidetonačné prípravky (proti
klepaniu motora), oxidačné inhi-
bítory, živičné inhibítory, zlepšova-
če viskozity, antikorózne prostried-
ky a iné prísady do minerálnych
olejov  (vrátane benzínu) alebo iných
tekutín používaných na rovnaké
účely ako minerálne oleje:

- Antidetonačné prípravky:
381111 -- Na základe zlúčenín olova:
38111110 --- Na základe tetraetylolova UNS 15.- 5.- -50
38111190 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
38111900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Prísady do mazacích olejov:
38112100 -- Obsahujúce minerálne oleje alebo

    oleje získané z bitúmenových nerastov UNS 15.- 5.- -50
38112900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
38119000 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3812 Pripravené urých¾ovače vulkanizácie;
zložené plastifikátory pre kaučuk
alebo plasty, inde neuvedené ani
nezahrnuté; antioxidačné prípravky
a iné zmesné stabilizátory pre kaučuk
alebo plasty:

38121000 - Pripravené urých¾ovače vulkanizácie UNS 15.- 2.5 -50
* 381220 - Zložené plastifikátory pre kaučuk

  alebo plasty:
* 38122010 -- Reakčná zmes obsahujúca benzyl

    3-izobutyryloxy-1-izopropyl-2,2-
    -dimetylpropylftalát a benzyl 3-izobutyryl
    -oxy-2,2,4-trimetylpentylftalát UNS 15.- 2.5 -100

* 38122090 -- Ostatné UNS 15.- 2.5 -100
381230 - Antioxidačné prípravky a iné zlo-

   žené stabilizátory pre kaučuk a
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   plasty:
38123020 -- Antioxidačné prípravky UNS 15.- 2.5 -50
38123080 -- Ostatné UNS 15.- 2.5 -50

38130000 Prípravky a náplne do hasiacich
prístrojov; naplnené hasiace gra-
náty a bomby UNS 15.- 5.- -50

381400 Zložené organické rozpúš�adlá a
riedidlá, inde neuvedené ani ne-
zahrnuté; prípravky na odstraňo-
vanie náterov a lakov:

38140010 - Na báze butylacetátu UNS 15.- 5.- -50
38140090 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3815 Iniciátory reakcie, urých¾ovače
reakcie a katalytické prípravky,
inde neuvedené ani nezahrnuté:

- Katalyzátory na nosiči:
38151100 -- S niklom alebo so zlúčeninou

    niklu ako aktívnou látkou UNS 15.- 5.- -50
38151200 -- S drahým kovom alebo so zlúčeninou

   drahého kovu ako aktívnou látkou UNS 15.- 5.- -50
381519 -- Ostatné:

* 38151910 --- Katalyzátory vo forme zŕn, z ktorých
     90 % hmotnosti alebo viac má niektorý
     rozmer častice menší ako 10 mikromet-
     rov, pozostávajúce zo zmesi oxidov  
     a kremičitanov horečnatých, obsahu-
     júcich z hmotnosti:
     - 20 % alebo viac, ale nie viac ako 35 % medi
     a
     - 2 % alebo viac, ale nie viac ako 3 % biz-
     mutu a s mernou hmotnos�ou 0,2 alebo
     väčšou, ale nie väčšou ako 1,0 UNS 15.- 5.- -50

* 38151990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
381590 - Ostatné:

* 38159010 -- Katalyzátory pozostávajúce z acetátu
    etyltripnylfosforečného vo forme
    roztoku v metanole UNS 15.- 5.- -50

* 38159090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

38160000 Ohňovzdorné cementy, malty, betó-
ny a podobné zmesi, iné ako výrob-
ky čísla 3801 UNS 29.- 2.- -100

3817 Zmesi alkylbenzénov a zmesi alkyl-
naftalénov, iné ako čísiel 2707
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alebo 2902:

381710 - Zmesi alkylbenzénov:
38171010 -- Dodecylbenzén UNS 15.- 5.- -50
38171050 -- Lineárne alkylbenzény UNS 15.- 5.- -50
38171080 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
38172000 - Zmesi alkylnaftalénov UNS 15.- 5.- -50

381800 Chemické prvky dopované 
 na použitie v elektronike,
v tvare diskov, doštičiek alebo
v podobných tvaroch; chemické
zlúčeniny dopované na použitie
v elektronike:

38180010 - Prímesou upravený (dopovaný)
  silikón UNS 15.- 5.- -50

38180090 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50

38190000 Kvapaliny do hydraulických bŕzd
a iné pripravené kvapaliny do
hydraulických prevodov, neobsahujúce
žiadne alebo obsahujúce menej
ako 70 % hmotnosti minerálnych
olejov alebo olejov získaných z bitú-
menových nerastov UNS 15.- 5.- -50

38200000 Prípravky proti zamŕzaniu a pripra-
vené tekutiny na odmrazovanie UNS 15.- 5.- -50

38210000 Živné pôdy na rast mikroorganizmov UNS 15.- 5.- -50

38220000 Diagnostické alebo laboratórne reagencie
na podložke  a pripravené diagnostické
alebo laboratórne reagencie, tiež na 
podložke, iné ako čísiel 3002 alebo 3006 UNS 15.- 5.- -50

3823 Technické monokarboxylové mastné ky-
seliny; oleje z rafinácie kyselín; technické
mastné alkoholy:

- Technické monokarboxylové mastné kyse-
   liny; oleje z rafinácie kyselín:

38231100 -- Kyselina stearová UNS 12.- 5.5
38231200 -- Kyselina olejová UNS 12.- 5.5
38231300 -- Mastné kyseliny z tallového oleja UNS 12.- 2.2 -100
382319 -- Ostatné:
38231910 --- Destilované mastné kyseliny UNS 12.- bez cla -100
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38231930 --- Destiláty mastných kyselín UNS 12.- 2.2 -100
38231990 --- Ostatné UNS 12.- 2.2 -100
38237000 - Technické mastné alkoholy UNS 15.- 1.9 -100

3824 Pripravené spojivá na odlievacie 
formy alebo jadrá: chemické vý-
robky alebo prípravky chemického
priemyslu alebo príbuzných priemy-
selných odvetví (vrátane vyrobených
zo zmesí prírodných produktov), inde
neuvedené ani nezahrnuté; zvyškové
produkty chemického priemyslu alebo
príbuzných priemyselných odvetví, inde
neuvedené ani nezahrnuté:

38241000 - Pripravené spojivá pre odlievacie UNS 8.- 2.5 -100
   formy alebo jadrá

38242000 - Kyseliny naftenové; ich vo vode
  nerozpustné soli a ich estery UNS 15.- 5.- -50

38243000 - Neaglomerované karbidy  kovov
   zmiešané navzájom alebo s kovo-
   vým spojivom UNS 15.- 5.- -50

38244000 - Pripravené prísady do cementov, mált
   alebo betónov UNS 15.- 5.- -50

382450 - Malty a betóny, iné ako ohňovzdorné:
38245010 -- Betón pripravený na liatie UNS 15.- 5.-
38245090 -- Ostatné UNS 15.- 5.-
382460 - Sorbitol, iný ako položky 290544:

-- Vo vodných roztokoch:
38246011 --- Obsahujúci 2 %  hmotnosti alebo

     menej D-manitolu počítaného na
     obsah D-glucitolu UNS 15.- 4.5 -100

38246019 --- Ostatné UNS 15.- 4.5 -100
-- Ostatné:

38246091 --- Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo
      menej D-manitolu počítaného na
      obsah D-glucitolu UNS 15.- 4.5 -100

38246099 --- Ostatné UNS 15.- 4.5 -100
- Zmesi obsahujúce perhalogénové deri-
  váty acyklických uh¾ovodíkov obsa-
  hujúcich dva alebo viac rozdielnych halo-
  génov:

38247100 -- Obsahujúce acyklické perhalogénované 
    uh¾ovodíky len s fluórom a chlórom UNS 15.- 5.- -50

38247900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
382490 - Ostatné:
38249010 -- Ropné sulfonáty s výnimkou rop-

    ných sulfonátov alkalických kovov,
    amónia alebo etanolamínov;
    tiofénické sulfónované kyseliny
    z olejov, získaných z bitúmenových
    nerastov a ich soli UNS 15.- 5.- -50

38249015 -- Iónomeniče UNS 15.- 5.- -50
38249020 -- Getry (pohlcovače plynov) pre
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    vákuové trubice UNS 15.- bez cla -50
38249025 -- Pyrolignity (napr. vápnika); surový

    tartaran (vínan) vápenatý; surový
    citran vápenatý UNS 15.- 5.- -50

38249030 -- Alkalický oxid železa na čistenie
    plynov UNS 15.- 5.- -50

38249035 -- Antikorózne prípravky, obsahujúce
    amíny ako aktívnu zložku UNS 15.- 5.- -50

38249040 -- Anorganické zložené rozpúš�adlá
    a riedidlá do lakov a podobné
    výrobky UNS 15.- 5.- -50
-- Ostatné:

38249045 --- Zmesi zabraňujúce tvorbe kotolné-
     ho kameňa a podobných usadenín UNS 15.- 5.- -50

38249050 --- Prípravky pre elektrolytické poko-
     vovanie UNS 15.- 5.- -50

38249055 --- Zmesi mono-, di- a triesterov glycerolu
     a mastných kyselín (emulgátory tukov) UNS 15.- 5.- -50
--- Výrobky a prípravky na farma-
      ceutické  alebo chirurgické použitie:

* 38249061 ---- Medziprodukty z výroby antibiotík
      získané z fermentácie Streptomyces
      tenebrarius, tiež sušené, na použitie
      vo výrobe liekov pre ¾udí čísla 3004 UNS 15.- 5.- -50

* 38249062 ---- Medziprodukty z výroby monenzi-
       nových solí UNS 15.- 5.- -50

* 38249064 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
38249065 --- Pomocné produkty pre zlievárne

     (iné ako podpoložky 38241000) UNS 15.- 5.- -50
38249070 --- Ohňovzdorné, vodovzdorné a po-

     dobné ochranné prípravky, po-
     užívané v stavebníctve UNS 15.- 5.- -50
--- Ostatné:

* 38249075 ---- Doštičky niobnanu lítneho, nedopované UNS 15.- 5.- -50
* 38249080 ---- Zmesi amínov odvodených z dimerizo-

      vaných mastných kyselín s priemernou
      molekulovou hmotnos�ou 520 alebo
      viac, ale nie viac ako 550 UNS 15.- 5.- -50

* 38249085 ---- 3-(1-Etyl-1-metylpropyl)izoxazol-5-
       -ylamín vo forme roztoku v toluéne UNS 15.- 5.- -50

* 38249095 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
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VII. TRIEDA

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO

Poznámky

1. Výrobky v súboroch obsahujúcich dve alebo viac oddelených základných zložiek, z ktorých niektoré alebo všetky
patria do rovnakej triedy a sú vidite¾ne určené na zmiešanie, pri ktorom vytvoria výrobok triedy VI alebo VII,
sa zaradia do čísla príslušného pre tento výrobok za predpokladu, že tieto základné zložky sú:
a) vzh¾adom na ich balenie sa dajú zrete¾ne rozpozna� ako výrobky určené na to, aby sa použili spoločne, a to

bez predchádzajúceho prebalenia;
b) predkladané súčasne;
c) dajú sa rozpozna� pod¾a svojej povahy a príslušného množstva ako vzájomne sa dopĺňajúce.

2. S výnimkou výrobkov čísiel 3918 alebo 3919 patria do kapitoly 49 plasty, kaučuk, ako aj výrobky z nich,
vybavené rôznou potlačou alebo vyobrazeniami, ktoré vzh¾adom na ich pôvodné použitie nemajú druhoradý
charakter.
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39. kapitola

Plasty a výrobky z nich

Poznámky

1. Výrazom „plasty“ sa v tejto nomenklatúre rozumejú také materiály čísiel 3901 až 3914, ktoré pôsobením
vonkajšieho vplyvu (spravidla tepla a tlaku, prípadne rozpúš�adla alebo plastifikátora) sú alebo boli tvarovate¾né
buï v okamihu polymerácie alebo v inom ïalšom štádiu tvárnenia lisovaním, liatím, profilovaním, valcovaním
alebo iným pôsobením do tvaru, ktorý si zachovajú aj keï tento vonkajší vplyv prestane pôsobi�.
Akáko¾vek zmienka o „plastoch“ v nomenklatúre zahŕňa aj vulkánfíber. Tento výraz však nie je možné použi�
pre materiály označené ako textílie triedy XI.

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) vosky čísiel 2712 alebo 3404;
b) samostatné chemicky definované organické zlúčeniny (kapitola 29);
c) heparín alebo jeho soli (číslo 3001);
d) roztoky (iné ako koloidné) zložené z akýchko¾vek výrobkov uvedených v číslach 3901 až 3913 v prchavých

organických rozpúš�adlách, ak hmotnos� rozpúš�adla presahuje 50 % hmotnosti roztoku (číslo 3208),
razbové fólie čísla 3212;

e) organické povrchovo aktívne látky alebo prípravky čísla 3402;
f) tavená živica alebo kolofóniové estery (číslo 3806);
g) diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke z plastov (číslo 3822);
h) syntetický kaučuk a výrobky z neho, definované pre účely kapitoly 40.
ij) výrobky sedlárske a remenárske (číslo 4201), kufre, kufríky, brašne, kabely, vaky a ostatné brašniarske

výrobky čísla 4202;
k) výrobky pletené a košikárske kapitoly 46;
l) krycie materiály na steny čísla 4814;

m) výrobky triedy XI (textil a textilné výrobky);
n) výrobky triedy XII (napríklad obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, palice, biče, jazdecké bičíky a ich

časti);
o) umelá bižutéria čísla 7117;
p) výrobky triedy XVI (stroje a prístroje, elektrické zariadenia);
q) časti a súčasti lietadiel alebo dopravných prostriedkov triedy XVII;
r) výrobky kapitoly 90 (napríklad optické prvky, okuliarové rámy, rysovacie prístroje a nástroje);
s) výrobky kapitoly 91 (napríklad hodinkové puzdrá a skrinky na nástenné a stojacie hodiny);
t) výrobky kapitoly 92 (napríklad hudobné nástroje a ich časti a súčasti);
u) výrobky kapitoly 94 (napríklad nábytok, svietidlá a ich príslušenstvo, svetelné značky, montované stavby);
v) výrobky kapitoly 95 (napríklad hračky, hry, športové potreby);
w) výrobky kapitoly 96 (napríklad kefy, gombíky, zipsy, hrebene, náustky a rúrky (pipasáre) k fajkám, cigaretové

špičky a podobné výrobky, časti a súčasti izolačných fliaš a podobné výrobky, plniace perá, patentné
ceruzky).

3. Do čísiel 3901 až 3911 sú zaradené len výrobky vyrobené chemickou syntézou týchto kategórií:
a) kvapalné syntetické polyolefíny, z ktorých menej ako 60 % objemu destiluje pri 300 oC, po znížení tlaku na

1013 milibarov použitím metódy destilácie za zníženého tlaku (čísla 3901 a 3902);
b) nízkopolymerizované živice, typu kumaróninden (číslo 3911);
c) ostatné syntetické polyméry obsahujúce priemerne najmenej 5 monomérnych jednotiek;
d) silikóny (číslo 3910);
e) rezoly (číslo 3909) a ostatné predpolyméry.

4. Výraz „kopolyméry“ zahŕňa všetky polyméry, v ktorých žiadny z jednoduchých monomérnych jednotiek
nepredstavuje 95 % alebo viac hmotnosti z celkového obsahu polymérov. Ak nie je určené inak, zaraïujú sa v
zmysle tejto kapitoly kopolyméry (vrátane kopolykondenzátov a kopolyadičných produktov, blokových kopoly-
mérov a očkovaných kopolymérov) a zmesi polymérov do čísla, ktoré zahŕňa polyméry komonomérnych jedno-
tiek, ktorých hmotnos� prevláda nad každou inou jednoduchou komonomérnou jednotkou. Podstatné komono-
mérne jednotky polymérov patriace do toho istého čísla sa považujú za jeden druh. Ak žiadna jednoduchá
komonomérna jednotka neprevažuje, v takom prípade sa kopolyméry alebo zmesi polymérov zaraïujú do čísla,
ktoré je posledné v poradí čísiel prichádzajúcich do úvahy.

5. Chemicky modifikované polyméry, t. j. také, v ktorých len postranné re�azce hlavného re�azca polyméru boli
zmenené chemickou reakciou, sa zaraïujú do čísla zodpovedajúceho nemodifikovanému polyméru. Toto
ustanovenie však neplatí na očkované kopolyméry.

6. V číslach 3901 až 3914 sa výraz „primárne formy“ používa len na tieto formy:
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a) kvapaliny a pasty vrátane disperzií (emulzií a suspenzií) a roztoky;
b) bloky nepravidelného tvaru, kusy, chuchvalce, prášky (vrátane lisovacích práškov), zrná, vločky a podobné

netvarované formy.

7. Číslo 3915 nezahŕňa odpady, úlomky a odrezky jedinej termoplastickej hmoty premenenej na primárnu formu
(čísla 3901 až 3914).

8. Výraz „rúry, rúrky a hadice“ v zmysle čísla 3917 zahŕňa duté výrobky, buï polotovary alebo hotové výrobky
všeobecne používané na dopravu, vedenie a rozvádzanie plynov alebo kvapalín (napr. rebrované záhradné
hadice, dierkované rúrky). Tento výraz zahŕňa aj umelé údenárske črevá a ostatné ploché rúry. Ale okrem
uvedených výrobkov sa výrobky, ktoré majú iný vnútorný priečny prierez iný ako kruhový, oválny, pravouhlý
(dĺžka nepresahuje 1,5-krát šírku) alebo v tvare pravidelného mnohouholníka nepokladajú za rúry, rúrky a
hadice, ale za profily.

9. Výrazom „obklady na steny a stropy z plastov“ v zmysle čísla 3918 sa rozumejú výrobky v zvitkoch v minimálnej
šírke 45 cm, vhodné na dekoráciu stien alebo stropov, skladajúce sa z plastov pevne uchytených na podložke
z akéhoko¾vek materiálu iného ako papiere, pričom vrstva s nanesenými plastmi (lícová strana) je zrnitá,
gaufrovaná (s vytlačenými vzormi), kolorovaná, potlačená motívmi alebo inak dekorovaná.

10. Výrazy „platne, tabule, film, fólie a pásy“ v zmysle čísiel 3920 a 3921sa vz�ahujú len na platne, tabule, film,
fólie a pásy (iné ako kapitoly 54) a na bloky pravidelného geometrického tvaru, tiež potlačené alebo inak
povrchovo upravené, nerozrezané alebo rozrezané do pravouhlých tvarov (vrátane štvorca), avšak ïalej nespra-
cované (aj keï týmto spracovaním získali charakter výrobku vhodného na použitie).

11. Čís. 3925 zahŕňa len nasledujúce výrobky, ak neboli zahrnuté v niektorom z predchádzajúcich čísiel podkapi-
toly II:
a) zásobníky, nádrže (vrátane septikov), kade a podobné nádoby, ktorých obsah prevyšuje 300 l;
b) konštrukčné dielce používané hlavne na stavbu dlážok, stien, priečok, stropov alebo striech;
c) odkvapové ž¾aby a ich príslušenstvo;
d) dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy;
e) lodné zábradlie, stĺpikové zábradlie, schodiš�ové zábradlie a podobné bariéry;
f) okenice, rolety (vrátane žalúzií) a podobné výrobky, ich časti, súčasti a príslušenstvo;
g) ve¾korozmerné regály, rozoberate¾né alebo stabilné, napríklad pre obchody, dielne a sklady;
h) dekoratívne architektonické prvky, napríklad kanelúry, kupoly, stavebné stĺpiky;
ij) príslušenstvo a kovanie určené k upevneniu na dverách, oknách, schodištiach, stenách alebo iných častiach

budov, napr. otočné gombíky, k¾učky, háky, konzoly, vešiaky na uteráky, platne pod vypínače a iné ochranné
platne.

Poznámky k položkám

1. V akomko¾vek čísle tejto kapitoly sa polyméry (vrátane kopolymérov) a chemicky modifikované polyméry
zaraïujú pod¾a týchto pravidiel:
a) ak existuje položka označená „Ostatné“ v rovnakých radoch:

1. Označenie v položke polymér pomocou predpony „poly“ (to znamená polyetylén a polyamid — 6,6) pomocou
podstatnej monomérnej jednotky alebo monomérnych jednotiek z menovaného polyméru spolu musí
obsahova� 95 % alebo viac hmotnosti z celkového obsahu polyméru;

2. Kopolyméry menované v položkách 3901 30, 3903 20, 3903 30 a 3904 30 sa zaraïujú do týchto položiek za
predpokladu, že komonomérne jednotky z uvedených kopolymérov tvoria 95 % hmotnosti alebo viac
z celkového obsahu polymérov;

3. Chemicky modifikované polyméry sa zaraïujú do položky označenej „Ostatné“ za predpokladu, že chemicky
modifikované polyméry nie sú bližšie špecifikované v inej položke;

4. Polyméry nezodpovedajúce bodom 1, 2 alebo 3 sa zaraïujú do tej položky spomedzi zostávajúcich položiek
v rade, zahŕňajúce polyméry tej monomérnej jednotky, ktorej hmotnos� prevláda nad každou ostatnou
jednoduchou komonomérnou jednotkou. Na tento účel sa podstatné monomérne jednotky polymérov tej istej
položky považujú za jeden druh. Porovnate¾né sú len podstatné komonomérne jednotky polymérov v rade
položiek, ktoré prichádzajú do úvahy;

b) Ak v rovnakých radoch nie je položka označená „Ostatné“:
1. Polyméry sa zaraïujú do položky zahŕňajúcej polyméry takej monomérnej jednotky, ktorej hmotnos� prevláda

nad každou ïalšou jednoduchou komonomérnou jednotkou. Na tento účel sa podstatné monomérne jednotky
polymérov tej istej položky považujú za jeden druh. Porovnate¾né sú len podstatné komonomérne jednotky
polymérov v rade, ktorý prichádza do úvahy.

2. Chemicky modifikované polyméry sa zaraïujú do položky ako nemodifikovaný polymér.
Zmesi polymérov sa zaraïujú do tej istej položky ako polyméry tých istých monomérnych jednotiek v rovnakých
pomeroch.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

I. PRIMÁRNE FORMY

3901 Polyméry etylénu v primárnych formách:

390110 - Polyetylén s mernou hmotnos�ou nižšou
   ako 0,94:

39011010 -- Lineárny polyetylén UNS 15.- bez cla
39011090 -- Ostatné UNS 15.- 5.-
390120 - Polyetylén s mernou hmotnos�ou 0,94

   alebo vyššou:
* 39012010 -- Polyetylén v jednej z foriem spomínaných

    v poznámke 6b k tejto kapitole, s mernou
    hmotnos�ou 0,958 alebo viac pri 23°C,
    s obsahom:
    - 50mg/kg alebo menej hliníka,
    - 2mg/kg alebo menej vápnika,
    - 2mg/kg alebo menej chrómu,
    - 2mg/kg alebo menej železa,
    - 2mg/kg alebo menej niklu,
    - 2mg/kg alebo menej titánu,
    a
    - 8 mg/kg alebo menej vanádu,
      na výrobu chlórsulfónového polyetylénu UNS 15.- 5.-

* 39012090 -- Ostatné UNS 15.- 5.-
39013000 - Etylén-vinylacetátové kopolyméry UNS 15.- 5.- -50
390190 - Ostatné:

* 39019010 -- Ionomérna živica tvorená so¾ami
   terpolymérov etylénu s izobutyl akry-
   látom a kyselinou metakrytovou kyselinou UNS 15.- 5.- -50

* 39019020 -- A-B-A blokový kopolymér polystyrénu,
    kopolyméru etylén-butylén a polystyrénu
    obsahujúci 35% hmotnosti alebo menej
    styrénu v jednej z foriem spomínaných
    v poznámke 6b k tejto kapitole UNS 15.- 5.- -50

* 39019090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3902 Polyméry propylénu alebo ostatných
olefínov, v primárnych formách:

39021000 - Polypropylén UNS 15.- 5.-
39022000 - Polyizobutylén UNS 15.- 5.- -50
39023000 - Kopolyméry propylénu UNS 15.- 5.- -50
390290 - Ostatné: UNS 15.- 5.- -50

* 39029010 -- A-B-A blokový kopolymér polystyrénu,
    kopolyméru etylén-butylén a polystyrénu
    obsahujúci 35% hmotnosti alebo menej
    styrénu v jednej z foriem spomínaných
    v poznámke 6b k tejto kapitole UNS 15.- 5.- -50

* 39029020 -- Poly-1-butén, kopolymér 1-buténu
    s etylénom obsahujúci 10% hmotnosti
    alebo menej etylénu , alebo zmes poly-1-
    buténu s polyetylénom a /alebo polypro-
    pylénom obsahujúcim 10% hmotnosti ale-
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    bo menej polyetylénu a/alebo 25% alebo
    menej polypropylénu, v jednej z foriem
    spomínaných v poznámke 6b k tejto
    kapitole UNS 15.- 5.- -50

* 39029090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3903 Polyméry styrénu v primárnych
formách:

- Polystyrén:
39031100 -- Expandovate¾ný (rozpínavý) UNS 15.- 5.- -50
39031900 -- Ostatné UNS 15.- 5.-
39032000 - Styrén-akrylonitrilové kopolyméry

   (SAN) UNS 15.- bez cla
39033000 - Akrylonitril-butadién-styrénové kopo-

   lyméry (ABS) UNS 15.- 5.- -50
390390 - Ostatné:

* 39039010 -- Kopolymér výlučne zo styrénu s allyl-
    alkoholom, s acetylovou hodnotou
    175 alebo vyššou UNS 15.- 5.- -50

* 39039020 -- Bromový polysterén obsahujúci
    58% hmotnosti alebo viac ale nie viac
    ako 71% brómu v jednej z foriem spomí-
    naných v poznámke 6b k tejto kapitole UNS 15.- 5.- -50

* 39039090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3904 Polyméry vinylchloridu alebo iných
halogénolefínov, v primárnych for-
mách:

39041000 - Polyvinylchlorid, nezmiešaný s inými
   látkami UNS 15.- 7.9
- Ostatné polyvinylchloridy:

39042100 -- Nemäkčené UNS 15.- 5.-
39042200 -- Mäkčené UNS 15.- 5.-
39043000 - Vinylchlorid-vinylacetátové kopolyméry UNS 15.- 5.-
39044000 - Ostatné vinylchloridové kopolyméry UNS 15.- 5.- -50
390450 - Vinylidénchloridové polyméry:

* 39045010 -- Kopolymér vinilidén chloridu s akryloni-
    trilom vo forme rozpínavých kvapiek
    s priemerom 4 mikrometre alebo viac,  
    ale nie viac ako 20 mikrometrov UNS 15.- bez cla

* 39045090 -- Ostatné UNS 15.- bez cla
- Fluórované polyméry:

390461 -- Polytetrafluóretylén:
39046110 --- Na výrobu farmaceutických výrobkov UNS 15.- bez cla
39046190 --- Ostatné UNS 15.- bez cla
390469 -- Ostatné:

* 39046910 --- Polyvinylfluorid v jednej z foriem
     spomínaných v poznámke 6b k tejto
     kapitole UNS 15.- 2.- -100

* 39046990 --- Ostatné UNS 15.- 2.- -100
39049000 - Ostatné UNS 15.- 2.- -100
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3905 Polyméry vinylacetátu alebo iných
vinylesterov, v primárnych formách; 
ostatné vinylové polyméry v primárnych
formách:

- Polyvinylacetát:
39051200 -- Vo vodnej  disperzii UNS 15.- 5.-
39051900 -- Ostatný UNS 15.- 5.- -50

- Kopolyméry vinylacetátu:
39052100 -- Vo vodnej  disperzii UNS 15.- 5.-
39052900 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
39053000 - Polyvinylalkohol obsahujúci tiež

   nehydrolyzované acetátové skupiny UNS 15.- 5.- -50
- Ostatné:

39059100 -- Kopolyméry UNS 15.- 5.- -50
390599 -- Ostatné:

* 39059910 --- Poly(vinylformal) v jednej z foriem
     spomínaných v poznámke 6b k tejto
     kapitole s molekulovou hmotnos�ou
     10 000 alebo viac, ale nie viac ako 40 000
     a obsahujúci v hmotnosti:
     - 9,5 % alebo viac ale nie viac ako 13 %
       acetylových skupín vyjadrených ako
       vinyl acetát
     a
     - 5 % alebo viac, ale nie viac ako 6,5 %
       hydroxylových skupín určených ako
       vinylalkohol UNS 15.- 5.- -50

* 39059990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3906 Akrylové polyméry v primárnych
formách:

39061000 - Polymetylmetakrylát UNS 15.- 8.7
390690 - Ostatné:

* 39069010 -- Poly[N(-3-hydroxyimino-1,1-dimetyl-
    butyl)akryamid] UNS 15.- bez cla -100

* 39069020 -- Kopolymér 2-diizopropylaminoetyl
    metakrylátu s decylmetakrylátom vo
    forme roztoku v N,N-dimetylacetamide
    obsahujúcom 55% hmotnosti alebo
    viac kopolyméru UNS 15.- bez cla -100

* 39069030 -- Kopolymér kyseliny akrylovej s 2-etyl
    hexylakrylátom obsahujúci 10 % alebo
    viac, ale nie viac ako 11 % 2-etylhexyl-
    akrylátu UNS 15.- bez cla -100

* 39069040 -- Kopolymér akrylonitrilu s metyl akry-
    látom modifikovaný polybutadién -
    - akrylonitrilom (NBR) UNS 15.- bez cla -100

* 39069050 -- Polymerizačný produkt kyseliny akrylo-
    vej s alkylmetakrylátom a malým
    množstvom iných monomérov na
    použitie ako zahus�ovadlo vo výrobe
    textilných tlačiarenských pást UNS 15.- bez cla -100
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* 39069060 -- Kopolymér metylakrylátu s etylénom a 
    monomérom obsahujúcim ako substi-
    tuent nekoncovú karboxylovú skupinu
    obsahujúci 50 % hmotnosti alebo viac
    metylakrylátu, tiež zmiešané s oxidom
     kremičitým UNS 15.- bez cla -100

* 39069090 -- Ostatné UNS 15.- bez cla -100

3907 Polyacetály, ostatné polyétery a
epoxidové živice, v primárnej  forme;
polykarbonáty, alkydové živice,
polyalylestery a ostatné polyestery
v primárnych formách:

39071000 - Polyacetály UNS 15.- 2.- -100
390720 - Ostatné polyétery:

-- Polyéteralkoholy:
--- Polyetylénglykoly:

39072012 ---- Na výrobu farmaceutických výrobkov UNS 15.- 2.- -100
39072019 ---- Ostatné UNS 15.- 2.- -100

--- Ostatné:
39072021 ---- S hydroxylovým číslom nepresa-

       hujúcim 100 UNS 15.- 2.- -100
39072029 ---- Ostatné UNS 15.- 2.- -100

-- Ostatné:
* 39072091 --- Kopolymér 1-chlór-2,3-epoxy-

     propánu s etylénoxidom UNS 15.- 2.- -100
* 39072099 --- Ostatné UNS 15.- 2.- -100

39073000 - Epoxidové živice UNS 15.- 7.1
39074000 - Polykarbonáty UNS 15.- 2.- -100
39075000 - Alkydové živice UNS 15.- 7.1
390760 - Polyetyléntereftalát:
39076010 -- Na výrobu farmaceutických výrobkov UNS 15.- 2.-
39076090 -- Ostatné UNS 15.- 2.-

- Ostatné polyestery:
390791 -- Nenasýtené:
39079110 --- Kvapalné UNS 15.- 5.-
39079190 --- Ostatné UNS 15.- 5.-
390799 -- Ostatné:

--- S hydroxylovým číslom nepresahujú-
     cim 100:

* 39079911 ---- Poly(etylén naftalén-2,6-dikarboxylát) UNS 15.- 5.- -50
* 39079919 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

--- Ostatné:
* 39079991 ---- Poly(etylén naftalén-2,6-dikarboxylát) UNS 15.- 5.- -50
* 39079999 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3908 Polyamidy v primárnych formách:

39081000 - Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10
   alebo -6,12 UNS 15.- 5.-

39089000 - Ostatné UNS 15.- 5.- -50
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3909 Amínové živice, fenolické živice a
polyuretány, v primárnych formách:

39091000 - Močovinové živice, tiomočovinové
  živice UNS 15.- 5.-

39092000 - Melamínové živice UNS 15.- 5.- -50
39093000 - Ostatné amino-živice UNS 15.- 5.- -50
39094000 - Fenolické živice UNS 15.- 5.- -50
390950 - Polyuretány:

* 39095010 -- Polyuretán z 2,2',-(tert-butylimino)
    dietanol a 4,4',-metyléndicyklohexyl
    diizokyanát, vo forme roztoku v N,N-
    -dimetylacetamide obsahujúceho 50 %
    hmotnosti alebo viac polyméru UNS 15.- 5.-

* 39095090 -- Ostatné UNS 15.- 5.-

39100000 Silikóny v primárnych formách UNS 15.- 5.- -50

3911 Ropné živice, kumarónindénové
živice, polyterpény, polysulfidy, poly-
sulfóny a ostatné výrobky špecifikova-
né v poznámke 3 tejto kapitoly, inde
neuvedené ani nezahrnuté, v primárnej
forme:

39111000 - Ropné živice, kumarónové živice,
   indénové živice, kumarónindénové
   živice a polyterpény UNS 15.- 5.- -50

391190 - Ostatné:
-- Kondenzačné alebo inak usporiadané
    polymérne produkty chemicky modi-
    fikované alebo nemodifikované:

* 39119011 --- Poly(oxo-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-feny-
     lénoxy-1,4-fenylénizopropylidén-1,4- fe-
     nylén) v jednej z foriem spomínaných v 
     poznámke 6b tejto kapitoly UNS 15.- 5.- -50

* 39119013 --- Poly(tio-1,4-fenylén) UNS 15.- 5.- -50
* 39119019 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

-- Ostatné:
* 39119091 --- Kopolymér p-krezolu a divynilbenzénu

     vo forme roztoku v N,N-dimetylacet-
     amide obsahujúceho 50 % hmotnosti
     alebo viac polyméru UNS 15.- 5.- -50

* 39119093 --- Hydrogenované kopolyméry vinyl-
     toluénu  a a metyl styrénu UNS 15.- 5.- -50

* 39119099 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3912 Celulóza a jej chemické deriváty,
inde neuvedené ani nezahrnuté,
v primárnych formách:

- Octany (acetáty) celulózy:
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39121100 -- Nemäkčené UNS 8.- 3.- -100
39121200 -- Mäkčené UNS 8.- 3.- -100
391220 - Nitráty celulózy (vrátane koloidných):

-- Nemäkčené:
39122011 --- Kolódium a celuloid UNS 14.5 3.5 -100
39122019 --- Ostatné UNS 14.5 3.5 -100
39122090 -- Mäkčené UNS 14.5 3.5 -100

- Étery celulózy:
39123100 -- Karboxymetylcelulóza a jej  soli UNS 15.- 5.- -100
391239 -- Ostatné:
39123910 --- Etylcelulóza UNS 15.- 5.- -50

* 39123920 --- Hydroxypropylcelulóza UNS 15.- 5.- -50
* 39123980 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

391290 - Ostatné:
39129010 -- Estery celulózy UNS 8.- 2.- -100
39129090 -- Ostatné UNS 8.- 2.- -100

3913 Prírodné polyméry (napr. kyselina
algová) a modifikované prírodné
polyméry (napr. tvrdené bielkoviny
chemické deriváty prírodného kau-
čuku), inde neuvedené ani neza-
hrnuté, v primárnych formách:

39131000 - Kyselina algová, jej  soli a estery UNS 15.- 5.- -50
391390 - Ostatné:
39139010 -- Chemické deriváty prírodného

    kaučuku UNS 8.- 2.8 -100
39139020 -- Amylopektín UNS 8.- 2.8 -100
39139030 -- Amylóza UNS 8.- 2.8 -100
39139080 -- Ostatné UNS 8.- 2.8 -100

39140000 Ionomeniče na báze polymérov
čísiel 3901 až 3913, v primárnych
formách UNS 15.- bez cla

II. ODPADY, ÚLOMKY A ODREZKY;
     POLOTOVARY; VÝROBKY

3915 Odpady, úlomky a odrezky z plastov:

39151000 - Z polymérov etylénu UNS 15.- 8.7
39152000 - Z polymérov styrénu UNS 15.- 8.7
39153000 - Z polymérov vinylchloridu UNS 15.- 8.7
391590 - Z ostatných plastov:

-- Z adičných polymerizačných produktov:
39159011 --- Z polymérov propylénu UNS 15.- 8.7
39159013 --- Z akrylových polymérov UNS 15.- 8.7
39159019 --- Ostatné UNS 15.- 8.7

-- Ostatné:
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39159091 --- Z epoxidových živíc UNS 15.- 8.7
39159093 --- Z celulózy a jej  chemických

     derivátov UNS 15.- 8.7
39159099 --- Ostatné UNS 15.- 8.7

3916 Monofily, s najväčším rozmerom
priečneho rezu presahujúcim 1 mm,
prúty, tyčinky a profily, tiež po-
vrchovo upravené, ale inak ne-
spracované, z plastov:

39161000 - Z polymérov etylénu UNS 15.- 5.- -50
391620 - Z polymérov vinylchloridu:
39162010 -- Z vinylchloridu UNS 15.- 5.- -50
39162090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
391690 - Z ostatných plastov:

-- Z kondenzačných alebo inak uspo-
    riadaných polymérnych produktov
    chemicky modifikovaných alebo
    nemodifikovaných:

39169011 --- Z polyesterov UNS 15.- 5.- -50
39169013 --- Z polyamidov UNS 15.- 5.- -50
39169015 --- Z epoxidových živíc UNS 15.- 5.- -50
39169019 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

-- Z adičných polymerizačných produktov:
39169051 --- Z polymérov propylénu UNS 15.- 5.- -50
39169059 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
39169090 -- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3917 Rúry, rúrky, hadice a ich príslušen-
stvo (napr. spojky, kolená, príruby)
z plastov:

391710 - Umelé črevá (črievka na párky)
   z tvrdených bielkovín alebo z celuló-
   zových materiálov:

39171010 -- Z tvrdených bielkovín UNS 23.- 4.2 -50
39171090 -- Z celulózových materiálov UNS 23.- 4.2 -50

- Rúry, rúrky a hadice, neohybné:
391721 -- Z polymérov etylénu:
39172110 --- Bezošvé a rezané na dĺžku presa-

     hujúcu maximum prierezového
     rozmeru, povrchovo upravené
     alebo neupravené, ale inak ne-
     opracované UNS 27.- 5.-
--- Ostatné:

39172191 ---- So spojovacím príslušenstvom na
       použitie v civilných lietadlách UNS 27.- 5.-

39172199 ---- Ostatné UNS 27.- 5.-

391722 -- Z polymérov propylénu:
39172210 --- Bezošvé a rezané na dĺžku presa-

     hujúcu maximum prierezového
     rozmeru, povrchovo upravené
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     alebo neupravené, ale inak ne-
     opracované UNS 27.- 7.5
--- Ostatné:

39172291 ---- S pripojeným spojovacím príslu-
       šenstvom na použitie v civilných
       lietadlách UNS 27.- 7.5

39172299 ---- Ostatné UNS 27.- 7.5
391723 -- Z polymérov vinylchloridu:
39172310 --- Bezošvé a rezané na dĺžku pre-

     sahujúcu maximum prierezového
     rozmeru, povrchovo upravené
     alebo neupravené, ale inak ne-
     opracované UNS 27.- 7.5
--- Ostatné:

39172391 ---- S pripojeným spojovacím príslu-
       šenstvom na použitie v civilných
       lietadlách UNS 27.- 7.5

39172399 ---- Ostatné UNS 27.- 7.5
391729 -- Z ostatných plastov:

--- Bezošvé a rezané na dĺžku presa-
     hujúcu maximum prierezového
     rozmeru, povrchovo upravené
     alebo neupravené, ale inak ne-
     opracované:
---- Z kondenzačných alebo inak
      usporiadaných polymerizačných
      produktov, chemicky modifiko-
      vaných alebo nemodifikovaných:

39172911 ----- Z epoxidových živíc UNS 27.- 5.-
39172913 ----- Ostatné UNS 27.- 5.-
39172915 ---- Z adičných polymerizačných produktov UNS 27.- 5.-
39172919 ---- Ostatné UNS 27.- 5.-

--- Ostatné:
39172991 ---- S pripojeným spojovacím príslu-

       šenstvom na použitie v civilných
       lietadlách UNS 27.- 5.-

39172999 ---- Ostatné UNS 27.- 5.-
- Ostatné rúry, rúrky, a hadice:

391731 -- Ohybné rúry, rúrky a hadice na
    tlak najmenej  27,6 MPa:

39173110 --- S pripojeným spojovacím príslu-
     šenstvom na použitie v civilných
     lietadlách UNS 27.- 5.- -50

39173190 --- Ostatné UNS 27.- 5.- -50
391732 -- Ostatné, nespevnené alebo ne-

    kombinované s inými materiálmi
    bez príslušenstva:
--- Bezošvé a rezané na dĺžku presa-
     hujúcu maximum prierezového
     rozmeru, povrchovo upravené
     alebo neupravené, ale inak ne-
     opracované:
---- Z kondenzačných alebo inak
      usporiadaných polymerizačných
      produktov, chemicky modifiko-
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      ných alebo nemodifikovaných:
39173211 ----- Z epoxidových živíc UNS 27.- 5.- -50
39173219 ----- Ostatné UNS 27.- 5.- -50

---- Z adičných polymérnych produktov:
39173231 ----- Z polymérov etylénu UNS 27.- 5.- -50
39173235 ----- Z polymérov vinylchloridu UNS 27.- 5.- -50
39173239 ----- Ostatné UNS 27.- 5.- -50
39173251 ---- Ostatné UNS 27.- 5.- -50

--- Ostatné:
39173291 ---- Umelé črievka párkov UNS 27.- 5.- -50
39173299 ---- Ostatné UNS 27.- 5.- -50
391733 -- Ostatné, nespevnené alebo ne-

    kombinované s inými materiálmi
     s príslušenstvom:

39173310 --- S pripojeným príslušenstvom
     na použitie v civilných
     lietadlách UNS 70.- 7.9

39173390 --- Ostatné UNS 70.- 7.9
391739 -- Ostatné:

--- Bezošvé a rezané na dĺžku presa-
     hujúcu maximum prierezového
     rozmeru, povrchovo upravené
     alebo neupravené, ale inak ne-
     opracované:
---- Z kondenzačných alebo inak
       usporiadaných polymerizačných 
       produktov, chemicky modifikova-
       ných alebo nemodifikovaných:

39173911 ----- Z epoxidových živíc UNS 23.- 7.9
39173913 ----- Ostatné UNS 23.- 7.9
39173915 ---- Z adičných polymerizačných produktov UNS 23.- 7.9
39173919 ---- Ostatné UNS 23.- 7.9

--- Ostatné:
39173991 ---- S pripojeným príslušenstvom

       na použitie v civilných
       lietadlách UNS 23.- 7.9

39173999 ---- Ostatné UNS 23.- 7.9
391740 - Príslušenstvo:
39174010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 70.- 7.9
39174090 -- Ostatné UNS 70.- 7.9

3918 Dlážkové krytiny z plastov, tiež samo-
lepiace, vo zvitkoch alebo vo forme
obkladačiek alebo dlaždíc; obklady
na steny a stropy z plastov, defino-
vané v poznámke 9 tejto kapitoly:

391810 - Z polymérov vinylchloridu:
39181010 -- Zložené z podkladu impreg-

    novaného, nanášaného alebo
    pokrytého polyvinylchloridom UNS 37.- 5.-

39181090 -- Ostatné UNS 37.- 5.-
39189000 - Z ostatných plastov UNS 25.- 5.-
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3919 Samolepiace platne, listy, fólie,
filmy, pruhy, pásky a iné ploché
tvary z plastov, tiež vo zvitkoch:

391910 - Vo zvitkoch v šírke nepresahujúcej 
   20 cm:
-- Pásky (pruhy) s nánosom z nevulkani-
    zovaného prírodného alebo syntetického
    kaučuku:

39191011 --- Z mäkčeného polyvinylchloridu
     alebo polyetylénu UNS 25.- 5.- -50

39191013 --- Z nemäkčeného polyvinylchloridu UNS 25.- 5.- -50
39191015 --- Z polypropylénu UNS 25.- 5.- -50
39191019 --- Ostatné UNS 25.- 5.- -50

-- Ostatné:
--- Z polykondenzačných alebo inak
     usporiadaných polymerizačných pro-
     duktov, chemicky modifikovaných
      alebo nemodifikovaných:

39191031 ---- Z polyesterov UNS 25.- 5.- -50
39191035 ---- Z epoxidových živíc UNS 25.- 5.- -50
39191039 ---- Ostatné UNS 25.- 5.- -50

--- Z adičných polymerizačných produktov:
39191061 ---- Z mäkčeného polyvinylchloridu

       alebo polyetylénu UNS 25.- 5.- -50
39191069 ---- Ostatné UNS 25.- 5.- -50
39191090 --- Ostatné UNS 25.- 5.- -50
391990 - Ostatné:
39199010 -- Viac ako len povrchovo opracované

     alebo rezané do iných ako pravo-
     uhlých tvarov (vrátane štvorcových) UNS 25.- 7.9 -50
-- Ostatné:
--- Z kondenzačných alebo inak
     usporiadaných polymerizačných pro-
     duktov, chemicky modifikovaných
     alebo nemodifikovaných:

39199031 ---- Z polykarbonátov, alkydových
      živíc, polyalylových esterov alebo 
      ostatných polyesterov UNS 25.- 7.9 -50

39199035 ---- Z epoxidových živíc UNS 25.- 7.9 -50
39199039 ---- Ostatné UNS 25.- 7.9 -50

--- Z adičných polymerizačných produktov:
39199061 ---- Z mäkčeného polyvinylchloridu

       alebo polyetylénu UNS 25.- 7.9 -50
39199069 ---- Ostatné UNS 25.- 7.9 -50
39199090 --- Ostatné UNS 25.- 7.9 -50

3920 Ostatné platne, listy, fólie, filmy,
pruhy, pásky z plastov, nepórovité,
nelaminované, nevystužené ani inak
nekombinované s inými materiálmi:

392010 - Z polymérov etylénu:
-- V hrúbke nepresahujúcej 0,125 mm:
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--- Z polyetylénu so špecifickou
     hmotnos�ou:
---- Menšou ako 0,94:

* 39201023 ----- Polyetylénový film v hrúbke 20
        mikrometrov alebo viac, ale nie viac
        ako 40 mikrometrov, používaný
        pri výrobe svetlostálych filmov
        používaných pri výrobe polovodičov
        alebo tlačených obvodov UNS 15.- 5.-

* 39201025 ----- Ostatné UNS 15.- 5.-
39201028 ---- 0,94 alebo väčšou UNS 15.- 5.-
39201040 --- Ostatné UNS 15.- 5.-

-- V hrúbke presahujúcej 0,125 mm: UNS 15.- 5.-
* 39201081 --- Syntetická papierovina vo forme

     vlhkých hárkov z nespojených jem-
     ných rozvetvených polyetylénových
     vlákien, tiež zmiešané s celulózovými
     vláknami v množstve nepresahujú-
     com 15% , obsahujúca polyvinylako-
     hol rozpustený vo vode ako vlhčiace
     činidlo UNS 15.- 5.-

* 39201089 --- Ostatné UNS 15.- 5.-
392020 - Z polymérov propylénu:

-- V hrúbke nepresahujúcej 0,1 mm:
39202021 --- Biaxiálne orientované UNS 15.- 5.-
39202029 --- Ostatné UNS 15.- 5.-

-- V hrúbke presahujúcej 0,1 mm:
--- Pásky (prúžky) v šírke  presahujúcej
     5 mm, ale nepresahujúcej 20 mm,
     používané  na balenie:

39202071 ---- Dekoratívne pásky (pruhy) UNS 15.- 5.-
39202079 ---- Ostatné UNS 15.- 5.-
39202090 --- Ostatné UNS 15.- 5.-
39203000 - Z polymérov styrénu UNS 15.- 5.- -50

- Z polymérov vinylchloridu:
392041 -- Neohybné:

--- Nemäkčené:
39204111 ---- V hrúbke nepresahujúcej 1 mm UNS 15.- 5.- -50
39204119 ---- V hrúbke presahujúcej 1 mm UNS 15.- 5.- -50

--- Mäkčené:
39204191 ---- V hrúbke nepresahujúcej 1 mm UNS 15.- 5.- -50
39204199 ---- V hrúbke presahujúcej 1 mm UNS 15.- 5.- -50
392042 -- Ohybné:

--- Nemäkčené:
39204211 ---- V hrúbke nepresahujúcej  1 mm UNS 15.- 5.- -50
39204219 ---- V hrúbke presahujúcej 1 mm UNS 15.- 5.- -50

--- Mäkčené:
39204291 ---- V hrúbke nepresahujúcej  1 mm UNS 15.- 5.- -50
39204299 ---- V hrúbke presahujúcej 1 mm UNS 15.- 5.- -50

- Z akrylových polymérov:
39205100 -- Z polymetylmetalkrylátu UNS 15.- 8.7
392059 -- Ostatné:

* 39205910 --- Kopolymér z akrylátových a meta-
     krylátových esterov vo forme filmu
     s hrúbkou nepresahujúcou 150 mikro-
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     metrov UNS 15.- 5.- -50
* 39205990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

- Z polykarbonátov, alkydových živíc,
  polyalylesterov alebo ostatných
  polyesterov:

39206100 -- Z polykarbonátov UNS 15.- 5.- -50
392062 -- Z polyetyléntereftalátu:

--- V hrúbke neprevyšujúcej  0,35 mm:
* 39206211 ---- Polyetyléntereftalátový film s hrúb-

      kou 72 mikrometrov alebo viac ale nie
      viac ako 79 mikrometrov,  na  výrobu
      pružných magnetických diskov UNS 15.- 6.5

* 39206213 ---- Polyetyléntereftalátový film s hrúbkou
      100 mikrometrov alebo viac ale nie
       viac ako 150 mikrometrov,  na  výrobu
       fotopolymérových tlačiarenských
       platní UNS 15.- 6.5

* 39206219 ---- Ostatné UNS 15.- 6.5
39206290 --- S hrúbkou presahujúcou 0,35 mm UNS 15.- 6.5 -50
39206300 -- Z nenasýtených polyesterov UNS 15.- 5.- -50
39206900 -- Z ostatných polyesterov UNS 15.- 5.- -50

- Z celulózy a jej  chemických derivátov:
392071 -- Z regenerovanej  celulózy:

--- Fólie, filmy alebo pásky a pruhy,
     navinuté alebo nenavinuté,
     v hrúbke menšej  ako 0,75 mm:

39207111 ---- Nepotlačené UNS 15.- 5.- -50
39207119 ---- Potlačené UNS 15.- 5.- -50
39207190 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
39207200 -- Z vulkánfíbru UNS 5.- 2.- -100
392073 -- Z acetátovej  celulózy:
39207310 --- Filmy vo zvitkoch alebo pásoch

     na fotografie a kinematografiu UNS 8.- 3.- -100
39207350 --- Fólie, filmy alebo pásky navinuté

     alebo nenavinuté v hrúbke menšej
     ako 0,75 mm UNS 8.- 3.- -100

39207390 --- Ostatné UNS 8.- 3.- -100
39207900 -- Z ostatných derivátov celulózy UNS 18.- 5.4 -50

- Z ostatných plastov:
39209100 -- Z polyvinylbutyralu UNS 15.- 2.- -100
39209200 -- Z polyamidov UNS 15.- 5.- -50
39209300 -- Z amino-živíc UNS 15.- 5.- -50
39209400 -- Z fenolických živíc UNS 15.- 5.- -50
392099 -- Z ostatných plastov:

--- Z kondenzovaných alebo presku-
     pených polymerizačných produktov
     tiež chemicky modifikovaných:

39209911 ---- Z epoxidových živíc UNS 15.- 5.- -50
* 39209921 ---- Polyimidové hárky a pásiky,  

      nepovrstvené, povrstvené alebo
      pokryté len plastami UNS 15.- 5.- -50

* 39209929 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
--- Z adičných polymerizačných produktov:

* 39209951 ---- Polyvinylfluoridové hárky UNS 15.- 5.- -50
* 39209953 ---- Ionomeničové membrány z fluoridova-
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      ných plastových materiálov na použi-
      tie v chlóralkalických elektrolytických
      článkoch UNS 15.- 5.- -50

* 39209955 ---- Biaxiálne orientovaný polyvinylalkoho-
       lový film obsahujúci 97% hmotnosti
       alebo viac polyvinylalkoholu, nepovrst-
       vený, s hrúbkou nepresahujúcou 1 mm UNS 15.- 5.- -50

* 39209959 ---- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
39209990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50

3921 Ostatné platne, listy, fólie, filmy,
pruhy a pásky z plastov:

- Pórovité:
39211100 -- Z polymérov styrénu UNS 15.- 5.- -50
39211200 -- Z polymérov vinylchloridu UNS 15.- 5.- -50
392113 -- Z polyuretánov:
39211310 --- Ohybné UNS 15.- 5.-
39211390 --- Ostatné UNS 15.- 5.-
39211400 -- Z  regenerovanej celulózy UNS 15.- 5.- -50
392119 -- Z ostatných plastov:
39211910 --- Z epoxidových živíc UNS 15.- 5.- -50
39211990 --- Ostatné UNS 15.- 5.- -50
392190 - Ostatné:

-- Z kondenzovaných alebo z pres-
    kupených polymerizačných produktov, 
    tiež chemicky modifikovaných:
--- Z polyesterov:

39219011 ---- Vlnité fólie a platne UNS 15.- 5.-
39219019 ---- Ostatné UNS 15.- 5.-
39219020 --- Z epoxidových živíc UNS 15.- 5.-
39219030 --- Z fenolových živíc UNS 15.- 5.-

--- Z amino-živíc:
---- Laminované:

39219041 ----- Vysokotlaké lamináty s dekoratívnym
        jednostranným a obojstranným
        povrchom UNS 15.- 5.-

39219043 ----- Ostatné UNS 15.- 5.-
39219049 ---- Ostatné UNS 15.- 5.-
39219050 --- Ostatné UNS 15.- 5.-
39219060 -- Z adičných polymérizačných produktov UNS 15.- 5.-
39219090 -- Ostatné UNS 15.- 5.-

3922 Kúpacie vane, sprchy a umývadlá,
bidety, záchodové misy, ich seda-
dielka a kryty, splachovacie nádrže
a podobné zdravotnícke a hygienické
výrobky z plastov:

39221000 - Kúpacie vane, sprchy, umývadlá NAR 70.- 7.9
39222000 - Záchodové sedadielka, kryty NAR 70.- 7.9
39229000 - Ostatné NAR 50.- 7.2 -50
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3923 Výrobky na prepravu alebo balenie
tovaru, z plastov; zátky, viečka,
uzávery fliaš a iné uzávery z plastov:

39231000 - Škatule, debny, priehradky a podobné
   výrobky NAR 52.- 7.5
- Vrecia, vrecúška a kornúty:

39232100 -- Z polymérov etylénu NAR 48.- 7.5
392329 -- Z ostatných plastov:
39232910 --- Z polyvinylchloridu NAR 48.- 7.5
39232990 --- Ostatné NAR 48.- 7.5
392330 - Demižóny, f¾aše, flakóny a podobné

   výrobky:
39233010 -- S obsahom nepresahujúcim 2 litre NAR 52.- 6.5
39233090 -- S obsahom presahujúcim 2 litre NAR 52.- 7.5
392340 - Cievky, dutinky, potáče a podobné

   výrobky:
39234010 -- Cievky, navíjacie bubny a podobné

    podložky na fotografické a kinemato-
    grafické filmy alebo na pásky a filmy
    zaradené do čísiel 8523 a 8524 NAR 52.- 7.5 -50

39234090 -- Ostatné NAR 52.- 7.5 -50
392350 - Zátky, viečka, uzávery f¾iaš a iné

  uzávery:
39235010 -- Uzávery a čiapočky na f¾aše NAR 52.- 6.5 -50
39235090 -- Ostatné NAR 52.- 7.5 -50
392390 - Ostatné:
39239010 -- Vytlačované sie�oviny rúrkovitého

    tvaru NAR 52.- 7.5
39239090 -- Ostatné NAR 52.- 7.5

3924 Stolový a kuchynský riad, náradie
a iné predmety pre domácnos�, 
a toaletné potreby z plastov:

39241000 - Stolový a kuchynský riad UNS 70.- 7.9
392490 - Ostatné:

-- Z regenerovanej celulózy:
39249011 --- Špongie UNS 70.- 7.9
39249019 --- Ostatné UNS 70.- 7.9
39249090 -- Ostatné UNS 70.- 7.9

3925 Stavebné výrobky z plastov, inde
neuvedené ani nezahrnuté:

39251000 - Nádrže, zásobníky, kade a podobné
  nádoby s obsahom nad 300 litrov NAR 70.- 7.9

39252000 - Dvere, okná a ich rámy, prahy
   do dverí NAR 70.- 7.9

39253000 - Okenice, rolety (vrátane žalúzií)
   a podobné výrobky, ich časti a sú-
   časti NAR 70.- 7.9

392590 - Ostatné:
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39259010 -- Príslušenstvo a kovanie, určené
    na upevnenie na dvere, schodiš-
    tia, steny alebo iné časti budov NAR 70.- 7.9 -50

39259020 -- Lávky na elektrické rozvody dia¾kového
    potrubného alebo káblového vedenia NAR 70.- 7.9 -50

39259080 -- Ostatné NAR 70.- 7.9 -50

3926 Ostatné výrobky z plastov a výrobky
z ostatných materiálov čísiel 3901 
až 3914:

39261000 - Kancelárske a školské potreby UNS 70.- 7.9
39262000 - Odevné výrobky a ich príslušenstvo

   (vrátane rukavíc) UNS 50.- 7.5 -50
39263000 - Príslušenstvo k nábytku, karosériám

   a podobne UNS 70.- 7.9 -50
39264000 - Sošky a iné ozdobné výrobky UNS 70.- 7.9 -50
392690 - Ostatné:
39269010 -- Na technické použitie, na použitie

    v civilných lietadlách UNS 70.- 7.9 -50
-- Ostatné:

39269050 --- Perforované koše a podobné vý-
     robky používané na filtráciu vody
     pri vstupe do odtokových kanálov UNS 70.- 7.9 -50
--- Ostatné:

39269091 ---- Vyrábané z fólií UNS 70.- 7.9 -50
39269099 ---- Ostatné UNS 70.- 7.9 -50
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40. kapitola

Kaučuk a výrobky z neho

Poznámky

1. Pokia¾ nie je výslovne stanovené inak, výrazom „kaučuk“ sa v celej nomenklatúre rozumejú tieto výrobky, tiež
vulkanizované alebo tvrdené: prírodný kaučuk, balata, gutaperča, guajal, chicle a podobné prírodné gumy,
syntetický kaučuk, faktis vyrobený z olejov a všetky tieto výrobky regenerované.

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) výrobky triedy XI (textilné materiály a výrobky z nich);
b) obuv alebo jej súčasti kapitoly 64;
c) pokrývky hlavy a ich časti a súčasti (vrátane kúpacích čiapok) kapitoly 65;
d) strojné alebo elektrotechnické zariadenie alebo jeho časti a súčasti triedy XVI (vrátane elektronických

výrobkov všetkých druhov) z tvrdej gumy;
e) výrobky kapitol 90, 92, 94 alebo 96;
f) výrobky kapitoly 95 (iné ako športové rukavice a výrobky čísiel 4011 až 4013).

3. V číslach 4001 až 4003 a 4005 sa výraz „primárne formy“ vz�ahuje len na:
a) kvapaliny a pasty (vrátane latexu, tiež predvulkanizovaného a ostatných disperzií a roztokov);
b) bloky nepravidelného tvaru, kusy, balíky, prášok, granuly, zlomky a podobné hromadné formy.

4. V poznámke 1 k tejto kapitole a v čísle 4002 sa výraz „syntetický kaučuk“ vz�ahuje na:
a) nenasýtené syntetické látky, ktoré sa môžu nevratne zmeni� vulkanizáciou so sírou na netermoplastické

látky, ktoré pri teplote medzi 18 oC až 29 oC neprasknú pri trojnásobnom natiahnutí oproti pôvodnej dĺžke,
a ktoré po natiahnutí na dvojnásobok oproti pôvodnej dĺžke nadobudnú po piatich minútach dĺžku, ktorá
sa nebude odlišova� viac ako o jeden a polnásobok od pôvodnej dĺžky.
Na účely tejto skúšky je prípustné prida� látky potrebné na zosietenie (sie�ovadlá) alebo aktivátory alebo
urých¾ovače vulkanizácie; prítomnos� látok uvedených v poznámke 5 b, ii) a iii) je rovnako prípustná. Nie je
však možné pridáva� akéko¾vek iné látky, ktoré nie sú nutné na zosietenie, napríklad riedidlá, zmäkčovadlá
a plnidlá;

b) tioplasty (TM);
c) prírodný kaučuk modifikovaný očkovaním alebo zmiešaním s plastmi, depolymerizovaný prírodný kaučuk,

zmesi nenasýtených syntetických látok s nasýtenými syntetickými vysokomolekulárnymi polymérmi za
predpokladu, že tieto výrobky zodpovedajú požiadavkám vulkanizácie, predĺženia a návratu do pôvodného
stavu pod¾a ods. a).

5. a) Čísla 4001 a 4002 nezahŕňajú kaučuky alebo kaučukové zmesi, ktoré boli zmiešané pred alebo po koagulácii:
I. s vulkanizačnými činidlami, urých¾ovačmi, spoma¾ovačmi alebo aktivátormi (inými ako sa pridávajú na

prípravu predvulkanizovaného kaučukového latexu);
II. s pigmentami alebo s inými farbivami, odlišnými od farbív pridávaných len na účely ich identifikácie;

III. s plastifikátormi alebo s riedidlami (okrem minerálnych olejov pri kaučukoch nastavovaných olejmi) plnidla-
mi, stužovadlami, organickými rozpúš�adlami alebo s inými látkami, okrem tých, ktoré pripúš�a ods. b);

b) prítomnos� nižšie uvedených látok v akomko¾vek druhu kaučuku alebo kaučukovej zmesi neovplyvňuje ich
zaradenie do čísiel 4001 alebo 4002 za predpokladu, že tento kaučuk alebo kaučuková zmes si zachová svoj
podstatný charakter suroviny.
I. emulgátory a protilepivé činidlá;

II. malé množstvá produktov rozkladu emulgátorov; 
III. ve¾mi malé množstvá týchto látok: látky citlivé na teplo (používané spravidla na výrobu termosenzitívnych

latexov), povrchovo katiónaktívne látky (obvykle používané na získanie elektropozitívnych latexov), antioxi-
danty, koagulanty (zrážacie činidlá), činidlá u¾ahčujúce rozdrobenie suroviny, nemrznúce činidlá, peptizačné
činidlá, konzervačné činidlá, stabilizátory, činidlá na reguláciu viskozity alebo podobné špeciálne prísady.

6. V zmysle čísla 4004 sa výrazmi „odpady, úlomky a odrezky“ mienia kaučukové odpady, úlomky a odrezky
z výroby alebo spracovania kaučuku a kaučukových výrobkov, ktoré nie je možné už ïalej zužitkova�, pretože
boli povykrajované, opotrebované alebo inak znehodnotené.

7. Vlákna vyrobené len z vulkanizovaného kaučuku, ktorých prierez je väčší ako 5 mm, sa zaraïujú ako pásy,
tyče a profily čísla 4008.

8. Číslo 4010 zahŕňa dopravné pásy a hnacie remene z impregnovaného potiahnutého, natieraného alebo
kaučukom laminovaného textilného materiálu alebo vyrobené z textilných vlákien alebo povrázkov impregno-
vaných, potiahnutých, natieraných alebo laminovaných kaučukom.
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9. V číslach 4001, 4002, 4003, 4005 a 4008 sa výrazy „platne“, „listy“ a „pásy“ výhradne používajú pre platne,
listy, pásy, ako aj bloky pravidelného geometrického tvaru buï nerozrezané, alebo jednoducho rezané do
obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru (aj keï touto operáciou získajú charakter výrobkov pripravených na
použitie), ktoré môžu by� tiež potlačené alebo inak povrchovo spracované, inak rezané do tvaru alebo ïalej
opracované. V čísle 4008 sa výrazy „tyče“ a „profily“ vz�ahujú len na výrobky, ktoré môžu by� tiež rozrezané na
určitú dĺžku alebo povrchovo jednoduchým spôsobom spracované, nie sú však ïalej opracované.
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

4001 Prírodný kaučuk, balata, gutaper-
ča, guajal, chicle a podobné prí-
rodné kaučuky, v primárnych for-
mách alebo v platniach, listoch
alebo pásoch:

40011000 - Latex prírodného kaučuku, tiež
  predvulkanizovaný UNS 5.- bez cla
- Prírodný kaučuk v iných formách:

40012100 -- Údený kaučuk UNS bez cla bez cla
40012200 -- Technicky špecifikovaný prírodný

    kaučuk (TSNR) UNS bez cla bez cla
400129 -- Ostatné:
40012910 --- Krepa UNS bez cla bez cla
40012990 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
40013000 - Balata, gutaperča, guajal, chicle

  a podobné prírodné gumy UNS 8.- 2.4 -100

4002 Syntetický kaučuk a faktis (olejový
kaučuk), v primárnych formách alebo
v platniach, listoch či pásoch; zmesi
výrobkov čísla 4001 s výrobkami tohto
čísla, v primárnych formách alebo plat-
niach, listoch alebo pásoch:

- Butadién-styrénový kaučuk (SBR);
  karboxylovaný butadiénstyrénový
  kaučuk (XSBR):

40021100 -- Latex UNS 5.- bez cla
40021900 -- Ostatné UNS 32.- bez cla
40022000 - Butadiénový kaučuk (BR) UNS 32.- bez cla

- Izobutén-izoprénový kaučuk (bu-
  tylový kaučuk) (IIR); halogénovaný
  izobutén-izoprénový kaučuk (CIIR
  alebo BIIR):

40023100 -- Izobutén-izoprénový kaučuk (bu-
    tylový kaučuk) (IIR) UNS 32.- bez cla

40023900 -- Ostatné UNS 32.- bez cla
- Chlóroprénový (chlórobutadiénový)
   kaučuk (CR):

40024100 -- Latex UNS 5.- bez cla
40024900 -- Ostatné UNS 35.- 5.9 -50

- Akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR):
40025100 -- Latex UNS 5.- bez cla
40025900 -- Ostatné UNS 35.- bez cla
40026000 - Izoprénový kaučuk (IR) UNS 32.- bez cla
40027000 - Nekonjugovaný diénový etylén-

   propylénový kaučuk (EPDM) UNS 32.- bez cla
40028000 - Zmesi niektorého výrobku čísla 4001

   s niektorým výrobkom tohoto čísla UNS 35.- bez cla
- Ostatné:

40029100 -- Latex UNS 5.- bez cla
400299 -- Ostatné:
40029910 --- Produkty modifikované vpravením
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     plastov UNS 35.- bez cla
40029990 --- Ostatné UNS 35.- bez cla

40030000 Regenerovaný kaučuk, v primárnych
formách alebo v platniach, listoch
alebo pásoch UNS bez cla bez cla

40040000 Odpady, úlomky a odrezky kaučuku
(iné ako z tvrdej gumy), tiež prášky
alebo zrná z nich UNS 10.- 8.8 -50

4005 Zmesové kaučuky, nevulkanizované,
v primárnych formách alebo v plat-
niach, listoch alebo pásoch:

40051000 - Kaučuk s prísadou sadzí alebo oxidu
   kremičitého UNS 40.- 2.1 -100

40052000 - Roztoky; disperzie, iné ako
   podpoložky 4005 10 UNS 6.- 2.1 -100
- Ostatné:

40059100 -- Platne, listy a pásy UNS 40.- 2.1 -100
40059900 -- Ostatné UNS 5.- bez cla

4006 Iné formy (napr. tyče, rúrky a
profily) a výrobky (napr. kotúče
a krúžky), z nevulkanizovaného
kaučuku:

40061000 - Profily používané na protektorovanie UNS 70.- 2.1 -100
40069000 - Ostatné UNS 52.- 2.1 -100

40070000 Vlákna a povrázky,  z vulkanizovaného
kaučuku UNS 6.- 1.8 -100

4008 Platne, listy, tyče, pásy a profily z vulka-
nizovaného kaučuku, iného ako tvrdá guma

- Z pórovitej  gumy:
40081100 -- Platne, listy a pásy UNS 42.- 7.5 -50
40081900 -- Ostatné UNS 42.- 7.5 -50

- Z nepórovitej  gumy:
400821 -- Platne, listy a pásy:
40082110 --- Podlahoviny a predložky UNS 42.- 7.5
40082190 --- Ostatné UNS 42.- 7.5
400829 -- Ostatné:
40082910 --- Tvarované profily rezané na mieru

      na použitie v civilných lietadlách UNS 42.- 7.5 -50
40082990 --- Ostatné UNS 42.- 7.5 -50
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4009 Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného
kaučuku, iného ako z tvrdej gumy, tiež
s príslušenstvom (napr. spojmi, kole-
nami, prírubami):

40091000 - Nespevnené ani nekombinované s
   inými materiálmi, bez príslušenstva UNS 9.5 8.4

40092000 - Spevnené alebo kombinované len
   s kovmi, bez príslušenstva UNS 9.5 8.4

40093000 - Spevnené alebo kombinované len
   s textilnými materiálmi, bez príslu-
   šenstva UNS 9.5 8.4

40094000 - Spevnené alebo kombinované
   s inými materiálmi, bez príslušenstva UNS 9.5 8.4

400950 - S príslušenstvom:
40095010 -- Vhodné na vedenie plynov alebo

    kvapalín, na použitie v civilných
    lietadlách UNS 9.5 8.1 -100
-- Ostatné:

40095030 --- Nespevnené alebo inak nekom-
     binované s inými materiálmi UNS 9.5 8.1 -100

40095050 --- Spevnené alebo inak kombinované
      len s kovom UNS 9.5 8.1 -100

40095070 --- Spevnené alebo inak kombinované
     len s textilnými materiálmi UNS 9.5 8.1 -100

40095090 --- Spevnené alebo inak kombinované
      s ostatnými materiálmi UNS 9.5 8.1 -100

4010 Dopravníkové pásy alebo hnacie
remene, z vulkanizovaného kaučuku:

- Dopravníkové pásy alebo remene:
40101100 -- Spevnené len kovom UNS 12.- 12.-
40101200 -- Spevnené len textilnými materiálmi UNS 12.- 12.-
40101300 -- Spevnené len plastmi UNS 12.- 12.-
40101900 -- Ostatné UNS 12.- 12.-

- Hnacie pásy alebo remene:
40102100 -- Nekonečné hnacie pásy s lichobežníko-

    vým prierezom (V-pásy), tiež drážkova-
    né  s obvodom väčším ako 60 cm ale nie
    väčším ako 180 cm UNS 12.- 12.-

40102200 -- Nekonečné hnacie pásy s lichobežníko-
    vým prierezom (V-pásy), tiež drážkova-
    né  s obvodom väčším ako 180 cm, ale
    nie väčším ako 240 cm UNS 12.- 12.-

40102300 -- Nekonečné synchrónne pásy, s obvodom
    väčším ako 60 cm, ale nie väčším ako
    150 cm UNS 12.- 12.-

40102400 -- Nekonečné synchrónne pásy, s obvodom
    väčším ako 150 cm, ale nie väčším ako
    198 cm UNS 12.- 12.-

40102900 -- Ostatné UNS 12.- 12.-
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4011 Nové pneumatiky z gumy:

40111000 - Typy používané na osobných motoro-
   vých vozidlách vrátane kombinovaných
   osobných a dodávkových automobilov a
   pretekárskych automobilov NAR 20.- 8.7

401120 - Typy používané na autobusoch a ná-
   kladných automobiloch:

40112010 -- S indexom za�aženia nepresahujúcim 121 NAR 20.- 8.7
40112090 -- S indexom za�aženia presahujúcim 121 NAR 20.- 8.7
401130 - Typy používané na lietadlách:
40113010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 20.- 5.2 -50
40113090 -- Ostatné NAR 20.- 5.2 -50
401140 - Typy používané na motocykloch:
40114010 -- Na ráfiky s priemerom nepresahujú-

    cim 30,5 cm NAR 20.- 5.2 -50
-- Ostatné s hmotnos�ou:

40114091 --- Nepresahujúcou 1,4 kg NAR 20.- 5.2 -50
40114099 --- Presahujúcou 1,4 kg NAR 20.- 5.2 -50
401150 - Typy používané  na bicykloch:
40115010 -- Galusky, na pretekárske bicykle NAR 16.- 4.5 -50
40115090 -- Ostatné NAR 16.- 4.5 -50

- Ostatné:
401191 -- S klinmi, hranolčekmi a podobné:
40119110 --- Typy používané na po¾nohospo-

     dárskych a lesníckych vozidlách NAR 14.- 4.3
40119130 --- Typy používané na vozidlá na

      stavebné účely NAR 14.- 4.3
40119190 --- Ostatné NAR 14.- 4.3
401199 -- Ostatné:
40119910 --- Typy používané na po¾nohospo-

      dárskych a lesníckych vozidlách NAR 14.- 4.3
40119930 --- Typy používané na vozidlá na

      stavebné účely NAR 14.- 4.3
40119990 --- Ostatné NAR 14.- 4.3

4012 Protektorované alebo použité gumové
pneumatiky; plné obruče alebo nízko-
tlakové plášte, vymenite¾né behúne
pláš�a pneumatiky a ochranné vlož-
ky do ráfika pneumatiky gumové:

401210 - Protektorované pneumatiky:
40121010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 14.- 8.-

-- Ostatné:
40121030 --- Typy používané na osobných automobi-

      loch (vrátane osobných dodávkových
      a pretekárskych automobilov) NAR 14.- 8.-

40121050 --- Typy používané na autobusoch a
      nákladných automobiloch NAR 14.- 8.-

40121080 --- Ostatné NAR 14.- 8.-
401220 - Použité pneumatiky:
40122010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 14.- 8.-
40122090 -- Ostatné NAR 14.- 8.-
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401290 - Ostatné:
40129010 -- Plné alebo komorové obruče a vy-

    menite¾né behúne pláš�a pneumatiky NAR 14.- 8.-
40129090 -- Ochranné vložky do ráfika

    pneumatiky NAR 14.- 8.-

4013 Gumové duše:

401310 - Typy používané na motorových vo-
   zidlách (vrátane kombinovaných
   osobných a dodávkových vozidiel),
   na autobusoch alebo nákladných auto-
   mobiloch:

40131010 -- Typy používané na motorových vo-
    zidlách (vrátane dodávkových a pre-
    tekárskych vozidiel) NAR 18.- 4.9 -50

40131090 -- Typy používané na autobusoch alebo
    nákladných automobiloch NAR 18.- 4.9 -50

40132000 - Typy používané na bicykloch NAR 18.- 4.9 -50
401390 - Ostatné:
40139010 -- Typy používané na motocykloch NAR 18.- 4.9 -50
40139090 -- Ostatné NAR 18.- 4.9 -50

4014 Hygienické alebo farmaceutické
výrobky (vrátane cumlíkov), z vulka-
nizovaného kaučuku,  iného ako tvrdá
guma, tiež s príslušenstvom: 

40141000 - Prezervatívy UNS 20.- 2.6
401490 - Ostatné:
40149010 -- Cumlíky na kojenecké f¾aše, odsá-

    vače materinského mlieka a podobné
    výrobky pre dojčatá UNS 20.- 2.6 -100

40149090 -- Ostatné UNS 20.- 2.6 -100

4015 Odevné výrobky a ich doplnky
(vrátane rukavíc), z vulkanizova-
ného kaučuku, iného ako tvrdá guma, na
akýko¾vek účel:

- Rukavice:
40151100 -- Chirurgické NPR 17.- 4.8 -50
401519 -- Ostatné:
40151910 --- Rukavice pre domácnos� NPR 17.- 4.8 -50
40151990 --- Ostatné NPR 17.- 4.8 -50
40159000 - Ostatné NAR 9.- 3.2 -50

4016 Ostatné výrobky z vulkanizovaného
kaučuku, iného ako tvrdá guma:

401610 - Z pórovitej  gumy:
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40161010 -- Na technické použitie, na použitie
    v civilných lietadlách UNS 12.- 3.4 -50

40161090 -- Ostatné UNS 12.- 3.4 -50
- Ostatné:

40169100 -- Dlážkové krytiny a predložky UNS 20.- 5.2 -50
40169200 -- Guma na zotieranie UNS 20.- 5.2 -50
401693 -- Ploché tesnenia, podložky a iné

    krúžky:
40169310 --- Na technické použitie, na použitie

     v civilných lietadlách UNS 7.- 2.6 -50
40169390 --- Ostatné UNS 7.- 2.6 -50
40169400 -- Nárazníky, aj  nafukovacie na pri-

    stávanie lodí UNS 20.- 5.2 -50
40169500 -- Ostatné nafukovacie výrobky UNS 20.- 5.2 -50
401699 -- Ostatné:
40169910 --- Na technické účely, na použitie

     v civilných lietadlách UNS 12.- 2.1 -50
--- Ostatné:

40169930 ---- Rozpínacie obruby UNS 12.- 2.1 -50
---- Ostatné:
----- Pre motorové vozidlá čísiel 8701
        až 8705:

40169952 ------ Spojovacie časti z gumy spojené
         s kovom UNS 12.- 2.1 -50

40169958 ------ Ostatné UNS 12.- 2.1 -50
----- Ostatné:

40169982 ------ Spojovacie časti z gumy spojené
         s kovom UNS 12.- 2.1 -50

40169988 ------ Ostatné UNS 12.- 2.1 -50

401700 Tvrdá guma (napr. ebonit), vo všet-
kých formách, vrátane odpadov
a úlomkov; výrobky z tvrdej gumy:

- Tvrdá guma (napr. ebonit), vo všet-
   kých formách vrátane odpadov
  a úlomkov:

40170011 -- Bloky, platne, fólie alebo pásky a
    pruhy, tyče, tvarované profily,
    rúry a rúrky UNS 22.- 5.2 -50

40170019 -- Úlomky,  odpady a prášok z tvrdej
    gumy UNS 22.- 5.2 -50
- Výrobky z tvrdej gumy:

40170091 -- Rúry, rúrky a hadice so spojovacím
    príslušenstvom, na vedenie plynov
    alebo kvapalín, na použitie v civil-
    ných lietadlách UNS 22.- 5.2 -50

40170099 -- Ostatné UNS 22.- 5.2 -50
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VIII. TRIEDA

SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH;
 SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY;

 CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY;
 VÝROBKY Z ČRIEV
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41. kapitola

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) odrezky alebo podobný odpad surových koží (číslo 0511);
b) kože vtákov alebo ich častí pokryté perím alebo páperím čísiel 0505 alebo 6701;
c) kože a kožky surové, vyčinené alebo upravené, neodchlpené (kapitola 43); do kapitoly 41 však patria

neodchlpené surové kože a kožky, menovite z hovädzieho dobytka (vrátane byvolích), koní a iných nepárno-
kopytníkov, oviec alebo jahniat (okrem kože jahniat nazvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián
a pod. a kože jahniat indických, čínskych, mongolských alebo tibetských kôz a kozliat), ošípaných (vrátane
pekari), kamzíkov, gaziel, sobov, losov, jeleňov, srncov alebo psov. 

2. V nomenklatúre sa výrazom „kompozitná useň“ rozumejú materiály uvedené v čísle 4111.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

4101 Surové kože z hovädzieho dobytka,
koní a iných nepárnokopytníkov
(čerstvé alebo solené, sušené, vápnené,
piklované alebo inak konzervované,
ale nevyčinené, nespracované na per-
gamen ani inak neupravené), tiež 
odchlpené alebo štiepané:

410110 - Celé kože hovädzieho dobytka
   s jednotkovou hmotnos�ou nepre-
   sahujúcou 8 kg ak sú sušené jed-
   noduchým spôsobom, 10 kg ak sú
   suchosolené a 14 kg ak sú čerstvé,
   mokrosolené alebo inak konzer-
   vované:

41011010 -- Čerstvé alebo mokrosolené UNS bez cla bez cla
41011090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

- Ostatné kože hovädzieho dobytka,
   čerstvé alebo mokrosolené:

41012100 -- Celé UNS bez cla bez cla
41012200 -- Krupóny a polokrupóny UNS bez cla bez cla
41012900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
410130 - Ostatné kože hovädzieho dobytka,

   inak konzervované:
41013010 -- Sušené alebo suchosolené UNS bez cla bez cla
41013090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
41014000 - Kože koní a iných nepárnokopytníkov UNS bez cla bez cla

4102 Surové kože ovčie a jahňacie
(čerstvé alebo solené, sušené, váp-
nené, piklované alebo inak kon-
zervované, ale nevyčinené, ne-
spracované na pergamen ani
inak neupravené), tiež odchlpené
alebo štiepané, iné ako vylúčené
poznámkou 1 c) z tejto  kapitoly:

410210 - S vlnou:
41021010 -- Z jahniat UNS bez cla bez cla
41021090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

- Bez vlny:
41022100 -- Piklované UNS bez cla bez cla
41022900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

4103 Ostatné surové kože (čerstvé alebo
solené, sušené, vápnené, piklované
alebo inak konzervované, ale nevy-
činené, nespracované na pergamen
ani inak neupravené), tiež odchlpené
alebo štiepané, iné ako vylúčené
poznámkou 1 b) alebo c) z tejto
kapitoly:
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410310 - Kôz a kozliat:
41031010 -- Čerstvé, solené alebo sušené UNS bez cla bez cla
41031090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
41032000 - Plazov UNS bez cla bez cla
41039000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

4104 Vyčinené kože (usne) hovädzieho
dobytka, koní a iných nepárnoko-
pytníkov, odchlpené, iné ako pat-
riace do čísiel 4108 alebo 4109:

410410 - Celé kože (usne) hovädzieho do-
   bytka s povrchovou plochou ne-
   presahujúcou 28 štvorcových
   stôp (2,6 m2):

41041010 -- Východoindické kože z mladého
    hovädzieho dobytka (kip) celé,
    s hlavou a nohami alebo bez nich,
    ktorých netto hmotnos� nepresa-
    huje 4,5 kg, ïalej neupravované
    ako vyčinené trieslom, bez ïalšieho
    opracovania alebo s ïalším opracovaním,
    avšak zrejme nepoužite¾né na bez-
    prostrednú výrobu koženého tovaru UNS 5.- 0.8 -100

41041030 -- Ostatné kože (usne) ïalej neupra-
    vované ako vyčinené chrómom
    v mokrom stave (wet-blue) UNS 5.- 0.8 -100
-- Ostatné:

41041091 --- Ďalej neupravované ako vyčinené UNS 5.- 0.8 -100
--- Inak spracované:

41041095 ---- Te¾ací box UNS 5.- 0.8 -100
41041099 ---- Ostatné UNS 5.- 0.8 -100

- Ostatné kože (usne) hovädzieho
   dobytka, koní a iných nepárnoko-
    pytníkov vyčinené alebo predčinené,
    ale ïalej neupravené, tiež štiepané:

41042100 -- Kože (usne) hovädzieho dobytka,
    predčinené trieslom UNS 7.- 2.- -100

410422 -- Kože (usne) hovädzieho dobytka,
    inak predčinené:

41042210 --- Ďalej  neupravované ako vyčinené
     chrómom v mokrom stave (wet-blue) UNS 8.- 3.- -100

41042290 --- Ostatné UNS 8.- 3.- -100

41042900 -- Ostatné UNS 7.- 2.- -100
- Ostatné kože (usne) hovädzieho dobytka,
   kože koní a iných nepárnokopytníkov,
   spracované na pergamen alebo upravené
   po vyčinení:

410431 -- Lícové usne a lícové štiepenky:
--- Hovädzinové:
---- Lícové:

41043111 ----- Spodkové (na podrážky) UNS 7.- 2.- -100
41043119 ----- Ostatné UNS 7.- 2.- -100
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41043130 ---- Lícové štiepenky UNS 7.- 2.- -100
41043190 --- Koniny (a usne iných nepárnokopytní-

     kov) UNS 7.- 2.- -100
410439 -- Ostatné:
41043910 --- Hovädzinové UNS 8.- 3.- -100
41043990 --- Koniny (a usne iných nepárnokopytní-

     kov) UNS 8.- 3.- -100

4105 Vyčinené kože (usne) ovčie a jah-
ňacie, odchlpené, iné ako patriace
do čísiel 4108 alebo 4109:

- Činené alebo prečinené, ale ïalej
   neupravené, tiež štiepané:

410511 -- Predčinené trieslom:
41051110 --- Z indických ovcí jemnovlných plemien,

     bez ïa¾šieho opracovania alebo ïalej
     opracované, ale zrejme nepoužite¾né
     na bezprostrednú výrobu koženého 
     tovaru UNS 5.- 0.4 -100
--- Ostatné:

41051191 ---- Lícové UNS 5.- 0.4 -100
41051199 ---- Štiepané UNS 5.- 0.4 -100
410512 -- Inak predčinené:
41051210 --- Lícové UNS 5.- 0.4 -100
41051290 --- Štiepané UNS 5.- 0.4 -100
410519 --  Ostatné:
41051910 --- Lícové UNS 5.- 0.4 -100
41051990 --- Štiepané UNS 5.- 0.4 -100
41052000 - Spracované na pergamen alebo

   upravené po činení UNS 5.- 0.3 -100

4106 Vyčinené usne kôz a kozliat, odchl-
pené, iné ako patriace do čísiel 4108
alebo 4109:

- Činené alebo predčinené, ale ïa-
   lej  neupravené, tiež štiepané:

410611 -- Predčinené trieslom:
41061110 --- Z indických kôz a kozliat, bez ïalšieho

     opracovania alebo ïalej opracované, ale
     zrejme nepoužite¾né na bezprostrednú
     výrobu koženého tovaru UNS 5.- 0.2 -100

41061190 --- Ostatné kožky UNS 5.- 0.2 -100
41061200 -- Inak predčinené UNS 5.- 0.2 -100
41061900 -- Ostatné UNS 5.- 0.2 -100
41062000 - Spracované na pergamen alebo

   upravené po činení UNS 5.- bez cla -100

4107 Vyčinené usne ostatných zvierat,
odchlpené, iné ako patriace do
čísiel 4108 alebo 4109:
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410710 - Ošípaných:
41071010 -- Ďalej neupravené ako vyčinené UNS 5.- 1.6 -100
41071090 -- Ostatné UNS 5.- 1.6 -100

- Plazov:
41072100 -- Predčinené trieslom UNS bez cla bez cla
410729 -- Ostatné:
41072910 --- Ďalej neupravené ako vyčinené UNS bez cla bez cla
41072990 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
410790 - Ostatných zvierat:
41079010 -- Ďalej neupravené ako vyčinené UNS 6.- 2.1 -100
41079090 -- Ostatné UNS 6.- 2.1 -100

410800 Semišové usne (vrátane kombinova-
ného semiša):

41080010 - Z oviec a jahniat UNS 5.- 0.9 -100
41080090 - Z iných zvierat UNS 5.- 0.9 -100

41090000 Lakové alebo lakové laminované UNS 5.- 1.- -100
usne; metalizované usne

41100000 Odrezky a iné odpady koží (usní)
alebo kompozitné usne, nepoužite¾-
né na výrobu koženého tovaru;
kožené piliny, kožený prach a 
kožená múčka UNS bez cla bez cla

41110000 Kompozitné usne na základe neroz-
vláknenej usne alebo kožených vlá-
kien, v tvare dosiek, listov alebo
pruhov, tiež vo zvitkoch UNS 28.- 6.2 -50
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42. kapitola

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; 
 cestovné potreby, kabelky a podobné schránky;

 výrobky z čriev

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) katgut a iný sterilný materiál na chirurgické zošívanie (číslo 3006);
b) kožené odevy a kožené odevné doplnky (okrem rukavíc) s podšívkou z prírodnej alebo umelej kožušiny, ako

aj kožené odevy a odevné doplnky s vonkajšími súčas�ami z prírodnej alebo umelej kožušiny, ak tieto súčasti
svojím rozsahom výslovne presahujú ozdobu (čísla 4303 alebo 4304);

c) výrobky zhotovené zo sie�oviny (číslo 5608);
d) výrobky kapitoly 64;
e) pokrývky hlavy a ich časti kapitoly 65;
f) biče, jazdecké bičíky a ostatné výrobky čísla 6602;
g) manžetové gombíky, náramky a ostatná umelá bižutéria (číslo 7117);
h) sedlárske a remenárske príslušenstvo a vybavenie (napr. strmene, krúžky, ozdobné kovania, pracky a uzdy)

predkladané oddelene (všeobecne trieda XV);
ij) struny na hudobné nástroje, koža na bubny a pod., ako aj ostatné časti hudobných nástrojov (číslo 9209);
k) výrobky kapitoly 94 (napr. nábytok, svietidlá);
l) výrobky kapitoly 95 (napr. hračky, hry, športové náradie);

m) gombíky, stláčacie gombíky, formy na gombíky a ostatné časti gombíkov alebo stláčacích gombíkov,
polotovary gombíkov čísla 9606.

2. A. Okrem ustanovení predchádzajúcej poznámky 1 do čísla 4202 nepatria:
a) nákupné tašky z plastových fólií, tiež potlačené, s rukovä�ou, neurčené na dlhodobé používanie (číslo 3923);
b) výrobky z materiálu na úplety (číslo 4602);

B. Výrobky čísiel 4202 a 4203 obsahujúce časti z drahých kovov alebo plátovaných drahými kovmi, z pravých
perál alebo z perál umelo vypestovaných, z drahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných),
zostávajú zaradené v týchto číslach, aj keï tieto časti majú význam obyčajného príslušenstva alebo doplnku
malého významu, za predpokladu, že tieto časti nedávajú výrobkom podstatný charakter. Ak tieto časti
dávajú výrobkom podstatný charakter, zaraïujú sa do kapitoly 71. 

3. V zmysle čísla 4203 sa výraz „odevy a odevné doplnky“ vz�ahuje predovšetkým na rukavice (vrátane športových
a ochranných) zástery a ostatné ochranné odevy, pracky, pásky, opasky, závesné remene, zápästné remienky,
okrem remienkov na náramkové hodinky (číslo 9113).
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42010000 Sedlárske a remenárske výrobky
pre všetky zvieratá (vrátane po-
stranníc, vodidiel, nákolenníc, ná-
hubkov, pokrývok pod sedlá,
sedlových puzdier, pokrývok na
psov a podobných výrobkov)
z akéhoko¾vek materiálu UNS 12.- 4.5 -50

4202 Lodné kufre, cestovné kufre a kufríky,
vrátane kufríkov na toaletné potreby 
a diplomatiek, aktovky, školské tašky,
puzdrá na okuliare, na ïalekoh¾ady,
na divadelné ïalekoh¾ady, na fotogra-
fické prístroje, na kamery, na hudobné
nástroje, na zbrane a podobné schránky;
cestovné vaky a tašky, neceséry na toa-
letné potreby, plecniaky, kabelky, ná-
kupné tašky, náprsné tašky, peňaženky,
puzdrá na mapy, puzdrá na cigarety,
mešteky na tabak, tašky na náradie, 
športové tašky a vaky, puzdrá na f¾aše,
puzdrá na šperky, pudrenky, kazety na
zlatnícky tovar a podobné schránky
z prírodnej alebo kompozitnej usne,
z plastových fólií, z textilných materiá-
lov, vulkanfíbra alebo lepenky celkom
alebo čiastočne potiahnuté týmito ma-
teriálmi alebo papierom:

- Lodné kufre, cestovné kufre a kuf-
   ríky, vrátane kufríkov na toaletné
   potreby a diplomatiek, aktovky,
   školské tašky a podobné schránky:

420211 -- S vonkajším povrchom z usne prí-
    rodnej, kompozitnej  alebo lakovej:

42021110 --- Aktovky a diplomatky, školské
     tašky a podobné schránky NAR 40.- 7.4 -50

42021190 --- Ostatné NAR 40.- 7.4 -50
420212 -- S vonkajším povrchom z plastov

    alebo z textilných materiálov:
--- Vo forme plastových fólií:

42021211 ---- Aktovky, diplomatky, školské
       tašky a podobné schránky NAR 38.- 7.4 -50

42021219 ---- Ostatné NAR 38.- 7.4 -50
42021250 --- Z  tvarovaných plastov NAR 38.- 7.4 -50

--- Z iných materiálov vrátane vul-
     kanfíbra:

42021291 ---- Aktovky, diplomatky, školské
       tašky a podobné schránky NAR 38.- 7.4 -50

42021299 ---- Ostatné NAR 38.- 7.4 -50
420219 -- Ostatné:
42021910 --- Z hliníka NAR 38.- 7.4 -50
42021990 --- Z ostatných materiálov NAR 38.- 7.4 -50

- Kabelky, tiež so závesným remeňom
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   vrátane kabeliek bez držadla:
42022100 -- S vonkajším povrchom z usne prí-

    rodnej, kompozitnej  alebo lakovej NAR 38.- 7.4 -50
420222 -- S vonkajším povrchom z fólií z plas-

    tov alebo z textilných materiálov:
42022210 --- Z plastových fólií NAR 38.- 7.4 -50
42022290 --- Z textilných materiálov NAR 38.- 7.4 -50
42022900 -- Ostatné NAR 40.- 7.4 -50

- Výrobky nosené obvykle vo vrecku
   alebo v kabelke:

42023100 -- S vonkajším povrchom z usne prírod-
    nej, kompozitnej  alebo lakovej NAR 40.- 7.4 -50

420232 -- S vonkajším povrchom z fólií z plas-
    tov alebo z textilných materiálov:

42023210 --- Z plastových fólií NAR 35.- 6.8 -50
42023290 --- Z textilných materiálov NAR 35.- 6.8 -50
42023900 -- Ostatné NAR 26.- 4.2 -50

- Ostatné:
420291 -- S vonkajším povrchom z usne prírod-

    nej, kompozitnej  alebo lakovej:
42029110 --- Cestovné tašky, toaletné kufríky,

      plecniaky a športové tašky (vaky) NAR 40.- 7.4 -50
42029180 --- Ostatné NAR 40.- 7.4 -50
420292 -- S vonkajším povrchom z fólií z plas-

    tov alebo z textilných materiálov:
--- Z plastových fólií:

42029211 ---- Cestovné tašky, kufríky na toalet-
       né potreby, plecniaky a športové
       tašky (vaky) NAR 36.- 7.4 -50

42029215 ---- Puzdrá na hudobné nástroje NAR 36.- 7.4 -50
42029219 ---- Ostatné NAR 36.- 7.4 -50

--- Z textilných materiálov:
42029291 ---- Cestovné tašky, toaletné kufríky,

       plecniaky a športové tašky (vaky) NAR 36.- 7.4 -50
42029298 ---- Ostatné NAR 36.- 7.4 -50
42029900 -- Ostatné NAR 34.- 7.4 -50

4203 Odevy a odevné doplnky z prírodnej
alebo kompozitnej  usne:

42031000 - Odevy NAR 5.- 1.3 -100
- Rukavice, rukavice bez prstov a palčiaky:

42032100 -- Špeciálne upravené na vykonávanie
    športu NPR 8.5 2.6 -100

420329 -- Ostatné:
42032910 --- Ochranné pre všetky profesie NPR 8.5 7.1 -50

--- Ostatné:
42032991 ---- Pánske a chlapčenské NPR 8.5 7.1 -50
42032999 ---- Ostatné NPR 8.5 7.1 -50
42033000 - Pásy, opasky a závesné remene NAR 5.- 1.3 -100
42034000 - Ostatné odevné doplnky NAR 5.- 1.3 -100

420400 Výrobky z prírodnej alebo kompozitnej
usne, používané v strojárstve alebo
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v mechanických zariadeniach alebo
na iné technické použitie:

42040010 - Dopravníkové a transmisné pásy (remene) UNS 5.- bez cla -100
42040090 - Ostatné UNS 5.- bez cla -100

42050000 Ostatné výrobky z prírodnej alebo kom-
pozitnej usne UNS 15.- 4.5 -50

4206 Výrobky z čriev, (iné ako umelé) zo zla-
totepeckej blany, z mechúrov alebo 
 zo šliach:

42061000 - Struny z čriev (catgut) UNS 5.- 4.5 -50
42069000 - Ostatné UNS 5.- 1.6 -100
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43. kapitola

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

Poznámky

1. Výrazom „kožušiny“ sa rozumejú okrem surových kožušín čísla 4301 v celej nomenklatúre kože všetkých zvierat,
vyčinené alebo upravené, neodchlpené.

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) vtáčie kože a časti vtáčích koží s perím alebo páperím (čísla 0505 alebo 6701);
b) surové kože a kožky, neodchlpené, kapitoly 41 [pozri poznámku 1 c) k tejto kapitole];
c) rukavice skladajúce sa zároveň z kožušín (tiež umelých) a z usne (číslo 4203);
d) výrobky kapitoly 64;
e) pokrývky hlavy a ich časti kapitoly 65;
f) výrobky kapitoly 95 (napr. hračky, hry, športové náradie).

3. Do čísla 4303 patria kožušiny a časti kožušín spojené pridaním iného materiálu, ako aj kožušiny a časti kožušín
zošité do tvaru odevov, častí alebo doplnkov odevov alebo iného tovaru.

4. Do čísiel 4303 alebo 4304 patria odevy a odevné doplnky všetkých druhov (okrem tých, ktoré sú z tejto kapitoly
vylúčené poznámkou 2) vybavené podšívkou z kožušín alebo z umelých kožušín, ako i odevy a odevné doplnky
vybavené na vonkajšej strane vybavené čas�ami z kožušín alebo umelých kožušín, ak tieto časti svojím
významom výslovne presahujú ozdobu.

5. V nomenklatúre sa výrazom „umelé kožušiny“ rozumejú napodobeniny kožušín zhotovené nalepením alebo
našitím vlny, srsti alebo iných vlákien na useň, tkaninu alebo iný materiál, avšak okrem napodobenín
zhotovených tkaním alebo pletením (spravidla číslo 5801 alebo 6001).
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

4301 Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov,
nôžok a iných častí použite¾ných v kožuš-
níctve), iné ako surové kože čísiel 4101,
4102 alebo 4103:

43011000 - Norkové, celé, tiež bez hláv, chvos-
   tov alebo nôžok UNS bez cla bez cla

43012000 - Králičie alebo zajačie, celé, tiež
  bez hláv, chvostov alebo nôžok UNS bez cla bez cla

43013000 - Jahňacie zvané astrachán, brajtšvanc,
   karakul, perzián a podobne, alebo z
   jahniat indických, čínskych, mongols-
   kých alebo tibetských, celé, tiež bez 
   hláv, chvostov alebo nôžok UNS bez cla bez cla

43014000 - Bobrie,  celé, tiež bez hláv, chvostov
   alebo nôžok UNS bez cla bez cla

43015000 - Bizamové (z ondatry pižmovej),
   celé, tiež bez hláv, chvostov alebo
   nôžok UNS bez cla bez cla

43016000 - Líščie, celé, tiež bez hláv, chvostov
  alebo nôžok UNS bez cla bez cla

430170 - Tulenie alebo z uškatcov, celé tiež
   bez hláv, chvostov alebo nôžok:

43017010 -- Z mláïat tuleňa grónskeho a tuleňa
    krúžkovaného UNS bez cla bez cla

43017090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
430180 - Ostatné kožušiny, celé, tiež bez

   hláv, chvostov alebo nôžok:
43018010 -- Z kalana (morskej vydry) alebo

    nutrie (coypu) UNS bez cla bez cla
43018030 -- Zo sviš�a UNS bez cla bez cla
43018050 -- Z divých mačiek UNS bez cla bez cla
43018090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
43019000 - Hlavy, chvosty, nôžky a iné časti

   použite¾né v kožušníctve UNS bez cla bez cla

4302 Vyčinené alebo upravené kožušiny
(vrátane hláv, chvostov, nôžok a
iných častí, odpadu a odrezkov),
tiež zošité (bez prídavkov iných
materiálov), iné ako patriace do
čísla 4303:

- Celé kožušiny, tiež bez hláv, chvos-
   tov alebo nôžok, nespojené:

43021100 -- Norkové UNS 5.- 0.2 -100
43021200 -- Králičie alebo zajačie UNS 5.- 0.2 -100
43021300 -- Jahňacie nazývané astrachán,

    brajtšvanc,  karakul, perzián a po-
    dobne, alebo z indických, čínskych,
    mongolských alebo tibetských jahniat UNS 5.- 0.2 -100

430219 -- Ostatné:
43021910 --- Z bobra UNS 5.- 0.2 -100
43021920 --- Z ondatry pižmovej UNS 5.- 0.2 -100
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43021930 --- Z líšky UNS 5.- 0.2 -100
--- Z tuleňa:

43021941 ---- Z mláïat tuleňa grónskeho a tuleňa
      krúžkovaného UNS 5.- 0.2 -100

43021949 ---- Ostatné UNS 5.- 0.2 -100
43021950 --- Z kalana (morskej vydry)  alebo

     nutrie (coypu) UNS 5.- 0.2 -100
43021960 --- Zo sviš�a UNS 5.- 0.2 -100
43021970 --- Z divých mačiek UNS 5.- 0.2 -100
43021980 --- Z oviec alebo jahniat UNS 5.- 0.2 -100
43021995 --- Ostatné UNS 5.- 0.2 -100
43022000 - Hlavy, chvosty, nôžky a iné časti,

   odpad a odrezky, nespojené UNS 5.- 0.2 -100
430230 - Celé kožušiny a ich časti a odrezky,

   spojené:
43023010 -- "Vypúš�ané kožušiny" UNS 10.- 0.2 -100

-- Ostatné:
43023021 --- Z norky UNS 10.- 0.2 -100
43023025 --- Z králika alebo zajaca UNS 10.- 0.2 -100
43023031 --- Jahňacie nazývané astrachán,

     brajtšvanc, karakul, perzián
     a podobné alebo z indických,
     čínskych, mongolských alebo
     tibetských jahniat UNS 10.- 0.2 -100

43023035 --- Z bobra UNS 10.- 0.2 -100
43023041 --- Z ondatry pižmovej UNS 10.- 0.2 -100
43023045 --- Z líšky UNS 10.- 0.2 -100

--- Z tuleňov:
43023051 ---- Z mláïat tuleňa grónskeho a tuleňa

       krúžkovaného UNS 10.- 0.2 -100
43023055 ---- Ostatné UNS 10.- 0.2 -100
43023061 --- Z kalkana (morskej vydry) alebo

     nutrie (coypu) UNS 10.- 0.2 -100
43023065 --- Zo sviš�a UNS 10.- 0.2 -100
43023071 --- Z divých mačiek UNS 10.- 0.2 -100
43023075 --- Ostatné UNS 10.- 0.2 -100

4303 Odevy, odevné doplnky a iné výrobky
z kožušín:

430310 - Odevy a odevné doplnky:
43031010 -- Z mláïat tuleňa grónskeho a tuleňa

    krúžkovaného NAR 28.- 6.2 -50
43031090 -- Ostatné NAR 28.- 6.2 -50
43039000 - Ostatné NAR 30.- 6.2 -50

43040000 Umelé kožušiny a výrobky z umelých
kožušín UNS 38.- 7.1 -50
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IX. TRIEDA

DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE; KOROK A KORKOVÉ VÝROBKY;
 VÝROBKY ZO SLAMY, Z ESPARTA A INÉHO MATERIÁLU NA ÚPLETY;

 KOŠIKÁRSKE VÝROBKY
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44. kapitola

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) drevo v hoblinách, trieskach, rozdrvené, rozomleté alebo práškovité, ktoré sa používa hlavne na výrobu

tovaru kozmetického a lekárnického alebo prostriedkov na hubenie hmyzu, cudzopasníkov a na podobné
účely (číslo 1211);

b) bambus a iné dreviny, používané hlavne v košikárstve alebo na úplety, nespracované, tiež štiepené, rezané
pozdĺžne alebo na dĺžku (číslo 1401);

c) drevo v hoblinách, trieskach, rozomleté alebo práškovité, ktoré sa používa hlavne vo farbiarstve alebo v
garbiarstve (číslo 1404);

d) aktívne uhlie (číslo 3802);
e) výrobky čísla 4202;
f) výrobky kapitoly 46;
g) obuv a jej časti kapitoly 64;
h) výrobky kapitoly 66 (napr. dáždniky, palice a ich časti);
ij) výrobky čísla 6808;
k) umelá bižutéria čísla 7117;
l) výrobky triedy XVI a XVII (napr. strojné súčasti, puzdrá, kryty, skrinky na stroje a prístroje a kolársky tovar);

m) výrobky triedy XVIII (napr. kryty a skrine na hodiny, hudobné nástroje a ich súčasti);
n) súčasti zbraní (číslo 9305);
o) výrobky kapitoly 94 (napr. nábytok, svietidlá, prefabrikované konštrukcie);
p) výrobky kapitoly 95 (napr. hračky, hry, športové náradie);
q) výrobky kapitoly 96 (napr. fajky, súčasti fajok, gombíky a ceruzky) s výnimkou drevených násad, držadiel,

rámov na tovar čísla 9603;
r) výrobky kapitoly 97 (napr. hračky, hry, športové náradie);

2. V zmysle tejto kapitoly sa výrazom „zhutnené drevo“ rozumie plné drevo alebo spojované z dýh, ktoré bolo
chemicky alebo mechanicky spracované (pri spojovanom dreve musí by� spracovanie dôkladnejšie, ako je
nevyhnutné na zaistenie súdržnosti), aby tak bola zvýšená jeho hustota alebo tvrdos�, ako aj väčšia odolnos�
voči mechanickým, chemickým alebo elektrickým vplyvom.

3. Do čísiel 4414 až 4421 sa zaraïujú výrobky z drevotrieskových dosiek, drevovláknitých dosiek, z laminovaných
dosiek alebo z tzv. „zhutneného dreva“ rovnako ako im zodpovedajúce drevené výrobky.

4. Výrobky čísiel 4410, 4411 alebo 4412 môžu by� opracované tak, aby sa získali profily prípustné u dreva čísla
4409, aby boli ohýbané, zvlnené, dierované, vyrezané alebo v iných tvaroch ako štvorcových alebo obdĺžniko-
vých, alebo podrobené akémuko¾vek inému opracovaniu, pokia¾ tým nezískajú povahu výrobkov iných čísiel.

5. Číslo 4417 sa nevz�ahuje na nástroje, ktorých čepe¾, ostrie, pracovná plocha alebo ktoráko¾vek iná pracovná
čas� je vytvorená z akéhoko¾vek materiálu uvedeného v poznámke 1 ku kapitole 82.

6. S výhradou vyššie uvedenej poznámky 1 sa výraz „drevo“ vz�ahuje takisto na bambus a iné materiály drevitej
povahy.

Poznámka k položkám:

1. V zmysle položiek 440341 až 440349, 440724 až 440729, 440831 až 440839 a 441213 až 441299 sa výrazom
„tropické drevo“ rozumejú nasledujúce druhy dreva: Abura, Africký mahagón, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba,
Aningré, Avodire, Azobé, Bakau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark red merati,
Dibetou, Dousié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong,
Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Ligt red meranti, Limba, Louro, Maca-
randuba, Mahogany, Makoré, Mansonia, Mengkulang, Meranti bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa,
Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de
Guatemala, Palissandre de Pará, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin,
Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti,
White Seraya, Yellow Meranti. 
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Doplnkové poznámky

1. Výrazom „drevená múčka“ sa v zmysle čísla 4405 rozumie prášok z dreva prechádzajúci sitom s otvormi ve¾kými
0,63 mm, najviac 8 % hmotnosti odpadu.

2. Pre aplikáciu podpoložiek 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 a 4420 90 91
sa výrazom „tropické drevo“ rozumejú nasledujúce druhy tropického dreva: okoumé, obeche, sapelli, sipo,
africký mahagón, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba, azobé, tmavočervené meranti,
svetločervené meranti, meranti bakau, biely lauan, biele meranti, biele seraya, žlté meranti, alan, keruing,
ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahagón (Swietenia spp.), imbuia, balza,
palissandre de Rio, palissandre de Para a palissandre de Rose.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

4401 Palivové drevo (polená, kláty, ko-
náre, viazanice a podobné); dreve-
né štiepky alebo triesky; drevené
piliny, zvyšky a odpad, tiež aglome-
rované v tvare klátov, brikiet, peliet
a v podobných tvaroch:

44011000 - Palivové drevo (polená, kláty, ko-
   náre, viazanice a podobné) MTQ bez cla bez cla
- Drevené štiepky alebo triesky:

44012100 -- Ihličnaté MTQ 5.- 1.7 -100
44012200 -- Iné ako ihličnaté MTQ 5.- 1.7 -100
440130 - Drevené piliny, zbytky a odpad, tiež

   aglomerované v tvare klátov, brikiet,
   peliet a v podobných tvaroch:

44013010 -- Drevené piliny MTQ bez cla bez cla
44013090 -- Ostatné MTQ bez cla bez cla

44020000 Drevné uhlie (vrátane uhlia zo
škrupín alebo orechov), tiež aglo-
merované MTQ 8.- bez cla

4403 Surové drevo, tiež odkôrnené,
zbavené drevnej beli, miazgy
alebo nahrubo opracované do štvor-
hranných tvarov:

440310 - Natierané alebo morené, kreozotom
  alebo inými ochrannými prostriedkami:

44031010 -- Stĺpy z ihličnatého dreva, injektované
    alebo inak impregnované do ¾ubovo¾-
    ného stupňa, v dĺžke od 6 m do 18 m
    a s obvodom pri dolnom konci (päte)
    od 45 do 90 cm MTQ bez cla bez cla

44031090 -- Ostatné MTQ bez cla bez cla
440320 - Ostatné ihličnaté:
44032010 -- Smrekové drevo druhu "Picea abies Karst"

    alebo drevo z jedle striebornej (Abies
    alba Mill.) MTQ bez cla bez cla

44032030 -- Borovicové drevo druhu "Pinus sylves-
    tris L." MTQ bez cla bez cla

44032090 -- Ostatné
- Ostatné, z druhov tropického dreva uve-
   dených v poznámke 1 k položkám tejto
   kapitoly:

44034100 -- Tmavočervené meranti, svetločervené
    meranti a meranti bakau MTQ bez cla bez cla

440349 -- Ostatné:
44034910 --- Sapeli, Akajou d'Afrique a iroko MTQ bez cla bez cla
44034920 --- Oukomé MTQ bez cla bez cla
44034930 --- Obeche MTQ bez cla bez cla
44034940 --- Sipo MTQ bez cla bez cla
44034950 --- Limba MTQ bez cla bez cla
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

44034960 --- Tiama, manzonia, ilomba, dibétou MTQ bez cla bez cla
      a azobé

44034970 --- Virola, mahogany (Swietenia spp.) im-
    buia, balsa, palissandre de Rio palli-
    sandre de Pará, palissandre de rosé MTQ bez cla bez cla

44034990 --- Ostatné MTQ bez cla bez cla
- Ostatné:

44039100 -- Dubové (Quercus spp.) MTQ bez cla bez cla
44039200 -- Bukové (Fagus spp.) MTQ bez cla bez cla
440399 -- Ostatné:
44039910 --- Topo¾ové MTQ bez cla bez cla
44039920 --- Gaštanové MTQ bez cla bez cla
44039930 --- Eukalyptové MTQ bez cla bez cla
44039950 --- Brezové MTQ bez cla bez cla
44039999 --- Ostatné MTQ bez cla bez cla

4404 Drevo na obruče; štiepané tyče;
drevené koly a kolíky, zašpicatené,
pozdĺžne nerozrezané; drevo jed-
noducho hrubo opracované alebo
zagu¾atené, ale nesústruhované,
neohýbané ani inak neopraco-
vané na palice, dáždniky, násady
nástrojov a podobné; drevené lub-
ky, doštičky, pásky a podobné
výrobky:

44041000 - Ihličnaté MTQ 5.- 1.3 -100
44042000 - Iné ako ihličnaté MTQ 5.- 1.3 -100

44050000 Drevitá vlna; drevitá múčka UNS 29.- 2.6 -100

4406 Drevené železničné a podobné
podvaly:

44061000 - Neimpregnované MTQ bez cla bez cla
44069000 - Ostatné MTQ bez cla bez cla

4407 Drevo rozrezané alebo štiepané
pozdĺžne alebo na kusy, lúpané,
tiež hob¾ované, brúsené alebo
spájané klinovým ozubom, v hrúbke
presahujúcej  6 mm:

440710 - Ihličnaté:
44071010 -- Spojované klinovým ozubom, tiež

    hob¾ované alebo brúsené MTQ 3.8 3.3 -100
-- Ostatné:
--- Hob¾ované:

44071031 ---- Smrekové drevo druhu "Picea abies
       Karst" alebo drevo z jedle striebornej
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

       (Abies alba Mill.) MTQ 3.8 3.3 -100
44071039 ---- Ostatné MTQ 3.8 3.3 -100
44071050 --- Brúsené pieskom MTQ 3.8 3.3 -100

--- Ostatné:
44071071 ---- Ceruzkárske doštičky MTQ 3.8 3.3 -100
44071079 ---- Drevo s dĺžkou do 125 cm

       a hrúbke pod 12,5 mm MTQ 3.8 3.3 -100
---- Ostatné:

44071091 ----- Smrekové drevo druhu "Picea abies
        Karst," alebo drevo zo striebornej
        jedle (Abies alba Mill.) MTQ 3.8 3.3 -100

44071093 ----- Borovicové drevo druhu
        "Pinus sylvestris L." MTQ 3.8 3.3 -100

44071099 ----- Ostatné MTQ 3.8 3.3 -100
- Z druhov tropického dreva uvedených
  v poznámke 1 k položkám tejto kapitoly:

440724 -- Virola, mahagony (Swietenia app.) im-
    buia a balza:

44072410 --- Spojované klinovými ozubmi, tiež
      hob¾ované alebo brúsené pieskom MTQ 14.- bez cla
--- Ostatné:

44072430 ---- Hob¾ované MTQ 14.- bez cla
44072450 ---- Brúsené pieskom MTQ 14.- bez cla
44072490 ---- Ostatné MTQ 14.- bez cla
440725 -- Tmavočervené meranti, svetločervené

    meranti a meranti bakau:
44072510 --- Spojované klinovými ozubmi, tiež

     hob¾ované alebo brúsené pieskom MTQ 14.- bez cla
--- Ostatné:
---- Hob¾ované:

44072531 ----- Parketové hranoly, laty a vlysy
        alebo drevené hranoly na pod-
        lahy, nezostavené MTQ 14.- bez cla

44072539 ----- Ostatné MTQ 14.- bez cla
44072550 ---- Brúsené pieskom MTQ 14.- bez cla

---- Ostatné:
44072560 ----- Tmavočervené meranti a svetločervené

        meranti MTQ 14.- bez cla
44072580 ----- Meranti bakau MTQ 14.- bez cla
440726 -- Biele lauan, biele meranti, biele seraya,

    žlté meranti a alan:
44072610 --- Spojované klinovými ozubmi, tiež

     hob¾ované alebo brúsené pieskom MTQ 14.- bez cla
--- Ostatné:
---- Hob¾ované:

44072631 ----- Parketové hranoly, laty a vlysy
        alebo drevené hranoly na pod-
        lahy, nezostavené MTQ 14.- bez cla

44072639 ----- Ostatné MTQ 14.- bez cla
44072650 ---- Brúsené pieskom MTQ 14.- bez cla

---- Ostatné:
44072670 ----- Biele lauan a biele meranti MTQ 14.- bez cla
44072680 ----- Biele seraya, žlté meranti a aluan MTQ 14.- bez cla
440729 -- Ostatné:

--- Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
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     merbau, jelutong, kompas, okoumé, obe-
     che, sapeli, sipo, acajou d'Afrigue, mako-,
     re, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibe-
     tou, limba, azobé, palissandre de Rio, 
     pallisandre de Pará a palissandre de Rose:

44072910 ---- Spojované klinovými ozubmi, tiež
      hob¾ované alebo brúsené MTQ 14.- bez cla
---- Ostatné:
----- Hob¾ované:

44072920 ------ Palissandre de Rio, palissandre
         de Para a palissandre de Rose MTQ 13.- 3.- -100
------ Ostatné:

44072931 ------- Parketové hranoly, laty a vlysy MTQ 14.- bez cla
          alebo drevené hranoly na pod-
          lahy, nezostavené MTQ 14.- bez cla

44072939 ------- Ostatné MTQ 14.- bez cla
44072950 ----- Brúsené pieskom MTQ 14.- bez cla

----- Ostatné:
44072961 ------ Azobé MTQ 14.- bez cla
44072969 ------ Ostatné MTQ 14.- bez cla

--- Ostatné:
44072970 ---- Spojované klinovými ozubmi, tiež

       hob¾ované alebo brúsené pieskom MTQ 13.- 3.-
---- Ostatné:

44072983 ----- Hob¾ované MTQ 13.- 3.-
44072985 ----- Brúsené pieskom MTQ 13.- 3.-
44072999 ----- Ostatné MTQ 13.- 3.-

- Ostatné:
440791 -- Dubové (Quercus spp.):
44079110 --- Spojované klinovými ozubmi, tiež

      hob¾ované alebo brúsené pieskom MTQ 14.- 3.7 -50
--- Ostatné:
---- Hob¾ované:

44079131 ----- Parketové hranoly, laty a vlysy
        alebo drevené hranoly na podlahy,
        nezostavené MTQ 14.- 3.7 -50

44079139 ----- Ostatné MTQ 14.- 3.7 -50
44079150 ---- Brúsené pieskom MTQ 14.- 3.7 -50
44079190 ---- Ostatné MTQ 14.- 3.7 -50
440792 -- Bukové (Fagus spp.):
44079210 --- Spojované klinovými ozubmi, tiež

      hob¾ované alebo brúsené MTQ 14.- 3.7 -50
--- Ostatné:

44079230 ---- Hob¾ované MTQ 14.- 3.7 -50
44079250 ---- Brúsené MTQ 14.- 3.7 -50
44079290 ---- Ostatné MTQ 14.- 3.7 -50
440799 -- Ostatné:
44079910 --- Spojované klinovými ozubmi, tiež

     hob¾ované alebo brúsené pieskom MTQ 13.- 3.- -100
--- Ostatné:

44079930 ---- Hob¾ované MTQ 13.- 3.- -100
44079950 ---- Brúsené pieskom MTQ 13.- 3.- -100

---- Ostatné:
44079991 ----- Topo¾ové MTQ 13.- 3.- -100
44079993 ----- Orechové MTQ 13.- 3.- -100
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44079998 ----- Ostatné MTQ 13.- 3.- -100

4408 Dyhy a listy na preglejky (tiež spoje-
né) a iné drevo pozdĺžne alebo na
kusy rozrezané, lúpané, tiež hob¾o-
vané, brúsené alebo spájané klinovým
ozubom, v hrúbke nepresahujúcej 
6 mm:

440810 - Ihličnaté:
44081010 -- Spojované klinovými ozubmi, tiež

    hob¾ované alebo brúsené pieskom MTQ 8.- 2.- -100
-- Ostatné:

44081030 --- Hob¾ované MTQ 8.- 2.- -100
44081050 --- Brúsené pieskom MTQ 8.- 2.- -100

--- Ostatné:
44081091 ---- Ceruzkárske doštičky MTQ 8.- 2.- -100

---- Ostatné:
44081093 ----- V hrúbke do 1 mm MTQ 8.- 2.- -100
44081099 ----- V hrúbke nad 1 mm MTQ 8.- 2.- -100

- Z druhov tropického dreva uvedených
  v poznámke 1 k položkám tejto kapitoly:

440831 -- Tmavočervené meranti, svetločervené
     meranti a meranti bakau:

44083111 --- Spojované klinovými ozubmi, tiež
      hob¾ované alebo brúsené pieskom MTQ 8.- 1.8 -100
--- Ostatné:

44083121 ---- Hob¾ované MTQ 8.- 1.8 -100
44083125 ---- Brúsené pieskom MTQ 8.- 1.8 -100
44083130 ---- Ostatné MTQ 8.- 1.8 -100
440839 -- Ostatné:

--- White lauan, sipo, limba, okoumé,
      obéché, acajou d´Afrique, sapelli, viro-
      la, mahogany (Swietenia spp.), palissan-
      dre Rio, palissandre de Para a palissan-
      dre de Rose:

44083911 ---- Spojované klinovými ozubmi, tiež MTQ 13.- 3.3 -100
       hob¾ované alebo brúsené pieskom
---- Ostatné:

44083921 ----- Hob¾ované MTQ 13.- 3.3 -100
44083925 ----- Brúsené pieskom MTQ 13.- 3.3 -100

----- Ostatné:
44083931 ------ V hrúbke do 1 mm MTQ 13.- 3.3 -100
44083935 ------ V hrúbke nad 1 mm MTQ 13.- 3.3 -100

--- Ostatné:
44083951 ---- Spojované klinovými ozubmi, tiež

       hob¾ované alebo brúsené pieskom MTQ 8.- 1.8 -100
---- Ostatné:

44083961 ----- Hob¾ované MTQ 8.- 1.8 -100
44083965 ----- Brúsené pieskom MTQ 8.- 1.8 -100

----- Ostatné:
44083970 ------ Ceruzkárske doštičky MTQ 8.- 1.8 -100

------ Ostatné:
------- V hrúbke nepresahujúcej  1 mm:
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44083981 -------- Makoré, iroko, tiama, mansonia,
            ilomba, dibétou, azobé, biele meran-
            ti, biela seraya, žlté meranti, alan,
            keruing, ramin, kapur, teak, jong-
            kong, merbau, jelutong, kempas,
            imbuia, balza MTQ 8.- 1.8 -100

44083989 -------- Ostatné MTQ 8.- 1.8 -100
------- V hrúbke presahujúcej 1 mm:

44083991 -------- Makoré, iroko, tiama, mansonia,
            ilomba, dibétou, azobé, biele meran-
            ti, biele seraya, žlté meranti, alan,
            keruing, ramin, kapur, teak, jong-
            kong, merbau, jelutong, kempas,
            imbuia, balza MTQ 8.- 1.8 -100

44083999 -------- Ostatné MTQ 8.- 1.8 -100
440890 - Ostatné:
44089011 -- Spojované klinovými ozubmi, tiež

    hob¾ované alebo brúsené pieskom MTQ 8.- 1.8 -100
-- Ostatné:

44089021 --- Hob¾ované MTQ 8.- 1.8 -100
44089025 --- Brúsené pieskom MTQ 8.- 1.8 -100

--- Ostatné:
44089035 ---- Ceruzkárske doštičky MTQ 8.- 1.8 -100

---- Ostatné:
44089081 ----- V hrúbke nepresahujúcej 1 mm MTQ 8.- 1.8 -100
44089089 ----- V hrúbke presahujúcej 1 mm MTQ 8.- 1.8 -100

4409 Drevo (vrátane nespojených doštičiek
a vlysov na parkety), profilované
(s perom, drážkované, žliabko-
vané, skosené, spojené do V, vrúb-
kované, zaoblené a podobné) na
jednej  alebo nieko¾kých hranách
alebo plochách, tiež hob¾ované,
brúsené alebo spájané klinovým
ozubom:

440910 - Ihličnaté:
-- Lišty vrátane tvarovaných deko-
    ratívnych líšt a ostatné tvarované
    doštičky:

44091011 --- Tvarované na rámy obrazov, fotografií,
      zrkadiel alebo podobných predmetov MTQ 30.- 5.5 -50

44091019 --- Ostatné MTQ 30.- 5.5 -50
44091090 -- Ostatné MTQ 30.- 5.5 -50
440920 - Iné ako ihličnaté:

-- Lišty vrátane tvarovaných dekora-
    tívnych líšt a ostatné tvarované
    doštičky:

44092011 --- Tvarované na rámy obrazov, fotografií,
      zrkadiel alebo podobných predmetov MTQ 30.- 7.1 -50

44092019 --- Ostatné MTQ 30.- 7.1 -50
-- Ostatné:

44092091 --- Parketové hranoly, laty a vlysy
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     alebo drevené hranoly na podlahy,
     nezostavené MTQ 30.- 7.1 -50

44092099 --- Ostatné MTQ 30.- 7.1 -50

4410 Drevotrieskové dosky a podobné
dosky z dreva alebo z iných drevitých
materiálov, tiež aglomerované so
živicami alebo inými organickými
spojivami:

- Drevené:
441011 -- Drevotrieskové dosky, vrátane dosiek

    s orientovanými vláknami, "oriented
    strand board":

* 44101110 --- Neopracované, okrem brúsenia pieskom MTQ 30.- 8.8
* 44101190 --- Ostatné MTQ 30.- 8.8

441019 -- Ostatné:
44101910 --- Neopracované, okrem brúsenia pieskom MTQ 30.- 8.8
44101930 --- Povrchovo upravené vysokotlakovými MTQ 30.- 8.8

     dekoratívnymi laminátmi
44101950 --- Povrchovo upravené papierom im-

     pregnovaným melanínovou živicou MTQ 30.- 8.8
44101990 --- Ostatné MTQ 30.- 8.8
44109000 - Z iných drevitých materiálov MTQ 23.- 8.8

4411 Drevovláknité dosky alebo podobné
dosky z iných drevitých materiálov,
tiež spájané živicami alebo inými
organickými spojivami:

- Drevovláknité dosky s väčšou mer-
   nou hmotnos�ou ako 0,8 g.cm -3:

44111100 -- Mechanicky neopracované a na
    povrchu nepokryté MTQ 43.- 8.-

44111900 -- Ostatné MTQ 43.- 8.8
- Drevovláknité dosky s väčšou mer-
   nou hmotnos�ou ako 0,5 g.cm -3,

   ale nepresahujúcou  0,8 g.cm-3:
44112100 -- Mechanicky neopracované na po-

    vrchu nepokryté MTQ 43.- bez cla -50
44112900 -- Ostatné MTQ 43.- bez cla -50

- Drevovláknité dosky s väčšou mer-
  nou hmotnos�ou ako 0,35 g.cm -3,
  ale nepresahujúcou  0,5 g.cm-3:

44113100 -- Mechanicky neopracované na po-
    vrchu nepokryté MTQ 43.- 8.-

44113900 -- Ostatné MTQ 43.- 8.-
- Ostatné:

44119100 -- Mechanicky neopracované na po-
    vrchu nepokryté MTQ 43.- 8.-

44119900 -- Ostatné MTQ 43.- 8.8
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4412 Preglejky, dyhované dosky a podob-
né laminované dosky:

- Preglejky len z drevených listov,
  z ktorých každý má hrúbku najviac
  6 mm:

441213 -- Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou
    z tropického dreva uvedeného v poz-
    námke 1 k položkám tejto kapitoly:

44121311 --- Z dreva oukomé MTQ 28.- 3.- -100
44121319 --- Z dreva dark red meranti, light red me-

     ranti, white lauan, sipo, limba, obeché,
     acajou d'Afrique, sapelli, virola, maho-
     gany (Swietenia spp.), palissandre de Rio,
     palissandre de Para a palissandre de Rose MTQ 28.- 3.- -100

44121390 --- Ostatné MTQ 28.- 5.8 -100
44121400 -- Ostatné, aspoň s jednou vonkajšou

    vrstvou z  iného ako ihličnatého dreva: MTQ 28.- 5.8 -50
44121900 -- Ostatné MTQ 28.- 8,8 -50

- Ostatné, aspoň s jednou vonkajšou
   vrstvou z iného ako ihličnatého dreva:

441222 -- Aspoň s jednou vrstvou z tropického
    dreva uvedeného v poznámke 1 k polož-
    kám tejto kapitoly:

44122210 --- Obsahujúce aspoň jednu drevotrieskovú
     dosku MTQ 28.- 5.8 -50
--- Ostatné:

44122291 ---- Latovky, vrstvené dosky a podla-
       hové latovky MTQ 25.- 5.2 -50

44122299 ---- Ostatné MTQ 25.- 5.2 -50
44122300 -- Ostatné, obsahujúce aspoň jednu

    drevotrieskovú dosku MTQ 28.- 5.8 -50
441229 -- Ostatné:
44122920 --- Latovky, vrstvené dosky a podla-

      hové latovky MTQ 25.- 5.2 -50
44122980 --- Ostatné MTQ 25.- 5.2 -50

- Ostatné:
441292 -- Aspoň s jednou vrstvou z tropického

    dreva uvedeného v poznámke 1 k po-
    ložkám tejto kapitoly:

44129210 --- Obsahujúce aspoň jednu drevotrieskovú MTQ 28.- 5.8 -50
     dosku
--- Ostatné:

44129291 ---- Latovky, vrstvené dosky a podla-
      hové latovky MTQ 25.- 5.2 -50

44129299 ---- Ostatné MTQ 25.- 5.2 -50
44129300 --- Ostatné, obsahujúce aspoň jednu 

     drevotrieskovú dosku MTQ 28.- 5.8 -50
441299 -- Ostatné:
44129920 --- Latovky, vrstvené dosky a podla- MTQ 25.- 5.2 -50

     hové latovky
44129980 --- Ostatné MTQ 25.- 5.2 -50

44130000 Tzv.  "zhutnené" drevo v tvare klátov,
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dosiek, doštičiek alebo profilov MTQ 34.- 6.8 -50

441400 Drevené rámy na obrazy, fotografie,
zrkadlá a podobné predmety:

44140010 - Z tropického dreva, pozri doplnkovú UNS 12.- 6.2 -50
   poznámku 2 tejto kapitoly

44140090 - Z iného dreva UNS 12.- 6.2 -50

4415 Debny, debničky, klietky, bubny a po-
dobné drevené obaly; káblové bubny z 
dreva; jednoduché palety, skriňové pale-
ty a iné nakladacie plošiny z dreva; 
nástavné rámy paliet z dreva:

441510 - Debny, debničky, klietky, bubny
   podobné drevené obaly, káblové
   bubny:

44151010 -- Debny, debničky, klietky, bubny
    a podobné obaly NAR 22.5 5.5 -50

44151090 -- Káblové bubny NAR 22.5 5.5 -50
441520 - Jednoduché palety, skriňové palety a iné

   nakladacie plošiny; nástavné rámy paliet:
44152020 -- Ploché palety; nástavné rámy paliet NAR 22.5 5.5 -50
44152090 -- Ostatné NAR 22.5 5.5 -50

441600 Sudy, kade, škopky a iné debnárske
výrobky a ich časti z dreva vrátane
dúh (časti steny suda):

44160010 - Drevené štiepané dúhy, neupravené 
   okrem zrezania na jednej z hlavných 
   strán; zrezané drevené dúhy, ktorých 
   aspoň jedna z hlavných strán bola  zreza-
   ná valcovite, neupravené okrem zrezania NAR 13.5 3.3

44160090 - Ostatné NAR 13.5 3.3

441700 Drevené nástroje, obruby, násady
a rukoväte k nástrojom, drevené
obruby a držiaky na zmetáky, kefy
a štetce;  drevené formy, kopytá
a napínače obuvi:

44170020 - Rukoväte na nožiarsky tovar (s výnim-
   kou jedácích príborov); držiaky na kefy NAR 22.- 5.6 -50

44170090 - Ostatné NAR 22.- 5.6 -50

4418 Výrobky stavebného stolárstva a
tesárstva, vrátane pórovitých (voš-
tinových) dosiek, parketových do-
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siek a šind¾ov, z dreva:

441810 - Okná, balkónové okná a ich rámy
   a zárubne:

44181010 -- Z tropického dreva uvedeného v dopln-
    kovej poznámke 2 tejto kapitoly NAR 20.- 12.-

44181050 -- Z dreva ihličnanov NAR 20.- 12.-
44181090 -- Z iného dreva NAR 20.- 12.-
441820 - Dvere, ich rámy, zárubne a prahy:
44182010 -- Z tropického dreva uvedeného v dopln-

    kovej poznámke 2 tejto kapitoly NAR 20.- 12.-
44182050 -- Z dreva ihličnanov NAR 20.- 12.-
44182080 -- Z iného dreva NAR 20.- 12.-
441830 - Parketové dosky:
44183010 -- Pre mozaikové podlahy UNS 7.- 5.4

-- Ostatné:
44183091 --- Zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev

     dreva UNS 7.- 5.4
44183099 --- Ostatné UNS 7.- 5.4
44184000 - Debnenie na betónovanie UNS 20.- 5.2
44185000 - Šindle UNS 5.- 1.3 -50
441890 - Ostatné:
44189010 -- Drevo povrstvené glejom UNS 20.- 12.- -100
44189090 -- Ostatné UNS 20.- 12.- -100

441900 Stolové a kuchynské náčinie z dreva:

44190010 - Z tropického dreva, pozri doplnkovú
  poznámku 2 tejto kapitoly UNS 22.- 5.6 -50

44190090 - Z iného dreva UNS 22.- 5.6 -50

4420 Intarzované a inkrustované drevo;
skrinky, puzdrá a kazety na šperky
alebo príbory a podobné výrobky
z dreva; sošky a iné ozdobné pred-
mety z dreva; nábytok z dreva,
ktorý nepatrí do kapitoly 94:

442010 - Sošky a iné ozdobné predmety
   z dreva:

44201011 -- Z tropického dreva, pozri doplnkovú
    poznámku 2 tejto kapitoly NAR 42.- 7.5 -50

44201019 -- Z iného dreva NAR 42.- 7.5 -50
442090 - Ostatné:

-- Intarzované a inkrustované drevo:
44209011 --- Z tropického dreva, pozri doplnkovú

     poznámku 2 tejto kapitoly NAR 24.- 5.8 -50
44209019 --- Z iného dreva NAR 24.- 5.8 -50

-- Ostatné:
44209091 --- Z tropického dreva, pozri doplnkovú

     poznámku 2 tejto kapitoly NAR 24.- 5.8 -50
44209099 --- Ostatné NAR 24.- 5.8 -50
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4421 Ostatné výrobky z dreva:

44211000 - Ramienka na šaty UNS 25.- 5.8 -50
442190 - Ostatné:
44219010 -- Cievky, potáče, dutinky, cievky,

    šijacie nite a podobné výrobky
    zo sústruženého dreva UNS 22.- 5.7 -50

44219030 -- Rolety, tiež s pružinami UNS 22.- 5.7 -50
44219050 -- Polotovary na zápalky, drevené

    kolíčky (floky) do obuvi UNS 22.- 5.7 -50
44219070 -- Rukoväte na jedácie príbory NAR 22.- 5.6 -50

-- Ostatné:
44219091 --- Z drevovláknitých dosiek UNS 22.- 5.7 -50
44219099 --- Ostatné UNS 22.- 5.7 -50
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45. kapitola

Korok a korkové výrobky

Poznámka

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) obuv, časti a súčasti obuvi kapitoly 64;
b) pokrývky hlavy, ich časti a súčasti kapitoly 65;
c) výrobky kapitoly 95 (napr. hračky, hry, športové náradie).
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4501 Prírodný korok, surový alebo jed-
noducho upravený; korkový odpad;
rozdrvený, granulovaný alebo zomletý
korok:

45011000 - Prírodný korok, surový alebo jedno-
   ducho upravený UNS bez cla bez cla

45019000 - Ostatný UNS 5.- bez cla -100

45020000 Prírodný korok, odkôrnený alebo
jednoducho nahrubo otesaný, alebo
v pravouhlých (aj štvorcových)
kockách, doskách, listoch alebo
pásoch (vrátane polotovarov s ost-
rými hranami určených na zátky) UNS 5.- 0.9 -100

4503 Výrobky z prírodného korku:

450310 - Zátky:
45031010 -- Valcovité UNS 5.- 1.6 -100
45031090 -- Ostatné UNS 5.- 1.6 -100
45039000 - Ostatné UNS 10.- 5.2 -50

4504 Aglomerovaný korok (tiež so spojivom
a výrobky z aglomerovaného korku:

450410 - Kocky, tehly, dosky, listy a pásy;
  dlaždice všetkých tvarov; plné
  valce, vrátane kotúčov:
-- Zátky:

45041011 --- Na šumivé vína (sekt), vrátane zátok
     s kotúčom z prírodného korku MTQ 7.- 2.- -100

45041019 --- Ostatné MTQ 7.- 2.- -100
-- Ostatné:

45041091 --- So spojivom MTQ 7.- 2.- -100
45041099 --- Ostatné MTQ 7.- 2.- -100
450490 - Ostatné:
45049010 -- Tesnenie, tesniace podložky a iné

    upchávky pre civilné lietadlá MTQ 13.- 3.4 -100
-- Ostatné:

45049091 --- Korok a zátky MTQ 13.- 3.4 -100
45049099 --- Ostatné MTQ 13.- 3.4 -100
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46. kapitola

Výrobky zo slamy, z esparta a iného materiálu na úplety;
 košikárske výrobky

Poznámky

1. V tejto kapitole sa výrazom „materiál na úplety“ rozumie materiál v takom stave alebo tvare, že z neho možno
plies�, prepleta� alebo podobne ho spracova�. Rozumie sa ním najmä slama, vŕbové prútie, bambus, sietina,
trstina, drevené lúbky, prúžky z iných rastlinných materiálov (napr. z kôry, úzkeho lístia a rafie alebo iné prúžky
zo širokého lístia) nespradené textilné vlákna, monofily, prúžky a podobné tvary z plastov, papierové prúžky,
nie však prúžky z usne alebo umelej kože, prúžky z plsti alebo z netkanej textílie, vlásie, predpriadze a priadze
z textilných materiálov, monofily a pásky alebo podobné tvary kapitoly 54.

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) obloženia stien čísla 4814;
b) motúzy, povrazy a laná, tiež splietané (číslo 5607);
c) obuv, pokrývky hlavy, ich časti a súčasti kapitol 64 alebo 65;
d) vozidlá a korby z košikárskeho pletiva (kapitola 87);
e) výrobky kapitoly 94 (napr. nábytok, svietidlá).

3. V zmysle čísla 4601 sa výrazom „materiály na úplety, pletence a podobné výrobky z rovnobežne položených
pletív“ rozumejú výrobky z materiálov na úplety, pletence alebo podobné výrobky položených ved¾a seba
a spojených do prúžkov, pričom spojivom môže by� aj textilná priadza.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

4601 Ůplety a podobné výrobky z materiálu
na úplety, tiež spojené do stúh;
materiál na úplety a výrobky z materiálu
na úplety, utkané na plocho alebo rov-
nobežne položených pletív, tiež v koneč-
nej úprave ( napr. rohože, slamené
rohožky, košiny):

460110 - Úplety a podobné výrobky z mate-
   riálu na úplety, tiež spojené do stúh:

46011010 -- Z nepradených rastlinných materiálov UNS 5.- 1.8 -100
46011090 -- Ostatné UNS 5.- 1.8 -100
460120 - Rohože, slamené rohožky a košiny

   z rastlinného materiálu:
46012010 -- Z úpletov a podobných výrobkov

    položiek 460110 UNS 18.- 4.7 -50
46012090 -- Ostatné UNS 18.- 4.7 -50

- Ostatné:
460191 -- Z rastlinného materiálu:
46019110 --- Z úpletov a podobných výrobkov

     položiek 460110 UNS 19.- 4.8 -50
46019190 --- Ostatné UNS 19.- 4.8 -50
460199 -- Ostatné:
46019910 --- Z úpletov a podobných výrobkov

     položiek 460110 UNS 20.- 5.2 -50
46019990 --- Ostatné UNS 20.- 5.2 -50

4602 Košikárske výrobky a iný tovar
upletené priamo z materiálu na úplety 
alebo zhotovené z výrobkov čísla 4601;
výrobky z lufy:

460210 - Z rastlinných materiálov:
46021010 -- Slamené obaly na f¾aše UNS 19.- 5.2 -50

-- Ostatné:
46021091 --- Košikársky tovar, výrobky z prútia

     a iné výrobky, vyrobené priamo do 
     konečného tvaru z materiálu na úplety UNS 19.- 5.2 -50

46021099 --- Ostatné UNS 19.- 5.2 -50
* 46029000 - Ostatné UNS 18.- 4.8 -50
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X. TRIEDA

BUNIČINA Z DREVA ALEBO Z INÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNIN;
 ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER, KARTÓN ALEBO LEPENKA;

 PAPIER, KARTÓN A LEPENKA A VÝROBKY Z NICH
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47. kapitola

Vláknina z dreva alebo z iných celulózových vláknin;
 zberový (odpad a výmet)

 papier, kartón alebo lepenka

Poznámka

1. V zmysle čísla 4702 sa pod pojmom „chemická drevná buničina na chemické spracovanie“ rozumie drevná
buničina obsahujúca pri nátronovej alebo sulfátovej buničine najmenej 92 % a pri sulfitovej buničine najmenej
88 % hmotnosti podielu nerozpustného počas jednej hodiny v 18 % roztoku hydroxidu sodného (NaOH) pri
20 oC, pričom obsah popola sulfitovej buničiny neprekročí 0,15 % hmotnosti.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

470100 Drevovina (spracovaná mechanicky):

47010010 - Termomechanická drevovina UNS bez cla bez cla
47010090 - Ostatné UNS bez cla bez cla

47020000 Chemická drevná buničina na che-
mické spracovanie UNS bez cla bez cla

4703 Chemická buničina, nátronová alebo
sulfátová, iná ako na chemické
spracovanie:

- Nebielená:
47031100 -- Ihličnanová UNS bez cla bez cla
47031900 -- Iná ako ihličnanová UNS bez cla bez cla

- Polobielená alebo bielená:
47032100 -- Ihličnanová UNS bez cla bez cla
47032900 -- Iná ako ihličnanová UNS bez cla bez cla

4704 Chemická buničina, sulfitová, iná ako
na chemické spracovanie:

- Nebielená:
47041100 -- Ihličnanová UNS bez cla bez cla
47041900 -- Iná ako ihličnanová UNS bez cla bez cla

- Polobielená alebo bielená:
47042100 -- Ihličnanová UNS bez cla bez cla
47042900 -- Iná ako ihličnanová UNS bez cla bez cla

47050000 Polochemická drevná buničina UNS bez cla bez cla

4706 Buničina z vlákien získaných zo zberové-
ho papiera, kartónu alebo lepenky, tiež 
z odpadu alebo výmetu, alebo iných 
celulózových vlákien:

47061000 - Buničina z bavlneného lintersu UNS bez cla bez cla
47062000 - Buničina z vlákien získaných zo zbero-

   vého papiera, kartónu alebo lepenky, 
   tiež z odpadu a výmetu UNS bez cla bez cla
- Ostatné:

47069100 -- Získaná mechanicky UNS bez cla bez cla
47069200 -- Chemická UNS bez cla bez cla
47069300 -- Polochemická UNS bez cla bez cla

4707 Zberový (odpad a výmet) papier,  kartón
alebo lepenka:

47071000 - Nebielený sulfátový (kraft) papier,
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

   kartón alebo lepenka, alebo vlnitý
   papier, kartón alebo lepenka UNS 20.- bez cla

47072000 - Iný papier, kartón alebo lepenka
  vyrobené hlavne z bielenej buničiny,
  nefarbené v hmote UNS 20.- bez cla

470730 - Papier, kartón alebo lepenka 
   vyrobená prevažne z drevoviny
   (spracovanej mechanicky) (napr.
   novín, časopisov a podobných
   tlačovín):

47073010 -- Staré a nepredané noviny a ča-
    sopisy, telefónne zoznamy, časopisy
    a tlačený reklamný materiál UNS 20.- bez cla

47073090 -- Ostatné UNS 20.- bez cla
470790 - Iný, vrátane netriedeného zberového

  papiera a výmetu:
47079010 -- Netriedený UNS 20.- bez cla
47079090 -- Triedený UNS 20.- bez cla
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48. kapitola

Papier, kartón a lepenka;
 výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartónu alebo lepenky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) výrobky kapitoly 30;
b) razbové fólie čísla 3212;
c) papiere parfumované alebo papiere napustené alebo natreté kozmetickými prípravkami (kapitola 33);
d) papierová a buničitá vata napustená (impregnovaná), natretá alebo potiahnutá mydlom, alebo detergentmi

(číslo 3401) alebo leštiacimi prostriedkami, krémami a podobnými prípravkami (číslo 3405);
e) senzibilované papiere, kartóny a lepenka čísiel 3701 až 3704;
f) papier napustený, impregnovaný, natieraný alebo potieraný diagnostickými alebo laboratórnymi reagencia-

mi (číslo 3822),
g) papierom zosilnené vrstvené fólie z plastov alebo vrstva papiera, kartónu alebo lepenky natretá alebo

potiahnutá vrstvou plastov, pričom táto vrstva predstavuje viac ako polovicu celkovej hrúbky, ako aj výrobky
z týchto materiálov, iné ako tapetový papier a podobné krycie materiály na steny čísla 4814 (kapitola 39);

h) výrobky čísla 4202 (napríklad cestovné potreby);
i) výrobky kapitoly 46 (výrobky z materiálu na úplety);

k) papierová priadza alebo textilné výrobky z nej (trieda XI);
l) výrobky kapitoly 64 alebo kapitoly 65;

m) brúsny papier, kartón alebo lepenka (číslo 6805) alebo s¾uda na podložke z papiera, kartónu alebo lepenky
(číslo 6814) (papier, kartón a lepenka potiahnutá s¾udovým práškom však patria do tejto kapitoly);

n) kovové fólie na podložke z papiera, kartónu alebo lepenky (trieda XV);
o) výrobky čísla 9209; alebo
p) výrobky kapitoly 95 (napríklad hračky, hry, športové potreby) alebo kapitoly 96 (napríklad gombíky).

2. S výhradou ustanovenia poznámky 6 patria do čísiel 4801 až 4805 papiere, kartóny a lepenky, ktoré boli
podrobené hladeniu kalandrovaním, superkalandrovaním, lešteniu a podobnej úprave, vytváraniu nepravých
priesvitiek (filigránov) a tieňoviek, povrchovému glejeniu, ako aj papiere, kartóny, lepenka, buničitá vata a
splstené pásy buničiny, sfarbené alebo mramorované v hmote akýmko¾vek spôsobom. S výnimkou iných
ustanovení čísla 4803 nezahŕňajú tieto čísla papier, kartón, lepenku, buničitú vatu a splstené pásy buničiny,
ktoré boli spracované inak.

3. V tejto kapitole výraz „novinový papier“ znamená nenatieraný papier, ktorý sa používa na tlač novín a v ktorom
je najmenej 65 % hmotnosti celkového obsahu vlákien tvorených drevnými vláknami získanými mechanickým
alebo chemicko-mechanickým procesom, neglejený, alebo ve¾mi slabo glejený, s plošnou hmotnos�ou najmenej
40 g.m-2, a najviac 65 g.m-2, ktorého drsnos� povrchu na oboch stranách nameraná prístrojom PARKER PRINT
SURF (1MPa) presahuje 2,5 mikrometrov.

4. Číslo 4802 zahŕňa okrem ručného papiera, kartónu a lepenky len papier, kartón a lepenku vyrobené hlavne z
bielej buničiny alebo z buničiny získanej mechanickým postupom a vyhovujúce niektorému z nasledujúcich
kritérií:
Pre papier, kartón a lepenku s plošnou hmotnos�ou najviac 150 g.m-2:
a) obsahujúci najmenej 10 % vláknin získaných mechanickým postupom a

1. s plošnou hmotnos�ou najviac 80 g.m-2; alebo
2. farbený v hmote; alebo

b) obsahujúci nad 8 % popola, a
1. s plošnou hmotnos�ou najviac 80 g.m-2; alebo
2. farbený v hmote; alebo

c) obsahujúci nad 3 % popola, s bielos�ou 60 % alebo vyššou; alebo
d) obsahujúci nad 3 %, ale nie viac ako 8 % popola, s bielos�ou nižšou ako 60 % a s ukazovate¾om pevnosti

v prietlaku rovným 2,5 kPa/m2.g-1 alebo nižším; alebo
e) obsahujúci 3 % popola alebo menej, s bielos�ou 60 % alebo vyššou a s ukazovate¾om pevnosti v pretlaku

rovnajúcim sa 2,5 kPa/m2.g-1 alebo nižším.
Pre kartóny alebo lepenky s plošnou hmotnos�ou vyššou ako 150 g.m-2:
a) farbené v hmote; alebo
b) s bielos�ou 60 % alebo vyššou, a

1. s hrúbkou 225 mikrometrov alebo menšou, alebo
2. s hrúbkou väčšou ako 225 mikrometrov, avšak najviac 508 mikrometrov a obsahom popola nad 3 %; alebo

c) s bielos�ou nižšou ako 60 %, hrúbkou 254 mikrometrov alebo menšou a s obsahom popola nad 8 %.
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Číslo 4802 však nezahŕňa filtračný papier, kartón a lepenku (vrátane papiera na čajové sáčky) ani pls�ový papier,
kartón a lepenku.

5. V tejto kapitole výraz „papier, kartón alebo lepenka kraft“ znamená papier, kartón alebo lepenku, z ktorých
vlákninového zloženia najmenej 80 % hmotnosti tvorí vláknina získaná sulfátovým alebo nátronovým postupom.

6. Okrem prípadov, keï znenie čísiel ustanovuje inak, papier, kartón, lepenku, buničitú vatu a pásy splstených
buničitých vlákien, ktoré by mohli patri� zároveň do dvoch alebo viacerých z čísiel 4801 až 4811, treba zaradi�
do posledného z čísiel nomenklatúry prichádzajúcich do úvahy.

7. A. Čísla 4801, 4802, 4804 až 4808, 4810 a 4811 zahŕňajú len papier, kartón, lepenku, buničitú vatu a pásy
splstených buničitých vlákien:
a) v pásoch alebo kotúčoch v šírke väčšej ako 15 cm; alebo
b) v pravouhlých (tiež štvorcových) listoch (hárkoch) s jednou stranou dlhšou ako 36 cm a druhou stranou

dlhšou ako 15 cm v neprehnutom stave.
Avšak ručný papier, kartón a lepenka v akomko¾vek rozmere (formáte) alebo tvare priamo z výroby a ktoré
majú všetky strany s okrajmi ako ručný papier zostávajú zaradené v čísle 4802 za predpokladu dodržania
ustanovenia poznámky 6.

    B. Číslo 4803 a 4809 zahŕňa len papier, buničitú vatu a pásy zo splstených buničinových vlákien:
a) v pásoch alebo kotúčoch o šírke väčšej ako 36 cm; alebo
b) v pravouhlých (tiež štvorcových) listoch (archoch), s jednou stranou dlhšou ako 36 cm a s druhou stranou

dlhšou ako 15 cm v neprehnutom stave.

8. „Tapetovým papierom a podobnými krycími materiálmi na steny“ v zmysle čísla 4814 sa rozumejú len:
a) papiere v kotúčoch v šírke najmenej 45 cm a najviac 160 cm, vhodné na zdobenie stien alebo stropov:

1. zrnité, razené, povrchovo farbené, potlačené vzorom alebo inak povrchovo zdobené (napr. textilnými vločka-
mi), tiež natreté alebo potiahnuté prieh¾adnými ochrannými vrstvami plastov;

2. s nerovným povrchom pridaním čiastočiek dreva, slamy a pod.;
3. natreté alebo pokryté na lícnej strane plastmi, pričom vrstva plastu je zrnitá, razená, sfarbená, potlačená

vzorom alebo inak zdobená; alebo
4. pokryté na lícnej strane splietacím materiálom, tiež vzájomne prepojeným v paralelných prameňoch alebo

pretkaným;
b) lemovky a vlysy z papiera, spracované ako je uvedené vyššie, v kotúčoch, vhodné na zdobenie stien alebo

stropov;
c) po�ahy a obklady stien z papiera vyrobené z nieko¾kých častí (panelov), v kotúčoch alebo listoch (hárkoch),

potlačené tak, že po zostavení na stene tvoria obraz, vzor alebo motív.
Výrobky na podklade papiera, kartónu alebo lepenky, vhodné na použitie ako podlahová krytina aj ako po�ah
stien (múrov), sa zaraïujú do čísla 4815.

  9. Číslo 4820 nezahŕňa vo¾né listy alebo lístky odrezané do určitých rozmerov, nezávisle od toho, či sú potlačené,
razené alebo perforované.

10. Do čísla 4823 patrí tiež perforovaný papier alebo perforované kartónové alebo lepenkové karty pre žakárové alebo
podobné stroje a papierové čipky.

11. S výnimkou výrobkov čísiel 4814 a 4821 patrí papier, kartón, lepenka, buničitá vata a výrobky z nich, potlačené
motívmi, písmenami alebo vyobrazeniami, ktoré nie sú len druhoradej povahy vzh¾adom k hlavnému účelu použitia
výrobkov, do kapitoly 49.

Poznámky k položkám

  1. Obalovým papierom, kartónom a lepenkou kraft, tzv. „kraftliner“ v zmysle položiek 4804 11 a 4804 19 sa rozumie
papier, kartón a lepenka, ktorých povrch je strojovo upravený alebo strojovo uhladený, z ktorého celkového
vlákninového zloženia najmenej 80 % hmotnosti pozostáva z drevných buničinových vlákien získaných sulfátovým
alebo nátronovým postupom, v kotúčoch, s plošnou hmotnos�ou nad 115 g.m-2 a minimálnou pretlakovou
pevnos�ou pod¾a Mullena uvedenom v nasledujúcej tabu¾ke alebo lineárne interpolovanou alebo extrapolovanou
ekvivalentnou hodnotou pretlakovej pevnosti pre akúko¾vek inú plošnú hmotnos�.

Plošná hmotnos�
(g.m-2)

Minimálna pevnos� v pretlaku
pod¾a Mullena

(kPa)

115
125
200
300
400

393
417
637
824
961
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2. „Vrecovým papierom kraft (na vrecia ve¾kého obsahu)“ v zmysle položiek 4804 21 a 4804 29 sa rozumie papier
so strojovo upraveným povrchom, z ktorého celkového vlákninového zloženia najmenej 80 % hmotnosti
pozostáva z vlákien získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom, v kotúčoch, s plošnou hmotnos�ou
najmenej 60 g.m-2, nie však väčšou ako 115 g.m-2 a súčasne zodpovedajúci niektorému z nasledujúcich súborov
údajov:
a) má ukazovate¾ pevnosti pretlaku pod¾a Mullena najmenej 3,7 kPa.m2.g-1 a �ažnos� väčšiu ako 4,5 %

v priečnom smere a väčšiu ako 2 % v pozdĺžnom smere výroby na stroji;
b) má minimum pevnosti v dotrhnutí a pevnosti v �ahu pod¾a údajov v nasledujúcej tabu¾ke alebo lineárne

interpolovaný ekvivalent pre ktorúko¾vek inú plošnú hmotnos�:

3. „Polochemickým papierom pre zvlnenú vrstvu“ v zmysle položky 4805 10 sa rozumie papier v kotúčoch, z ktorého
celkového vlákninového zloženia pozostáva najmenej 65 % hmotnosti z nebielených listnáčových vlákien
získaných polochemickým výrobným postupom, ktorý má pod¾a CMT 60 (Concora Medium Test so 60-minútovou
klimatizáciou) vzperovú pevnos� prekračujúcu 196 newtonov pri 50 % relatívnej vlhkosti a pri 23 oC.

4. „Sulfitovým baliacim papierom“ v zmysle položky 4805 30 sa rozumie strojovo hladený papier, z ktorého
celkového vlákninového zloženia viac ako 40 % hmotnosti tvoria drevné buničinové vlákna získané chemickým
sulfitovým postupom, s maximálnym obsahom popola 8 % a s indexom pretlakovej pevnosti pod¾a Mullena
najmenej 1,47 kPa.m2.g-1.

5. „¼ahkým natieraným papierom“ tzv. „L. W. C.“ v zmysle položky 4810 21 sa rozumie obojstranne natretý papier
s celkovou plošnou hmotnos�ou neprevyšujúcou 72 g.m-2, s náterom, ktorého plošná hmotnos� na každej strane
neprevyšuje 15 g.m-2, na podkladovom papieri, z ktorého celkového vlákninového zloženia najmenej 50 %
hmotnosti tvorí drevná vláknina získaná mechanickým postupom.

Doplnková poznámka

1. Pri aplikácii podpoložky 4801 00 10 znamená výraz „novinový papier“ biely papier alebo papier, ktorý je mierne
sfarbený v drevovine, ktorej obsah tvorí najmenej 70 % hmotnosti vlákien drevoviny získaných mechanickým
postupom z celkového obsahu vlákien, s hladkos�ou neprevyšujúcou 130 sekúnd pod¾a Bekka, neglejený,
s hmotnos�ou najmenej 40 g.m-2 a najviac 57 g.m-2, s vodoznakmi rozloženými od seba minimálne 4 cm
a maximálne 10 cm, na kotúčoch so šírkou najmenej 31 cm, ktorého obsah popola neprevyšuje 8 % hmotnosti
a používa sa na tlač novín, týždenníkov alebo iných periodík čísla 4902, vydávaných najmenej 10-krát za rok.

Plošná hmotnos�
(g.m-2)

Minimálna pevnos� v dotrhnutí
(mN)

Minimálna pevnos� v �ahu
(kN/m)

smer priečny
smer pozdĺžny

plus smer priečny
smer  priečny

smer pozdĺžny
plus smer priečny

  60
  70
  80
100
115

   700
   830
   965
1 230
1 425

1 510
1 790
2 070
2 635
3 060

1,9
2,3
2,8
3,7
4,4

  6,0
  7,2
  8,3
10,6
12,3
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480100 Novinový papier v kotúčoch alebo
listoch (hárkoch):

48010010 - Uvedený v doplnkovej poznámke
   1 tejto kapitoly UNS 14.- 4.5 -50

48010090 - Ostatné UNS 13.- 4,5

4802 Nenatieraný papier, kartón a lepenka
určená na popisovanie, potlačovanie
alebo na iné grafické účely a papier,
kartón, lepenka na dierne štítky alebo
na dierne pásky, v kotúčoch alebo lis-
toch (hárkoch), iný ako patriaci do čís-
la 4801 alebo 4803; ručný papier,
kartón a lepenka:

48021000 - Ručný papier a lepenka UNS 25.5 bez cla
48022000 - Papier, kartón a lepenka používané

   ako podklad na svetlocitlivý, tep-
   locitlivý alebo elektrocitlivý papier,
   kartón a lepenku UNS 28.- 8.- -50

48023000 - Surový karbonový papier UNS 18.- 8.-
480240 - Surový tapetový papier:
48024010 -- Neobsahujúci vlákna získané

    mechanickým postupom alebo
    obsahujúci z celkového obsahu
    vlákien maximálne 10 % hmotnosti
    týchto vlákien UNS 23.- 11.-

48024090 -- Ostatné UNS 23.- 11.-
- Iné papiere, kartóny a lepenky,
   neobsahujúce vlákniny získané
   mechanickými postupmi, alebo
   z ktorých celkového vlákninového
   zloženia netvorí obsah týchto vlák-
   nin viac ako 10 % hmotnosti (tzv.
   bezdrevné papiere):

480251 -- S plošnou hmotnos�ou nižšou ako
    40 g.m-2:

48025110 --- Papier s hmotnos�ou do 15 g.m -2:
     na použitie ako cyklostylový
     papier UNS 23.- 13.8

48025190 --- Ostatné UNS 28.- 13.8
480252 -- S plošnou hmotnos�ou do 40 g.m -2:

    alebo vyššou, nie však vyššou ako
    150 g.m-2:

48025220 --- V kotúčoch UNS 31.- 15.7
48025280 --- V listoch (hárkoch) UNS 31.- 15.7
480253 -- S plošnou hmotnos�ou vyššou ako

    150  g.m-2:
48025320 --- V kotúčoch UNS 44.- 22.5
48025380 --- V listoch (hárkoch) UNS 44.- 22.5
480260 - Iné papiere, kartóny a lepenka,

  z ktorých vlákninového zloženia
  tvoria viac ako 10 % hmotnosti vlák-
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  niny získanej mechanickými postupmi:
-- S hmotnos�ou nižšou ako 72 g.m -2,
    ktorých vlákninové zloženie
    tvorí viac ako 50 % hmotnosti
    vlákniny získanej  mechanickými
    postupmi:

48026011 --- V kotúčoch UNS 27.- 3.- -100
48026019 --- V listoch (hárkoch) UNS 27.- 3.- -100

-- Ostatné:
48026091 --- V kotúčoch UNS 27.- 3.- -100
48026099 --- V listoch (hárkoch) UNS 27.- 3.- -100

480300 Toaletný alebo odličovací tenký
papier, uterákový alebo servítkový
papier a podobné papiere používané
na hygienické alebo sanitárne účely,
alebo v domácnosti, buničitá vata
a pásy splstených buničitých vlákien,
tiež krepované, plisované, razené,
perforované, na povrchu farbené,
zdobené alebo potlačené, v kotúčoch
alebo listoch (hárkoch):

48030010 - Buničitá vata UNS 26.- 4.5
- Krepový papier a pásy celulózo-
   vých vlákien (označované ako
   hodvábny papier "tissue") s hmot-
   nos�ou každej  vrstvy:

48030031 -- Maximálne 25 g.m-2 UNS 26.- 4.5
48030039 -- Viac ako 25 g.m-2 UNS 26.- 4.5
48030090 - Ostatné UNS 26.- 4.5

4804 Nenatieraný papier, kartón a le-
penka kraft, v kotúčoch alebo
listoch (hárkoch), iné ako patriace
do čísiel 4802 alebo 4803:

- Sulfátový obalový kartón
  (zv. "Kraftliner"):

480411 -- Nebielený:
--- Z ktorého celkového vlákninového zlo-
     ženia minimálne 80 % hmotnosti je
     z ihličnatých vlákien získaných sulfá-
     tovým alebo nátronovým postupom:

48041111 ---- S hmotnos�ou nižšou ako 150 g.m -2 UNS 22.- 6.2 -100
48041115 -- S hmotnos�ou 150 g.m -2 

    alebo väčšou, ale menšou ako 175 g.m -2 UNS 22.- 6.2 -100
48041119 -- S hmotnos�ou 175 g.m -2 alebo vyššou UNS 22.- 6.2 -100
48041190 --- Ostatné UNS 22.- 6.2 -100
480419 -- Ostatné:

--- Z ktorých celkového vlákninové
     zloženia minimálne 80 % hmotnosti
     je z ihličnatých vlákien získaných
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     sulfátovým alebo nátronovým 
     postupom:
---- Pozostávajúci z jednej alebo nie-
      ko¾kých nebielených vrstiev
      a z jednej vonkajšej vrstvy bielenej,
      polobielenej alebo farbenej v hmo-
      te s hmotnos�ou na m 2:

48041911 ----- Nižšou ako 150 g UNS 22.- 6.2 -50
48041915 ----- 150 g alebo vyššou, avšak nižšou

        ako 175 g UNS 22.- 6.2 -50
48041919 ----- 175 g alebo vyššou UNS 22.- 6.2 -50

---- Ostatné, s hmotnos�ou na m 2:
48041931 ----- Nižšou ako 150 g UNS 22.- 6.2 -50
48041935 ----- 150 g alebo vyššou, ale nižšou

        ako 175 g UNS 22.- 6.2 -50
48041939 ----- 175 g alebo vyššou UNS 22.- 6.2 -50
48041990 --- Ostatné UNS 22.- 6.2 -50

- Vrecový papier kraft (na vrecia
   ve¾kého obsahu):

480421 -- Nebielený:
48042110 --- Z ktorého celkového vlákninového

     zloženia minimálne 80 % hmotnosti
     je z ihličnatých vlákien získaných
     sulfátovým alebo nátronovým postupom UNS 17.- 7.5

48042190 --- Ostatné UNS 17.- 7.5
480429 -- Ostatné:
48042910 --- Z ktorého celkového vlákninového

     zloženia minimálne 80 % hmotnosti
     je z ihličnatých vlákien získaných
     sulfátovým alebo nátronovým postupom UNS 17.- 7.5

48042990 --- Ostatné UNS 17.- 7.5
- Ostatné papiere, kartóny a lepenky kraft
   s plošnou hmotnos�ou 150 g.m -2

   alebo nižšou:
480431 -- Nebielené:
48043110 --- Na výrobu papierovej  priadze

     čísla 5308 alebo papierovej priadze
     zosilnenej  kovom čísla 5607 UNS 17.- 7.5 -50
--- Ostatné:
---- Z ktorých celkového vlákninového
      zloženia minimálne 80 % hmotnosti
      je z ihličnatých vlákien získaných
      sulfátovým alebo nátronovým postu-
      pom:

48043151 ----- Elektrotechnický izolačný papier
        kraft UNS 17.- 7.5 -50

48043159 ----- Ostatné UNS 17.- 7.5 -50
48043190 ---- Ostatné UNS 17.- 7.5 -50
480439 -- Ostatné:
48043910 --- Na výrobu papierovej  priadze

     čísla 5308 alebo papierovej priadze
     zosilnenej  kovom čísla 5607 UNS 17.- 7.5 -50
--- Ostatné:
---- Z ktorých celkového vlákninového
      zloženia minimálne 80 % hmotnosti
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      je z ihličnatých vlákien získaných
      sulfátovým alebo nátronovým postu-
      pom:

48043951 ----- Bielené rovnomerne v hmote UNS 17.- 7.5 -50
48043959 ----- Ostatné UNS 17.- 7.5 -50
48043990 ---- Ostatné UNS 17.- 7.5 -50

- Ostatné papiere, kartóny a lepenky kraft 
   s plošnou hmotnos�ou vyššou ako 
   150 g.m-2, avšak nižšou ako 225 g-m -2:

480441 -- Nebielené:
48044110 --- Z ktorých celkového vlákninového

     zloženia minimálne 80 % hmotnosti
     je z ihličnatých vlákien získaných
     sulfátovým alebo nátronovým postu-
     pom UNS 33.5 16.8 -100
--- Ostatné:

48044191 ---- Krycie papiere a lepenky,
      tzv. "saturating kraft" UNS 33.5 16.8 -100

48044199 ---- Ostatné UNS 33.5 16.8 -100
480442 -- Rovnomerne bielené v hmote, z ktorej

    celkového vlákninového zloženia viac
    ako  95 % hmotnosti je z drevných vlá-
    kien získaných chemickým postupom:

48044210 --- Z ktorých celkového vlákninového
     zloženia minimálne 80 % hmotnosti
     je z ihličnatých vlákien získaných
     sulfátovým alebo nátronovým postu-
     pom UNS 33.5 16.8

48044290 --- Ostatné UNS 33.5 16.8
480449 -- Ostatné:
48044910 --- Z ktorých celkového vlákninového

     zloženia minimálne 80 % hmotnosti
     je z ihličnatých vlákien získaných
     sulfátovým alebo nátronovým postu-
     pom UNS 33.5 16.8

48044990 --- Ostatné UNS 33.5 16.8
- Ostatné papiere, kartóny a lepenky kraft
   s plošnou hmotnos�ou 225 g.m -2

   alebo vyššou:
480451 -- Nebielené:
48045110 --- Z ktorých celkového vlákninového

     zloženia minimálne 80 % hmotnosti
     je z ihličnatých vlákien získaných
     sulfátovým alebo nátronovým postu-
     pom UNS 33.5 16.3

48045190 --- Ostatné UNS 33.5 16.3
480452 -- Rovnomerne bielené v hmote, z ktorej

    celkového vlákninového zloženia viac
    ako  95 % hmotnosti je z drevných vlá-
    kien získaných chemickým postupom:

48045210 --- Z ktorých celkového vlákninového
     zloženia minimálne 80 % hmotnosti
     je z ihličnatých vlákien získaných
     sulfátovým alebo nátronovým postu-
     pom UNS 33.5 16.3
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48045290 --- Ostatné UNS 33.5 16.3
480459 -- Ostatné:
48045910 --- Z ktorých celkového vlákninového

     zloženia minimálne 80 % hmotnosti
     je z ihličnatých vlákien získaných
     sulfátovým alebo nátronovým postu-
     pom UNS 33.5 16.3

48045990 --- Ostatné UNS 33.5 16.3

4805 Iný nenatieraný papier, kartón alebo le-
penka, v kotúčoch alebo listoch (hár-
koch) ïa¾ej nespracovaný alebo spraco-
vaný postupmi uvedenými v poznámke 
2 tejto kapitoly:

48051000 - Polochemický papier na zvlnenú
   vrstvu UNS 18.- 8.- -50
- Nieko¾kovrstvový papier, kartón
   a lepenka:

48052100 -- Ktorých všetky vrstvy sú bielené UNS 28.- 13.6
480522 -- Ktorých jediná vonkajšia vrstva

    je bielená:
48052210 --- Testliner UNS 28.- 13.6
48052290 --- Ostatné UNS 28.- 13.6
48052300 -- Ktoré majú tri alebo viac vrstiev, UNS 28.- 13.6

    z ktorých len dve vonkajšie vrstvy
    sú bielené

480529 -- Ostatné:
48052910 --- Testliner UNS 28.- 13.6
48052990 --- Ostatné UNS 28.- 13.6
480530 - Sulfitový baliaci papier:
48053010 -- S hmotnos�ou nižšou ako 30 g.m -2 UNS 17.- 7.5 -50
48053090 -- S hmotnos�ou 30 g.m -2  alebo vyššou UNS 17.- 7.5 -50
48054000 - Filtračný papier, kartón a lepenka UNS 24.- 8.- -50
48055000 - Plstený napúš�ací papier, kartón

   a lepenka UNS 28.- 13.6
480560 - Iný papier a lepenka alebo kartón,

   s plošnou hmotnos�ou najviac
   150 g.m-2:

48056010 -- Papier, kartón a lepenka vyrobené zo slamy UNS 31.- 15.7
-- Papier, kartón a lepenka na vlnitý papier,
    lepenku:

48056020 --- Vlnitý papier (Wellenstoff) UNS 31.- 15.7
48056040 --- Testliner UNS 31.- 15.7
48056060 --- Ostatné UNS 31.- 15.7
48056090 -- Ostatné UNS 31.- 15.7
480570 - Iný papier, kartón a lepenku s plošnou

  hmotnos�ou vyššou ako 150 g.m -2, avšak 
  nižšou ako 225 g.m -2:
-- Papier, kartón a lepenka na vlnitý papier,
    lepenku:

48057011 --- Testliner UNS 50.- 25.- -100
48057019 --- Ostatné UNS 50.- 25.- -100
48057090 -- Ostatné UNS 50.- 25.- -100
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480580 - Iný papier, kartón a lepenka s plošnou
   hmotnos�ou 225 g.m -2 alebo vyššou:
-- Vyrobený z odpadového papiera:

48058011 --- Testliner UNS 32.5 16.3 -100
48058019 --- Ostatné UNS 32.5 16.3 -100
48058090 -- Ostatné UNS 32.5 16.3 -100

4806 Pergamenový papier, nepremasti-
te¾ný papier, pauzovací papier a
pergamín a iné hladené prieh¾adné
alebo priesvitné papiere v kotúčoch
alebo listoch (hárkoch):

48061000 - Pergamenový papier UNS 30.- 6.5 -50
48062000 - Nepremastite¾ný papier UNS 12.- 12.-
48063000 - Pauzovací papier UNS 6.- 2.1 -100
480640 - Pergamín a iný hladený prieh¾adný

   alebo priesvitný papier:
48064010 -- Pergamín UNS 6.- 2.1 -100
48064090 -- Ostatné UNS 6.- 2.1 -100

4807 Vrstvené papiere, kartóny a lepenka (vy-
robené zlepením plochých vrstiev), na
povrchu nenatierané alebo neimpregno-
vané, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch
alebo v listoch (hárkoch):

48071000 - Papier, kartón a lepenka, vrstvené
   vnútri bitúmenom, dechtom alebo
   asfaltom UNS 20.- 12.-

480790 - Ostatné:
48079010 -- Slamový papier, kartón a lepenka, tiež

    pokryté iným papierom ako slamovým UNS 20.- 5.2 -50
-- Ostatné:

48079050 --- Vyrobené z odpadového papiera,
     tiež pokryté papierom UNS 20.- 5.2 -50

48079090 --- Ostatné UNS 20.- 5.2 -50

4808 Papier, kartón a lepenka, zvlnené (tiež s
nalepenými plochými listami na povr-
chu, krepované, plisované, razené alebo 
perforované, v kotúčoch alebo listoch 
hárkoch) iné ako čísiel 4803:

48081000 - Vlnitý papier, kartón a lepenka,
   tiež perforované UNS 40.- 12.-

48082000 - Vrecový papier kraft (na vrecia
   ve¾kého obsahu), krepovaný ale-
   bo plisovaný, tiež razený alebo
   perforovaný UNS 32.- 6.5

48083000 - Iný papier kraft, krepovaný alebo
  plisovaný, tiež razený alebo per-
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  forovaný UNS 32.- 6.6 -50
48089000 - Ostatné UNS 32.- 6.6 -50

4809 Karbónový papier, samokopírovací
papier a iné kopírovacie alebo pre-
tlačovacie  papiere (vrátane natiera-
ných alebo napúš�aných papierov
na rozmnožovacie blany, ofsetové
matrice), tiež potlačené, v kotúčoch
alebo v listoch (hárkoch):

48091000 - Karbónový alebo podobný kopírovací UNS 58.- 8.4 -50
   papier

480920 - Samokopírovací (priamokopírovací)
   papier:

48092010 -- V kotúčoch UNS 28.- 15.-
48092090 -- V listoch (hárkoch) UNS 28.- 15.-
48099000 - Ostatné UNS 22.- 8.- -50

4810 Papier, kartón a lepenka, natierané
na jednej alebo na oboch stranách
kaolínom alebo inou anorganickou
látkou, tiež so spojivom, bez aké-
hoko¾vek ïalšieho náteru, tiež
na povrchu farbené, zdobené ale-
bo potlačené, v kotúčoch alebo
v listoch (hárkoch):

- Papier, kartón a lepenka na písanie,
   tlač alebo na iné grafické účely, neobsa-
   hujúce vlákniny získané mechanickým
   postupom, alebo z ktorých celkového
   vlákninového zloženia najviac 10 %
   hmotnosti je z takejto vlákniny:

481011 -- S plošnou hmotnos�ou najviac
    150 g.m-2 (papier):

48101110 --- Papier, kartón a lepenka používané ako
     podklad svetlocitlivého, teplocit-
     livého alebo efektrocitlivého papiera,
     kartónu alebo lepenky UNS 17.- 4.8
--- Ostatné:

48101191 ---- V kotúčoch UNS 17.- 4.8
48101199 ---- V listoch (hárkoch) UNS 17.- 4.8
48101200 -- S plošnou hmotnos�ou vyššou

    ako  150 g.m-2 (kartón a lepenka) UNS 17.- 4.5 -50
- Papier, kartón a lepenka na písanie,
  tlač alebo na iné grafické účely, z kto-
  ktorých celkového vlákninového zlože-
  nia viac ako 10 % hmotnosti je z vlákni-
  ny získanej mechanickým postupom:

48102100 -- Tenký natieraný papier, tzv. L.W.C. UNS 17.- 4.8 -50
481029 -- Ostatné:

--- V kotúčoch:
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48102911 ---- Tapety UNS 17.- 4.8 -50
48102919 ---- Ostatné UNS 17.- 4.8 -50
48102990 --- V listoch (hárkoch) UNS 17.- 4.8 -50

- Sulfátový papier, kartón a lepenka,
  kraft, iný ako na písanie, tlač a iné
  grafické účely:

48103100 -- Bielený rovnomerne v hmote, z kto-
    rého celkového vlákninového zlo-
    ženia viac ako 95 % hmotnosti je 
    z drevných vlákien získaných chemic-
    kým postupom s plošnou hmotnos�ou
    najviac 150 g.m-2 (papier) UNS 17.- bez cla -50

481032 -- Bielený rovnomerne v hmote, z kto-
    rého celkového vlákninového zlo-
    ženia viac ako 95 % hmotnosti je 
    z drevných vlákien získaných chemic-
    chemickým postupom s plošnou 
    hmotnos�ou vyššou ako 150 g.m -2

    (kartón a lepenka):
48103210 --- Natierané alebo napúš�ané kaolínom UNS 17.- bez cla -50
48103290 --- Ostatné UNS 17.- bez cla -50
48103900 -- Ostatné UNS 17.- 4.9 -50

- Iný papier, kartón a lepenka:
481091 -- Viacvrstvové:
48109110 --- U ktorých je bielená každá vrstva UNS 17.- 4.8
48109130 --- U ktorých je bielená len jedna

     vonkajšia vrstva UNS 17.- 4.8
48109190 --- Ostatné UNS 17.- 4.8
481099 -- Ostatné:
48109910 --- Bielený papier a lepenka, natierané

     alebo napúš�ané kaolínom UNS 17.- 4.8
48109930 --- Natierané s¾udovým práškom UNS 17.- 4.8
48109990 --- Ostatné UNS 17.- 4.8

4811 Papier, kartón, lepenka, buničitá vata a
pásy splstených buničinových vlákien,
natreté, napustené, (impregnované) 
pokryté plastmi, na povrchu farbené, 
 zdobené alebo potlače-né, v kotúčoch 
 alebo listoch (hárkoch), iné ako 
iné ako výrobky čísiel 4803, 4809, 4810:

48111000 - Dechtovaný, bitúmenový alebo
   asfaltovaný papier, kartón a lepenka UNS 34.- 12.-
- Pogumovaný alebo pri¾navý papier,
   kartón a lepenka:

48112100 -- Samolepiaci UNS 16.- 8.- -50
48112900 -- Ostatné UNS 16.- 8.-

- Papier, kartón a lepenka, natreté,
  napustené (impregnované) alebo
  potiahnuté plastmi (okrem lepidiel):

48113100 -- Bielené, s plošnou hmotnos�ou
    vyššou ako 150 g.m-2 UNS 16.- 7.1 -50

48113900 -- Ostatné UNS 16.- 8.-
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48114000 - Papier, kartón a lepenka, natreté alebo
   napustené (impregnované) alebo po-
   tiahnuté voskom, parafínom, stearínom,
   olejom alebo glycerínom UNS 17.- 8.- -50

481190 - Iný papier, kartón a lepenka, buničitá
  vata a pásy splstených buničinových
  vlákien:

48119010 -- V kontinuálnej forme UNS 17.- 8.- -50
48119090 -- Ostatné UNS 17.- 8.- -50

48120000 Filtračné bloky a dosky z papierenskej
buničiny UNS 19.- 5.2 -50

4813 Cigaretový papier, tiež rezaný na 
určenú ve¾kos� (na formáty) alebo
v tvare zložiek, zošitkov alebo rúrok
(dutiniek):

48131000 - V tvare zložiek (zošitkov) alebo
   rúrok (dutiniek) UNS 19.- 5.2 -50

48132000 - V kotúčikoch v šírke nepresahujúcej 5 cmUNS 19.- 5.2 -50
481390 - Ostatné:
48139010 -- Neimpregnované, v kotúčoch v šírke pre-

    sahujúcej 15 cm alebo v obdĺžnikových
    alebo štvorcových hárkoch s jednou
    stranou väčšou ako 36 cm UNS 36.- 6.1 -50

48139090 -- Ostatné UNS 36.- 6.1 -50

4814 Tapetový papier a podobné krycie
materiály na stenu; okenný transpa-
rentný papier:

48141000 - Papier zvaný "ingrain" (drsne vzoro-
   vaný papier) UNS 25.- 6.2 -50

48142000 - Tapetový papier a podobný krycí mate-
   riál  na steny, z papiera na lícnej strane
   natretého alebo potiahnutého zrnitou
   razenou, farbenou, vzorovane potlače-
   nou alebo inak zdobenou vrstvou 
   plastov UNS 25.- 4.7 -50

48143000 - Tapetový papier a podobný krycí mate-
   riál na steny, na lícnej strane pokrytý
   materiálmi na úplety, tiež navzájom
   zväzovanými v rovnobežných prame-
   ňoch alebo navzájom pretkanými UNS 23.- 3.-

481490 - Ostatné:
48149010 -- Tapetový papier a podobný krycí

    materiál na steny z papiera zrnitého,
    zrnitého, razeného, povrchovo farbe-
    ného, vzorovane potlačeného alebo 
    inak povrchovo zdobeného, tiež
    natretého alebo potiahnutého prie-
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    h¾adnými ochrannými plastmi UNS 34.- 6.6 -50
48149090 -- Ostatné UNS 34.- 6.6 -50

48150000 Dlážkové krytiny na podklade z pa-
piera, kartónu alebo lepenky,  tiež
prirezaného do tvaru (do formátu) UNS 70.- 8.8 -50

4816 Karbónový papier, samokopírovací
papier a iné kopírovacie alebo pre-
tlačovacie papiere (iný ako čísla 4809)
rozmnožovacie blany a ofsetové
matrice z papiera, tiež v škatuliach:

48161000 - Karbónové a podobné kopírovacie
  papiere UNS 37.- 12.-

48162000 - Samokopírovací papier UNS 22.- 15.-
48163000 - Rozmnožovacie blany UNS 36.- 7.1 -50
48169000 - Ostatné UNS 34.- 8.8 -50

4817 Obálky, aerogramy, neilustrované pošto-
vé karty a korešpondenčné lístky z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; škatule, 
tašky, náprsné tašky a písacie súpravy
obsahujúce potreby na korešpodenciu, 
z papiera, kartónu alebo lepenky:

48171000 - Obálky UNS 48.- 7.8
48172000 - Aerogramy, neilustrované poštové karty

   a korešpondenčné lístky UNS 32.- 6.6 -50
48173000 - Škatule, tašky, náprsné tašky a písacie

   súpravy obsahujúce potreby na ko-
   rešpondenciu, z papiera, kartónu
   alebo lepenky UNS 32.- 6.7 -50

4818 Toaletný papier a podobné papiere, bu-
ničitá vata alebo pásy z plstených buniči-
tých vlákien, druhov používaných v do-
mácnosti alebo na hygienické alebo zdra-
votné účely, v kotúčoch o šírke nepresa-
hujúcej 36 cm alebo rezané do tvaru;
vreckovky, odmaskovávacie obrúsky, 
uteráky, obrusy, obrúsky, detské plien-
ky, hygienické tampóny, priestieradlá a 
podobné výrobky toaletné a hygienické,
používané v domácnosti a v nemocnici,
odevy a ich doplnky, z papieroviny,
papiera, buničitej vaty alebo pásov
z plstených buničinových vlákien

481810 - Toaletný papier:
48181010 -- S hmotnos�ou každej  vrstvy nepre-
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    sahujúcou 25 g.m-2 UNS 37.- 11.-
48181090 -- S hmotnos�ou každej  vrstvy pre-

    sahujúcou 25 g.m-2 UNS 37.- 11.-
481820 - Vreckovky, čistiace a odmaskovacie

   obrúsky a uteráky:
48182010 -- Vreckovky, čistiace a odličovacie

    obrúsky UNS 70.- 8.8
-- Uteráky:

48182091 --- V kotúčoch UNS 70.- 8.8
48182099 --- Ostatné UNS 70.- 8.8
48183000 - Obrusy a obrúsky UNS 70.- 8.8
481840 - Hygienické vložky a tampóny, det-

   ské plienky a podobné hygienické
   výrobky:
-- Hygienické vložky, tampóny a po-
    dobné výrobky:

48184011 --- Hygienické vložky UNS 70.- 8.8
48184013 --- Tampóny UNS 70.- 8.8
48184019 --- Ostatné UNS 70.- 8.8

-- Detské plienky a podobné hygie-
    nické výrobky:

48184091 --- Neupravené na predaj v malom UNS 70.- 8.8
48184099 --- Ostatné UNS 70.- 8.8
48185000 - Odevy a odevné doplnky UNS 70.- 8.8 -50
481890 - Ostatné:
48189010 -- Výrobky pre chirurgické, lekárske

    alebo hygienické účely, neupra-
    vené na predaj v malom UNS 35.- 7.2 -50

48189090 -- Ostatné UNS 35.- 7.2 -50

4819 Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné
obaly z papiera, kartónu, lepenky,
buničitej vaty alebo pásov splstených
buničinových vlákien; škatu¾ové zara-
ïovače, listové priehradky a podobné
výrobky z papiera, kartónu alebo le-
penky, používané v kanceláriách,
obchodoch a podobne:

48191000 - Škatule a debny z vlnitého papiera
   alebo vlnitej  lepenky UNS 70.- 12.-

481920 - Skladacie škatule a debny z ne-
   zvlneného papiera, kartónu alebo
   lepenky:

48192010 -- S hmotnos�ou papiera, kartónu
    alebo lepenky  nižšou ako 600 g.m -2 UNS 70.- 10.-

48192090 -- S hmotnos�ou papiera, kartónu alebo
    lepenky  600 g.m-2 alebo vyššou UNS 70.- 15.- -50

48193000 - Vrecia, ktorých spodná čas� má
   šírku najmenej 40 cm UNS 70.- 15.-

48194000 - Iné vrecia; vrecúška, vrecká, tašky
  (iné ako obaly na gramofónové
  platne) a kornúty UNS 70.- 15.-

48195000 - Iné obaly, vrátane obalov na gra-
   mofónové platne UNS 70.- 7.6
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48196000 - Škatu¾ové zaraïovače, listové
   priehradky, skladovacie škatule
   a podobné výrobky používané
   v kanceláriách, obchodoch a po-
   dobne UNS 60.- 12.-

4820 Registre, účtovné knihy, bloky, (po-
známkové, objednávok, potvrdeniek)
memorandové zápisníky, súpravy
listových papierov a podobné vý-
robky, zošity, bloky pijavých pa-
pierov, rýchloviazače  (s vo¾nými
listami alebo iné), dosky a spisové
mapy, obchodné tlačivá, súpravy
papierov poprekladané karbóno-
vými papiermi a ostatné školské,
kancelárske a papiernícke výrobky
z papiera alebo kartónu; albumy
na vzorky alebo zbierky a obaly na
knihy, z papiera, kartónu alebo
lepenky:

482010 - Registre, účtovné knihy, bloky (po-
  známkové, objednávok, potvrde-
  niek), memorandové zápisníky, den-
  níky a podobné výrobky:

48201010 -- Registre, účtovné knihy, bloky ob-
    jednávok a potvrdeniek UNS 28.- 5.6 -50

48201030 -- Poznámkové bloky, písacie pod-
    ložky, memorandové zápisníky UNS 28.- 5.6

48201050 -- Diáre UNS 28.- 5.6
48201090 -- Ostatné UNS 28.- 5.6
48202000 - Zošity UNS 46.- 12.-
48203000 - Rýchloviazače (iné ako knižné dos-

   ky), dosky a spisové mapy UNS 22.- 12.-
482040 - Obchodné tlačivá a ich súpravy,

   tiež poprekladané karbónovým
   papierom:

48204010 -- V kontinuálnej forme UNS 22.- 12.-
48204090 -- Ostatné UNS 22.- 12.-
48205000 - Albumy na vzorky a zbierky UNS 22.- 12.-
48209000 - Ostatné UNS 34.5 12.-

4821 Papierové, kartónové alebo lepen-
kové štítky a nálepky všetkého druhu,
tiež potlačené:

482110 - Potlačené:
48211010 -- Samolepiace UNS 19.- 4.3 -50
48211090 -- Ostatné UNS 19.- 4.3 -50
482190 - Ostatné:
48219010 -- Samolepiace UNS 19.- 5.2 -50
48219090 -- Ostatné UNS 19.- 5.2 -50
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4822 Dutinky, cievky, potáče a podobné
výstuže a podložky, z papieroviny,
papiera, kartónu alebo lepenky, tiež
perforované alebo tvrdené:

48221000 - Používané na navíjanie textilnej UNS 16.- 9.5
   priadze

48229000 - Ostatné UNS 16.- 12.-

4823 Iné papiere, kartóny a lepenky, bu-
ničitá vata a pásy splstených buniči-
vých vlákien, rezané do formátov
alebo do tvaru; iné výrobky z papie-
roviny, papiera, kartónu, lepenky,
buničitej  vaty alebo pásov splste-
ných buničinových vlákien:

- Pogumovaný alebo lepiaci papier,
  v pásoch alebo kotúčoch:

482311 -- Samolepiaci:
--- V šírke nepresahujúcej  10 cm,
      s náterom z nevulkanizovaného
      prírodného alebo syntetického
      kaučuku:

48231111 ---- Samolepiaci na jednej  strane UNS 64.- 8.6 -50
48231119 ---- Samolepiaci na obidvoch stranách UNS 64.- 8.6 -50
48231190 --- Ostatné UNS 64.- 8.6 -50
48231900 -- Ostatné UNS 64.- 8.6 -50
48232000 - Filtračný papier, kartón a lepenka UNS 36.- 11.6 -50
48234000 - Kotúče, listy (hárky) a disky potla-

   čené do registračných prístrojov UNS 70.- 8.8 -50
- Iné papiere, kartóny a lepenky používa-
  né na písanie, tlač alebo na iné grafické
  účely:

482351 -- Tlačené, razené alebo perforované:
48235110 --- V kontinuálnej forme UNS 44.- 6.8 -50
48235190 --- Ostatné UNS 44.- 6.8 -50
482359 -- Ostatné:
48235910 --- V pruhoch alebo kotúčoch do

      kancelárskych a podobných strojov UNS 40.- 8.8 -50
48235990 --- Ostatné UNS 40.- 8.8 -50
482360 - Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky,

  tégliky a podobné výrobky z papiera,
  kartónu alebo lepenky:

48236010 -- Podnosy, tácky a taniere UNS 70.- 8.8
48236090 -- Ostatné UNS 70.- 8.8
482370 - Tvarované alebo lisované výrobky

   z papieroviny:
48237010 -- Tvarované preložky a škatule na

    balenie vajec UNS 70.- 8.8
48237090 -- Ostatné UNS 70.- 8.8
482390 - Ostatné:
48239010 -- Tesnenia a tesniace podložky

    pre civilné lietadlá UNS 40.- 8.8
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-- Ostatné:
48239015 --- Štítky, nedierované do diernoštítkových

     strojov, tiež v pásoch UNS 70.- 8.8
48239020 --- Perforované papiere a kartóny

      do žakárových a podobných strojov UNS 40.- 8.8
48239030 --- Vejáre a tienidlá; ich výstuhy a časti

      výstuh UNS 40.- 8.8
--- Ostatné:

48239050 ---- Narezané pre určité účely UNS 40.- 8.8
48239090 ---- Ostatné UNS 40.- 8.8
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49. kapitola

Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu;
 rukopisy, strojopisy a plány

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) fotografické negatívy alebo pozitívy na prieh¾adnom podkladovom materiáli (kapitola 37);
b) mapy, plány a glóbusy, tiež potlačené (číslo 9023);
c) hracie karty a iné výrobky kapitoly 95;
d) originálne rytiny, tlače a litografie (číslo 9702); poštové známky, kolky, odtlačky poštových pečiatok, obálky

prvého dňa, poštové tlačivá a podobné výrobky čísla 9704, starožitnosti staršie ako 100 rokov, ako i ostatné
výrobky kapitoly 97.

2. Pod pojmom „tlačený“ v zmysle kapitoly 49 sa rozumie tiež reprodukovaný kopírovacím strojom, pod kontrolou
počítača, razením, fotografovaním, fotokopírovaním, termokopírovaním alebo napísaný na písacom stroji.

3. Noviny, časopisy a periodiká, ktoré sú zviazané iným spôsobom ako v papieri, ako i súpravy novín, časopisov
alebo periodík zahŕňajúce viac ako jedno číslo v spoločnej obálke, patria do čísla 4901, aj keï obsahujú inzerciu
alebo reklamu.

4. Číslo 4901 zahŕňa aj:
a) zbierky tlačených reprodukcií, napríklad umeleckých diel alebo kresieb so zodpovedajúcim textom, s očíslo-

vanými stránkami, vhodné na zviazanie do jedného alebo viac zväzkov;
b) ilustrované prílohy, sprevádzajúce zviazaný zväzok;
c) knihy a časti kníh alebo brožúr, vo forme zoskupených alebo jednotlivých (nezoskupených) listov alebo

označených hárkov, vytvárajúcich úplné dielo alebo jeho čas�, akéhoko¾vek formátu.
Avšak, tlačené rytiny alebo ilustrácie, ktoré nie sú sprevádzané textom, vo forme označených hárkov alebo
jednotlivých listov akéhoko¾vek formátu, patria do čísla 4911.

5. S výhradou ustanovenia poznámky 3 tejto kapitoly nepatria do čísla 4901 publikácie, ktoré sú v podstate určené
na reklamu (napríklad brožúry, prospekty, letáky, obchodné katalógy, ročenky, publikované obchodnými
združeniami, turistický propagačný materiál). Takéto publikácie patria do čísla 4911.

6. „Obrázkové albumy alebo obrázkové knihy pre deti“ v zmysle čísla 4903 majú ako hlavnú náplň ilustrácie,
pričom text má druhotný význam.
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4901 Knihy, brožúry, letáky a podobné
tlačiarenské výrobky, tiež v jednotli-
vých listoch (v hárkoch):

49011000 - V jednotlivých listoch (hárkoch),
   tiež skladané UNS bez cla bez cla
- Ostatné:

49019100 -- Slovníky a encyklopédie, tiež v za-
    raïovacej  úprave UNS bez cla bez cla

49019900 -- Ostatné UNS 14.- bez cla

4902 Noviny, časopisy a periodiká, tiež
ilustrované, prípadne obsahujúce
inzerciu alebo reklamy:

49021000 - Vychádzajúce najmenej  štyrikrát
   týždenne UNS 21.- bez cla

490290 - Ostatné:
49029010 -- Vychádzajúce raz týždenne UNS 21.- 3.9 -50
49029030 -- Vychádzajúce raz mesačne UNS 21.- 3.9 -50
49029090 -- Ostatné UNS 21.- 3.9 -50

49030000 Obrázkové albumy alebo obrázkové
knihy, predlohy na kreslenie alebo
ma¾ovanky, pre deti UNS 50.- 4.5 -50

49040000 Hudobniny (noty), ručne písané
alebo tlačené, tiež viazané alebo
ilustrované UNS bez cla bez cla

4905 Kartografické výrobky všetkých dru-
hov, vrátane atlasov, nástenných
máp, topografických plánov a gló-
busov, tlačené:

49051000 - Glóbusy UNS 10.- 3.3 -100
- Ostatné:

49059100 -- V knižnej forme UNS bez cla bez cla
49059900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

49060000 Plány a výkresy pre stavebné, strojnícke,
priemyselné, obchodné, topogra-
fické alebo podobné účely, ktorých ori-
ginály boli zhotovené ručne; ručne
písané texty; fotografické repro-
dukcie na senzibilovanom papieri
a karbónové kópie plánov, výkresov 
a textov uvedených v tomto čísle UNS bez cla bez cla
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490700 Nepoužité poštové, kolkové a podobné
známky, ktoré majú alebo majú ma�
výplatnú hodnotu v krajine určenia;
papier s natlačenými známkami; ban-
kovky; šekové tlačivá; akcie, obligácie
a podobné cenné papiere:

49070010 - Poštové známky, kolkové a podobné
  známky UNS 5.5 1.8 -100

49070030 - Bankovky UNS 5.5 1.8 -100
- Ostatné:

49070091 -- Podpísané a očíslované UNS 5.5 1.8 -100
49070099 -- Ostatné UNS 5.5 1.8 -100

4908 Obtlačky všetkých druhov:

49081000 - Zosklovite¾né obtlačky UNS 12.- 5.4 -50
49089000 - Ostatné UNS 12.- 5.4 -50

490900 Tlačené alebo ilustrované poštové karty
alebo poh¾adnice; tlačené karty s osob-
nými pozdravmi, správami alebo ozná-
meniami, tiež ilustrované, prípadne tiež
s obálkami alebo ozdobami:

49090010 - Tlačené alebo ilustrované poštové karty UNS 36.- 6.5 -50
49090090 - Ostatné UNS 36.- 6.5 -50

49100000 Kalendáre všetkých druhov, tlačené
vrátane kalendárov vo forme blokov UNS 28.- 5.6 -50

4911 Ostatné tlačiarenské výrobky vrátane
tlačených obrazov, rytín a fotografií:

491110 - Reklamné a propagačné tlačoviny,
   obchodné katalógy a podobné
   výrobky:

49111010 -- Obchodné katalógy UNS 11.5 6.2 -50
49111090 -- Ostatné UNS 11.5 6.2 -50

- Ostatné:
491191 -- Obrazy, rytiny a fotografie:
49119110 --- Neskladané hárky (nie však rek-

     lamný materiál), obsahujúci len
     vyobrazenia alebo rytiny bez tex-
     tu a titulkov a určené na vydá-
     vanie kníh alebo periodík, uverej-
     ňovaných v rôznych krajinách
     v jednom alebo viacerých jazykoch UNS 21.- 7.5 -50

49119180 --- Ostatné UNS 21.- 7.5 -50
49119900 -- Ostatné UNS 21.- 7.5 -50
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XI. TRIEDA

TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY

Poznámky

1. Do tejto triedy nepatria:
a) štetiny alebo chlpy zvierat na výrobu kefárskych výrobkov (číslo 0502); vlásie alebo odpady vlásia

(číslo 0503);
b) ¾udské vlasy alebo výrobky z nich (čísla 0501, 6703 alebo 6704), ale filtračné plachtičky bežne používané

v olejových lisoch alebo im podobných zariadeniach patria do čísla 5911;
c) bavlnený linters (odpadová bavlna, krátke vlákna, ktoré zostávajú po vyzrnení na bavlníkových semenách),

ktorý sa používa na výrobu umelého hodvábu, prípadne sa spriada na menejcennú priadzu, alebo iné
rastlinné materiály kapitoly 14;

d) azbest čísla 2524 alebo azbestové výrobky a iné výrobky čísiel 6812 alebo 6813;
e) výrobky čísiel 3005 alebo 3006 (napr. vata, gáza, ovínadlá a podobné výrobky na lekárske a chirurgické,

zubolekárske alebo veterinárne účely, sterilné chirurgické nite); nite používané na čistenie medzizubných
priestorov (zubná ni�) čísla 3306 v balení na predaj v malom;

f) senzitivované textílie čísiel 3701 až 3704;
g) monofily, ktorých najväčší priemer v priereze presahuje 1 mm, alebo pásiky a podobné tvary (napr. umelá

slama) v šírke zjavne presahujúcej 5 mm, z plastov (kapitola 39), alebo slamené pletivo, textílie alebo iné
košikárske či prútené pletivo z takýchto monofilov alebo pásikov (kapitola 46);

h) tkané, pletené alebo háčkované textílie, plsti alebo netkané textílie, impregnované, povlečené, vrstvené alebo
laminované plastmi, alebo výrobky z nich (kapitola 39);

ij) tkané, pletené alebo háčkované textílie, plsti alebo netkané textílie, impregnované, povlečené, povrstvené
alebo laminované kaučukom, alebo výrobky z nich (kapitola 40);

k) kože alebo kožušiny so srs�ou alebo vlnou (kapitoly 41 a 43) a výrobky z kožušiny prírodnej i umelej čísiel
4303 alebo 4304;

l) výrobky z textilných materiálov čísiel 4201 alebo 4202;
m) výrobky kapitoly 48 (napr. buničitá vata);
n) obuv alebo súčasti obuvi, gamaše alebo chrániče predkolenia alebo podobné výrobky kapitoly 64;
o) sie�ky na vlasy a iné pokrývky hlavy alebo ich súčasti patriace do kapitoly 65;
p) výrobky kapitoly 67;
q) textilný materiál pokrytý brúsivami (číslo 6805) a tiež uhlíkové vlákna alebo výrobky z nich čísla 6815;
r) sklenené vlákna alebo výrobky z nich, iné ako výšivky sklenenými ni�ami na vidite¾nom textilnom podklade

(kapitola 70);
s) výrobky kapitoly 94 (napr. nábytok, lôžkoviny a svietidlá);
t) výrobky kapitoly 95 (napr. hračky, hry, športové potreby a siete);
u) výrobky kapitoly 96 (napr. kefy, cestovné súpravy na šitie, zipsy a pásky do písacích strojov);
v) výrobky kapitoly 97.

2. A. Tovar patriaci do kapitol 50 až 55 alebo do čísiel 5809 alebo 5902 a tovar zo zmesi dvoch alebo viacerých
textilných materiálov sa zaraïuje, ako keby bol celý  z toho textilného materiálu, ktorého hmotnos� prevažuje
nad každým z ostatných jednotlivých druhov textilného materiálu. Ak hmotnos� žiadneho z textilných
materiálov neprevažuje, zaraïuje sa taký tovar, ako keby bol celý z toho textilného materiálu, ktorý patrí do
čísla, ktoré je posledné v  postupnosti medzi číslami, ktoré by rovnako prichádzali do úvahy.
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B. Na používanie pravidla uvedeného v poznámke 2. A platí:
a) opradená priadza z vlásia (číslo 5110) a metalizovaná priadza (číslo 5605) sa pokladajú za jediný textilný

materiál, ktorého hmotnos� je súhrnom hmotnosti jeho zložiek; pri zaraïovaní tkanín sa kovové vlákno
považuje za textilný materiál;

b) výber príslušného čísla treba vykona� tak, že sa najprv určí kapitola a potom vhodné číslo tejto kapitoly bez
oh¾adu na materiál, ktorý nie je zaradený do tejto kapitoly;

c) ak sa kapitoly 54 a 55 majú bra� do úvahy spoločne s inou kapitolou, tieto dve kapitoly sa považujú za jednu
kapitolu;

d) ak sa kapitola alebo číslo týka výrobkov z rozdielnych textilných materiálov, pokladajú sa tieto materiály za
jediný textilný materiál.

C. Ustanovenia odsekov A a B sa vz�ahujú aj na nite (priadze alebo hodváb) uvedené v poznámkach 3, 4, 5
alebo 6.

3. A. S výhradou výnimiek určených v odseku B sa v tejto triede priadze [jednoduché, násobné (súkané) alebo
káblové] pod¾a ïalších opisov považujú za „motúzy, šnúry, povrazy a laná“:
a) z prírodného hodvábu alebo odpadu prírodného hodvábu s dĺžkovou hmotnos�ou vyššou ako 20 000 decite-

xov;
b) z chemických vlákien (vrátane nití z dvoch alebo viacerých monofilov  kapitoly 54) s dĺžkovou hmotnos�ou

vyššou ako 10 000 decitexov;
c) konopné alebo ¾anové:

I. hladené alebo leštené s dĺžkovou hmotnos�ou 1 429 decitexov alebo väčšou;
II. nehladené alebo neleštené s dĺžkovou hmotnos�ou väčšou ako 20 000 decitexov;

d) z kokosových vlákien, trikrát alebo viackrát súkané;
e) z iných rastlinných vlákien s dĺžkovou hmotnos�ou väčšou ako 20 000 decitexov;
f) zosilnené kovovým vláknom.

B. Tieto ustanovenia sa nevz�ahujú na:
a) priadzu z vlny alebo iných zvieracích chlpov a papierovú priadzu inú ako zosilnenú kovovým vláknom;
b) kábel z chemického hodvábu kapitoly 55 a multifilné nite bez zákrutu alebo so zákrutom menším ako 5 zákru-

tov na meter z kapitoly 54;
c) messinský vlas čísla 5006 a monofily kapitoly 54;
d) metalizovanú priadzu čísla 5605; na priadzu zosilnenú kovovým vláknom platí odsek A f); a
e) ženilkovú priadzu, opradenú ni� (tzv. gimpu) a slučkovú pletenú ni� čísla 5606.

4. A. S výhradou výnimiek uvedených v odseku B tejto poznámky sa za „upravené na predaj v malom“ v kapitole
50, 51, 52, 54 a 55 považujú priadze [jednoduché, násobné (súkané) alebo káblové]:
a) na kartách, cievkach, dutinkách alebo podobných podložkách s hmotnos�ou (vrátane podložky), ktorá

nepresahuje:
I. 85 g, ak ide o prírodný hodváb, odpadový prírodný hodváb alebo chemický hodváb;

II. 125 g v ostatných prípadoch;
b) na klbkách, pradenách alebo pradienkach s hmotnos�ou, ktorá nepresahuje:

I. 85 g, ak ide o chemický hodváb s dĺžkovou hmotnos�ou nižšou ako 3 000 decitexov, o prírodný hodváb
alebo odpad z prírodného hodvábu;

II. 125 g všetkých ostatných priadzí s dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako 2 000 decitexov;
III. 500 g v ostatných prípadoch;

c) v pradenách alebo pradienkach zložených z nieko¾kých menších pradienok oddelených deliacimi ni�ami na
vzájomne nezávislé, s jednotnou hmotnos�ou neprevyšujúcou:

I. 85 g, ak ide o prírodný hodváb, odpadový prírodný hodváb alebo chemický hodváb;
II. 125 g v ostatných prípadoch.

B. Tieto ustanovenia sa nevz�ahujú na:
a) jednoduchú priadzu z akéhoko¾vek textilného materiálu s výnimkou:

I. jednoduchej priadze z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov, nebielené; a
II. jednoduchej priadze z vlny alebo jemných zvieracích chlpov, bielenej, farbenej alebo potlačenej, s dĺžkovou

hmotnos�ou väčšou ako 5 000 decitexov;
b) násobnú (súkanú) alebo káblovú priadzu, nebielenú:

I. z prírodného hodvábu alebo z odpadu prírodného hodvábu v akomko¾vek balení;
II. z ostatných textilných materiálov okrem vlny alebo jemných zvieracích chlpov v pradenách, alebo

v pradienkach;
c) násobnú (súkanú) alebo káblovú priadzu z prírodného hodvábu alebo z odpadu prírodného hodvábu, bielenú,

farbenú alebo potlačenú, s dĺžkovou hmotnos�ou 133 decitexov alebo menšou; a
d) jednoduchú, násobnú (súkanú) alebo káblovú priadzu z akéhoko¾vek textilného materiálu:

I. v krížom navinutých pradenách alebo pradienkach;
II. na podložkách alebo iným spôsobom upravenú, z čoho je zjavné použitie v textilnom priemysle (napr. na
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potáčoch, cievkach v  súkacích strojoch alebo v tvare kuže¾ových cievok, útkových cievok alebo návinov
do vyšívacích strojov).

5. Za „šijacie nite“ v zmysle čísiel 5204, 5401 a 5508 sa považuje priadza násobná (súkaná) alebo káblová:
a) na podložkách (napr. cievkach, dutinkách) s hmotnos�ou (vrátane podložky) nepresahujúcou 1 000 g;
b) apretovaná pre použitie ako šijacia ni�; a
c) s konečným zákrutom „Z“.

6. Za „vysokopevnostnú priadzu“ v zmysle tejto triedy sa považuje priadza, ktorá má mernú pevnos� vyjadrenú
v cN/tex (v centinewtonoch na tex) väčšiu ako:
— jednoduchá z nylonu alebo iných polyamidov alebo z polyesterov  ..............................................  60 cN/tex,
— násobná (súkaná) alebo káblová z nylonu alebo z iných polyamidov alebo z polyesterov .............  53 cN/tex,
— jednoduchá, násobná (súkaná) alebo káblová z viskózového hodvábu ........................................  27 cN/tex.

7. Za „celkom dohotovené“ v zmysle tejto triedy sa považujú:
a) výrobky prirezané (pristrihnuté) do iného ako pravouhlého tvaru;
b) výrobky dohotovené a spôsobilé na použitie bezprostredne (alebo použite¾né po ich oddelení len prestrihnu-

tím deliacich nití) bez šitia alebo inej dodatočnej práce (napr. niektoré prachovky, uteráky, obrusy,
štvorhranné šatky, pokrývky);

c) výrobky s obrúbenými alebo stočenými okrajmi okrem textílií začistených len proti páraniu alebo s viaza-
nými strapcami na ktoromko¾vek z okrajov;

d) výrobky nastrihané na rozmer, z ktorých boli vytiahnuté nite na ažúru;
e) výrobky spojené šitím, lepením alebo iným spôsobom (okrem kusového tovaru zloženého z dvoch alebo

z viacerých dĺžok rovnakého materiálu spojených svojimi koncami a kusového tovaru z dvoch alebo
viacerých textílií, tiež podloženého alebo vypchatého);

f) výrobky pletené alebo háčkované v tvare, predkladané ako samostatný diel alebo v určitom počte dielov.

8. Na účely kapitol 50 až 60:
a) do kapitol 50 až 55 a 60, a ak nie je určené inak, do kapitol 56 až 59 nepatria dohotovené výrobky v zmysle

poznámky 7 tejto kapitoly;
b) do kapitol 50 až 55 nepatria výrobky kapitol 56 až 59.

9. K tkaninám kapitol 50 až 55 a 60 patria textílie z vrstiev paralelných textilných nití, ktoré sú vzájomne preložené
v ostrom alebo pravom uhle. Tieto vrstvy sú medzi sebou spojené v miestach prekríženia spojivom alebo tepelným
spracovaním.

10. Pružné výrobky vyrobené z textilných materiálov kombinovaných s kaučukovými ni�ami sa zaraïujú do tejto triedy.

11. Výraz „impregnovaný“ v zmysle tejto triedy zahŕňa tiež impregnovaný ponorením.

12. Za „polyamidy“ sa v zmysle tejto triedy považujú tiež „aramidy“.

13. Ak nie je určené inak, textilné odevy z rôznych čísiel sa zaradia do ich vlastných čísiel, dokonca aj ak sú dodávané
v súboroch na predaj v malom. Na účely tejto poznámky výraz „textilné odevy“ znamená odevy čísiel 6101 až 6114
a 6201 až 6211.

Poznámky k položkám

1. V triede XI a tam, kde je to možné v rámci tejto nomenklatúry, majú jednotlivé výrazy tento význam:
a) Elastomerové vlákno

Hodvábna ni� zo syntetického textilného materiálu vrátane monofilu, iná ako tvarovaná, ktorá sa pri
natiahnutí na trojnásobok pôvodnej dĺžky nepretrhne a ktorá sa po natiahnutí na dvojnásobok svojej
pôvodnej dĺžky vráti najneskôr po piatich minútach na dĺžku, ktorá nepresahuje jeden a pol násobok
pôvodnej dĺžky.

b) Nebielená priadza
Priadza, ktorá:
I. má prirodzenú farbu vlákien, ktoré ju tvoria, a nebola bielená, farbená (ani v hmote), ani potlačená; alebo

II. je neurčitej farby („zrebná priadza“), vyrobená z trhaného materiálu.
Taká priadza môže by� upravená bezfarebnou apretáciou alebo zafarbená nestálym farbivom (ktoré po
jednoduchom vypraní mydlom zmizne), a ak je z chemických vlákien, upravená v hmote matovacími
prostriedkami (napr. oxidom titaničitým).

c) Bielená priadza
Priadza, ktorá:
I. bola podrobená bieliacemu procesu, je zhotovená z bielených vlákien, alebo ak nie je určené inak, bola

zafarbená na bielu farbu (tiež v hmote) alebo bola upravená bielou apretáciou;
II. je zo zmesi nebielených a bielených vlákien; alebo

III. je násobná (súkaná) alebo káblová a je z nebielených a bielených priadzí.
d) Farebná (farbená alebo potlačená) priadza

Priadza, ktorá:
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I. je farbená (tiež v hmote) iným ako bielym alebo nestálym farbivom, alebo potlačená, alebo vyrobená
zo zafarbených alebo potlačených vlákien;

II. je zo zmesi farebných vlákien rôznych farieb alebo zo zmesi nebielených alebo bielených vlákien s farebnými
vláknami [efektné priadze (žaspé alebo melé)], alebo je potlačená jednou alebo nieko¾kými farbami v určitých
intervaloch tak, že vzniká dojem bodiek;

III. je získaná z prameňov alebo predpriadze, ktoré boli potlačené; alebo
IV. je násobná (súkaná) alebo káblová a je z nebielenej alebo bielenej priadze a farbenej priadze.
Tieto uvedené definície sa vz�ahujú aj na monofily a pásiky alebo podobné výrobky kapitoly 54.

e) Nebielená tkanina
Tkanina vyrobená z nebielenej priadze, ktorá nebola bielená, nafarbená ani potlačená. Takáto tkanina môže
by� upravená bezfarebným prostriedkom alebo nestálym farbivom.

f) Bielená tkanina
Tkanina, ktorá:
I. bola bielená alebo, ak nie je stanovené inak, zafarbená na bielo alebo upravená bielou apretáciou, v kuse;

II. je z bielenej priadze; alebo
III. je z nebielenej a bielenej priadze.

g) Farebná tkanina
Tkanina, ktorá:
I. je zafarbená na jednotný, iný ako biely odtieň (ak nie je určené inak) alebo upravená v kuse farebnou konečnou

úpravou inou ako bielou, (ak nie je určené inak); alebo
II. je z farebných priadzí jednotného odtieňa.

h) Tkanina z rôznofarebných priadzí
Tkanina (iná ako potlačená), ktorá:
I. je z rôznofarebných priadzí rôznych odtieňov tej istej farby (inej ako prirodzenej farby vlákien, ktoré ju

vytvárajú);
II. je z nebielenej alebo bielenej priadze a farebnej priadze; alebo

III. je z efektných priadzí (žaspé alebo melé).
(V žiadnom prípade sa neberie do úvahy priadza použitá na okrajoch a na koncoch kusa.)

j) Potlačená tkanina
Tkanina, ktorá bola potlačená v kuse, tiež vyrobená z rôznofarebných priadzí.
(Za potlačené tkaniny sa takisto považujú aj tkaniny, na ktorých bola vzorka nanesená napr. štetcom alebo
striekacou pišto¾ou, prenosovou tlačou, vločkovaním alebo batikovaním.)
Mercerovanie nemá vplyv na zaraïovanie priadzí alebo textílií v rámci vyššie uvedených definícií.

k) Plátnová väzba
Štruktúra tkaniny, v ktorej každá útková ni� prechádza striedavo nad a pod osnovnými ni�ami uloženými
ved¾a seba a každá osnovná ni� prechádza striedavo nad a pod útkovými ni�ami uloženými ved¾a seba.

2. A. Výrobky kapitol 56 až 63, ktoré obsahujú dva alebo viac textilných materiálov, sa posudzujú, ako keby boli
celé z toho textilného materiálu, ktorý by bol určený pod¾a poznámky 2 tejto triedy na zaraïovanie výrobkov
kapitol 50 až 55 zložených z rovnakých textilných materiálov.

B. Toto pravidlo sa použije takto:
a) tam, kde je to vhodné, berie sa do úvahy len tá čas� výrobku, ktorá určuje zaradenie pod¾a interpretačného

pravidla 3;
b) pri textilných výrobkoch vyrobených z podkladovej textílie a vlasového alebo slučkového povrchu sa

podkladová textília neberie do úvahy;
c) pri výšivkách čísla 5810 a tovaru z nich sa berie do úvahy len podkladová textília. Ale výšivky bez vidite¾ného

podkladu a tovar z nich sa zaraïujú len pod¾a vyšívacích nití.
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50. kapitola

Prírodný hodváb
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

50010000 Zámotky  (kokóny) priadky morušovej
spôsobilé na zmotávanie UNS bez cla bez cla

50020000 Surový prírodný hodváb (nesúkaný) UNS 5.- 0.4 -100

5003 Hodvábny odpad (vrátane zámotkov
nespôsobilých na zmotávanie, priadzo-
vého odpadu a trhaného materiálu):

50031000 - Nemykaný alebo nečesaný UNS 24.- 2.2
50039000 - Ostatné UNS 24.- 2.2

500400 Hodvábna priadza  ( iná ako spradená
z hodvábneho odpadu) neupravená
na predaj v malom:

50040010 - Nebielená, praná alebo bielená UNS 5.- 0.9 -100
50040090 - Ostatná UNS 5.- 0.9 -100

500500 Priadza spradená z hodvábneho odpa-
du, neupravená na predaj v malom:

50050010 - Nebielená, praná alebo bielená UNS 15.- 2.1 -100
50050090 - Ostatná UNS 15.- 2.1 -100

500600 Hodvábna priadza a priadza spradená
z hodvábneho odpadu, upravená na
predaj v malom; messinský vlas:

50060010 - Hodvábna priadza UNS 15.- 5.2
50060090 - Priadza spradená z buretového alebo UNS 15.- 5.2

   iného hodvábneho odpadu;
   messinský vlas

5007 Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho
odpadu:

50071000 - Tkaniny z buretového odpadu UNS 40.- 4.8
500720 - Iné tkaniny obsahujúce najmenej

  85% hmotnosti hodvábu alebo hod-
  vábneho odpadu, iného ako bureto-
  vého:
-- Krepy:

50072011 --- Nebielené, prané alebo bielené UNS 16.- 4.-
50072019 --- Ostatné UNS 16.- 4.-

-- Ponžé, habutai (japonský hodváb
    honan, šantung (čínsky hodváb),
    corah, a podobné tkaniny z Ďaleké-
    ho východu, celé z prírodného
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    hodvábu (bez prímesí buretového
    alebo ostatného hodvábného od-
    padu alebo ostatných textilných
    materiálov):

50072021 --- Plátnové väzby, nebielené, ïalej
     neupravené ako prané UNS 16.- 4.-
--- Ostatné:

50072031 ---- Tkaniny plátnovej väzby UNS 16.- 4.-
50072039 ---- Ostatné UNS 16.- 4.-

-- Ostatné:
50072041 --- Priesvitné tkaniny (vo¾ná väzba) UNS 16.- 4.-

--- Ostatné:
50072051 ---- Nebielené, prané alebo bielené UNS 16.- 4.-
50072059 ---- Farbené UNS 16.- 4.-

---- Z rôznofarebných priadzí:
50072061 ----- V šírke väčšej ako 57 cm, ale ne- UNS 16.- 4.-

        presahujúcej 75 cm
50072069 ----- Ostatné UNS 16.- 4.-
50072071 ---- Potlačené UNS 16.- 4.-
500790 - Ostatné tkaniny:
50079010 -- Nebielené, prané alebo bielené UNS 18.- 5.2
50079030 -- Farbené UNS 18.- 5.2
50079050 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 18.- 5.2
50079090 -- Potlačené UNS 18.- 5.2



Strana 370 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

51. kapitola

Vlna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia

Poznámka

1. V celej nomenklatúre výraz:
a) „vlna“ znamená prírodné vlákno z oviec alebo jahniat;
b) „jemné zvieracie chlpy“ znamená chlpy z alpaky, lamy, vikune, �avy, jaka, kozy angorskej, tibetskej,

kašmírskej kozy alebo z podobných kôz (nie však z obyčajných kôz), z králika (vrátane angorského), zo zajaca,
z bobra, nutrie alebo ondatry;

c) „hrubé zvieracie chlpy“ znamená chlpy zvierat ešte nemenovaných okrem chlpov a štetín na výrobu kief (číslo
0502) a vlásia (číslo 0503).

Doplnková poznámka

1. V zmysle podpoložiek 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 19 11 a 5111 19 19 sa za „lodénové tkaniny“ považujú
tkaniny v plátnovej väzbe s hmotnos�ou 250 g.m-2 alebo väčšou, ale nepresahujúcou 450 g.m-2, splstené,
z jednofarebných, zmiešaných alebo melanžových (mramorových) vlákien, vyrobené z jednoduchej, mykanej
vlnenej priadze zmiešanej s jemnými zvieracími chlpmi; tieto tkaniny môžu obsahova� aj hrubé chlpy alebo
chemické vlákna. Krútenie alebo jednosmerné orientovanie vlákien pri povrchovom spracúvaní robí tkaninu
nepremokavou.
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5101 Vlna, nemykaná ani nečesaná:

- Potná, vrátane pranej na chrbte:
51011100 -- Strižná vlna UNS bez cla bez cla
51011900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

- Odtučnená, nekarbonizovaná:
51012100 -- Strižná vlna UNS bez cla bez cla
51012900 -- Ostatná UNS bez cla bez cla
51013000 - Karbonizovaná UNS bez cla bez cla

5102 Jemné alebo hrubé chlpy zvierat,
nemykané ani nečesané:

510210 - Jemné chlpy zvierat:
51021010 -- Z angorského králika UNS bez cla bez cla
51021030 -- Z alpaky, lamy alebo vikune UNS bez cla bez cla
51021050 -- Z čavy alebo jaka alebo z angorskej, UNS bez cla bez cla

    tibetskej, kašmírskej alebo podobnej
    kozy

51021090 -- Z králika  (iného ako angorského), za- UNS bez cla bez cla
    jaca, bobra, nutrie alebo ondatry
    pižmovej

51022000 - Hrubé chlpy zvierat UNS bez cla bez cla

5103 Odpad z vlny alebo z jemných chlpov
zvierat vrátane odpadu z priadze,
okrem trhaného materiálu:

510310 - Výčesky z vlny alebo z jemných
   chlpov zvierat:

51031010 -- Nekarbonizované UNS bez cla bez cla
51031090 -- Karbonizované UNS bez cla bez cla
510320 - Ostatný odpad z vlny alebo z jem-

   ných chlpov zvierat:
51032010 -- Odpad z priadze UNS bez cla bez cla

-- Ostatné:
51032091 --- Nekarbonizovaný UNS bez cla bez cla
51032099 --- Karbonizovaný UNS bez cla bez cla
51033000 - Odpad z hrubých chlpov zvierat UNS bez cla bez cla

51040000 Trhaný materiál z vlny alebo z jemných UNS bez cla bez cla
alebo hrubých chlpov zvierat

5105 Vlna a jemné alebo hrubé chlpy
zvierat, mykané alebo česané (vrátane
ústrižkov česanej vlny):

51051000 - Mykaná vlna UNS bez cla bez cla
- Vlnené česance a iná česaná vlna:

51052100 -- Útržky  česanej  vlny UNS bez cla bez cla
51052900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
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510530 - Jemné chlpy zvierat mykané alebo
   česané:

51053010 -- Mykané UNS bez cla bez cla
51053090 -- Česané UNS bez cla bez cla
51054000 - Hrubé chlpy zvierat mykané alebo

   česané UNS bez cla bez cla

5106 Vlnená mykaná priadza neupravená
na predaj v malom:

510610 - Obsahujúca najmenej  85% hmotnosti
   vlny:

51061010 -- Nebielená UNS 7.- 5.5
51061090 -- Ostatné UNS 7.- bez cla
510620 - Obsahujúca menej ako 85% hmot -

   nosti vlny:
-- Obsahujúca 85 % alebo viac hmot-
     nosti vlny  alebo jemných chlpov
     zvierat:

51062011 --- Nebielená UNS 15.- 4.6
51062019 --- Ostatné UNS 15.- 4.6

-- Ostatné:
51062091 --- Nebielená UNS 15.- 4.6
51062099 --- Ostatné UNS 15.- bez cla

5107 Česaná vlnená priadza, neupravená
na predaj v malom:

510710 - Obsahujúca  85 % alebo viac hmot-
   nosti vlny:

51071010 -- Nebielená UNS 10.- 3.5 -100
51071090 -- Ostatné UNS 10.- 3.5 -100
510720 - Obsahujúca menej ako 85% hmot-

   nosti vlny:
-- Obsahujúca 85 % alebo viac hmot-
    nosti vlny  alebo jemných chlpov
    zvierat:

51072010 --- Nebielená UNS 7.- 2.6 -100
51072030 --- Ostatné UNS 7.- 2.6 -100

-- Ostatné:
--- V zmesi výlučne alebo hlavne so
      syntetickými strižovými vláknami:

51072051 ---- Nebielená UNS 7.- 2.6 -100
51072059 ---- Ostatná UNS 7.- 2.6 -100

--- Inak v zmesi:
51072091 ---- Nebielená UNS 7.- 2.6 -100
51072099 ---- Ostatné UNS 7.- 2.6 -100

5108 Priadza z jemných chlpov zvierat
(mykaná alebo česaná), neupravená
na predaj v malom:
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510810 - Mykaná:
51081010 -- Nebielená UNS 5.- 0,9 -100
51081090 -- Ostatné UNS 5.- 0,9 -100
510820 - Česaná:
51082010 -- Nebielená UNS 5.- 0,9 -100
51082090 -- Ostatná UNS 5.- 0,9 -100

5109 Priadza z vlny alebo z jemných chlpov
zvierat, upravená na predaj v malom:

510910 - Obsahujúca 85 % alebo viac hmot-
   nosti vlny  alebo jemných chlpov
   zvierat:

51091010 -- V klbkách alebo v pradenách s
    hmotnos�ou presahujúcou 125 g, ale ne-
    presahujúcou 500 g UNS 12.- 3.5 -100

51091090 -- Ostatné UNS 12.- 3.5 -100
510990 - Ostatné:
51099010 -- V klbkách alebo pradenách s

    hmotnos�ou presahujúcou 125 g,
    ale nepresahujúcou 500 g UNS 12.- 3.1 -100

51099090 -- Ostatné UNS 12.- 3.1 -100

51100000 Priadza z hrubých chlpov zvierat
alebo z  vlásia (vrátane opradenej
priadze z vlásia), tiež upravená na
predaj v malom UNS 14.- 4.3

5111 Tkaniny z mykanej vlnenej priadze
alebo z priadze z jemných chlpov
 zvierat:

- Obsahujúce 85 %  alebo viac hmot-
   nosti vlny alebo jemných
   chlpov zvierat:

511111 -- S hmotnos�ou nepresahujúcou
    300 g.m-2 :
--- Lodénové tkaniny:

51111111 ---- V hodnote 2,50 ECU alebo väčšej
       za m2 UNS 19.- 7.3

51111119 ---- Ostatné UNS 19.- 7.3
--- Ostatné tkaniny:

51111191 ---- Z vlnenej priadze v hodnote 2,50
       ECU alebo väčšej  za m 2 UNS 19.- 7.3

51111199 ---- Ostatné UNS 19.- 7.3
511119 -- Ostatné:

---  S  hmotnos�ou presahujúcou
      300 g.m-2, ale nepresahujúcou
      450 g.m-2:
---- Lodénové tkaniny:

51111911 ----- V hodnote 2,50 ECU alebo väčšej
        za m2 UNS 19.- 7.3

51111919 ----- Ostatné UNS 19.- 7.3
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---- Ostatné tkaniny:
51111931 ----- Z vlnenej priadze v hodnote 2,50

        ECU alebo viac za m2 UNS 19.- 7.3
51111939 ----- Ostatné UNS 19.- 7.3

--- S hmotnos�ou presahujúcou
     450 g.m-2:

51111991 ---- Z vlnenej priadze v hodnote 2,50
       ECU alebo väčšej  za m 2 UNS 19.- 7.3

51111999 ---- Ostatné UNS 19.- 7.3
51112000 - Ostatné, zo zmesi hlavne alebo výluč- UNS 15.- 7.3

   ne s chemickým hodvábom
511130 - Ostatné, zo zmesi hlavne alebo výluč-

   ne zo strižových chemických vlákien:
51113010 -- S hmotnos�ou nepresahujúcou

    300 g.m-2 UNS 15.- 7.3
51113030 --  S  hmotnos�ou presahujúcou

     300 g.m-2, ale nepresahujúcou
     450 g.m-2 UNS 15.- 7.3

51113090 -- S hmotnos�ou presahujúcou
    450 g.m-2 UNS 15.- 7.3

511190 - Ostatné:
51119010 -- Obsahujúce celkovo viac ako 10%

     hmotnosti textilného materiálu kapi-
     toly 50 UNS 15.- 7.3
-- Ostatné:

51119091 --- S hmotnos�ou nepresahujúcou
     300 g.m-2 UNS 15.- 7.3

51119093 --- S  hmotnos�ou presahujúcou
     300 g.m-2, ale nepresahujúcou
     450 g.m-2 UNS 15.- 7.3

51119099 --- S hmotnos�ou presahujúcou
     450 g.m-2 UNS 15.- 7.3

5112 Tkaniny z česanej vlnenej priadze ale-
bo z česanej priadze jemných
chlpov zvierat:

- Obsahujúce 85 %  alebo viac hmot-
   nosti vlny alebo jemnśch
   chlpov zvierat:

511211 -- S hmotnos�ou nepresahujúcou
    200 g.m-2 :

51121110 --- Z česanej priadze v hodnote 3 ECU
     alebo väčšej za m 2 UNS 18.- 7.3

51121190 --- Ostatné UNS 18.- 7.3
511219 -- Ostatné:

---  S  hmotnos�ou presahujúcou
      200 g.m-2, ale nepresahujúcou
      375 g.m-2:

51121911 ---- Z česanej priadze v hodnote 3 ECU
       alebo väčšej za m 2 UNS 18.- 7.3

51121919 ---- Ostatné UNS 18.- 7.3
---  S  hmotnos�ou presahujúcou
      375 g.m-2:
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51121991 ---- Z česanej priadze v hodnote 3 ECU
       alebo väčšej za m 2 UNS 18.- 7.3

51121999 ---- Ostatné UNS 18.- 7.3
51122000 - Ostatné, zo zmesi hlavne alebo výluč-

   ne s chemickým hodvábom UNS 15.- 7.3
511230 - Ostatné, zo zmesi hlavne alebo výluč-

   ne zo strižových vlákien:
51123010 -- S hmotnos�ou nepresahujúcou

     200 g.m-2 UNS 15.- 7.3
51123030 -- S hmotnos�ou presahujúcou

    200 g.m-2, ale nepresahujúcou
    375 g.m-2 UNS 15.- 7.3

51123090 -- S  hmotnos�ou presahujúcou
    375 g.m-2 UNS 15.- 7.3

511290 - Ostatné:
51129010 -- Obsahujúce celkom viac ako 10%

    hmotnosti textilných materiálov ka-
    pitoly 50 UNS 15.- 7.3
-- Ostatné:

51129091 --- S hmotnos�ou nepresahujúcou
     200 g.m-2 UNS 15.- 7.3

51129093 --- S hmotnos�ou presahujúcou
     200 g.m-2, ale nepresahujúcou
     375 g.m-2 UNS 15.- 7.3

51129099 --- S  hmotnos�ou presahujúcou
     375 g.m-2 UNS 15.- 7.3

51130000 Tkaniny z hrubých chlpov zvierat UNS 9.- 3.1 -100
alebo z vlásia
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52. kapitola

Bavlna

Poznámka

1. V zmysle položiek 5209 42 a 5211 42 výraz „denim“ znamená tkaninu z rôznofarebných priadzí vo väzbe
osnovného trojväzbového alebo štvorväzbového kepra vrátane lomeného kepra, s osnovným efektom, ktorej
osnovné priadze sú tej istej farby a ich útkové priadze sú nebielené, bielené, zafarbené na sivo alebo na svetlejší
odtieň ako pri osnovných priadzach.
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520100 Bavlna,  nemykaná ani nečesaná:

52010010 - Upravená na absorbovate¾nos� ale-
   bo bielená UNS bez cla bez cla

52010090 - Ostatná UNS bez cla bez cla

5202 Bavlnený odpad ( vrátane  odpadu
z priadze a trhaného materiálu):

52021000 - Priadzový odpad (vrátane ni�ového) UNS bez cla bez cla
- Ostatné:

52029100 -- Trhaný materiál UNS bez cla bez cla
52029900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

52030000 Bavlna, mykaná alebo česaná UNS 7.5 2.8 -100

5204 Bavlnené šijacie nite, tiež upravené
na predaj v malom:

- Neupravené na predaj v malom:
52041100 -- Obsahujúce 85 %  alebo viac hmot- UNS 15.- 7.3 -50

    nosti bavlny
52041900 -- Ostatné UNS 8.- 7.3 -50
52042000 - Upravené na predaj v malom UNS 22.- 7.3 -50

5205 Bavlnená priadza (iná ako šijacia ni�)
obsahujúca 85 % alebo viac hmotnosti
bavlny, neupravená na predaj v malom:

- Jednoduchá priadza z nečesaných
   vlákien:

52051100 -- S dĺžkovou hmotnos�ou 714,29 deci-
    texov alebo väčšou (nepresahujúcou
    metrické číslo 14) UNS 12.- 7.3 -50

52051200 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    714,29 decitexov, nie však menšou ako
    232,56 decitexov (presahujúcou metrické
    číslo 14, ale nepresahujúce 43) UNS 9.- 7.3 -50

52051300 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    232,56  decitexov, nie však menšou ako
    192,31 decitexov (presahujúcou metrické
    číslo 43, ale nepresahujúcou 52) UNS 11.- 7.3 -50

52051400 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    192,31  decitexov, nie však menšou ako
    125,00 decitexov (presahujúcou met-
     rické číslo 52, ale nepresahujúcou 80) UNS 11.- 7.3 -50

520515 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    125 decitexov (presahujúcou metrické
    číslo 80):

52051510 --- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
     125,00  decitexov, nie však menšou ako
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     83,33  decitexov (presahujúcou metrické
     číslo 80, ale nepresahujúcou 120) UNS 11.- 7.3

52051590 --- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
     83,33  decitexov (presahujúcou metrické UNS 11.- 7.3
     číslo 120)
- Jednoduchá priadza z česaných
   vlákien:

52052100 -- S dĺžkovou hmotnos�ou 714,29 deci- UNS 12.- 7.3 -50
    texov alebo väčšou (metrické číslo 14)

52052200 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    714,29 decitexov, nie však menšou ako
    232,56 decitexov (presahujúcou metrické
    číslo 14, ale nepresahujúce 43) UNS 10.- 7.3 -50

52052300 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    232,56  decitexov, nie však menšou ako
    192,31 decitexov (presahujúcou metrické
    číslo 43, ale nepresahujúce 52) UNS 11.- 7.3 -50

52052400 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    192,31  decitexov, nie však menšou ako
    125,00 decitexov (presahujúcou metric-
     ké číslo 52, ale nepresahujúcou 80) UNS 11.- 7.3

52052600 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
   125 decitexov, nie však menšou ako
   106,38  decitexov (presahujúcou metrické
    číslo 80, ale nepresahujúce 94) UNS 11.- 1.9 -100

52052700 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    106,38 decitexov, nie však menšou ako
    83,33  decitexov  (presahujúcou metrické
    číslo 94, ale nepresahujúce 120) UNS 11.- 1.9 -100

52052800 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    83,33  decitexov  (presahujúcou metrické
    číslo 120) UNS 11.- 1.9 -100
- Násobná (zosúkaná) alebo káblova-
   ná priadza, z nečesaných vlákien:

52053100 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou 714,29 decitexov alebo
    väčšou (nepresahujúcou metrické číslo
    jednoduchej priadze 14) UNS 12.- 7.3 -50

52053200 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou menšou ako 714,29 deci-
    texov nie však menšou ako 232,56 deci-
    texov (presahujúcou metrické číslo
    jednoduchej priadze 14, ale nepresa-
    hujúce 43) UNS 9.- 7.3 -50

52053300 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou menšou ako 232,56 deci-
    texov, nie však menšou ako 192,31 deci-
    texov (presahujúcou metrické číslo
    jednoduchej priadze 43, ale nepresahu-
    júce 52) UNS 11.- 7.3

52053400 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou menšou ako 192,31 deci-
    texov,  nie však menšou ako 125 deci-
    texov (presahujúcou metrické číslo
    jednoduchej priadze 52, ale nepresahu-



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 379

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/199 Strana 2777

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

    júce 80) UNS 11.- 7.3
520535 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou

    hmotnos�ou menšou ako 125 decitexov
    (presahujúcou metrické číslo jednodu-
    chej priadze 80):

52053510 ---  Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
      hmotnos�ou menšou ako 125 decitexov
      nie však menšou ako 83,33 decitexov
      (metrické číslo jednoduchej
      priadze väčšie ako 80, ale nepresa-
      hujúce 120) UNS 11.- 7.3

52053590 ---  Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
      hmotnos�ou menšou ako 83,33 deci-
      texov  (metrické číslo jednoduchej
      priadze väčšie  ako 120) UNS 11.- 7.3
- Násobná (zosúkaná)  alebo káblova-
  ná priadza z česaných vlákien:

52054100 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou 714,29 decitexov, alebo
    väčšou (metrické číslo jednoduchej
    priadze nepresahujúce 14) UNS 12.- 7.3 -50

52054200 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou menšou ako 714,29 deci-
    texov, nie však menšou ako 232,56 deci-
    texov (metrické číslo jednoduchej
    priadze väčšie ako 14, ale nepresahu-
    júce 43) UNS 9.- 7.3 -50

52054300 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou menšou ako 232,56 deci-
    texov, nie však menšou ako 192,31 deci-
    texov (metrické číslo jednoduchej
    priadze väčšie ako 43, ale nepresahu-
    júce 52) UNS 11.- 7.3 -50

52054400 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou menšou ako 192,31 deci-
    texov, nie však menšou ako 125 deci-
    texov (metrické číslo jednoduchej
    priadze väčšie ako 52, ale nepresahu-
    júce 80) UNS 11.- 7.3 -50

52054600 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou menšou ako 125 decitexov,
    nie však menšou ako 106,38 decitexov
    (metrické číslo jednoduchej  priadze
     väčšie ako 80, ale nepresahujúce 94) UNS 11.- 1.9 -100

52054700 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou menšou ako 106,38 decite-
    xov, nie však menšou ako 83,33 decite-
    xov (metrické číslo jednoduchej priadze
    väčšie ako 94, ale nepresahujúce 120) UNS 11.- 1.9 -100

52054800 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovovou
    hmotnos�ou menšou ako 83,33 deci-
    texov  (metrické číslo jednoduchej
     priadze väčšie ako 120) UNS 11.- 1.9 -100
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5206 Bavlnená priadza ( iná ako šijacia ni�)
obsahujúca menej ako 85 % hmotnosti
bavlny, neupravená na predaj v malom:

- Jednoduchá priadza z nečesaných
   vlákien:

52061100 -- S dĺžkovou hmotnos�ou 714,29 deci-
    texov alebo  väčšou (metrické číslo
    jednoduchej priadze nepresahujúce 14) UNS 12.- 7.3 -50

52061200 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    714,29 decitexov, nie však menšou ako
    232,56 decitexov (presahujúcou metrické
    číslo 14, ale nepresahujúce 43) UNS 9.- 7.3 -50

52061300 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    232,56  decitexov, nie však menšou ako
    192,31 decitexov (presahujúcou metrické
    číslo 43, ale nepresahujúce 52) UNS 11.- 7.3 -50

52061400 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    192,31  decitexov, nie však menšou ako
    125,00 decitexov (presahujúcou metrické
     číslo 52, ale nepresahujúcou 80) UNS 11.- 7.3

520615 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    125 decitex  (metrické číslo väčšie
    ako 80):

52061510 --- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
     125 decitexov, nie však menšou ako
     83,33 decitexov (metrické číslo väčšie
     ako 80 ale nepresahujúce 120) UNS 11.- 7.3

52061590 --- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
     83,33 decitexov (metrické číslo väčšie
     ako 120) UNS 11.- 7.3
- Jednoduchá priadza z česaných
  vlákien:

52062100 -- S dĺžkovou hmotnos�ou 714,29 deci-
    texov alebo väčšou (metrické číslo
    nepresahujúce 14) UNS 12.- 7.3 -50

52062200 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    714,29 decitexov, nie však menšou ako
    232,56 decitexov (presahujúcou metrické
    číslo 14, ale nepresahujúce 43) UNS 9.- 7.3 -50

52062300 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    232,56  decitexov, nie však menšou ako
    192,31 decitexov (presahujúcou metrické
    číslo 43, ale nepresahujúce 52) UNS 11.- 7.3 -50

52062400 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    192,31  decitexov, nie však menšou ako
    125,00 decitexov (presahujúcou metric-
     ké číslo 52, ale nepresahujúcou 80) UNS 11.- 7.3 -50

520625 -- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
    125 decitex  (metrické číslo väčšie
    ako 80):

52062510 --- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
     125 decitexov, nie však menšou ako
     83,33 decitexov (metrické číslo väčšie
     ako 80 ale nepresahujúce 120) UNS 11.- 3.7 -50
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52062590 --- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
     83,33 decitexov (metrické číslo väčšie
     ako 120) UNS 11.- 3.7 -50
- Násobná (zosúkaná) alebo káblova-
  ná priadza z nečesaných vlákien:

52063100 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
    hmotnos�ou 714,29 decitexov alebo
    väčšou (metrické číslo jednoduchej
    priadze nepresahujúce 14) UNS 12.- 7.3 -50

52063200 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
    hmotnos�ou menšou ako 714,29 deci-
    texov, nie však menšou ako 232,56 deci-
    texov (metrické číslo jednoduchej pria-
    dze väčšie ako 14, ale nepresahujúce 43) UNS 9.- 7.3 -50

52063300 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
    hmotnos�ou menšou ako 232,56 deci-
    texov, nie však menšou ako 192,31 deci-
    texov (metrické číslo jednoduchej pria-
    dze väčšie ako 43, ale nepresahujúce 52) UNS 11.- 7.3 -50

52063400 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
    hmotnos�ou menšou ako 192,31 deci-
    texov, nie však menšou ako 125 deci-
    texov (metrické číslo jednoduchej pria-
    dze väčšie ako 52, ale nepresahujúce 80) UNS 11.- 7.3 -50

520635 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
    hmotnos�ou menšou ako 125 decitexov
    (metrické číslo jednoduchej priadze
    väčšie ako 80):

52063510 --- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
     hmotnos�ou menšou ako 125 decitexov,
     nie však menšou ako 83,33 decitexov
     (metrické číslo jednoduchej priadze
     väčšie ako 80, ale nepresahujúce 120) UNS 11.- 7.3 -50

52063590 --- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
     hmotnos�ou menšou ako 83,33 decitexov,
     (metrické číslo jednoduchej priadze
     väčšie ako 120) UNS 11.- 7.3 -50
- Násobná (zosúkaná)  alebo káblo-
   vaná, z česaných vlákien:

52064100 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
    hmotnos�ou 714,29 decitexov alebo
    väčšou (metrické číslo jednoduchej
    priadze nepresahujúce 14) UNS 12.- 7.3 -50

52064200 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
    hmotnos�ou menšou ako 714,29 deci-
    texov, nie však menšou ako 232,56 deci-
    texov (metrické číslo jednoduchej pria-
    dze väčšie ako 14, ale nepresahujúce 43) UNS 9.- 7.3 -50

52064300 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
    hmotnos�ou menšou ako 232,56 deci-
    texov, nie však menšou ako 192,31 deci-
    texov (metrické číslo jednoduchej pria-
    dze väčšie ako 43, ale nepresahujúce 52) UNS 11.- 7.3 -50

52064400 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
    hmotnos�ou menšou ako 192,31 deci-
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    texov, nie však menšou ako 125 deci-
    texov (metrické číslo jednoduchej pria-
    dze väčšie ako 52, ale nepresahujúce 80) UNS 11.- 7.3 -50

520645 -- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
    hmotnos�ou menšou ako 125 decitexov
    (metrické číslo jednoduchej priadze
    väčšie ako 80):

52064510 --- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
     hmotnos�ou menšou ako 125 decitexov,
     nie však menšou ako 83,33 decitexov
     (metrické číslo jednoduchej priadze
     väčšie ako 80, ale nepresahujúce 120) UNS 11.- 1.9 -100

52064590 --- Z jednoduchej priadze s dĺžkovou
     hmotnos�ou menšou ako 83,33 decitexov,
     (metrické číslo jednoduchej priadze
     väčšie ako 120) UNS 11.- 1.9 -100

5207 Bavlnená priadza  (iná ako šijacia ni�)
upravená na predaj v malom:

52071000 - Obsahujúca najmenej  85% hmotnoti UNS 11.- 3.6 -100
   bavlny

52079000 - Ostatná UNS 11.- 3.6 -100

5208 Bavlnené tkaniny obsahujúce najme-
nej 85% hmotnosti bavlny  a majúce
plošnú hmotnos� najviac 200 g.m-2:

- Nebielené:
520811 -- V plátnovej väzbe s hmotnos�ou naj-

    viac 100 g.m-2:
52081110 --- Tkaniny na výrobu bandáží, obvä-

     zov a lekárskych mulov (gáza) UNS 25.- 4.8 -50
52081190 --- Ostatné UNS 25.- 4.8 -50
520812 -- V plátnovej väzbe s hmotnos�ou väč-

    šou ako 100 g.m-2:
--- V plátnovej  väzbe  s  hmotnos�ou
      väčšou ako 100 g.m -2, nie však väčšou 
      ako 130 g.m-2 a v šírke:

52081211 ---- Nepresahujúcej  115 cm UNS 25.- 4.8 -50
52081213 ---- Väčšej  ako 115 cm, ale nepresa-

      hujúcej  145 cm UNS 25.- 4.8 -50
52081215 ---- Väčšej  ako 145 cm, ale nepresa-

       hujúcej  165 cm UNS 25.- 4.8 -50
52081219 ---- Väčšej  ako 165 cm UNS 25.- 4.8 -50

--- V plátnovej  väzbe  s  hmotnos�ou
     väčšou ako 130 g.m -2  a v šírke:

52081291 ---- Nepresahujúcej  115 cm UNS 25.- 4.8 -50
52081293 ---- Väčšej  ako 115 cm, ale nepresa-

       hujúcej  145 cm UNS 25.- 4.8 -50
52081295 ---- Väčšej  ako 145 cm, ale nepresa-

      hujúcej  165 cm UNS 25.- 4.8 -50
52081299 ---- Väčšej  ako 165 cm UNS 25.- 4.8 -50
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52081300 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-
    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 25.- 4.8 -50

52081900 -- Ostatné tkaniny UNS 25.- 4.8 -50
- Bielené:

520821 -- V plátnovej  väzbe  s hmotnos�ou
    najviac 100 g.m-2 :

52082110 --- Tkaniny na výrobu bandáží, obvä-
     zov a lekárskych mulov (gáza) UNS 50.- 7.4

52082190 --- Ostatné UNS 50.- 7.4
520822 -- V plátnovej väzbe s hmotnos�ou väč-

    šou ako 100 g.m-2:
--- V plátnovej  väzbe  s  hmotnos�ou
     väčšou ako 100 g.m -2 , nie však väč-
     šou ako 130 g.m-2  a v šírke:

52082211 ---- Nepresahujúcej  115 cm UNS 50.- 7.4
52082213 ---- Väčšej  ako 115 cm, ale nepresa-

       hujúcej  145 cm UNS 50.- 7.4
52082215 ---- Väčšej  ako 145 cm, ale nepresa-

       hujúcej  165 cm UNS 50.- 7.4
52082219 ---- Väčšej  ako 165 cm UNS 50.- 7.4

--- V plátnovej  väzbe  s  hmotnos�ou
      väčšou ako 130 g.m -2  a v šírke:

52082291 ---- Nepresahujúcej  115 cm UNS 50.- 7.4
52082293 ---- Väčšej  ako 115 cm, ale nepresa-

       hujúcej  145 cm UNS 50.- 7.4
52082295 ---- Väčšej  ako 145 cm, ale nepresa-

       hujúcej  165 cm UNS 50.- 7.4
52082299 ---- Väčšej  ako 165 cm UNS 50.- 7.4
52082300 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 7.4

52082900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 7.4
- Farbené:

52083100 -- V plátnovej  väzbe  s hmotnos�ou
    najviac 100 g.m-2 UNS 50.- 10.9

520832 -- V plátnovej väzbe s hmotnos�ou väč-
    šou ako 100 g.m-2:
--- V plátnovej  väzbe  s  hmotnos�ou
      väčšou ako 100 g.m -2, nie však väč-
      šou ako 130 g.m-2  a v šírke:

52083211 ---- Nepresahujúcej  115 cm UNS 50.- 10.9
52083213 ---- Väčšej ako 115 cm, ale nepresa-

       hujúcej  145 cm UNS 50.- 10.9
52083215 ---- Väčšej  ako 145 cm, ale nepresa-

       hujúcej  165 cm UNS 50.- 10.9
52083219 ---- Väčšej  ako 165 cm UNS 50.- 10.9

--- V plátnovej  väzbe  s  hmotnos�ou
      väčšou ako 130 g.m -2  a v šírke:

52083291 ---- Nepresahujúcej  115 cm UNS 50.- 10.9
52083293 ---- Väčšej ako 115 cm, ale nepresa-

       hujúcej  145 cm UNS 50.- 10.9
52083295 ---- Väčšej  ako 145 cm, ale nepresa-

       hujúcej  165 cm UNS 50.- 10.9
52083299 ---- Väčšej  ako 165 cm UNS 50.- 10.9
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52083300 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-
    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 10.9

52083900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 10.9
- Z rôznofarebných priadzí:

52084100 -- V plátnovej  väzbe  s hmotnos�ou
    nepresahujúcou 100 g.m-2 UNS 50.- 10.9

52084200 -- V plátnovej  väzbe  s hmotnos�ou
    väčšou ako 100 g.m -2 UNS 50.- 10.9

52084300 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-
    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 10.9

52084900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 10.9
- Potlačené:

52085100 -- V plátnovej  väzbe  s hmotnos�ou
    nepresahujúcou 100 g.m-2 UNS 50.- 7.4

520852 -- V plátnovej  väzbe  s hmotnos�ou
    väčšou ako 100 g.m -2

52085210 --- V plátnovej  väzbe  s  hmotnos�ou
      väčšou ako 100 g.m -2, nie však väč-
      šou ako 130 g.m-2 UNS 50.- 7.4

52085290 --- V plátnovej  väzbe  s  hmotnos�ou
      väčšou ako 130 g.m -2 UNS 50.- 7.4

52085300 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-
    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 7.4

52085900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 7.4

5209 Bavlnené tkaniny obsahujúce najme-
nej 85% hmotnosti bavlny  a s hmot-
nos�ou väčšou ako 200 g.m -2:

- Nebielené:
52091100 -- V plátnovej väzbe UNS 25.- 4.8 -50
52091200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 25.- 4.8 -50

52091900 -- Ostatné tkaniny UNS 25.- 4.8 -50
- Bielené:

52092100 -- V plátnovej väzbe UNS 50.- 5.5 -50
52092200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 5.5 -50

52092900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 5.5
- Farbené:

52093100 -- V plátnovej väzbe UNS 50.- 7.4
52093200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 10.9

52093900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 7.4
- Z rôznofarebných priadzí:

52094100 -- V plátnovej väzbe UNS 50.- 5.5
52094200 -- Tkaniny nazývané "denim" UNS 50.- 11.3
52094300 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-
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    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 7.4

520949 -- Ostatné tkaniny:
52094910 --- Žakárové tkaniny v šírke väčšej ako

     115 cm, nie však väčšej ako 140 cm UNS 50.- 5.5
52094990 --- Ostatné UNS 50.- 5.5

- Potlačené:
52095100 -- V plátnovej väzbe UNS 50.- 7.4
52095200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 7.4

52095900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 7.4

5210 Bavlnené tkaniny obsahujúce menej
ako 85% hmotnosti bavlny v zmesi hlav-
ne alebo výlučne s chemickými vlák-
nami a s hmotnos�ou nepresahujúcou
200 g.m-2:

- Nebielené:
521011 -- V plátnovej väzbe:
52101110 --- V šírke nepresahujúcej 165 cm UNS 25.- 4.8 -50
52101190 --- V šírke väčšej ako 165 cm UNS 25.- 4.8 -50
52101200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 25.- 4.8 -50

52101900 -- Ostatné tkaniny UNS 25.- 4.8 -50
- Bielené:

521021 -- V plátnovej väzbe:
52102110 --- V šírke nepresahujúcej 165 cm UNS 50.- 5.5
52102190 --- V šírke väčšej ako 165 cm UNS 50.- 5.5
52102200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 5.5

52102900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 5.5
- Farbené:

521031 -- V plátnovej väzbe:
52103110 --- V šírke nepresahujúcej 165 cm UNS 50.- 7.4
52103190 --- V šírke väčšej ako 165 cm UNS 50.- 7.4
52103200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 7.4

52103900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 7.4
- Z rôznofarebných priadzí:

52104100 -- V plátnovej väzbe UNS 50.- 5.5
52104200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 5.5

52104900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 5.5
- Potlačené:

52105100 -- V plátnovej väzbe UNS 50.- 7.4
52105200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 7.4
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52105900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 7.4

5211 Bavlnené tkaniny obsahujúce menej
ako 85% hmotnosti bavlny v zmesi hlav-
ne alebo výlučne s chemickými vlák-
nami a s hmotnos�ou  väčšou ako
200 g.m-2:

- Nebielené:
52111100 -- V plátnovej väzbe UNS 25.- 4.8 -50
52111200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 25.- 4.8 -50

52111900 -- Ostatné tkaniny UNS 25.- 4.8 -50
- Bielené:

52112100 -- V plátnovej väzbe UNS 50.- 7.4
52112200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 5.5

52112900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 5.5
- Farbené:

52113100 -- V plátnovej väzbe UNS 50.- 7.4
52113200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 7.4

52113900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 7.4
- Z rôznofarebných priadzí:

52114100 -- V plátnovej väzbe UNS 50.- 7.4
52114200 -- Tkaniny nazývané "denim" UNS 50.- 11.3
52114300 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 7.4

521149 -- Ostatné tkaniny:
52114910 --- Žakárové tkaniny UNS 50.- 7.4
52114990 --- Ostatné UNS 50.- 7.4

- Potlačené:
52115100 -- V plátnovej väzbe UNS 50.- 7.4
52115200 -- Vo väzbe trojväzbový alebo štvor-

    väzbový keper vrátane väzby krížo-
    vého kepra UNS 50.- 7.4

52115900 -- Ostatné tkaniny UNS 50.- 7.4

5212 Ostatné bavlnené tkaniny:

- S hmotnos�ou najviac 200 g.m -2:
521211 -- Nebielené:
52121110 --- V zmesi  hlavne alebo výlučne

      s ¾anom UNS 25.- 4.8 -50
52121190 --- V inej zmesi UNS 25.- 4.8 -50
521212 -- Bielené:
52121210 --- V zmesi  hlavne alebo výlučne

      s ¾anom UNS 50.- 5.5
52121290 --- V inej zmesi UNS 50.- 5.5
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521213 -- Farbené:
52121310 --- V zmesi  hlavne alebo výlučne

      s ¾anom UNS 50.- 7.4
52121390 --- V inej zmesi UNS 50.- 7.4
521214 -- Z rôznofarebných priadzí:
52121410 --- V zmesi  hlavne alebo výlučne

      s ¾anom UNS 50.- 7.4
52121490 --- V inej zmesi UNS 50.- 7.4
521215 -- Potlačené:
52121510 --- V zmesi  hlavne alebo výlučne

      s ¾anom UNS 50.- 7.4
52121590 --- V inej zmesi UNS 50.- 7.4

- S hmotnos�ou najviac 200 g.m -2:
521221 -- Nebielené:
52122110 --- V zmesi  hlavne alebo výlučne

      s ¾anom UNS 25.- 4.8 -50
52122190 --- V inej zmesi UNS 25.- 4.8 -50
521222 -- Bielené:
52122210 --- V zmesi  hlavne alebo výlučne

      s ¾anom UNS 50.- 5.5
52122290 --- V inej zmesi UNS 50.- 5.5
521223 -- Farbené:
52122310 --- V zmesi  hlavne alebo výlučne

      s ¾anom UNS 50.- 7.4
52122390 --- V inej zmesi UNS 50.- 7.4
521224 -- Z rôznofarebných priadzí:
52122410 --- V zmesi  hlavne alebo výlučne

      s ¾anom UNS 50.- 7.4
52122490 --- V inej zmesi UNS 50.- 7.4
521225 -- Potlačené:
52122510 --- V zmesi  hlavne alebo výlučne

      s ¾anom UNS 50.- 7.4
52122590 --- V inej zmesi UNS 50.- 7.4
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53. kapitola

Iné rastlinné textilné vlákna;
 papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze

Doplnková poznámka

1. A. V zmysle podpoložiek 5306 10 90, 5306 20 90 a 5308 20 90 výraz „upravené na predaj v malom“ vo vz�ahu
k priadzi [jednoduchá, násobená (zosúkaná) alebo káblovaná] sa rozumie, s prihliadnutím na výnimky
uvedené v odseku B, upravená priadza:
a) v klbkách alebo na kartónoch, na cievkách, na dutinkách alebo podobných podložkách s hmotnos�ou (vrátane

podložiek) nepresahujúcou 200 g;
b) v pradenách s hmotnos�ou nepresahujúcou 125 g;
c) v pradenách, ktoré sa skladajú z nieko¾kých malých pradien oddelených ni�ou, ktorá ich robí od seba

nezávislými, s hmotnos�ou každého pradena nepresahujúcou 125 g.
B. Výnimky:

a) násobená (zosúkaná) alebo káblovaná priadza, nebielená, v pradenách;
b) násobená (zosúkaná) alebo káblovaná priadza, upravená:

I. krížom motané pradená; alebo
II. upravená na podložkách alebo iným spôsobom na použitie v textilnom priemysle (napr. na potáčoch,

cievkach na zosúkacie stroje alebo v tvare kuže¾ových cievok, útkových cievok alebo návinov na vyšívacie
stroje).
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5301 ¼an surový alebo spracovaný, ale ne-
spradený; ¾anová kúde¾ a ¾anový od-
pad (vrátane odpadu z priadze a trha-
ného materiálu:

53011000 - ¼an surový alebo máčaný UNS 12.- 11.-
- ¼an lámaný, trepaný, vyčesaný alebo
   inak spracovaný ale nespradený:

53012100 -- Lámaný alebo trepaný UNS 12.- 11.-
53012900 -- Ostatný UNS bez cla bez cla
530130 - ¼anová kúde¾ a ¾anový odpad:
53013010 -- ¼anová kúde¾ UNS bez cla bez cla
53013090 -- ¼anový odpad UNS bez cla bez cla

5302 Pravé konope (Canabis sativa L.), suro-
vé alebo spracované, ale nespradené;
kúde¾ a odpad z pravých konopí
(vrátane odpadu z priadze a trhaného
materiálu):

53021000 - Pravé konope, surové alebo máčané UNS bez cla bez cla
53029000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

5303 Juta a iné textilné lykové vlákna (s vý-
nimkou ¾anu, pravých konopí a ramie),
surové, spracované ale nespradené;
kúde¾ a odpad z týchto vlákien (vráta-
ne odpadu z  priadze a trhaného mate-
riálu):

53031000 - Juta a iné textilné lykové vlákna, suro-
   vé alebo máčané UNS bez cla bez cla

53039000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

5304 Sisalové a iné textilné vlákna rodu
Agáve, surové alebo spracované, ale
nespradené; kúde¾ a odpad z týchto
vlákien (vrátane odpadu z priadze a
trhaného materiálu):

53041000 - Sisalové a iné textilné vlákna rodu
   Agáve,  surové UNS bez cla bez cla

53049000 - Ostatné UNS bez cla bez cla

5305 Kokosové, abakové (manilské konope
alebo Musa textilis Nee), ramiové
a ostatné rastlinné textilné vlákna
inde neuvedené ani nezahrnuté,
surové alebo spracované, ale ne-
spradené; kúde¾, výčesky a odpad
z týchto vlákien (vrátane odpadu
z priadze a trhaného materiálu):
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- Kokosové:
53051100 -- Surové UNS bez cla bez cla
53051900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

- Abakové:
53052100 -- Surové UNS bez cla bez cla
53052900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

- Ostatné:
53059100 -- Surové UNS bez cla bez cla
53059900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

5306 ¼anová priadza:

530610 - Jednoduchá:
-- Neupravená na predaj v malom:
--- S dĺžkovou hmotnos�ou 833,3 decitexov a
      väčšou (nepresahujúcou metrické číslo
      12):

53061011 ---- Nebielená UNS 5.- 1.4 -100
53061019 ---- Ostatná UNS 5.- 1.4 -100

--- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
     833,3 decitexov, nie však menšou ako
     277,8 decitexov (metrické číslo väčšie
      ako 12, ale nepresahujúce 36):

53061031 ---- Nebielená UNS 5.- 1.4 -100
53061039 ---- Ostatná UNS 5.- 1.4 -100
53061050 --- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako

     277,8 decitexov (metrické číslo väčšie
     ako 36) UNS 5.- 1.4 -100

53061090 -- Upravená na predaj v malom UNS 5.- 1.4 -100
530620 - Násobená (zosúkaná) alebo káblo-

   vaná:
-- Neupravená na predaj v malom:

53062011 --- Nebielená UNS 12.- 1.4 -100
53062019 --- Ostatná UNS 12.- 1.4 -100
53062090 -- Upravená na predaj v malom UNS 12.- 1.4 -100

5307 Priadza z jutových alebo inśch textil-
ných lykových vlákien čísla 5303:

530710 - Jednoduchá:
53071010 -- S dĺžkovou hmotnos�ou 1000 decitexov

    alebo menšou (metrické číslo 10 ale-
    bo väčšie) UNS 46.- 8.1 -50

53071090 -- S dĺžkovou hmotnos�ou väčšou ako
    1000 decitexov (metrické číslo menšie
     ako 10) UNS 46.- 8.1 -50

53072000 - Násobená (zosúkaná) alebo káblovaná UNS 46.- 7.4 -50

5308 Priadza z ostatných rastlinnśch textil-
ných vlákien;  papierová priadza:

53081000 - Kokosová priadza UNS 70.- bez cla
530820 - Priadza z pravých konopí:
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53082010 -- Neupravená na predaj v malom UNS 18.- bez cla
53082090 -- Upravená na predaj v malom UNS 18.- bez cla
53083000 - Papierová priadza UNS 20.- bez cla
530890 - Ostatná:

-- Priadza z ramie:
53089011 --- S dĺžkovou hmotnos�ou 833,3 decitexov 

     a väčšou (nepresahujúcou metrické číslo
      12) UNS 20.- bez cla

53089013 --- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako UNS 20.- bez cla
     833,3 decitexov, nie však menšou ako
     277,8 decitexov (metrické číslo väčšie
      ako 12, ale nepresahujúce 36) UNS 20.- bez cla

53089019 --- S dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
     277,8 decitexov (metrické číslo väčšie
     ako 36) UNS 20.- bez cla

53089090 -- Ostatná UNS 20.- bez cla

5309 ¼anové tkaniny:

- Obsahujúce najmenej 85% hmotnosti
   ¾anu:

530911 -- Nebielené alebo bielené:
--- Nebielené s hmotnos�ou:

53091111 ---- Nepresahujúcou 400 g.m-2 UNS 32.- 11.3
53091119 ---- Presahujúcou 400 g.m-2 UNS 32.- 11.3
53091190 --- Bielené UNS 32.- 11.3
530919 -- Ostatné:
53091910 --- Farbené alebo z priadze rôznej farby UNS 35.- 11.3
53091990 --- Potlačené UNS 35.- 11.3

- Obsahujúce menej ako 85 % hmot-
   nosti ¾anu:

530921 -- Nebielené alebo bielené:
53092110 --- Nebielené UNS 32.- 6.3
53092190 --- Bielené UNS 32.- 6.3
530929 -- Ostatné:
53092910 --- Farbené alebo z priadze rôznej farby UNS 32.- 6.3
53092990 --- Potlačené UNS 32.- 6.3

5310 Tkaniny z jutových alebo iných textil-
ných  lykových vlákien čísla 5303:

531010 - Nebielené:
53101010 -- V šírke nepresahujúcej  150 cm UNS 40.- 4.1 -50
53101090 -- V šírke presahujúcej  150 cm UNS 40.- 4.1 -50
53109000 - Ostatné UNS 35.- 4.6 -50

531100 Tkaniny z ostatných rastlinných textil-
ných vlákien; tkaniny z papierovej
priadze:

53110010 - Z ramie UNS 34.- 7.1 -50
53110090 - Ostatné UNS 34.- 7.1 -50
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54. kapitola

Chemický (syntetický alebo umelý) hodváb

Poznámky

1. Výraz „chemické vlákna“ znamená v celej nomenklatúre strižové vlákna a hodváb (nekonečné vlákna) z orga-
nických polymérov vyrobené priemyselne, a to:
a) polymerizáciou organických monomérov, ako sú polyamidy, polyestery, polyuretány alebo polyvinylové

deriváty; alebo
b) chemickou premenou prírodných organických polymérov (napr. celulózy, kazeínu, proteínu alebo

z morských rias), ako je viskóza, acetát celulózy, meïnatá viskóza alebo alginátové vlákna.
Výrazy „syntetické“ a „umelé“ použité vo vz�ahu k vláknam znamenajú:
   syntetické: vlákna pod¾a definície v odseku a),
   umelé: vlákna pod¾a definície v odseku b).
Výrazy „chemické“, „syntetické“ a „umelé“ majú rovnaký význam, ak sa používajú vo vz�ahu k „textilným
materiálom“.

2. Čísla 5402 a 5403 sa nevz�ahujú na káble zo syntetického alebo umelého hodvábu uvedeného v kapitole 55.
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5401 Šijacie nite z chemického hodvábu,
tiež upravené na predaj v malom:

540110 - Zo syntetického hodvábu:
-- Neupravené na predaj v malom:

54011011 --- Jadrové nite UNS 66.- 8.9
54011019 --- Ostatné UNS 66.- 8.9
54011090 -- Upravené na predaj v malom UNS 66.- 8.9
540120 - Z umelého hodvábu:
54012010 -- Neupravené na predaj v malom UNS 56.- 7.6
54012090 -- Upravené na predaj v malom UNS 56.- 7.6

5402 Priadza zo syntetického hodvábu (iná
ako šijacia ni�), neupravená na predaj
v malom, vrátane syntetického mono-
filu s dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
67 decitexov:

540210 - Vysokopevnostná priadza z nylonu
   alebo iných polyamidov:

54021010 -- Z aromatických polyamidov UNS 56.- bez cla
54021090 -- Ostatná UNS 56.- 8.7
54022000 - Vysokopevnostná priadza z polyeste-

   rov UNS 52.- 8.2
- Tvarovaná priadza:

540231 -- Z  nylonu alebo iných polyamidov,
    ktorých jednotlivé vlákno má dĺž-
    kovú hmotnos� najviac 50 texov:

54023110 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-
     kovú hmotnos� najviac 5 texov UNS 66.- 8.9

54023130 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-
     kovú hmotnos� väčšiu ako 5 texov,
     najviac však 33 texov UNS 66.- 8.9

54023190 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-
     kovú hmotnos�  väčšiu ako 33 texov,
     najviac však 50 texov UNS 66.- 8.9

54023200 -- Z  nylonu alebo iných polyamidov,
    ktorých jednotlivé vlákno má dĺž-
    kovú hmotnos� väčšiu ako 50 texov UNS 66.- 8.9

540233 -- Z polyesterov:
54023310 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos� najviac 14 texov UNS 52.- 8.2
54023390 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos� väčšiu ako 14 texov UNS 52.- 8.2
540239 -- Ostatná:
54023910 --- Z polypropylénu UNS 52.- 8.2
54023990 --- Ostatná UNS 52.- 8.2

- Ostatná priadza, jednoduchá, nekrú-
   tená alebo krútená najviac 50 zákru-
   tov na meter:

540241 -- Z nylonu alebo iných polyamidov
54024110 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos�  najviac  7 texov UNS 70.- 9.1
54024130 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-
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     kovú hmotnos�  väčšiu ako 7 texov,
     najviac však 33 texov UNS 70.- 9.1

54024190 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-
     kovú hmotnos�  väčšiu ako 33 texov UNS 70.- 9.1

54024200 -- Z polyesterov čiastočne orientovaných UNS 52.- bez cla
540243 -- Z polyesterov, ostatná:
54024310 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos� najviac 14 texov UNS 52.- 8.2
54024390 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos�  väčšiu ako 14 texov UNS 52.- 8.2
540249 -- Ostatná:
54024910 --- Elastomerná UNS 52.- bez cla

--- Ostatná:
54024991 ---- Z polypropylénu UNS 52.- 8.2
54024999 ---- Ostatná UNS 52.- 8.2

- Ostatná priadza, jednoduchá, krúte-
   ná viac ako 50 zákrutov na meter:

540251 -- Z nylonu alebo iných polyamidov:
54025110 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos� najviac 7 texov UNS 52.- bez cla
54025130 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos� väčšiu ako 7 texov,
     najviac však 33 texov UNS 52.- bez cla

54025190 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-
     kovú hmotnos� väčšiu ako 33 texov UNS 52.- bez cla

540252 -- Z polyesterov:
54025210 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos� najviac 14 texov UNS 52.- 8.2
54025290 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos�  väčšiu ako 14 texov UNS 52.- 8.2
540259 -- Ostatná:
54025910 --- Z polypropylénu UNS 52.- 8.2
54025990 --- Ostatná UNS 52.- 8.2

- Ostatná priadza,  násobená (zosúka-
   ná)  alebo  káblovaná:

540261 -- Z nylonu alebo iných polyamidov:
54026110 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos� najviac 7 texov UNS 61.- bez cla
54026130 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos� väčšiu ako 7 texov,
     najviac však 33 texov UNS 61.- bez cla

54026190 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-
     kovú hmotnos� väčšiu ako 33 texov UNS 61.- bez cla

540262 -- Z polyesterov:
54026210 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos� najviac 14 texov UNS 52.- 8.2
54026290 --- Ktorej jednotlivé vlákno má dĺž-

     kovú hmotnos�  väčšiu ako 14 texov UNS 52.- 8.2
540269 -- Ostatná:
54026910 --- Z polypropylénu UNS 52.- 8.2
54026990 --- Ostatná UNS 52.- 8.2

5403 Priadza z umelého hodvábu (iná ako
šijacia  ni�), neupravená na predaj
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v malom, vrátane umelého monofilu
s dĺžkovou hmotnos�ou menšou ako
67 decitex:

54031000 - Vysokopevnostná priadza z viskózo-
   vého vlákna UNS 70.- 7.-

540320 - Tvarovaná piadza:
54032010 -- Z acetátu celulózy UNS 66.- bez cla
54032090 -- Ostatná UNS 66.- bez cla

- Ostatná priadza jednoduchá:
54033100 -- Z viskózového vlákna nekrútená, ale-

    bo krútená najviac 120 zákrutov na
    meter UNS 70.- 7.-

54033200 -- Z viskózového vlákna,  krútená,
   viac ako 120 zákrutov  na meter UNS 70.- 7.-

540333 -- Z acetátu celulózy:
54033310 --- Jednoduchá, nekrútená alebo so

     zákrutom najviac 250 na meter UNS 70.- bez cla
54033390 --- Ostatná UNS 70.- bez cla
54033900 -- Ostatná UNS 60.- bez cla -50

- Ostatná priadza, násobená (zosúka-
   ná) alebo káblovaná:

54034100 -- Z viskózového vlákna UNS 70.- bez cla
54034200 -- Z acetátu celulózy UNS 70.- bez cla -50
54034900 -- Ostatná UNS 60.- 8.7 -50

5404 Syntetický  monofil s dĺžkovou hmot-
nos�ou 67 decitex  alebo väčšou, kto-
rého žiadny rozmer v priereze nepre-
sahuje 1 mm; pásiky a podobné tvary
(napr. umelá slama) zo syntetic-
kých textilných materiálov so zrete¾nou
šírkou nepresahujúcou 5 mm:

540410 - Monofil:
54041010 -- Elastomerný UNS 9.- bez cla
54041090 -- Ostatný UNS 9.- 8.2
540490 - Ostatný:

-- Z polypropylénu:
54049011 --- Ozdobná stužka používaná

     na balenie UNS 9.- 8.2
54049019 --- Ostatný UNS 9.- 8.2
54049090 -- Ostatný UNS 9.- 8.2

54050000 Umelś   monofil  s  dĺžkovou  hmot-
nos�ou 67  decitex  alebo  väčšou, kto-
rého žiadny rozmer v priereze nepre-
sahuje 1 mm; pásiky a podobné tvary
z umelých textilných materiálov
(napr. umelá slama) so zrete¾nou
šírkou nepresahujúcou 5 mm UNS 5.- 4.6 -50
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5406 Priadza z chemického hodvábu (iná
ako šijacia ni�), upravená na predaj
v malom:

54061000 - Priadza zo syntetického hodvábu UNS 10.- 3.5 -100
54062000 - Priadza z umelého hodvábu UNS 10.- 3.5 -100

5407 Tkaniny z priadze zo syntetického hod-
vábu vrátane tkanín vyrobených z ma-
teriálov čísla 5404:

54071000 - Tkaniny vyrobené z vysokopevnost-
   nej  priadze z nylonu alebo iných
   polyamidov alebo polyesterov UNS 15.- 3.8

540720 - Tkaniny vyrobené z pásikov alebo
   podobných tvarov:
-- Z polyetylénu alebo polypropylénu
    v šírke:

54072011 --- Menšej ako 3 m UNS 15.- 9.1
54072019 --- 3 m alebo väčšej UNS 15.- bez cla
54072090 -- Ostatné UNS 15.- 9.1
54073000 - Tkaniny špecifikované v poznámke 9

   k triede XI UNS 15.- 3.8
- Ostatné tkaniny obsahujúce najme-
   nej  85 % hmotnosti hodvábu z nylonu
   alebo iných polyamidov:

54074100 -- Nebielené alebo bielené UNS 15.- 3.5
54074200 -- Farbené UNS 15.- 3.5
54074300 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 15.- 3.5
54074400 -- Potlačené UNS 15.- 3.5

- Ostatné tkaniny obsahujúce najmenej
   nej  85 % hmotnosti tvarovaného po-
   lyesterového hodvábu:

54075100 -- Nebielené alebo bielené UNS 15.- 3.5
54075200 -- Farbené UNS 15.- 3.5
54075300 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 15.- 3.5
54075400 -- Potlačené UNS 15.- 3.5

- Ostatné z tkaniny obsahujúce najmenej
   85 %  hmotnosti polyesterového hodvá-
   bu:

540761 -- Ostatné tkaniny obsahujúce najme-
     nej 85 % hmotnosti netvarovaného
     polyesterového hodvábu:

54076110 --- Nebielené alebo bielené UNS 15.- 3.5
54076130 --- Farbené UNS 15.- 3.5
54076150 --- Z rôznofarebných priadzí UNS 15.- 3.5
54076190 --- Potlačené UNS 15.- 3.5
540769 -- Ostatné:
54076910 --- Nebielené alebo bielené UNS 15.- 3.5
54076990 --- Ostatné UNS 15.- 3.5

- Ostatné tkaniny obsahujúce najmenej
   85 % hmotnosti syntetického hodvábu:

54077100 -- Nebielené alebo bielené UNS 15.- 3.5
54077200 -- Farbené UNS 15.- 3.5
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54077300 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 15.- 3.5
54077400 -- Potlačené UNS 15.- 3.5

- Ostatné tkaniny obsahujúce menej
   ako  85 % hmotnosti syntetického hod-
   vábu v zmesi hlavne alebo výlučne 
   s bavlnou:

54078100 -- Nebielené alebo bielené UNS 15.- 3.5
54078200 -- Farbené UNS 15.- 3.5
54078300 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 15.- 3.5
54078400 -- Potlačené UNS 15.- 3.5

- Ostatné tkaniny:
54079100 -- Nebielené alebo bielené UNS 15.- 3.5
54079200 -- Farbené UNS 15.- 3.5
54079300 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 15.- 3.5
54079400 -- Potlačené UNS 15.- 3.5

5408 Tkaniny z priadze z umelého hodvábu
vrátane tkanín vyrobených z  materiá-
lov čísla 5405:

54081000 - Tkaniny vyrobené z vysokopevnostnej
   priadze z viskózových vlákien UNS 16.- 3.8
- Ostatné tkaniny obsahujúce najme-
   nej 85 % hmotnosti umelého hodvábu
   alebo pásikov, alebo podobných
   tvarov:

54082100 -- Nebielené alebo bielené UNS 12.- 3.5
540822 -- Farbené:
54082210 --- V šírke väčšej ako 135 cm, ale men-

      šej  ako 155 cm, v plátnovej, kepro-
      vej  alebo atlasovej väzbe UNS 12.- 3.5

54082290 --- Ostatné UNS 12.- 3.5
540823 -- Z rôznofarebných priadzí:
54082310 --- Žakárové tkaniny  v šírke väčšej ako

     115 cm, ale menšej ako 140 cm,
     s hmotnos�ou väčšou ako 250 g.m -2 UNS 12.- 3.5

54082390 --- Ostatné UNS 12.- 3.5
54082400 -- Potlačené UNS 12.- 3.5

- Ostatné tkaniny:
54083100 -- Nebielené alebo bielené UNS 12.- 3.5
54083200 -- Farbené UNS 14.- 4.4
54083300 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 14.- 4.4
54083400 -- Potlačené UNS 14.- 4.4
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55. kapitola

Chemické (syntetické alebo umelé) strižné vlákna

Poznámka

1. Čísla 5501 a 5502 sa vz�ahujú len na káble z chemického hodvábu, vytvorené z paralelných filamentov
(nekonečných vlákien) rovnakej dĺžky rovnajúcej sa dĺžke káblov a zodpovedajúce týmto podmienkam:
a) dĺžka presahuje 2 m;
b) skrútenie je menšie ako 5 zákrutov na meter;
c) jednotlivé vlákna majú menšiu dĺžkovú hmotnos� ako 67 decitexov;
d) len na kábel zo syntetického hodvábu: kábel musí by� dĺžený, to znamená, že ho nemožno v smere jeho dĺžky

natiahnu� viac ako o 100 %;
e) celková dĺžková hmotnos� kábla je väčšia ako 20 000 decitexov.
Kábel v dĺžke nepresahujúcej 2 m sa zaraïuje do čísiel 5503 alebo 5504.

Strana 2796 Zbierka zákonov č. 360/1996 Čiastka 127
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5501 Kábel zo syntetického hodvábu:
.

55011000 - Z nylonu alebo iných polyamidov UNS 9.- 8.2
55012000 - Z polyesterov UNS 9.- 6.4
55013000 - Akrylový alebo modakrylový UNS 9.- bez cla
55019000 - Ostatný UNS 20.- 18.2

550200 Kábel z umelého hodvábu:

55020010 - Z viskózového vlákna UNS 9.- bez cla
55020090 - Ostatný UNS 9.- bez cla

5503 Syntetické strižové vlákna, nemykané,
nečesané ani inak nespracované na
spradenie:

550310 - Z nylonu alebo iných polyamidov:
-- Z aromatických polyamidov:

55031011 --- Vysokopevnostných UNS 9.- bez cla
55031019 --- Ostatných UNS 9.- bez cla
55031090 -- Ostatné UNS 9.- bez cla
55032000 - Z polyesterov UNS 9.- 6.4
55033000 - Akrylové alebo modakrylové UNS 9.- bez cla
55034000 - Z polypropylénu UNS 20.- 18.2
550390 - Ostatné:
55039010 -- Chlórovlákna UNS 9.- bez cla
55039090 -- Ostatné UNS 9.- bez cla

5504 Umelé  strižové vlákna,  nemykané,
nečesané ani inak nespracované na
spriadanie:

55041000 - Viskózové vlákna UNS 9.- bez cla
55049000 - Ostatné UNS 9.- 8.2

5505 Odpad z chemických vlákien (vrátane
výčeskov,  odpadu z priadze a trhané-
ho materiálu):

550510 - Zo syntetických vlákien:
55051010 -- Z nylonu alebo iných polyamidov UNS bez cla bez cla
55051030 -- Z polyesterov UNS bez cla bez cla
55051050 -- Akrylnitrilové alebo modakrylové UNS bez cla bez cla
55051070 -- Z polypropylénu UNS bez cla bez cla
55051090 -- Ostatný UNS bez cla bez cla
55052000 - Z umelých vlákien UNS bez cla bez cla

5506 Syntetické strižové vlákna, mykané, če-
sané alebo inak spracované na spria-
danie:
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55061000 - Z nylonu alebo iných polyamidov UNS 10.- bez cla
55062000 - Z polyesterov UNS 10.- bez cla
55063000 - Akrylové alebo modakrylové UNS 10.- 9.1
550690 - Ostatné:
55069010 -- Chlórovlákna UNS 10.- bez cla

-- Ostatné:
55069091 --- Z polypropylénu UNS 10.- bez cla
55069099 --- Ostatné UNS 10.- 9.1

55070000 Umelé  strižové  vlákna,  mykané, če-
sané alebo inak spracované na spria-
danie UNS 10.- bez cla

5508 Šijacia ni� z chemických strižových vlá-
kien, tiež upravená na predaj v malom:

550810 - Zo syntetických strižových vlákien:
-- Neupravené na predaj v malom:

55081011 --- Z polyesterov UNS 35.- 3.4 -100
55081019 --- Z ostatných vlákien UNS 35.- 3.4 -100
55081090 -- Upravené na predaj v malom UNS 35.- 3.4 -100
550820 - Z  umelých strižových vlákien:
55082010 -- Neupravené na predaj v malom UNS 9.- 8.1 -50
55082090 -- Upravené na predaj v malom UNS 20.- 18.4 -50

5509 Priadza (iná ako šijacia ni�) zo synte-
tických strižových vlákien,  neuprave-
ná na predaj v malom:

- Obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti
   strižových vlákien z nylonu alebo
   iných polyamidov:

55091100 -- Jednoduchá priadza UNS 8.- 7.3
55091200 -- Násobná (zosúkaná) alebo káblo-

    vaná priadza UNS 8.- 7.3
- Obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti
   polyesterových strižových vlákien:

550921 -- Jednoduchá priadza:
55092110 --- Nebielená alebo bielená UNS 8.- 7.3
55092190 --- Ostatná UNS 8.- 7.3
550922 -- Násobná (zosúkaná) alebo káblo-

    vaná priadza:
55092210 --- Nebielená alebo bielená UNS 8.- 7.3
55092290 --- Ostatná UNS 8.- 7.3

- Obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti
   akrylových alebo modakrylových
   strižových vlákien:

550931 -- Jednoduchá priadza:
55093110 --- Nebielená alebo bielená UNS 8.- 7.3
55093190 --- Ostatná UNS 8.- 7.3
550932 -- Násobná (zosúkaná) alebo káblo-

    vaná priadza:
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55093210 --- Nebielená alebo bielená UNS 8.- 7.3
55093290 --- Ostatná UNS 8.- 7.3

- Iná priadza obsahujúca najmenej
   85 % hmotnosti syntetických strižových
   vlákien:

550941 -- Jednoduchá priadza:
55094110 --- Nebielená alebo bielená UNS 8.- 7.3
55094190 --- Ostatná UNS 8.- 7.3
550942 -- Násobná (zosúkaná) alebo káblovaná

    priadza:
55094210 --- Nebielená alebo bielená UNS 8.- 7.3
55094290 --- Ostatná UNS 8.- 7.3

- Iná priadza z polyesterových strižo-
   vých vlákien:

55095100 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s ume-
    lými strižovými vláknami UNS 8.- 7.3

550952 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou
    alebo jemnými chlpmi zvierat:

55095210 --- Nebielená alebo bielená UNS 8.- 7.3
55095290 --- Ostatná UNS 8.- 7.3
55095300 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou UNS 9.- 8.2
55095900 -- Ostatná UNS 9.- 8.2

- Iná priadza z akrylových alebo moda-
   krylových  strižových vlákien:

550961 -- V zmesi hlavne alebo výlučne  s vlnou
    alebo jemnými chlpmi zvierat:

55096110 --- Nebielená alebo bielená UNS 9.- 8.2
55096190 --- Ostatná UNS 9.- 8.2
55096200 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s bavl-

    nou UNS 9.- 8.2
55096900 -- Ostatná UNS 9.- 8.2

- Ostatná priadza:
550991 -- V zmesi hlavne alebo výlučne  s vlnou

    alebo jemnými chlpmi zvierat:
55099110 --- Nebielená alebo bielená UNS 9.- 8.2
55099190 --- Ostatná UNS 9.- 8.2
55099200 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s bavl-

     nou UNS 9.- 8.2
55099900 -- Ostatná UNS 9.- 8.2

5510 Priadza (iná ako šijacia ni�) z ume-
lých strižových vlákien, neupravená
na predaj v malom:

- Obsahujúca najmenej 85 % hmotnos-
   ti umelých strižových vlákien:

55101100 -- Jednoduchá priadza UNS 9.- 8.2
55101200 -- Násobná (zosúkaná) alebo káblova-

    ná priadza UNS 9.- 8.2
55102000 - Iná priadza v zmesi hlavne alebo vý-

   lučne s vlnou alebo jemnými  chlpmi
   zvierat UNS 9.- 8.2

55103000 - Iná priadza v zmesi hlavne alebo vý-
   lučne s bavlnou UNS 9.- 8.2
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55109000 - Ostatná priadza UNS 9.- 8.2

5511 Priadza (iná ako šijacia ni�) z chemic-
kých strižových vlákien, upravená
na predaj v malom:

55111000 - Zo syntetických strižových vlákien ob-
   sahujúcich najmenej  85 % hmotnosti
   týchto vlákien UNS 27.- 3.4 -100

55112000 - Zo syntetických strižových vlákien ob-
   sahujúcich menej ako 85 % hmotnosti
   týchto vlákien UNS 40.- 3.4 -100

55113000 - Z umelých strižových vlákien UNS 3.7 3.4 -100

5512 Tkaniny zo syntetických strižových vlá-
kien obsahujúce najmenej 85 % hmot-
nosti syntetických strižových vlákien:

- Obsahujúce najmenej  85 % hmotnos-
   ti polyesterových strižových vlákien:

55121100 -- Nebielené alebo bielené UNS 16.- 4.5
551219 -- Ostatné:
55121910 --- Potlačené UNS 18.- 5.4
55121990 --- Ostatné UNS 18.- 5.4

- Obsahujúce najmenej  85 % hmotnosti
   akrylových alebo modakrylových
   strižových vlákien:

55122100 -- Nebielené alebo bielené UNS 16.- 4.5
551229 -- Ostatné:
55122910 --- Potlačené UNS 16.- 4.5
55122990 --- Ostatné UNS 16.- 4.5

- Ostatné:
55129100 -- Nebielené alebo bielené UNS 16.- 4.5
551299 -- Ostatné:
55129910 --- Potlačené UNS 18.- 5.4
55129990 --- Ostatné UNS 18.- 5.4

5513 Tkaniny zo syntetických strižových vlá-
kien obsahujúce menej ako 85 %
hmotnosti týchto  vlákien v zmesi hlav-
ne alebo výlučne s bavlnou, ktoré
majú hmotnos� najviac 170 g.m -2 :

- Nebielené alebo bielené:
551311 -- Z  polyesterových strižových vlákien

    v plátnovej väzbe:
55131110 --- V šírke nepresahujúcej  135 cm UNS 16.- 4.5
55131130 --- V šírke väčšej ako 135 cm, ale ne-

      presahujúcej  165 cm UNS 16.- 4.5
55131190 --- V šírke väčšej ako 165 cm UNS 16.- 4.5
55131200 -- Z polyesterových strižových vlákien

    vo väzbe trojväzbové  alebo  štvor-
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    väzbový  keper vrátane väzby krí-
    žový keper UNS 16.- 4.5

55131300 -- Ostatné tkaniny z polyesterových
    strižových vlákien UNS 16.- 4.5

55131900 -- Ostatné tkaniny UNS 16.- 4.5
- Farbené:

551321 -- Z  polyesterových strižových vlákien
    v plátnovej väzbe:

55132110 --- V šírke nepresahujúcej  135 cm UNS 16.- 4.5
55132130 --- V šírke väčšej ako 135 cm, ale ne-

      presahujúcej  165 cm UNS 16.- 4.5
55132190 --- V šírke väčšej ako 165 cm UNS 16.- 4.5
55132200 -- Z  polyesterových strižových vlákien

    vo väzbe trojväzbový  alebo  štvor-
    väzbový keper vrátane väzby krí-
    žový keper UNS 16.- 4.5

55132300 -- Ostatné tkaniny z polyesterových
    strižových vlákien UNS 16.- 4.5

55132900 -- Ostatné tkaniny UNS 16.- 4.5
- Z rôznofarebných priadzí:

55133100 -- Z  polyesterových strižových vlákien
    v plátnovej väzbe UNS 16.- 4.5

55133200 -- Z  polyesterových strižových vlákien
    vo väzbe trojväzbový  alebo štvor-
    väzbový keper vrátane väzby krí-
    žový keper UNS 16.- 4.5

55133300 -- Ostatné tkaniny z polyesterových
    strižových vlákien UNS 16.- 4.5

55133900 -- Ostatné tkaniny UNS 16.- 4.5
- Potlačené:

55134100 -- Z  polyesterovśch strižových vlákien
    v plátnovej väzbe UNS 16.- 4.5

55134200 -- Z  polyesterových strižových vlákien
    vo väzbe trojväzbový  alebo  štvor-
    väzbový  keper vrátane väzby krí-
     žový keper UNS 16.- 4.5

55134300 -- Ostatné tkaniny z polyesterových
    strižových vlákien UNS 16.- 4.5

55134900 -- Ostatné tkaniny UNS 16.- 4.5

5514 Tkaniny zo syntetických strižových vlá-
kien obsahujúce menej ako 85 %
hmotnosti týchto vlákien v zmesi hlavne
alebo výlučne s bavlnou, ktoré majú
väčšiu hmotnos� ako 170 g.m -2:

- Nebielené alebo bielené:
55141100 -- Z  polyesterových strižových vlákien

    v plátnovej väzbe UNS 16.- 4.5
55141200 -- Z  polyesterových strižových vlákien vo

    väzbe trojväzbový  alebo  štvorväzbový
     keper vrátane väzby krížový keper UNS 16.- 4.5

55141300 -- Ostatné tkaniny z polyesterových
    strižových vlákien UNS 16.- 4.5
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55141900 -- Ostatné tkaniny UNS 16.- 4.5
- Farbené:

55142100 -- Z  polyesterových strižových vlákien
    v plátnovej väzbe UNS 16.- 4.5

55142200 -- Z  polyesterových strižových vlákien
    vo väzbe trojväzbový  alebo  štvor-
    väzbový  keper vrátane väzby krí-
    žový keper UNS 16.- 4.5

55142300 -- Ostatné tkaniny z polyesterových
    strižových vlákien UNS 16.- 4.5

55142900 -- Ostatné tkaniny UNS 16.- 4.5
- Z rôznofarebných priadzí:

55143100 -- Z  polyesterových strižových vlákien
    v plátnovej väzbe UNS 16.- 4.5

55143200 -- Z  polyesterových strižových vlákien UNS 16.- 4.5
    vo väzbe trojväzbový  alebo  štvor-
    väzbový  keper vrátane väzby krí-
     žový keper UNS 16.- 4.5

55143300 -- Ostatné tkaniny z polyesterových
    strižových vlákien UNS 16.- 4.5

55143900 -- Ostatné tkaniny UNS 16.- 4.5
- Potlačené:

55144100 -- Z  polyesterových strižových vlákien
    v plátnovej väzbe UNS 16.- 4.5

55144200 -- Z  polyesterových strižových vlákien
    vo väzbe trojväzbový  alebo  štvor-
    väzbový  keper vrátane väzby krí-
     žový keper UNS 16.- 4.5

55144300 -- Ostatné tkaniny z polyesterových
    strižových vlákien UNS 16.- 4.5

55144900 -- Ostatné tkaniny UNS 16.- 4.5

5515 Ostatné tkaniny zo syntetických strižo-
vých vlákien:

- Z  polyesterových strižových vlákien:
551511 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s vis-

     kózovými strižovými vláknami:
55151110 --- Nebielená alebo bielená UNS 16.- 4.5
55151130 --- Potlačené UNS 16.- 4.5
55151190 --- Ostatné UNS 16.- 4.5
551512 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s che-

    mickým hodvábom:
55151210 --- Nebielená alebo bielená UNS 16.- 4.5
55151230 --- Potlačené UNS 16.- 4.5
55151290 --- Ostatné UNS 16.- 4.5
551513 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou

    alebo jemnými chlpmi zvierat:
--- V zmesi hlavne alebo výlučne
      s  mykanou vlnou alebo jemnými
      chlpmi zvierat (mykaná pria-
      dza):

55151311 ---- Nebielené alebo bielené UNS 16.- 4.5
55151319 ---- Ostatné UNS 16.- 4.5
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--- V zmesi hlavne alebo výlučne
      s  česanou  vlnou alebo jemnými
      chlpmi zvierat (mykaná pria-
      dza):

55151391 ---- Nebielené alebo bielené UNS 16.- 4.5
55151399 ---- Ostatné UNS 16.- 4.5
551519 -- Ostatné:
55151910 --- Nebielené alebo bielené UNS 18.- 5.4
55151930 --- Potlačené UNS 18.- 5.4
55151990 --- Ostatné UNS 18.- 5.4

- Z akrylových alebo modakrylových
  strižových vlákien:

551521 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s che-
    mickým hodvábom:

55152110 --- Nebielená alebo bielená UNS 16.- 4.5
55152130 --- Potlačené UNS 16.- 4.5
55152190 --- Ostatné UNS 16.- 4.5
551522 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou

    alebo jemnými chlpmi zvierat:
--- V zmesi hlavne alebo výlučne
      s  mykanou vlnou alebo jemnými
      chlpmi zvierat (mykaná pria-
      dza):

55152211 ---- Nebielená alebo bielená UNS 16.- 4.5
55152219 ---- Ostatné UNS 16.- 4.5

--- V zmesi hlavne alebo výlučne
      s  česanou  vlnou alebo jemnými
      chlpmi zvierat (česaná pria-
      dza):

55152291 ---- Nebielené alebo bielené UNS 16.- 4.5
55152299 ---- Ostatné UNS 16.- 4.5
551529 -- Ostatné:
55152910 --- Nebielené alebo bielené UNS 16.- 4.5
55152930 --- Potlačené UNS 16.- 4.5
55152990 --- Ostatné UNS 16.- 4.5

- Ostatné tkaniny:
551591 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s che-

     mickým hodvábom:
55159110 --- Nebielené alebo bielené UNS 16.- 4.5
55159130 --- Potlačené UNS 16.- 4.5
55159190 --- Ostatné UNS 16.- 4.5
551592 -- V zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou

    alebo jemnými chlpmi zvierat:
--- V zmesi hlavne alebo výlučne
      s  mykanou vlnou alebo jemnými
      chlpmi zvierat (mykaná pria-
      dza):

55159211 ---- Nebielené alebo bielené UNS 16.- 4.5
55159219 ---- Ostatné UNS 16.- 4.5

--- V zmesi hlavne alebo výlučne
      s  česanou  vlnou alebo jemnými
      chlpmi zvierat (česaná pria-
      dza):

55159291 ---- Nebielené alebo bielené UNS 16.- 4.5
55159299 ---- Ostatné UNS 16.- 4.5
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551599 -- Ostatné:
55159910 --- Nebielené alebo bielené UNS 18.- 5.4
55159930 --- Potlačené UNS 18.- 5.4
55159990 --- Ostatné UNS 18.- 5.4

5516 Tkaniny z umelých strižových vlákien:

- Obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti
   umelých strižových vlákien:

55161100 -- Nebielené alebo bielené UNS 19.- 4.9 -50
55161200 -- Farbené UNS 19.- 4.9 -50
55161300 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 19.- 4.9 -50
55161400 -- Potlačené UNS 19.- 4.9 -50

- Obsahujúce menej ako 85 % hmot-
   nosti umelých strižových vlákien
   v zmesi hlavne alebo výlučne s che-
   mickým hodvábom:

55162100 -- Nebielené alebo bielené UNS 19.- 4.9 -50
55162200 -- Farbené UNS 19.- 4.9 -50
551623 -- Z rôznofarebných priadzí:
55162310 --- Žakárové tkaniny v šírke 140 cm ale-

     bo väčšej (matracové po�ahy) UNS 19.- 4.9 -50
55162390 --- Ostatné UNS 19.- 4.9 -50
55162400 -- Potlačené UNS 19.- 4.9 -50

- Obsahujúce menej ako 85 % hmot-
   nosti umelých strižových vlákien
   v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou
   alebo jemnými chlpmi zvierat:

55163100 -- Nebielené alebo bielené UNS 19.- 4.9 -50
55163200 -- Farbené UNS 19.- 4.9 -50
55163300 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 19.- 4.9 -50
55163400 -- Potlačené UNS 19.- 4.9 -50

- Obsahujúce menej ako 85 % hmot-
   nosti umelých strižových vlákien v
   zmesi hlavne alebo výlučne s ba-
   vlnou:

55164100 -- Nebielené alebo bielené UNS 19.- 4.9 -50
55164200 -- Farbené UNS 19.- 4.9 -50
55164300 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 19.- 4.9 -50
55164400 -- Potlačené UNS 19.- 4.9 -50

- Ostatné:
55169100 -- Nebielené alebo bielené UNS 19.- 4.9 -50
55169200 -- Farbené UNS 22.- 6.- -50
55169300 -- Z rôznofarebných priadzí UNS 22.- 6.- -50
55169400 -- Potlačené UNS 22.- 6.- -50
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56. kapitola

Vata, pls� a netkané textílie; špeciálne priadze;
 motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) vata, pls� alebo netkané textílie impregnované, vrstvené alebo povlečené substanciami alebo prípravkami

(napr. parfumom alebo kozmetikou kapitoly 33, mydlom alebo detergentom čísla 3401, voskami, krémami
a prípravkami na leštenie a čistenie alebo podobnými prípravkami čísla 3405, zmäkčovadlami na textílie
čísla 3809), ak textilný materiál tvorí len podložku;

b) textilné výrobky čísla 5811;
c) prírodné alebo umelé brúsne prášky alebo zrná na podložke z plsti alebo z netkanej textílie (číslo 6805);
d) aglomerovaná alebo rekonštituovaná s¾uda na podložke z plsti alebo netkanej textílie (číslo 6814);
e) kovová fólia na podložke z plsti alebo netkanej textílie (trieda XV).

2. Výraz „pls�“ zahŕňa vpichovanú pls� a textílie z rúna textilných vlákien, ktorých súdržnos� je spevnená
preplietaním vlákien tohto rúna.

3. Čísla 5602 a 5603 zahŕňajú plsti a netkané textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastmi
alebo kaučukom bez oh¾adu na charakter týchto materiálov (kompaktný alebo pórovitý).
Číslo 5603 zahŕňa aj netkané textílie obsahujúce plast alebo kaučuk ako spojivo.
Do čísiel 5602 a 5603 však nepatria:
a) plsti impregnované, vrstvené alebo povlečené plastmi alebo kaučukom, obsahujúce najviac 50 % hmotnosti

textilného materiálu, ako aj plsti, celkom zaliate plastmi alebo kaučukom (kapitoly 39 alebo 40);
b) netkané textílie, buï celkom zaliate plastmi alebo kaučukom, alebo úplne vrstvené, alebo povlečené takými

materiálmi na obidvoch stranách za podmienky, že takýto nános alebo povlak je vidite¾ný vo¾ným okom,
pričom sa neberie do úvahy žiadna výsledná zmena farby (kapitoly 39 alebo 40);

c) dosky, fólie alebo pásiky z ¾ahčených plastov alebo z ¾ahčeného kaučuku v kombinácii s pls�ou alebo
netkanými textíliami, v ktorých textilný materiál slúži len ako výstuž (kapitoly 39 alebo 40).

4. Do čísla 5604 nepatria textilné priadze alebo pásiky a podobné tvary čísla 5404 alebo 5405, na ktorých
impregnácia, nános alebo povlak nie je vidite¾ný vo¾ným okom (spravidla kapitoly 50 až 55); na účely tohto
ustanovenia sa neberie do úvahy žiadna výsledná zmena farby.

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 2805
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5601 Vata z textilných materiálov a výrobky
z  nej;  textilné vlákna v dĺžke najviac
5 mm (vločka), textilný prach a nopky:

560110 - Hygienické vložky a tampóny, detské
  plienky a prebaly a podobné hygie-
  nické výrobky z vaty:

56011010 -- Z chemických vlákien UNS 5.- 1.-
56011090 -- Z iných textilných materiálov UNS 5.- 1.-

- Vata; iné výrobky z vaty:
560121 -- Z  bavlny:
56012110 --- Absorbčná UNS 5.- 0.9
56012190 --- Ostatné UNS 5.- 0.9
560122 -- Z chemických vlákien:
56012210 --- Náviny s priemerom nepresahujúcim

     8 mm UNS 8.- 1.9
--- Ostatné:

56012291 ---- Zo syntetických vlákien UNS 8.- 1.9
56012299 ---- Z umelých vlákien UNS 8.- 1.9
56012900 -- Ostatné UNS 6.- 1.4
56013000 - Textilné vločky, prach a nopky UNS bez cla bez cla

5602 Pls�, tiež impregnovaná, vrstvená,
povlečená alebo laminovaná:

560210 - Vpichované plste a textílie  preplieta-
   né vlastnými vláknami:
-- Neimpregnované, nevrstvené, ne-
     povlečené ani nelaminované:
--- Vpichovaná pls�:

56021011 ---- Z juty alebo iných lykových vlákien
      čísla 5303 UNS 55.- 8.2

56021019 ---- Z ostatných textilných materiálov UNS 55.- 8.2
--- Prepletania previazané vlastnými
     vláknami:

56021031 ---- Z vlny alebo jemných zvieracích
      chlpov UNS 55.- 8.2

56021035 ---- Z  hrubých chlpov zvierat UNS 55.- 8.2
56021039 ---- Z ostatných textilných materiálov UNS 55.- 8.2
56021090 -- Impregnovaná, vrstvená, povlečená UNS 55.- 8.2

    alebo laminovaná
- Iná pls�, neimpregnovaná, nevrstve-
   ná, nepovlečená ani nelaminovaná:

56022100 -- Z vlny alebo jemných chlpov
    zvierat UNS 55.- 8.2

560229 -- Z iných textilných materiálov:
56022910 --- Z  hrubých chlpov zvierat UNS 55.- 8.2
56022990 --- Z iných textilných materiálov UNS 55.- 8.2
56029000 - Ostatná UNS 55.- 8.2

5603 Netkané textílie, tiež impregnované,
vrstvené, povlečené alebo laminované:

- Z chemických vlákien  s hmotnos�ou:
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560311 -- Nepresahujúcou 25 g na meter štvorco-
    vý:

56031110 --- Vrstvené alebo povlečené UNS 40.- 11.3
56031190 --- Ostatné UNS 40.- 11.3
560312 -- Väčšou ako 25 g, ale nepresahujúcou 

     70 g  na meter štvorcový:
56031210 --- Vrstvené alebo povlečené UNS 40.- 11.3
56031290 --- Ostatné UNS 40.- 11.3
560313 -- Väčšou ako 70 g, ale nepresahujúcou

    150 g na meter štvorcový:
56031310 --- Vrstvené alebo povlečené UNS 40.- 11.3
56031390 --- Ostatné UNS 40.- 11.3
560314 -- Väčšou ako 150 g na meter štvorcový:
56031410 --- Vrstvené alebo povlečené UNS 40.- 11.3
56031490 --- Ostatné UNS 40.- 11.3

- Ostatné s hmotnos�ou:
560391 -- Nepresahujúcou 25 g na meter štvorco-

    vý:
56039110 --- Vrstvené alebo povlečené UNS 40.- 11.3
56039190 --- Ostatné UNS 40.- 11.3
560392 -- Väčšou ako 25 g, ale nepresahujúcou 

    70 g  na meter štvorcový:
56039210 --- Vrstvené alebo povlečené UNS 40.- 11.3
56039290 --- Ostatné UNS 40.- 11.3
560393 -- Väčšou ako 70 g, ale nepresahujúcou

    150 g na meter štvorcový:
56039310 --- Vrstvené alebo povlečené UNS 40.- 11.3
56039390 --- Ostatné UNS 40.- 11.3
560394 -- Väčšou ako 150 g na meter štvorcový:
56039410 --- Vrstvené alebo povlečené UNS 40.- 11.3
56039490 --- Ostatné UNS 40.- 11.3

5604 Kaučukové a kordové nite pokryté tex-
tilom; textilné priadze a pásiky a po-
dobné tvary čísla 5404 alebo 5405, im-
pregnované, vrstvené, povlečené ale-
bo opláš�ované kaučukom alebo plastmi:

56041000 - Kaučukové a kordové nite pokryté
   textilom UNS 9.- 6.4

56042000 - Vysokopevnostné priadze z polyeste-
   rov, nylonu alebo iných polyamidov
   alebo viskózových vlákien, impregno-
   vané alebo vrstvené UNS 35.- 5.6

56049000 - Ostatné UNS 17.- 3.4 -100

56050000 Metalizovaná priadza, tiež opradená,
s určením ako textilná priadza, alebo
pásik, alebo podobný tvar čísla 5404
alebo 5405 kombinovaná s kovom vo
forme vlákna, pásika alebo prášku,
alebo pokrytá kovom UNS 13.- bez cla
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560600 Opradená ni�, pásiky a podobné tvary
čísla 5404 alebo 5405, opradené
(iné ako čísla 5605 a iné ako
opradené priadze z vlásia); ženil-
ková priadza (vrátane povločko-
vanej ženilkovej priadze); slučková
pletená ni�:

56060010 - Slučková pletená ni� UNS 36.- 7.3
- Ostatné:

56060091 -- Opradená ni� UNS 36.- 7.3
56060099 -- Ostatné UNS 36.- 7.3

5607 Motúzy, šnúry,  povrazy a laná, tiež
splietané alebo oplietané alebo im-
pregnované, vrstvené, povlečené alebo
opláš�ované kaučukom alebo plastmi:

56071000 - Z jutových alebo iných textilných lyko-
  vých vlákien čísla 5303 UNS 70.- 9.1 -50
- Zo sisalových alebo iných textilných
  vlákien rodu agáve:

56072100 -- Motúz na viazanie alebo balenie UNS 70.- 9.1 -50
560729 -- Ostatné:
56072910 --- S dlžkovou hmotnos�ou väčšou ako

     100 000 decitexov  (10 g.m-1 ) UNS 70.- 9.1 -50
56072990 --- S dĺžkovou hmotnos�ou 100 000 de-

     citexov  (10 g.m-1 ) alebo menšou UNS 70.- 9.1 -50
56073000 - Z abakových vlákien (manilské kono-

  pe alebo Musa textilis Nee) alebo z
  iných tvrdých vlákien (z listov) UNS 70.- 9.1
- Z polyetylénu alebo polypropylénu:

56074100 -- Motúz na viazanie alebo balenie UNS 66.- 11.3
560749 -- Ostatné:

--- S dĺžkovou hmotnos�ou väčšou ako
      50 000 decitexov (5 g.m-1):

56074911 ---- Splietané UNS 66.- 11.3
56074919 ---- Ostatné UNS 66.- 11.3
56074990 --- S dĺžkovou hmotnos�ou 50 000 deci-

      texov  (5 g.m-1) alebo menšou UNS 66.- 11.3
560750 - Z iných syntetických vlákien:

-- Z nylonu alebo iných polyamidov
    alebo z polyesterov:
--- S dĺžkovou hmotnos�ou vačšou ako
      50 000 decitexov (5 g.m-1 ):

56075011 ---- Splietané UNS 66.- 11.3
56075019 ---- Ostatné UNS 66.- 11.3
56075030 --- S dĺžkovou hmotnos�ou 50 000 deci-

      texov  (5 g.m-1) alebo menšou UNS 66.- 11.3
56075090 -- Z ostatných syntetických vlákien UNS 66.- 11.3
56079000 - Ostatné UNS 48.- 11.3

5608 Viazané sie�oviny z motúzov, šnúr alebo
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povrazov; úplne dohotovené rybár-
ske siete a iné úplne dohotovené siete
z textilných materiálov:

- Z chemických textilných materiálov:
560811 -- Úplne dohotovené rybárske siete

--- Z nylonu a iných polyamidov:
56081111 ---- Z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán UNS 21.- 6.3
56081119 ---- Ostatné UNS 21.- 6.3

--- Ostatné:
56081191 ---- Z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán UNS 21.- 6.3
56081199 ---- Ostatné UNS 21.- 6.3
560819 -- Ostatné:

--- Úplne dohotovené  siete:
---- Z nylonu alebo  iných polyamidov:

56081911 ----- Z motúzov, šnúr, povrazov alebo
        lán UNS 21.- 6.-

56081919 ----- Ostatné UNS 21.- 6.-
---- Ostatné:

56081931 ----- Z motúzov, šnúr, povrazov alebo
        lán UNS 21.- 6.-

56081939 ----- Ostatné UNS 21.- 6.-
--- Ostatné:

56081991 ---- Z nylonu alebo iných polyamidov UNS 21.- 6.-
56081999 ---- Ostatné UNS 21.- 6.-
56089000 - Ostatné UNS 21.- 6.-

56090000 Výrobky z nití, pásikov alebo podob-
ných tvarov čísiel 5404 alebo 5405, mo-
túzy, šnúry, povrazy alebo laná inde
neuvedené ani nezahrnuté UNS 32.- 6.9 -50
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57. kapitola

Koberce a iné textilné podlahové krytiny

Poznámky

1. Za „koberce a iné textilné podlahové krytiny“ sa v zmysle tejto kapitoly považujú všetky podlahové krytiny, na
ktorých textilný materiál tvorí vrchnú vrstvu výrobku. Zahŕňajú sa sem aj výrobky, ktoré majú charakter
textilných podlahových krytín, používajú sa však na iné účely.

2. Do tejto kapitoly nepatria podložky pod podlahové krytiny.

Strana 2810 Zbierka zákonov č. 360/1996 Čiastka 127



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 413

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/199 Strana 2811

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

5701 Koberce a iné textilné krytiny  na dláž-
ku, viazané, tiež celkom dohotovené:

570110 - Z vlny alebo jemných chlpov zvierat:
57011010 -- Obsahujúce celkom viac ako 10 %

    hmotnosti prírodného hodvábu ale-
    bo hodvábneho odpadu iného ako
     výčesky MTK 13.- 4.2
-- Ostatné:

57011091 --- Obsahujúce najviac 350 uzlíkov na
      meter osnovy MTK 13.- 4.2

57011093 --- Obsahujúce viac ako 350, ale naj-
      viac 500 uzlíkov na meter osnovy MTK 13.- 4.2

57011099 --- Obsahujúce viac ako 500 uzlíkov na
      meter osnovy MTK 13.- 4.2

570190 - Z iného textilného materiálu:
57019010 -- Z prírodného  hodvábu, z hodvábne-

    ho odpadu iného ako výčeskov, zo
    syntetických textilných vlákien, z pria-
    dzí čísla 5605 alebo z textilných materiá-
    lov obsahujúcich kovové nite MTK 30.- 5.6

57019090 -- Z ostatného textilného materiálu MTK 30.- 5.6

5702 Koberce a iné textilné krytiny na dláž-
ku, tkané, avšak nevšívané ani nepo-
vločkované, tiež celkom dohotovené
vrátane druhu "Kelim", "Schumacks"
Karamanie" a podobných ručne tka-
ných kobercov:

57021000 - "Kelim", "Schumacks", "Karamanie"
   a podobné ručne tkané koberce MTK 26.- 9.1

57022000 - Podlahové krytiny z kokosových
   vlákien MTK 36.- 9.1
- Iné, s vlasovým povrchom, celkom ne-
   dohotovené:

570231 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat:
57023110 --- Axminsterské MTK 26.- 9.1
57023130 --- Wiltonové (prútové) MTK 26.- 9.1
57023190 --- Ostatné MTK 26.- 9.1
570232 -- Z chemických textilných materiálov:
57023210 --- Axminsterské MTK 70.- 14.1
57023290 --- Ostatné MTK 70.- 14.1
570239 -- Z ostatných textilných materiálov:
57023910 --- Z bavlny MTK 36.- 9.1
57023990 --- Ostatné MTK 36.- 9.1

- Iné, s vlasovým povrchom, celkom
  dohotovené:

570241 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat:
57024110 --- Axminsterské MTK 26.- 9.1
57024190 --- Ostatné MTK 26.- 9.1
570242 -- Z chemických textilných materiálov:
57024210 --- Axminsterské MTK 70.- 14.1
57024290 --- Ostatné MTK 70.- 14.1
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570249 -- Z ostatných textilných materiálov:
57024910 --- Z bavlny MTK 36.- 9.1
57024990 --- Ostatné MTK 36.- 9.1

- Iné, bez vlasového povrchu, celkom
   nedohotovené:

57025100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat MTK 26.- 9.1
57025200 -- Z chemických textilných materiálov MTK 70.- 14.1
57025900 -- Z ostatných textilných materiálov MTK 36.- 9.1

- Iné, bez vlasového povrchu, celkom
   dohotovené:

57029100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat MTK 26.- 9.1
57029200 -- Z chemických textilných materiálov MTK 70.- 14.1
57029900 -- Z ostatných textilných materiálov MTK 36.- 9.1

5703 Koberce a iné textilné krytiny  na dláž-
ku,  všívané, tiež celkom dohotovené:

570310 - Z vlny alebo jemných chlpov zvierat:
57031010 -- Potlačené, všívané MTK 48.- 10.8
57031090 -- Ostatné MTK 48.- 10.8
570320 - Z nylonu alebo iných polyamidov:

-- Potlačené, všívané:
57032011 --- Dlaždice s maximálnou plochou

     povrchu 0,3 m2 MTK 70.- 14.1
57032019 --- Ostatné MTK 70.- 14.1

-- Ostatné:
57032091 --- Dlaždice s maximálnou plochou

     povrchu 0,3 m2 MTK 70.- 14.1
57032099 --- Ostatné MTK 70.- 14.1
570330 - Z ostatných chemických textilných

  materiálov:
-- Z polypropylénu:

57033011 --- Dlaždice s maximálnou plochou
     povrchu 0,3 m2 MTK 70.- 14.1

57033019 --- Ostatné MTK 70.- 14.1
-- Ostatné:
--- Potlačené, všívané:

57033051 ---- Dlaždice s maximálnou plochou
       povrchu 0,3 m2 MTK 70.- 14.1

57033059 ---- Ostatné MTK 70.- 14.1
--- Ostatné:

57033091 ---- Dlaždice s maximálnou plochou
       povrchu 0,3 m2 MTK 70.- 14.1

57033099 ---- Ostatné MTK 70.- 14.1
570390 - Z ostatných textilných materiálov:
57039010 -- Dlaždice s maximálnou plochou

    povrchu 0,3 m2 MTK 70.- 14.1
57039090 -- Ostatné MTK 70.- 14.1

5704 Koberce a iné textilné krytiny na dláž-
ku z plsti, nevšívané ani nepovločkova-
né, tiež celkom dohotovené:
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57041000 - Dlaždice s maximálnou plochou
   povrchu 0,3 m2 MTK 36.- 7.3

57049000 - Ostatné MTK 36.- 7.3

570500 Ostatné koberce a textilné  krytiny  na
dlážku, tiež celkom dohotovené:

57050010 - Z vlny alebo jemných chlpov zvierat MTK 40.- 14.1
- Z chemických textilných vlákien:

57050031 -- Dlaždice s maximálnou plochou
    povrchu 0,3 m2 MTK 40.- 14.1

57050039 -- Ostatné MTK 40.- 14.1
57050090 - Z ostatných textilných materiálov MTK 40.- 14.1
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58. kapitola

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky;
 tapisérie, pramikárske výrobky; výšivky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria textílie, ktoré sú opísané v poznámke 1 kapitoly 59, impregnované, vrstvené, povlečené
alebo laminované, a iné výrobky kapitoly 59.

2. Do čísla 5801 patria takisto útkové vlasové tkaniny, ktorých vo¾né nite neboli ešte rozrezané a ktoré teda v tejto
fáze nemajú vzpriamený vlas.

3. Za perlinkové tkaniny v zmysle čísla 5803 sa považujú tkaniny, ktorých osnova je celá alebo sčasti zložená zo
vzpriamených alebo základných nití a z obtáčacích nití, ktoré obtáčajú vzpriamené nite polovičnou, celou alebo
viacnásobnou otáčkou a vytvárajú tak slučky, ktorými prechádza útková ni�.

4. Do čísla 5804 nepatria viazané sie�oviny z motúzov, šnúr alebo povrazov čísla 5608.

5. Stuhami v zmysle čísla 5806 sa rozumejú:
a) tkaniny v šírke nepresahujúcej 30 cm, buï v takej šírke priamo tkané, alebo strihané, alebo rezané zo širších

kusov, a s pevnými okrajmi na obidvoch stranách (tkanými, zalepenými alebo spevnenými iným spôsobom);
b) hadicové tkaniny, ktoré v sploštenom stave nemajú šírku väčšiu ako 30 cm;
c) šikmé lemovky so založenými okrajmi, ktoré po rozložení nie sú širšie ako 30 cm.
Stuhy s tkanými strapcami sa zaraïujú do čísla 5808.

6. Za „výšivky“ v zmysle čísla 5810 sa považujú aj výšivky kovovou alebo sklenenou ni�ou na vidite¾nom textilnom
podklade a nášivky (aplikácie) lesklých čačiek, korálikov alebo ozdobných motívov z textilného alebo iného
materiálu. Toto číslo však nezahŕňa ihlou robené tapisérie (číslo 5805).

7. Okrem výrobkov čísla 5809 patria do tejto kapitoly aj výrobky z kovových nití a iné, ktoré sa používajú
v odevníctve ako dekoračné textílie alebo na podobné účely.
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5801 Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny,
iné ako tkaniny čísiel 5802 alebo 5806:

58011000 - Z vlny alebo jemných chlpov zvierat: MTR 24.- 5.8 -50
- Z bavlny:

58012100 -- Nerezané útkové vlasové tkaniny MTR 26.- 6.3 -50
58012200 -- Rezaný menčester MTR 21.- 5.5 -50
58012300 -- Iné útkové vlasové tkaniny MTR 21.- 5.5 -50
58012400 -- Osnovné vlasové tkaniny ,  epinglé

    (nerezané) MTR 21.- 5.5 -50
58012500 -- Osnovné vlasové tkaniny, rezané MTR 21.- 5.5 -50
58012600 -- Ženilkové tkaniny MTR 21.- 5.5 -50

- Z chemických vlákien:
58013100 -- Nerezané útkové vlasové tkaniny MTR 23.- 5.7 -50
58013200 -- Rezaný menčester MTR 21.- 5.5 -50
58013300 -- Iné útkové vlasové tkaniny MTR 21.- 5.5 -50
58013400 -- Osnovné vlasové tkaniny ,  epinglé

    (nerezané) MTR 21.- 5.5 -50
58013500 -- Osnovné vlasové tkaniny, rezané MTR 21.- 5.5 -50
58013600 -- Ženilkové tkaniny MTR 21.- 5.5 -50
580190 - Z ostatných textilných materiálov:
58019010 -- Z ¾anu MTR 26.- 6.3 -50
58019090 -- Ostatné MTR 26.- 6.3 -50

5802 Slučkové uterákoviny (froté) a podob-
né slučkové tkaniny, iné ako úzke tka-
niny čísla 5806; všívané textílie, iné ako
výrobky čísla 5703:

- Slučkové uterákoviny a podobné
   slučkové tkaniny z bavlny:

58021100 -- Nebielené MTR 23.- 9.1
58021900 -- Ostatné MTR 23.- 9.1
58022000 - Slučkové uterákoviny a podobné

   slučkové tkaniny z ostatnśch materiálovMTR 22.- 9.1
58023000 - Všívané textílie MTR 30.- 9.1

5803 Perlinkové tkaniny iné ako stuhy čísla
5806:

58031000 - Z bavlny MTR 70.- 9.1
580390 - Z ostatných textilných materiálov:
58039010 -- Z pravého hodvábu alebo z hod-

    vábneho odpadu MTR 26.- 6.1
58039030 -- Zo syntetickśch vlákien MTR 26.- 6.1
58039050 -- Z umelśch vlákien MTR 26.- 6.1
58039090 -- Ostatné MTR 26.- 6.1

5804 Tyly a iné sie�ové textílie, okrem  tka-
ných, pletených alebo háčkovaných;
čipka v metráži, v pásoch alebo v mo-
tívoch, iné výrobky ako čísla 6002:
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580410 - Tyly a iné sie�ové textílie:
-- Hladké:

58041011 --- Viazané sie�ové textílie MTR 30.- 6.3
58041019 --- Ostatné MTR 30.- 6.3
58041090 -- Ostatné MTR 30.- 6.3

- Strojovo vyrobené čipky:
580421 -- Z chemickśch vlákien:
58042110 --- Vyrobené na čipkových paličkova-

     cích strojoch MTR 15.- 4.4
58042190 --- Ostatné MTR 15.- 4.4
580429 -- Z ostatných textilných materiálov:
58042910 --- Vyrobené na čipkových paličkova-

      cích strojoch MTR 24.- 5.8
58042990 --- Ostatné MTR 24.- 5.8
58043000 - Ručne vyrobené čipky MTR 26.- 6.3 -50

58050000 Ručne tkané tapisérie typu gobelín,
flanderský gobelín, Aubusson, Beavais
a podobné, a ihlou robené tapisérie
(napr. stehom nazývaným "petit
point" alebo krížovým stehom), tiež cel-
kom dohotovené MTR 14.- 4.4 -50

5806 Stuhy iné ako výrobky čísla 5807; stuhy
bez útku zhotovené so spojivom spoje-
ných nití (bolduky):

58061000 - Vlasové tkaniny (vrátane slučkových
   uterákových a podobných slučko-
   vých tkanín) a ženilkové tkaniny UNS 29.- 6.4 -50

58062000 - Iné tkaniny obsahujúce najmenej 5 %
   hmotnosti elastomerových priadzí
   alebo gumených nití UNS 29.- 11.3
- Ostatné tkaniny:

580631 -- Z bavlny:
58063110 --- S pravými okrajmi UNS 32.- 6.- -50
58063190 --- Ostatné UNS 32.- 6.- -50
580632 -- Z chemických vlákien:
58063210 --- S pravými okrajmi UNS 28.- 11.3
58063290 --- Ostatné UNS 28.- 11.3
58063900 -- Z ostatných textilných materiálov UNS 34.- 11.3
58064000 - Textílie bez útku zhotovené so spojivom

   spojených osnovných nití UNS 33.- 11.3

5807 Štítky, odznaky a podobné výrobky z
textilných materiálov v metráži, v pá-
soch alebo vystrihnuté do určitého tva-
ru alebo ve¾kosti, nevyšívané:

580710 - Tkané:
58071010 -- S vtkaným  nápisom UNS 31.- 11.3
58071090 -- Ostatné UNS 31.- 11.3
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580790 - Ostatné:
58079010 -- Z plsti alebo netkaných textíli UNS 43.- 11.3
58079090 -- Ostatné UNS 43.- 11.3

5808 Prámiky v metráži; ozdobné lemovky a
podobné výrobky ako metrový tovar;
bez výšiviek, iné ako pletené alebo
háčkované; strapce, brmbolce a po-
dobné výrobky:

58081000 - Prámiky v metráži UNS 34.- 6.4
58089000 - Ostatné UNS 18.- 4.7

58090000 Tkaniny z kovových nití a tkaniny z po-
kovovanej priadze čísla 5605, používa-
né v odievaní, ako dekoračné látky
alebo na podobné účely, ktoré nie sú
inde uvedené ani zahrnuté MTR 34.- bez cla

5810 Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako
motívy:

581010 - Výšivky bez vidite¾ného podkladu
58101010 -- V hodnote väčšej ako 35 ECU za 1 kg

    netto hmotnosti UNS 20.- 5.4
58101090 -- Ostatné UNS 20.- 5.4

- Ostatné výšivky:
581091 -- Z bavlny:
58109110 --- V hodnote väčšej ako 17,50 ECU  za

     1 kg netto hmotnosti UNS 70.- 9.1
58109190 --- Ostatné UNS 70.- 9.1
581092 -- Z chemických vlákien:
58109210 --- V hodnote väčšej ako 17,50 ECU za

     1 kg netto hmotnosti UNS 19.- 5.-
58109290 --- Ostatné UNS 19.- 5.-
581099 -- Z ostatných textilných materiálov:
58109910 --- V hodnote väčšej ako 17,50 ECU za

      1 kg netto hmotnosti UNS 20.- 5.5
58109990 --- Ostatné UNS 20.- 5.5

58110000 Prešívané textilné výrobky v metráži,
zložené z jednej alebo nieko¾kých
vrstiev textilných materiálov, spoje-
ných s výplnkovým materiálom šitím,
prešívaním alebo inak, iné ako výšivky
čísla 5810 MTR 40.- 6.3 -50
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59. kapitola

Impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované textílie;
 textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie

Poznámky

1. Ak nie je určené inak, výrazom „textílie“ v zmysle tejto kapitoly sa rozumejú len tkaniny kapitol 50 až 55 a čísiel
5803 a 5806, prámiky a ozdobné lemovky v metráži čísla 5808 a pletené a háčkované textílie čísla 6002.

2. Do čísla 5903 patria:
a) textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastmi bez oh¾adu na hmotnos� na štvorcový

meter, povahu plastov (kompaktné alebo pórovité), iné ako:
1. textílie, na ktorých impregnácia, nános alebo povlak nie sú vidite¾né vo¾ným okom (spravidla kapitoly 50 až

55, 58 alebo 60); na účely tohto ustanovenia sa neberie do úvahy žiadna výsledná zmena farby;
2. výrobky, ktoré nie je možné bez ich popraskania ručne obtoči� okolo valčeka s priemerom 7 mm pri teplote

v rozmedzí 15 ęC až 30 ęC (spravidla kapitola 39);
3. výrobky, v ktorých je textília buï celkom zaliata plastmi, alebo na obidvoch stranách vrstvená, alebo

povlečená plastmi za predpokladu, že táto vrstva alebo povlak sú vidite¾né vo¾ným okom, bez oh¾adu na
výslednú zmenu farby (kapitola 39);

4. textílie čiastočne vrstvené alebo povlečené plastmi a so vzorkami vytvorenými týmto postupom (spravidla
kapitoly 50 až 55, 58 alebo 60);

5. dosky, listy alebo pásy z pórovitých plastov kombinovaných s textíliou, v ktorých textília slúži len ako výstuž
(kapitola 39); alebo

6. textilné výrobky čísla 5811;
b) textílie vyrobené z nití, pásov alebo podobných materiálov, impregnované, vrstvené, povlečené alebo

opláš�ované plastmi čísla 5604.

3. Výrazom „textilné tapety“ sa v zmysle čísla 5905 rozumejú výrobky v zvitkoch širokých najmenej 45 cm, ktoré
sú vhodné na dekoráciu stien alebo stropov a ktoré majú povrch z textilu, ktorý je pripevnený na podklade alebo
je na rube upravený (impregnáciou alebo náterom umožňujúcim nalepenie).
Toto číslo však nezahŕňa textilné tapety, ktoré majú povrch z textilných vločiek alebo z textilného prášku,
pripevnených priamo na papierový podklad (číslo 4814) alebo na textilný podklad (najmä číslo 5907).

4. Výrazom „pogumované textílie“ v zmysle čísla 5906 sa rozumejú:
a) textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované kaučukom:

I. s hmotnos�ou nepresahujúcou 1 500 g.m-2; alebo
II. s hmotnos�ou väčšou ako 1 500 g.m-2 a obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti textilného materiálu;

b) textílie čísla 5604 vyrobené z nití, pásikov alebo podobných materiálov, impregnované, vrstvené, povlečené
alebo opláš�ované kaučukom;

c) textílie z paralelne položených textilných priadzí spojených kaučukom bez oh¾adu na ich plošnú hmotnos�.
Toto číslo však nezahŕňa dosky, listy alebo pásy z pórovitého kaučuku kombinovaného s textíliou, v ktorých
textília slúži len na spevnenie, iné ako textilné výrobky čísla 5811.

5. Do čísla 5907 nepatria:
a) textílie, na ktorých impregnácia, nános, náter alebo povlak nie sú vo¾ným okom vidite¾né (spravidla kapitoly

50 až 55, 58 alebo 60); na účely tohto ustanovenia sa neberie do úvahy žiadna výsledná zmena farby;
b) textílie s ma¾ovaným vzorom (iné ako ma¾ované plátna na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia

v štúdiách a podobné);
c) textílie čiastočne povlečené vločkami, práškom, práškovým korkom alebo podobným materiálom a so vzorka-

mi vytvorenými týmto postupom; napodobenina vlasovej textílie však zostáva zaradená v tomto čísle;
d) textílie upravené bežným prostriedkom na báze škrobových alebo podobných látok;
e) drevené dyhy na podklade z textílií (číslo 4408);
f) prírodný alebo umelý brúsny prášok alebo zrná na podklade z textílií (číslo 6805);
g) aglomerovaná alebo rekonštituovaná s¾uda na podklade z textílií (číslo 6814); alebo
h) kovové fólie na podklade z textílií (trieda XV).

6. Do čísla 5910 nepatria:
a) hnacie alebo dopravníkové pásy alebo popruhy z textilného materiálu v hrúbke menšej ako 3 mm;
b) hnacie alebo dopravníkové pásy alebo popruhy z textílií, impregnované, vrstvené, povlečené alebo lamino-

vané kaučukom, alebo vyrobené z textilných nití alebo šnúr impregnovaných, vrstvených, povlečených alebo
opláš�ovaných kaučukom (číslo 4010).
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7. Do čísla 5911 patrí tento tovar, ktorý nepatrí do žiadneho iného čísla triedy XI:
a) textilné výrobky v metráži, rezané na určitú dĺžku alebo jednoducho narezané na pravouhlé (aj štvorcové)

tvary (iné ako tie, ktoré majú charakter výrobkov čísiel 5908 až 5910), a to iba:
I. textílie, plsti a textílie s plstenou podšívkou, vrstvené, povlečené alebo laminované kaučukom, usňou alebo

inými materiálmi, bežne používanými na mykacie povlaky a podobné textílie na iné technické účely, vrátane
velúrových stúh impregnovaných kaučukom na krytie osnovných vratidiel;

II. mlynárske plátno;
III. filtračné plachtičky z textilných materiálov alebo z ¾udských vlasov bežne používané v olejových lisoch

a podobných zariadeniach;
IV. hladké tkaniny s násobnou osnovou alebo útkom, aj splstené, impregnované alebo vrstvené, používané

v strojárstve alebo na iné technické účely;
V. textílie vystužené kovom, používané na technické účely; 

VI. šnúry, stuhy a podobné výrobky, aj vrstvené, impregnované alebo vystužené kovom, používané v priemysle
ako tesniace alebo mazacie materiály;

b) textilné výrobky (iné ako patriace do čísiel 5908 až 5910) používané na technické účely [napr. nekonečné
textilné tkaniny a plsti, aj so spojovacími čas�ami, používané na papierenských alebo podobných strojoch
(napr. na buničinu alebo azbestocement), tesniace materiály, podložky, leštiace kotúče a iné súčasti strojov].
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5901 Textílie vrstvené lepidlom alebo škro-
bovými látkami, používané na vonkaj-
šie obaly kníh a na podobné účely;
kopírovacie priesvitné plátno; priprave-
né maliarske plátno; stužené plátno a
podobné stužené textílie používané
ako klobučnícke podložky:

59011000 - Textílie vrstvené lepidlom alebo škro-
   bovými látkami, používané na von-
   kajšie obaly kníh alebo podobné účely MTR 20.- 5.4

59019000 - Ostatné MTR 38.- 7.1

5902 Pneumatikové kordové textílie z vyso-
kopevnostných nití z nylonu alebo
iných polyamidov, polyesterov alebo
viskózového hodvábu:

590210 - Z nylonu alebo iných polyamidov:
59021010 -- Impregnované kaučukom MTR 14.- 4.-
59021090 -- Ostatné MTR 14.- 4.-
590220 - Z polyesterov:
59022010 -- Impregnované kaučukom MTR 14.- 4.-
59022090 -- Ostatné MTR 14.- 4.-
590290 - Ostatné:
59029010 -- Impregnované kaučukom MTR 11.- 3.4 -100
59029090 -- Ostatné MTR 11.- 3.4 -100

5903 Textílie impregnované, vrstvené, povle-
čené alebo laminované plastami, iné
ako textílie čísla 5902:

590310 - Polyvinylchloridom:
59031010 -- Impregnované MTR 30.- 6.7
59031090 -- Vrstvené, povlečené alebo laminované MTR 30.- 6.7
590320 - Polyuretánom:
59032010 -- Impregnované MTR 30.- 6.7
59032090 -- Vrstvené, povlečené alebo laminované MTR 30.- 6.7
590390 - Ostatné:
59039010 -- Impregnované MTR 30.- 6.7

-- Vrstvené, povlečené alebo laminované:
59039091 --- Derivátmi celulózy alebo inými plast-

     mi na rube textílie MTR 30.- 6.7
59039099 --- Ostatné MTR 30.- 6.7

5904 Linoleum, tiež prirezané do tvaru; pod-
lahové krytiny zložené z vrstvy
alebo povlaku na textilnom podklade,
tiež prirezané do tvaru:

59041000 - Linoleum MTR 32.- 6.9
- Ostatné:
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

590491 -- S podkladom z vpichovanej
    plsti alebo netkaných textílií:

59049110 --- S podkladom z vpichovanej
     plsti MTR 32.- 6.9

59049190 --- S podkladom z netkaných
      textílií MTR 32.- 6.9

59049200 -- S iným textilným podkladom MTR 32.- 6.9

590500 Textilné tapety:

59050010 - Zložené z rovnobežne uložených 
  priadzí pripevnených na podklade
  z akéhoko¾vek materiálu MTR 35.- 6.7 -50
- Ostatné:
-- Z ¾anu:

59050031 --- Nebielené MTR 35.- 6.7 -50
59050039 --- Ostatné MTR 35.- 6.7 -50
59050050 -- Z juty MTR 35.- 6.7 -50
59050070 -- Z chemických vlákien MTR 35.- 6.7 -50
59050090 -- Ostatné MTR 35.- 6.7 -50

5906 Pogumované textílie, iné ako textílie
čísla 5902:

590610 - Lepiaca páska v šírke nepresahujú-
   cej 20 cm:

59061010 -- V šírke nepresahujúcej 10 cm MTR 18.- 5.1 -50
59061090 -- V šírke väčšej ako 10 cm, ale nepre-

    sahujúcej 20 cm MTR 18.- 5.1 -50
- Ostatné:

59069100 -- Pletené alebo háčkované MTR 16.- 7.3 -50
590699 -- Ostatné:
59069910 --- Textílie uvedené v poznámke 4 c)

      tejto kapitoly MTR 18.- 5.1 -50
59069990 --- Ostatné MTR 18.- 5.1 -50

590700 Textílie iným spôsobom impregnova-
né, vrstvené alebo povlečené;  ma¾o-
vané plátno na divadelnú scénu, textí-
lie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo
podobné textílie:

59070010 - Voskové plátno alebo iné textílie pre-
   parované prípravkami na báze vy-
   sychavých olejov MTR 23.- 5.4

59070090 - Ostatné MTR 23.- 5.4

59080000 Textilné knoty tkané, splietané alebo
pletené do lámp, varičov, zapa¾ova-
čov, sviečok alebo podobných výrobkov;
žiarové pančušky a duté úplety na vý-
robu žiarových plynových pančušiek,
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

tiež  impregnované UNS 26.- 6.3

5909 Textilné hadice a podobné rúrkové tex-
tílie, tiež s vyložením, s armatúrou alebo
príslušenstvom z iných materiálov:

59090010 - Zo syntetických vlákien UNS 15.- 9.1
59090090 - Z ostatných textilných materiálov UNS 15.- 9.1

59100000 Hnacie alebo dopravníkové pásy  ale-
bo remene z textilného materiálu, tiež
impregnované, pokryté,  potiahnuté
alebo povrstvené plastami alebo zosilne-
né kovom alebo iným materiálom UNS 5.- 1.4 -100

5911 Textilné výrobky a tovar na technic-
ké účely, špecifikované v poznámke
7 k tejto kapitole:

59111000 - Textílie, plsti a pls�ou podložené tka-
   niny, potiahnuté, pokryté alebo vrst-
   vené kaučukom, usňou alebo inými
   materiálmi používanými na mykacie
   povlaky a podobné výrobky na iné
   technické účely, vrátane velúrových
    stúh impregnovaných kaučukom na
    krytie osnovných vratidiel UNS 5.- bez cla -100

59112000 - Mlynárske plátno, tiež celkom dohoto-
   vené UNS 5.- 1.7 -100
- Textílie a plsti, nekonečné alebo vy-
   strojené spojovacími čas�ami, použí-
   vané na papierenských alebo po-
   dobných strojoch (napr. buničinu
   alebo azbestocement):

591131 -- S hmotnos�ou menšou ako 650 g.m -2:
--- Z prírodného hodvábu alebo che-
     mických vlákien:

59113111 ---- Tkaniny, tiež splstené zo synte-
       tických vlákien, druhov používa-
       ných na papierenských strojoch UNS 22.- 10.3

59113119 ---- Ostatné UNS 22.- 10.3
59113190 --- Z iných textilných materiálov UNS 22.- 10.3
591132 -- S hmotnos�ou najmenej 650 g.m -2:
59113210 --- Z prírodného hodvábu alebo che-

     mických vlákien UNS 22.- 10.3
59113290 --- Z ostatných textilných materiálov UNS 22.- 10.3
59114000 - Filtračné plachtičky používané v ole-

   jových lisoch a podobných zaria-
   deniach, vrátane plachtičiek z ¾ud-
   ských vlasov UNS 12.- 10.3

591190 - Ostatné:
59119010 -- Z plsti UNS 11.- 10.3
59119090 -- Ostatné UNS 11.- 10.3
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60. kapitola

Pletené alebo háčkované textílie

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) háčkované čipky čísla 5804;
b) pletené alebo háčkované etikety, odznaky a podobné výrobky čísla 5807;
c) pletené alebo háčkované textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované kapitoly 59, ale pletené

alebo háčkované vlasové textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované zostávajú zaradené
v čísle 6001.

2. Do tejto kapitoly patria aj textílie vyrobené z kovových nití, používané na vrchné ošatenie, na dekoračné alebo
na podobné účely.

3. V celej nomenklatúre akáko¾vek zmienka o „pletenom tovare“ zahŕňa aj tovar preplietaný, v ktorom je retiazkový
steh vytvorený textilnou ni�ou.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

6001 Vlasové textílie, vrátane textílií s
"dlhým vlasom"  a slučkových textílií,
pletené alebo háčkované:

60011000 - S "dlhým vlasom" MTR 40.- 7.3
- Slučkové textílie:

60012100 -- Z bavlny MTR 38.- 6.3
60012200 -- Z chemických vlákien MTR 26.- 6.-
600129 -- Z ostatných textilných materiálov:
60012910 --- Z vlny alebo jemných zvieracích

     chlpov MTR 40.- 6,7
60012990 --- Ostatné MTR 40.- 6,7

- Ostatné:
600191 --Z bavlny:
60019110 --- Nebielené alebo bielené MTR 38.- 6.3
60019130 --- Farbené MTR 38.- 6.3
60019150 --- Z rôznofarebných priadzí MTR 38.- 6.3
60019190 --- Potlačené MTR 38.- 6.3
600192 -- Z chemických vlákien:
60019210 --- Nebielené alebo bielené MTR 26.- 6.-
60019230 --- Farbené MTR 26.- 6.-
60019250 --- Z rôznofarebných priadzí MTR 26.- 6.-
60019290 --- Potlačené MTR 26.- 6.-
600199 -- Z ostatných textilných materiálov:
60019910 --- Z vlny alebo iných chlpov zvierat MTR 40.- 6.7
60019990 --- Ostatné MTR 40.- 6.7

6002 Iné pletené alebo háčkované textílie:

600210 - V šírke nepresahujúcej 30 cm a obsa-
   hujúce  najmenej 5% hmotnosti elas-
   tomerových priadzí  alebo gumových
   nití:

60021010 -- Obsahujúce najmenej  5% hmotnosti
    elastomerových priadzí, ale neobsa-
    hujúce gumové nite MTR 42.- 7.3

60021090 -- Ostatné MTR 42.- 7.3
600220 - Ostatné, v šírke nepresahujúcej 30 cm:
60022010 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat MTR 42.- 7.3

-- Zo syntetických vlákien:
60022031 --- Rašlová čipka MTR 42.- 7.3
60022039 --- Ostatné MTR 42.- 7.3
60022050 -- Z umelých vlákien MTR 42.- 7.3
60022070 -- Z bavlny MTR 42.- 7.3
60022090 -- Ostatné MTR 42.- 7.3
600230 - V šírke presahujúcej  30 cm  a obsa-

   hujúce  najmenej 5 % hmotnosti elas-
   tomerových priadzí  alebo gumových
    nití:

60023010 -- Obsahujúce najmenej  5 % hmotnosti
    elastomerových priadzí, ale neobsa-
    hujúce gumovú ni� MTR 45.- 9.1 -50

60023090 -- Ostatné MTR 45.- 9.1 -50
- Ostatné textílie z osnovných pletenín
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

   (vrátane pletenín vyrobených na
   galónových pletacích strojoch):

60024100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat MTR 24.- 7.6 -50
600242 -- Z bavlny:
60024210 --- Nebielené alebo bielené MTR 40.- 9.1 -50
60024230 --- Farbené MTR 40.- 9.1 -50
60024250 --- Z rôznofarebných priadzí MTR 40.- 9.1 -50
60024290 --- Potlačené MTR 40.- 9.1 -50
600243 -- Z chemických vlákien:

--- Zo syntetických vlákien:
60024311 ---- Na záclony vrátane sie�ových  zá-

      clonovín MTR 27.- 7.3
# 60024319 ---- Rašlová čipka, iná ako na záclony ale-

       bo tylové záclony MTR 27.- 7.3
---- Ostatné:

60024331 ----- Nebielené alebo bielené MTR 27.- 7.3
60024333 ----- Farbené MTR 27.- 7.3
60024335 ----- Z rôznofarebných priadzí MTR 27.- 7.3
60024339 ----- Potlačené MTR 27.- 7.3

--- Z umelých vlákien:
60024350 ---- Na záclony vrátane sie�ových

       záclonovín MTR 27.- 7.3
---- Ostatné:

60024391 ----- Nebielené alebo bielené MTR 27.- 7.3
60024393 ----- Farbené MTR 27.- 7.3
60024395 ----- Z rôznofarebných priadzí MTR 27.- 7.3
60024399 ----- Potlačené MTR 27.- 7.3
60024900 -- Ostatné MTR 25.- 5.5

- Ostatné:
60029100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat MTR 24.- 5.5
600292 -- Z bavlny:
60029210 --- Nebielené alebo bielené MTR 38.- 6.3
60029230 --- Farbené MTR 38.- 6.3
60029250 --- Z rôznofarebných priadzí MTR 38.- 6.3
60029290 --- Potlačené MTR 38.- 6.3
600293 -- Z chemických vlákien:

--- Zo syntetických vlákien:
60029310 ---- Na záclony vrátane sie�ových

       záclonovín MTR 24.- 6.-
---- Ostatné:

60029331 ----- Nebielené alebo bielené MTR 24.- 6.-
60029333 ----- Farbené MTR 24.- 6.-
60029335 ----- Z rôznofarebných priadzí MTR 24.- 6.-
60029339 ----- Potlačené MTR 24.- 6.-

--- Z umelých vlákien:
60029391 ---- Na záclony vrátane sie�ových

       záclonovín MTR 24.- 6.-
60029399 ---- Ostatné MTR 24.- 6.-
60029900 -- Ostatné MTR 70.- 9.1 -50
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61. kapitola

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

Poznámky

1. Do tejto kapitoly patria len celkom dohotovené pletené alebo háčkované výrobky.

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) výrobky čísla 6212;
b) obnosené šatstvo alebo iné obnosené výrobky čísla 6309;
c) ortopedické pomôcky, chirurgické pásy, prietržové pásy alebo podobné výrobky (číslo 9021).

3. V zmysle čísiel 6103 a 6104:
a) sa výrazom „oblek“ alebo „kostým“ rozumie súprava oblečenia, ktorá sa skladá z dvoch alebo troch kusov

vyrobených, pokia¾ ide o vonkajší povrch, z rovnakej textílie a ktorá obsahuje:
— jeden kabátik alebo sako, ktorého vonkajšia čas� okrem rukávov sa skladá zo štyroch alebo viacerých
  častí a je určený na oblečenie hornej časti tela, prípadne doplnený ušitou vestou, ktorej predné diely sú
  zhotovené z textílie, ktorá je zároveň vrchnou textíliou ostatných častí súpravy, a ich zadný diel je
zhotovený
  z tej istej textílie ako podšívka kabátika alebo saka, a
— jednu čas� určenú na oblečenie dolnej časti tela zloženú z nohavíc dlhých, lýtkových alebo krátkych
  (iných ako plavky), sukne alebo nohavicovej sukne, ktorá nemá plecnice (traky) ani náprsenku.
Všetky súčasti obleku alebo kostýmu musia by� z textílie rovnakej štruktúry, rovnakej fazóny, rovnakej farby
a rovnakého zloženia, musia by� rovnakého štýlu a musia by� aj v zodpovedajúcich alebo zlučite¾ných
ve¾kostiach. Všetky časti môžu by� lemované (pruh látky prišitý vo šve) inou textíliou.
Ak sa nieko¾ko jednotlivých častí určených na oblečenie dolnej časti tela predkladá súčasne (napr. dlhé
a krátke nohavice alebo sukňa, alebo nohavicová sukňa a nohavice), za hlavnú dolnú čas� obleku sa považujú
nohavice a dámskeho alebo dievčenského kostýmu sukňa alebo nohavicová sukňa; ostatné časti odevu sa
posudzujú oddelene. Výrazy „oblek“ a „kostým“ zahŕňajú aj súpravy oblečenia uvedené ïalej, a to aj
v prípadoch, keï nespĺňajú všetky  uvedené podmienky:
— žaketový oblek skladajúci sa z jednofarebného kabáta (žaketu), ktorý má zaokrúhlené poly na zadnom
  diele, ktoré sú značne predĺžené, a z vertikálne pásikovaných nohavíc;
— frak zhotovený zvyčajne z čiernej textílie; kabát, ktorý je vpredu pomerne krátky, neuzavretý a má úzke
  rozstrihnuté poly visiace od bokov cez zadnú čas� dolu;
— smoking, ktorého kabát je podobného strihu ako obyčajný kabát (azda len väčšmi odha¾uje náprsenku),
  ale chlopne má lesklé, hodvábne alebo z imitácie hodvábu.

b) Výrazom „komplet“ sa rozumie súprava oblečenia (iná ako odevy a výrobky čísiel 6107, 6108 alebo 6109),
skladajúca sa z celkom dohotovených nieko¾kých kusov z rovnakej textílie, upravená na predaj v malom
a zahŕňajúca:
— jednu čas� oblečenia na hornú čas� tela s výnimkou pulóvrov, ktoré môžu tvori� druhý horný odev len v prípade
  dvojdielnej súpravy, a vestu, ktorá môže ma� tiež povahu druhého odevu, a
— jeden alebo dva rôzne odevy určené na ošatenie dolnej časti tela a skladajúce sa z dlhých nohavíc, nohavíc
  s náprsenkou a plecnicami, krátkych nohavíc (iných ako plavky), sukne alebo nohavicovej sukne.
Všetky časti kompletu musia by� z textílií rovnakej štruktúry, rovnakej fazóny, rovnakej farby a rovnakého
zloženia; musia by� tiež v príslušných alebo zlučite¾ných ve¾kostiach. Výraz „komplet“ sa nevz�ahuje na
tepláky ani na lyžiarske odevy čísla 6112.

4. Do čísiel 6105 a 6106 nepatria odevy s vreckami umiestnenými pod pásom, s pružným lemom alebo s iným
prostriedkom umožňujúcim pritiahnutie dolného okraja odevu ani odevy, ktoré majú v priemere menej ako
10 stehov na bežný centimeter v každom smere, počítané na ploche merajúcej aspoň 10 x 10 cm. Do čísla 6105
nepatria odevy bez rukávov.

5. Do čísla 6109 nepatria odevy s rebrovaným pásom, s�ahujúcou šnúrou alebo s inými prostriedkami na
s�ahovanie.

6. Na výklad čísla 6111:
a) sa výrazom „dojčenské odevy a odevné doplnky“ rozumejú výrobky pre malé deti do výšky postavy

nepresahujúcej 86 cm; zahŕňa aj detské plienky;
b) výrobky, ktoré možno zaradi� súčasne do čísla 6111 a do ïalších čísiel tejto kapitoly, sa zaradia do čísla

6111.

7. „Lyžiarskymi odevmi“ v zmysle čísla 6112 sa rozumejú odevy alebo súpravy odevov, ktoré možno rozpozna�
pod¾a vzh¾adu a použitej textílie ako odevy určené na lyžovanie (klasické alebo alpské).
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Skladajú sa:
a) buï z „lyžiarskej kombinézy“, ktorá je jednodielnym odevom určeným na ošatenie hornej i dolnej časti tela;

okrem rukávov a goliera môže ma� kombinéza aj vrecká alebo podpinky; alebo
b) z „lyžiarskeho kompletu“, ktorý  je zložený z dvoch alebo troch kusov, balených na predaj v malom, a tvoria

ho:
— jeden odev, ako je bunda, vetrovka alebo podobné výrobky zapínané na zips alebo na podobný uzáver,
  prípadne doplnené vestou, a
— jedny nohavice, tiež predĺžené nad pás, jedny lýtkové nohavice alebo jedny nohavice s náprsenkou a plec-
  nicami.

Lyžiarsky komplet sa môže sklada� aj z kombinézy opísanej  v odseku a) a z otep¾ovacej bundy bez rukávov, určenej
na obliekanie na kombinézu.
Všetky tieto súčasti lyžiarskeho kompletu musia by� vyrobené z textílie rovnakej štruktúry a zloženia, rovnakej,
prípadne odlišnej farby a musia by� aj v príslušných alebo zlučite¾ných ve¾kostiach.

  8. Odevy patriace súčasne do čísla 6113 a do ïalších čísiel tejto kapitoly, s výnimkou čísla 6111, sa zaradia do čísla
6113.

9. Odevy tejto kapitoly, ktoré sa zapínajú z¾ava doprava na prednej strane, budú sa považova� za pánske alebo
chlapčenské odevy a tie odevy, ktoré sa zapínajú sprava do¾ava na prednej strane, za dámske alebo dievčenské.
Tieto ustanovenia neplatia, ak strih odevu jasne ukazuje, že odev je navrhnutý pre jedno alebo druhé pohlavie.
Výrobky tejto kapitoly, pri ktorých nemožno urči�, či ide o pánske alebo chlapčenské, o dámske alebo dievčenské
oblečenie, sa zaraïujú do príslušného čísla pre dámske alebo dievčenské odevy.

10. Výrobky tejto kapitoly môžu by� vyrobené z kovových nití.

Doplnkové poznámky

1. V zmysle poznámky 3 b)  tejto kapitoly musia by� časti kompletu celé vyrobené z rovnakej pletenej alebo
háčkovanej textílie a musia spĺňa� ostatné podmienky uvedené v tejto poznámke.
Na tieto účely:
— môže by� použitá tkanina nebielená, bielená, farbená, z rôznofarebných vlákien alebo potlačená,
— pulóvre alebo vesty s rebrovaním sú považované za také isté komplety oblečenia, ako sú komplety oblečenia
 bez rebrovania na zakrytie hornej časti tela pod podmienkou, že rebrovanie nie je vyrobené šitím, ale pletením.
Súprava oblečenia sa nepovažuje za komplet, ak sú jej časti vyrobené z rôznych pletených alebo háčkovaných
textílií, dokonca aj ak sa odlišujú len farbami.
Všetky zložky kompletu sa musia doda� na predaj v malom spolu ako jedna jednotka. Oddelené balenie alebo
samostatné označenie každého prvku kompletu nálepkou jednotky neovplyvní jeho zaradenie ako kompletu.

2. V zmysle čísla 6109 výraz „tielka a iné tričká“ zahŕňa odevy, tiež s ozdobným vzorom, ktoré sa nosia priamo na
tele a ktoré nemajú golier, tiež s rukávmi, vrátane tých, ktoré majú bielizňové plecnice (pásiky cez ramená).
Tieto odevy, ktoré sú určené na zakrytie hornej časti tela, majú neraz charakteristické znaky spoločné
s vrchnými tričkami (T-shirts) alebo s inými tielkami a tričkami čísla 6109.
Ale odevy, ktoré majú šnúrku, riasený pás alebo iný druh upevnenia na spodnom okraji, do čísla 6109 nepatria.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

6101 Pánske alebo chlapčenské zvrchníky,
plášte, peleríny, kabáty, bundy (vráta-
ne lyžiarskych), vetrovky a podobné
výrobky, pletené alebo háčkované,
iné ako výrobky čísla 6103:

610110 - Z vlny  alebo jemných chlpov zvierat:
61011010 -- Zvrchníky, plášte, peleríny a podob-

    né výrobky NAR 11.- 10.5
61011090 -- Bundy (vrátane lyžiarskych), vetrov-

    ky a podobné výrobky NAR 11.- 10.5
610120 - Z bavlny:
61012010 -- Zvrchníky, plášte, peleríny a podob-

    né výrobky NAR 22.- 10.5
61012090 -- Bundy (vrátane lyžiarskych), vetrov-

    ky a podobné výrobky NAR 22.- 10.5
610130 - Z chemických vlákien:
61013010 -- Zvrchníky, plášte, peleríny a podob-

    né výrobky NAR 17.- 6.4
61013090 -- Bundy (vrátane lyžiarskych), vetrov-

    ky a podobné výrobky NAR 17.- 6.4
610190 - Z ostatných textilných materiálov:
61019010 -- Zvrchníky, plášte, peleríny a podob-

    né výrobky NAR 21.- 7.4
61019090 -- Bundy (vrátane lyžiarskych), vetrov-

    ky a podobné výrobky NAR 21.- 7.4

6102 Dámske alebo dievčenské zvrchníky,
plášte, peleríny, kabáty, bundy  (vráta-
ne lyžiarskych), vetrovky a podobné
výrobky, pletené alebo háčkované,
iné ako výrobky čísla 6104:

610210 - Z vlny  alebo jemných chlpov zvierat:
61021010 -- Zvrchníky, plášte, peleríny a podob-

    né výrobky NAR 11.- 10.5
61021090 -- Bundy  (vrátane lyžiarskych), vetrov-

    ky a podobné výrobky NAR 11.- 10.5
610220 - Z bavlny:
61022010 -- Zvrchníky, plášte, peleríny a podob-

    né výrobky NAR 22.- 10.5
61022090 -- Bundy  (vrátane lyžiarskych), vetrov-

    ky a podobné výrobky NAR 22.- 10.5
610230 - Z chemických vlákien:
61023010 -- Zvrchníky, plášte, peleríny a podob-

    né výrobky NAR 17.- 6.4
61023090 -- Bundy  (vrátane lyžiarskych), vetrov-

    ky a podobné výrobky NAR 17.- 6.4
610290 - Z iných textilných materiálov:
61029010 -- Zvrchníky, plášte, peleríny a podob-

    né výrobky NAR 16.- 10.5
61029090 -- Bundy  (vrátane lyžiarskych), vetrov-

    ky a podobné výrobky NAR 16.- 10.5
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6103 Pánske alebo chlapčenské obleky,
komplety, saká, blejzre, nohavice, no-
havice s náprsenkou a s plecnicami,
lýtkové a krátke nohavice ( iné ako
plavky), pletené alebo háčkované:

- Obleky:
61031100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 11.- 10.5
61031200 -- Zo syntetických  vlákien NAR 14.- 6.4
61031900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 22.- 10.5

- Komplety:
61032100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 11.- 10.5
61032200 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61032300 -- Zo syntetických  vlákien NAR 14.- 6.4
61032900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 20.- 7.4 -50

- Saká a blejzre:
61033100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 11.- 10.5
61033200 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61033300 -- Zo syntetických  vlákien NAR 14.- 6.4
61033900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 21.- 7.4

- Nohavice, nohavice s  náprsenkou
   s plecnicami, lýtkové a krátke noha-
   vice:

610341 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
61034110 --- Nohavice a krátke nohavice NAR 10.- 2.3
61034190 --- Ostatné NAR 10.- 2.3
610342 -- Z bavlny:
61034210 --- Nohavice a krátke nohavice NAR 22.- 10.5
61034290 --- Ostatné NAR 22.- 10.5
610343 -- Zo syntetických vlákien:
61034310 --- Nohavice a krátke nohavice NAR 14.- 6.4
61034390 --- Ostatné NAR 14.- 6.4
610349 -- Z ostatných textilných materiálov:
61034910 --- Nohavice a krátke nohavice NAR 22.- 7.4

--- Ostatné:
61034991 ---- Z umelých vlákien NAR 22.- 7.4
61034999 ---- Ostatné NAR 22.- 7.4

6104 Dámske alebo dievčenské kostýmy,
komplety, kabátiky, blejzre, šaty, suk-
ne, nohavicové sukne, nohavice, no-
havice s náprsenkou a s plecnicami,
lýtkové a krátke nohavice (iné ako
plavky), pletené alebo háčkované:

- Kostýmy:
61041100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 10.- 4.6
61041200 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61041300 -- Zo syntetických  vlákien NAR 14.- 10.5
61041900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 20.- 4.6

- Komplety:
61042100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 10.- 4.6
61042200 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61042300 -- Zo syntetických  vlákien NAR 14.- 10.5
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61042900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 21.- 10.5
- Kabátiky a blejzre:

61043100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 10.- 4.6
61043200 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61043300 -- Zo syntetických  vlákien NAR 14.- 10.5
61043900 -- Z ostatných textilných materiálov

- Šaty: NAR 21.- 10.5
61044100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 10.- 4.6
61044200 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61044300 -- Zo syntetických  vlákien NAR 14.- 10.5
61044400 -- Z umelých vlákien NAR 21.- 10.5
61044900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 21.- 10.5

- Sukne a nohavicové sukne:
61045100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 10.- 4.6
61045200 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61045300 -- Zo syntetických  vlákien NAR 14.- 10.5
61045900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 21.- 10.5

- Nohavice, náprsenkové nohavice s
   plecnicami, lýtkové a krátke noha-
   vice:

610461 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat:
61046110 --- Nohavice a krátke nohavice NAR 10.- 4.6
61046190 --- Ostatné NAR 10.- 4.6
610462 -- Z bavlny:
61046210 --- Nohavice a krátke nohavice NAR 22.- 10.5
61046290 --- Ostatné NAR 22.- 10.5
610463 -- Zo syntetických vlákien:
61046310 --- Nohavice a krátke nohavice NAR 14.- 10.5
61046390 --- Ostatné NAR 14.- 10.5
610469 -- Z ostatných textilných materiálov:
61046910 --- Nohavice a krátke nohavice NAR 21.- 10.5

--- Ostatné:
61046991 ---- Z umelých vlákien NAR 21.- 10.5
61046999 ---- Ostatné NAR 21.- 10.5

6105 Pánske alebo chlapčenské košele, ple-
tené alebo háčkované:

61051000 - Z bavlny NAR 22.- 10.5
610520 - Z chemických vlákien:
61052010 -- Zo syntetických vlákien NAR 16.- 10.5
61052090 -- Z umelých vlákien NAR 16.- 10.5
610590 - Z ostatných textilných materiálov:
61059010 -- Z vlny alebo jemných chlpov

    zvierat NAR 44.- 10.5
61059090 -- Ostatné NAR 44.- 10.5

6106 Dámske a dievčenské blúzky, košele a
koše¾ové blúzky, pletené alebo háčko-
vané:

61061000 - Z bavlny NAR 22.- 10.-
61062000 - Z chemických vlákien NAR 14.- 10.-
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610690 - Z ostatných textilných materiálov:
61069010 -- Z vlny alebo jemných chlpov

    zvierat NAR 30.- 10.-
61069030 -- Z prírodného hodvábu alebo hod-

    vábneho odpadu NAR 30.- 10.-
61069050 -- Z ¾anu alebo ramie NAR 30.- 10.-
61069090 -- Ostatné NAR 30.- 10.-

6107 Pánske alebo chlapčenské spodky
(dlhé a krátke), nočné košele, pyžamy,
kúpacie plášte, župany a podobné vý-
robky, pletené alebo háčkované:

- Spodky (dlhé a krátke):
61071100 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61071200 -- Z chemických vlákien NAR 16.- 10.5
61071900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 44.- 4.6

- Nočné košele a pyžamy:
61072100 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61072200 -- Z chemických vlákien NAR 16.- 10.5
61072900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 24.- 10.5

- Ostatné:
610791 -- Z bavlny:
61079110 --- Zo slučkových pletených alebo

     háčkovaných textílií NAR 22.- 10.5
61079190 --- Ostatné NAR 22.- 10.5
61079200 -- Z chemických vlákien NAR 18.- 10.5
61079900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 20.- 10.5

6108 Dámske alebo dievčenské kombiné,
spodničky, nohavičky, tiež dlhé, nočné
košele, pyžamy, negližé, kúpacie pláš-
te, župany a podobné výrobky pletené
alebo háčkované:

- Kombiné a spodničky:
610811 -- Z chemických vlákien:
61081110 --- Zo syntetických vlákien NAR 16.- 10.5
61081190 --- Z umelých vlákien NAR 16.- 10.5
610819 -- Z ostatných textilných materiálov:
61081910 --- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61081990 --- Z ostatných textilných materiálov NAR 22.- 10.5

- Nohavičky:
61082100 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61082200 -- Z chemických vlákien NAR 16.- 10.5
61082900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 24.- 10.5

- Nočné košele a pyžamy:
610831 -- Z bavlny:
61083110 --- Nočné košele NAR 22.- 10.5
61083190 --- Pyžamy NAR 22.- 10.5

-- Z chemických vlákien:
610832 --- Zo syntetických vlákien:
61083211 ---- Nočné košele NAR 16.- 10.5
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61083219 ---- Pyžamy NAR 16.- 10.5
61083290 --- Z umelých vlákien NAR 16.- 10.5
61083900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 24.- 10.5

- Ostatné:
610891 -- Z bavlny:
61089110 --- Zo slučkovej pletenej alebo

     háčkovanej textílie NAR 22.- 10.5
61089190 --- Ostatné NAR 22.- 10.5
61089200 -- Z chemických vlákien NAR 18.- 10.5
610899 -- Z ostatných textilných materiálov:
61089910 --- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 20.- 10.5
61089990 --- Z ostatných textilných materiálov NAR 20.- 10.5

6109 Vrchné tričká (T-shirts), tielka a iné
tričká, pletené alebo háčkované:

61091000 - Z bavlny NAR 22.- 10.5
610990 - Z ostatných textilných materiálov:
61099010 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 21.- 10.5
61099030 -- Z chemických vlákien NAR 21.- 10.5
61099090 -- Ostatné NAR 21.- 10.5

6110 Pulóvre, svetre a vesty (tiež zapínacie)
a podobné výrobky, pletené alebo
háčkované:

611010 - Z vlny alebo jemných chlpov
   zvierat:

61101010 -- Svetre a pulóvre obsahujúce najme-
    nej  50 % hmotnosti vlny a s hmot-
    nos�ou každého menšou ako 600 g NAR 10.- 4.6
-- Ostatné:
--- Pánske alebo chlapčenské:

61101031 ---- Z vlny NAR 10.- 4.6
---- Z jemných chlpov zvierat:

61101035 ----- Z  kašmírskej  kozy NAR 10.- 4.6
61101038 ----- Ostatné NAR 10.- 4.6

--- Dámske alebo dievčenské:
61101091 ---- Z vlny NAR 10.- 4.6

---- Z jemných  chlpov zvierat:
61101095 ----- Z  kašmírskej  kozy NAR 10.- 4.6
61101098 ----- Ostatné NAR 10.- 4.6
611020 - Z bavlny:
61102010 -- ¼ahké svetre ku krku ("roláky") v rôz-

    nom vyhotovení a pulóvre NAR 22.- 10.5
-- Ostatné:

61102091 --- Pánske alebo chlapčenské NAR 22.- 10.5
61102099 --- Dámske alebo dievčenské NAR 22.- 10.5
611030 - Z chemických vlákien:
61103010 -- ¼ahké svetre ku krku ("roláky") v rôz-

    nom vyhotovení a pulóvre NAR 18.- 10.5
-- Ostatné:

61103091 --- Pánske alebo chlapčenské NAR 18.- 10.5
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61103099 --- Dámske alebo dievčenské NAR 18.- 10.5
611090 - Z ostatných textilných materiálov:
61109010 -- Z ¾anu alebo ramie NAR 20.- 4.6
61109090 -- Ostatné NAR 20.- 4.6

6111 Dojčenské odevy a odevné doplnky,
pletené alebo háčkované:

611110 - Z vlny alebo jemných chlpov zvierat:
61111010 -- Rukavice, tiež bez prstov a palcové UNS 10.- 2.3
61111090 -- Ostatné UNS 10.- 2.3
611120 - Z bavlny:
61112010 -- Rukavice, tiež bez prstov a palcové UNS 22.- 10.5
61112090 -- Ostatné UNS 22.- 10.5
611130 - Zo syntetických vlákien:
61113010 -- Rukavice, tiež bez prstov a palcové UNS 25.- 6.3
61113090 -- Ostatné UNS 25.- 6.3
61119000 - Z ostatných textilných materiálov UNS 20.- 7.3

6112 Tepláky, lyžiarske odevy a  plavky, plete-
né alebo háčkované:

- Tepláky:
61121100 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
61121200 -- Zo syntetických vlákien NAR 14.- 10.5
61121900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 20.- 10.5
61122000 - Lyžiarske odevy NAR 20.- 5.6

- Pánske alebo chlapčenské plavky:
611231 -- Zo syntetických vlákien:
61123110 --- Obsahujúce najmenej  5 % hmotnosti

     gumových nití NAR 18.- 10.5
61123190 --- Ostatné NAR 18.- 10.5
611239 -- Z ostatných textilných materiálov:
61123910 --- Obsahujúce najmenej  5 % hmotnosti

     gumových nití NAR 20.- 10.5
61123990 --- Ostatné NAR 20.- 10.5

- Dámske alebo dievčenské plavky:
611241 -- Zo syntetických vlákien:
61124110 --- Obsahujúce najmenej  5 % hmotnosti

     gumových nití NAR 18.- 10.5
61124190 --- Ostatné NAR 18.- 10.5
611249 -- Z ostatných textilných materiálov:
61124910 --- Obsahujúce najmenej  5 % hmotnosti

     gumových nití NAR 20.- 10.5
61124990 --- Ostatné NAR 20.- 10.5

611300 Odevy celkom dohotovené z plete-
ných alebo háčkovaných textílií čísiel
5903, 5906 alebo 5907:

61130010 - Z pletených alebo háčkovaných tex-
   tílií čísla 5906 UNS 20.- 6.9
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61130090 - Ostatné UNS 20.- 6.9

6114 Ostatné odevy pletené alebo háčko-
vané:

61141000 - Z vlny alebo jemných chlpov zvierat UNS 10.- 4.6
61142000 - Z  bavlny UNS 22.- 10.5
61143000 - Z chemických vlákien UNS 18.- 8.2
61149000 - Z ostatných textilných materiálov UNS 20.- 4.6

6115 Pančuchové nohavice, pančuchy, podko-
lienky, ponožky a iné výrobky tohto
druhu vrátane pančúch na kŕčové žily
a obuvi bez podrážok, pletené alebo
háčkované:

- Pančuchové nohavice:
61151100 -- Zo syntetických vlákien s dĺžkovou

    hmotnos�ou jednotlivej  nite menšou
    ako 67 decitexov UNS 14.- 10.5

61151200 -- Zo syntetických vlákien s dĺžkovou
    hmotnos�ou jednotlivej  nite 67 deci-
    texov alebo väčšou UNS 14.- 10.5

611519 -- Z ostatných textilných materiálov:
61151910 --- Z vlny alebo jemných chlpov

     zvierat UNS 28.- 7.8
61151990 --- Ostatné UNS 28.- 7.8
611520 - Dlhé pančuchy alebo podkolienky z

   vlákien s dĺžkovou hmotnos�ou jedno-
   tlivej nite menšou ako 67 decitexov:
-- Zo syntetických vlákien:

61152011 --- Podkolienky UNS 25.- 10.5
61152019 --- Ostatné UNS 25.- 10.5
61152090 -- Z ostatných textilných materiálov UNS 25.- 10.5

- Ostatné:
61159100 -- Z vlny alebo jemných chlpov

    zvierat UNS 25.- 10.5
61159200 -- Z bavlny UNS 15.- 10.5
611593 -- Zo syntetických vlákien:
61159310 --- Pančuchy na kŕčové žily UNS 16.- 10.5
61159330 --- Podkolienky  (iné ako pančuchy

     na kŕčové žily) UNS 16.- 10.5
--- Ostatné:

61159391 ---- Dámske pančuchy UNS 16.- 10.5
61159399 ---- Ostatné UNS 16.- 10.5
61159900 -- Z ostatných textilných materiálov UNS 16.- 10.5

6116 Rukavice prstové, palcové a rukavice
bez  prstov, pletené alebo háčkované:

611610 - Rukavice impregnované, vrstvené,
   povlečené plastami alebo kaučukom:
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61161020 -- Rukavice impregnované, povrstvené
    alebo povlečené  kaučukom NPR 16.- 5.1

61161080 -- Ostatné NPR 16.- 5.1
- Ostatné:

61169100 -- Z vlny alebo jemných chlpov
    zvierat NPR 20.- 5.4

61169200 -- Z bavlny NPR 18.- 5.1
61169300 -- Zo syntetických vlákien NPR 11.- 3.7
61169900 -- Z ostatných textilných materiálov NPR 12.- 4.-

6117 Ostatné celkom dohotovené odevné
doplnky, pletené alebo háčkované;
pletené alebo háčkované časti odevov
alebo odevných doplnkov:

61171000 - Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a
   podobné výrobky UNS 14.- 3.9 -50

61172000 - Viazanky, motýliky a kravaty UNS 32.- 6.9 -50
611780 - Ostatné doplnky:
61178010 -- Pletené alebo háčkované, elastické

    alebo vrstvené kaučukom UNS 22.- 2.3
61178090 -- Ostatné UNS 22.- 2.3
61179000 - Časti UNS 34.- 7.1 -50
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62. kapitola

Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háčkované

Poznámky

1. Do tejto kapitoly patria len výrobky celkom zhotovené z akejko¾vek textílie, iné ako vata, s výnimkou pletených
alebo háčkovaných výrobkov (iných ako patriacich do čísla 6212).

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) obnosené šatstvo alebo iné obnosené výrobky čísla 6309;
b) ortopedické pomôcky, chirurgické pásy, prietržové pásy alebo podobné výrobky (číslo 9021).

3. V zmysle čísiel 6203 a 6204:
a) sa výrazom „oblek“ alebo „kostým“ rozumie súprava oblečenia, ktorá sa skladá z dvoch alebo troch kusov,

pokia¾ ide o vonkajší povrch, vyrobených z rovnakej textílie a obsahujúca:
— jeden kabátik alebo sako, ktorý je okrem rukávov vytvorený zo štyroch alebo viacerých častí a je určený
  na oblečenie hornej časti tela, prípadne doplnený ušitou vestou, ktorého predné diely sú zhotovené z
textílie,
  ktorá je zároveň vrchnou textíliou ostatných častí súpravy, a ich zadný diel je zhotovený z tej istej textílie ako
  podšívka kabáta alebo saka; a
— jednu čas� určenú na oblečenie dolnej časti tela a skladajúcu sa z nohavíc dlhých, lýtkových alebo krátkych
  (iných ako plavky), sukne alebo nohavicovej sukne bez plecníc a bez náprsenky.
Všetky súčasti obleku alebo kostýmu musia by� z textílie rovnakej štruktúry, rovnakej farby a zloženia,
musia by� rovnakého štýlu; musia by� aj v zodpovedajúcich alebo zlučite¾ných ve¾kostiach. Všetky časti
môžu ma� lemovanie (pruh látky prišitý vo šve) z inej textílie.
Ak sa nieko¾ko jednotlivých častí určených na oblečenie dolnej časti tela predkladá súčasne (napr. dlhé
a krátke nohavice, sukňa alebo nohavicová sukňa a nohavice), za hlavnú dolnú čas� obleku sa považujú
nohavice, u dámskeho alebo dievčenského kostýmu sukňa alebo nohavicová sukňa; ostatné časti odevu sa
posudzujú oddelene.
Výrazy „oblek“ alebo „kostým“ zahŕňajú aj súpravy oblečenia uvedené ïalej, a to aj v prípadoch, keï nespĺňajú
všetky podmienky uvedené v tejto poznámke:
— žaketový oblek skladajúci sa z jednofarebného kabáta (žaketu), ktorý má zaokrúhlené poly na zadnom diele,
  ktoré sú značne predĺžené, a z vertikálne pásikovaných nohavíc;
— frak zhotovený zvyčajne z čiernej textílie; ktorý je vpredu pomerne krátky, neuzavretý a má úzke
    rozstrihnuté poly visiace od bokov cez zadnú čas� dolu;
— smoking, ktorého kabát je podobného strihu ako obyčajný kabát (azda len viac odha¾uje náprsenku),
  ale chlopne má lesklé, hodvábne alebo z imitácie hodvábu;

b) sa výrazom „komplet“ rozumie súprava oblečenia (iného ako sú odevy a výrobky čísiel 6207 alebo 6208)
skladajúca sa z nieko¾kých kusov celkom dohotovených z rovnakej tkaniny, upravená na predaj v malom
a zahŕňa:
— jednu čas� oblečenia na hornú čas� tela s výnimkou pulóvrov, ktoré môžu tvori� druhý horný odev len v prípade
  dvojdielnej súpravy, a vestu, ktorá môže ma� aj povahu druhého horného odevu, a
— jeden alebo dva rôzne odevy určené na oblečenie dolnej časti tela a skladajúce sa z dlhých nohavíc, z nohavíc
  s náprsenkou s plecnicami, krátkych nohavíc (iných ako plavky), sukne alebo z nohavicovej sukne.
Všetky časti kompletu musia by� z textílie rovnakej štruktúry, rovnakej fazóny, rovnakej farby a rovnakého
zloženia; musia ma� aj zodpovedajúce alebo zlučite¾né ve¾kosti. Výraz „komplet“ sa nevz�ahuje na tepláky
ani na lyžiarske odevy čísla 6211.

4. Pre výklad čísla 6209:
a) výrazom „dojčenské odevy a odevné doplnky“ sa rozumejú výrobky pre malé deti do výšky postavy

nepresahujúcej 86 cm; zahŕňa aj detské plienky;
b) výrobky, ktoré možno zaradi� súčasne do čísla 6209 a do iných čísiel tejto kapitoly, sa zaraïujú do čísla

6209.

5. Odevy, ktoré možno zaradi� súčasne do čísla 6210 a do iných čísiel tejto kapitoly okrem čísla 6209, sa zaraïujú
do čísla 6210.

6. „Lyžiarskymi odevmi“ sa v zmysle čísla 6211 rozumejú odevy alebo súpravy odevov, ktoré možno rozpozna�
pod¾a vzh¾adu a použitej textílie ako odevy určené na lyžovanie (klasické alebo alpské).
Skladajú sa:
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a) buï z „lyžiarskej kombinézy“, ktorá je jednodielnym odevom určeným na oblečenie hornej i dolnej časti tela;
okrem rukávov a goliera môže ma� kombinéza aj vrecká alebo podpinku;

b) alebo z „lyžiarskeho kompletu“, ktorým je súprava skladajúca sa z dvoch alebo troch kusov, upravená na
predaj v malom a obsahujúca:
— jeden odev, ako je bunda, vetrovka alebo podobné výrobky, ktoré sa zapínajú na zips alebo podobný uzáver,
  prípadne doplnené vestou, a
— jedny nohavice tiež predĺžené nad pás, jedny lýtkové nohavice alebo jedny nohavice s náprsenkou a plecnicami.
Lyžiarsky komplet sa môže sklada� aj z kombinézy opísanej v odseku a) a z otep¾ovacej bundy bez rukávov,
určenej na obliekanie cez kombinézu.
Všetky tieto súčasti lyžiarskeho kompletu musia by� vyrobené z textílie rovnakej štruktúry a rovnakého
zloženia, rovnakej, prípadne odlišnej farby a musia by� aj v zodpovedajúcich alebo zlučite¾ných ve¾kostiach.

7. Šatky a podobné výrobky štvorcového alebo približne štvorcového tvaru, u ktorých ani jedna strana nepresahuje
60 cm, sa zaraïujú ako vreckovky (číslo 6213). Vreckovky, ktorých ktoráko¾vek strana presahuje 60 cm, sa
zaraïujú do čísla 6214.

8. Odevy tejto kapitoly, ktoré sa zapínajú z¾ava doprava na prednej strane, sa budú považova� za pánske alebo
chlapčenské odevy, a tie odevy, ktoré sa zapínajú sprava do¾ava na prednej strane, za dámske alebo dievčenské.
Tieto ustanovenia neplatia, ak strih odevu jasne ukazuje, že odev je navrhnutý pre jedno alebo druhé pohlavie.
Odevy, pri ktorých nemožno urči�, či ide o pánske alebo chlapčenské, či o dámske alebo dievčenské, sa zaraïujú
do príslušného čísla pre dámske alebo dievčenské odevy.

9. Výrobky tejto kapitoly môžu by� vyrobené z kovových nití.

Doplnková poznámka

1. V zmysle poznámky 3 b) tejto kapitoly musia by� časti kompletu celkom vyrobené z rovnakej tkaniny a spĺňa�
ostatné podmienky uvedené v tejto poznámke.
Na tieto účely použitá tkanina môže by� nebielená, bielená, farbená, z rôznofarebných vlákien alebo potlačená.
Súpravy odevov sa nepovažujú za komplet, ak sú ich časti vyrobené z rôznych tkanín, i keï je rozdiel len v ich
farbe.
Všetky zložky kompletu sa musia doda� na predaj v malom spolu ako jedna jednotka. Jednotlivé balenie alebo
samostatné označenie každého prvku kompletu nálepkou takejto jednotky neovplyvní jeho zaradenie ako
kompletu.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

6201 Pánske alebo chlapčenské zvrchníky,
plášte, peleríny, kabáty, bundy (vráta-
ne lyžiarskych), vetrovky a podobné
výrobky, iné ako výrobky  čísla 6203:

- Zvrchníky, plášte do dažïa, kabáty,
   plášte, peleríny a podobné výrobky:

62011100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 12.- 10.5
620112 -- Z bavlny:
62011210 --- S hmotnos�ou nepresahujúcou 1 kg na

     odevný kus NAR 30.- 14.3
62011290 --- S  hmotnos�ou väčšou ako 1 kg na

     odevný kus NAR 30.- 14.3
620113 -- Z chemických vlákien:
62011310 --- S hmotnos�ou nepresahujúcou 1 kg na

     odevný kus NAR 30.- 14.3
62011390 --- S  hmotnos�ou väčšou ako 1 kg na

     odevný kus NAR 30.- 14.3
62011900 -- Z iných textilných materiálov NAR 27.- 12.9

- Ostatné:
62019100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 12.- 10.5
62019200 -- Z bavlny NAR 30.- 10.5
62019300 -- Z chemických vlákien NAR 30.- 14.3
62019900 -- Z  iných textilných materiálov NAR 27.- 12.9

6202 Dámske alebo dievčenské zvrchníky,
plášte, peleríny, kabáty, bundy (vráta-
ne lyžiarskych), vetrovky a podobné
výrobky, iné ako výrobky  čísla 6204:

- Zvrchníky, plášte do dažïa, kabáty,
   plášte, peleríny a podobné výrobky:

62021100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 11.- 10.5
620212 -- Z bavlny:
62021210 --- S hmotnos�ou nepresahujúcou 1 kg na

     odevný kus NAR 15.- 10.5
62021290 --- S  hmotnos�ou väčšou ako 1 kg na

     odevný kus NAR 15.- 10.5
620213 -- Z chemických vlákien:
62021310 --- S hmotnos�ou nepresahujúcou 1 kg na

     odevný kus NAR 30.- 14.3
62021390 --- S  hmotnos�ou väčšou ako 1 kg na

     odevný kus NAR 30.- 14.3
62021900 -- Z iných textilných materiálov NAR 17.- 10.5

- Ostatné:
62029100 -- Z vlny alebo jemných chlpov

    zvierat NAR 12.- 10.5
62029200 -- Z bavlny NAR 15.- 10.5
62029300 -- Z chemických vlákien NAR 23.- 10.8
62029900 -- Z iných textilných materiálov NAR 15.- 10.5

6203 Pánske alebo chlapčenské obleky,
komplety, saká, blejzre, nohavice,
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

nohavice s náprsenkou a plecnicami,
lýtkové a krátke nohavice (iné ako
plavky):

- Obleky:
62031100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 15.- 10.5
62031200 -- Zo syntetických vlákien NAR 30.- 14.3
620319 -- Z iných textilných materiálov:
62031910 --- Z bavlny NAR 30.- 14.3
62031930 --- Z  umelých vlákien NAR 30.- 14.3
62031990 --- Ostatné NAR 30.- 14.3

- Komplety:
62032100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 15.- 10.5
620322 -- Z bavlny:
62032210 --- Pracovné NAR 30.- 14.3
62032280 --- Ostatné NAR 30.- 14.3
620323 -- Zo syntetických vlákien:
62032310 --- Pracovné NAR 30.- 14.3
62032380 --- Ostatné NAR 30.- 14.3
620329 -- Z iných textilných materiálov:

--- Z umelých vlákien:
62032911 ---- Pracovné NAR 28.- 12.9
62032918 ---- Ostatné NAR 28.- 12.9
62032990 --- Ostatné NAR 28.- 12.9

- Saká, blejzre:
62033100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 15.- 10.5
620332 -- Z bavlny:
62033210 --- Pracovné NAR 30.- 14.3
62033290 --- Ostatné NAR 30.- 14.3
620333 -- Zo syntetických vlákien:
62033310 --- Pracovné NAR 30.- 14.3
62033390 --- Ostatné NAR 30.- 14.3
620339 -- Z  iných textilných materiálov:

--- Z umelých vlákien:
62033911 ---- Pracovné NAR 28.- 12.9
62033919 ---- Ostatné NAR 28.- 12.9
62033990 --- Ostatné NAR 28.- 12.9

- Nohavice, nohavice s náprsenkou a
   plecnicami, lýtkové a krátke nohavi-
   ce (iné ako plavky):

620341 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat:
62034110 --- Nohavice a krátke nohavice NAR 15.- 10.5
62034130 --- Nohavice s náprsenkou s plecni-

     cami NAR 15.- 10.5
62034190 --- Ostatné NAR 15.- 10.5
620342 -- Z bavlny:

--- Nohavice a krátke nohavice:
62034211 ---- Pracovné NAR 30.- 14.3

---- Ostatné:
62034231 ----- Z denimu ("džínsoviny") NAR 30.- 14.3
62034233 ----- Z vlasového menčestru NAR 30.- 14.3
62034235 ----- Ostatné NAR 30.- 14.3

--- Nohavice s náprsníkom  s  plecni-
     cami:

62034251 ---- Pracovné NAR 30.- 14.3
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

62034259 ---- Ostatné NAR 30.- 14.3
62034290 --- Ostatné NAR 30.- 14.3
620343 -- Zo syntetických vlákien:

--- Nohavice a krátke nohavice:
62034311 ---- Pracovné NAR 30.- 14.3
62034319 ---- Ostatné NAR 30.- 14.3

--- Nohavice s náprsenkou s plecni-
     cami:

62034331 ---- Pracovné NAR 30.- 14.3
62034339 ---- Ostatné NAR 30.- 14.3
62034390 --- Ostatné NAR 30.- 14.3
620349 -- Z  iných textilných materiálov:

--- Z umelých vlákien:
---- Nohavice a krátke nohavice:

62034911 ----- Pracovné NAR 28.- 13.-
62034919 ----- Ostatné NAR 28.- 13.-

---- Nohavice s náprsníkom a s  plecni-
      cami:

62034931 ----- Pracovné NAR 28.- 13.-
62034939 ----- Ostatné NAR 28.- 13.-
62034950 ---- Ostatné NAR 28.- 13.-
62034990 --- Ostatné NAR 28.- 13.-

6204 Dámske alebo dievčenské kostýmy,
komplety, kabátiky, blejzre, šaty, suk-
ne, nohavicové sukne, nohavice, no-
havice s náprsníkom a s plecnicami
lýtkové a krátke nohavice (iné ako
plavky):

- Kostýmy:
62041100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 15.- 10.5
62041200 -- Z bavlny NAR 15.- 10.5
62041300 -- Zo syntetických vlákien NAR 30.- 14.3
620419 -- Z  iných textilných materiálov:
62041910 --- Z umelých vlákien NAR 15.- 10.5
62041990 --- Ostatné NAR 15.- 10.5

- Komplety:
62042100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 15.- 10.5
620422 -- Z bavlny:
62042210 --- Pracovné NAR 15.- 10.5
62042280 --- Ostatné NAR 15.- 10.5
620423 -- Zo syntetických vlákien:
62042310 --- Pracovné NAR 30.- 14.3
62042380 --- Ostatné NAR 30.- 14.3
620429 -- Z  iných textilných materiálov:

--- Z umelých vlákien:
62042911 ---- Pracovné NAR 17.- 7.8
62042918 ---- Ostatné NAR 17.- 7.8
62042990 --- Ostatné NAR 17.- 7.8

- Kabátiky a blejzre:
62043100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 12.- 10.5
620432 -- Z bavlny:
62043210 --- Pracovné NAR 15.- 10.5
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62043290 --- Ostatné NAR 15.- 10.5
620433 -- Zo syntetických vlákien:
62043310 --- Pracovné NAR 30.- 14.3
62043390 --- Ostatné NAR 30.- 14.3
620439 -- Z  iných textilných materiálov:

--- Z umelých vlákien:
62043911 ---- Pracovné NAR 17.- 7.8
62043919 ---- Ostatné NAR 17.- 7.8
62043990 --- Ostatné NAR 17.- 7.8

- Šaty:
62044100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 12.- 10.5
62044200 -- Z bavlny NAR 15.- 10.5
62044300 -- Zo syntetických vlákien NAR 30.- 14.3
62044400 -- Z umelých vlákien NAR 15.- 10.5
620449 -- Z  iných textilných materiálov:
62044910 --- Z prírodného hodvábu alebo hod-

     vábneho odpadu NAR 17.- 10.5
62044990 --- Ostatné NAR 17.- 10.5

- Sukne a nohavicové sukne:
62045100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 12.- 10.5
62045200 -- Z bavlny NAR 15.- 10.5
62045300 -- Zo syntetických vlákien NAR 30.- 14.3
620459 -- Z  iných textilných materiálov:
62045910 --- Z umelých vlákien NAR 17.- 7.8
62045990 --- Ostatné NAR 17.- 7.8

- Nohavice, nohavice s náprsenkou
   plecnicami, lýtkové a krátke nohavice:

620461 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat:
62046110 --- Nohavice a krátke nohavice NAR 12.- 10.5
62046180 --- Nohavice s náprsenkou a s  plecnicami NAR 12.- 10.5
62046190 --- Ostatné NAR 12.- 10.5
620462 -- Z bavlny:

--- Nohavice a krátke nohavice:
62046211 ---- Pracovné NAR 15.- 10.5

---- Ostatné:
62046231 ----- Z denimu ("džínsoviny") NAR 15.- 10.5
62046233 ----- Z vlasového menčestru NAR 15.- 10.5
62046239 ----- Ostatné NAR 15.- 10.5

--- Nohavice, nohavice s náprsenkou a
     plecnicami:

62046251 ---- Pracovné NAR 15.- 10.5
62046259 ---- Ostatné NAR 15.- 10.5
62046290 --- Ostatné NAR 15.- 10.5
620463 -- Zo syntetických vlákien:

--- Nohavice a krátke nohavice:
62046311 ---- Pracovné NAR 30.- 14.3
62046318 ---- Ostatné NAR 30.- 14.3

--- Nohavice s náprsenkou a  plecni-
     cami:

62046331 ---- Pracovné NAR 30.- 14.3
62046339 ---- Ostatné NAR 30.- 14.3
62046390 --- Ostatné NAR 30.- 14.3
620469 -- Z  iných textilných materiálov:

--- Z umelých vlákien:
---- Nohavice a krátke nohavice:
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62046911 ----- Pracovné NAR 17.- 10.5
62046918 ----- Ostatné NAR 17.- 10.5

---- Nohavice s náprsenkou a  plecni-
       cami:

62046931 ----- Pracovné NAR 17.- 10.5
62046939 ----- Ostatné NAR 17.- 10.5
62046950 ---- Ostatné NAR 17.- 10.5
62046990 --- Ostatné NAR 17.- 10.5

6205 Pánske alebo chlapčenské košele:

62051000 - Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 14.- 10.-
62052000 - Z bavlny NAR 38.- 12.6
62053000 - Z chemických vlákien NAR 13.- 10.-
620590 - Z iných textilných materiálov:
62059010 -- Z ¾anu alebo ramie NAR 40.- 13.4
62059090 -- Ostatné NAR 40.- 13.4

6206 Dámske alebo dievčenské blúzky, ko-
šele a koše¾ové blúzky:

62061000 - Z prírodného hodvábu alebo z hod-
  vábneho odpadu NAR 17.- 3.7

62062000 - Z vlny alebo jemných zvieracích
   chlpov NAR 12.- 10.-

62063000 - Z bavlny NAR 15.- 10.-
62064000 - Z chemických vlákien NAR 30.- 13.4
620690 - Z iných textilných materiálov:
62069010 -- Z ¾anu alebo ramie NAR 14.- 6.4
62069090 -- Ostatné NAR 14.- 6.4

6207 Pánske alebo chlapčenské tielka a
tričká, spodky (dlhé a krátke), noč-
né košele, pyžamy, kúpacie plášte, žu-
pany a podobné výrobky:

- Spodky (dlhé i krátke):
62071100 -- Z bavlny NAR 38.- 12.4
62071900 -- Z iných textilných materiálov NAR 30.- 11.8

- Nočné košele a pyžamy:
62072100 -- Z bavlny NAR 38.- 12.4
62072200 -- Z chemických vlákien NAR 26.- 12.4
62072900 -- Z iných textilných materiálov NAR 34.- 12.4

- Ostatné:
620791 -- Z bavlny:
62079110 --- Kúpacie plášte, župany a podob-

     né výrobky zo slučkovej  uterákoviny
     (froté) alebo z podobnej slučkovej
     tkaniny (tkané froté) UNS 36.- 12.4

62079190 --- Ostatné UNS 36.- 12.4
62079200 -- Z chemických vlákien UNS 28.- 6.-
62079900 -- Z iných textilných materiálov UNS 25.- 12.-
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6208 Dámske alebo dievčenské tielka, kom-
biné, spodničky, nohavičky, tiež dlhé
nočné košele, pyžamy, negližé, kúpa-
cie plášte, župany a podobné výrobky:

- Kombiné a spodničky:
62081100 -- Z chemických vlákien NAR 10.- 7.3
620819 -- Z  iných textilných materiálov:
62081910 --- Z bavlny NAR 22.- 10.5
62081990 --- Ostatné NAR 22.- 10.5

- Nočné košele a pyžamy:
62082100 -- Z bavlny NAR 22.- 10.5
62082200 -- Z chemických vlákien NAR 10.- 7.3
62082900 -- Z iných textilných vlákien NAR 20.- 8.9

- Ostatné:
620891 -- Z bavlny:

--- Negližé, kúpacie plášte, župany a
     podobné výrobky:

62089111 ---- Zo slučkovej  uterákoviny (froté) a
      podobných slučkových tkanín
      (tkané froté) UNS 22.- 10.5

62089119 ---- Ostatné UNS 22.- 10.5
62089190 --- Ostatné UNS 22.- 10.5
620892 -- Z chemických vlákien:
62089210 --- Negližé, kúpacie plášte, župany a

     podobné výrobky UNS 18.- 7.3
62089290 --- Ostatné UNS 18.- 7.3
62089900 -- Z  iných textilných materiálov UNS 15.- 6.4

6209 Dojčenské odevy a odevné doplnky:

62091000 - Z vlny alebo jemných chlpov zvierat UNS 12.- 4.6
62092000 - Z bavlny UNS 15.- 6.5
62093000 - Zo syntetických vlákien UNS 25.- 9.9
62099000 - Z  iných textilných materiálov UNS 14.- 6.2

6210 Odevy celkom dohotovené z textílií
čísiel 5602, 5603, 5903, 5906 alebo 5907:

621010 - Z textílií čísiel 5602 alebo 56003:
62101010 -- Z textílií čísla 5602 NAR 25.- 10.1

-- Z textílií čísla 5603:
62101091 --- V sterilných obaloch NAR 25.- 10.1
62101099 --- Ostatné NAR 25.- 10.1
62102000 - Ostatné odevy typov uvedených v

   položkách 620111 a 620119 NAR 30.- 6.7
62103000 - Ostatné odevy typov uvedených v

   položkách 620211 a 620219 NAR 15.- 4.6
62104000 - Ostatné pánske alebo chlapčenské

   odevy NAR 32.- 11.7
62105000 - Ostatné dámske alebo dievčenské

   odevy NAR 20.- 5.9
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6211 Tepláky, lyžiarske odevy a  plavky
iné odevy:

- Plavky:
62111100 -- Pánske alebo chlapčenské NAR 36.- 12.2
62111200 -- Dámske alebo dievčenské NAR 17.- 7.1
62112000 - Lyžiarske odevy NAR 22.- 9.9

- Ostatné odevy pánske alebo chlap-
   čenské:

62113100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 14.- 5.4
621132 -- Z bavlny:
62113210 --- Pracovné odevy NAR 34.- 16.9

--- Teplákové súpravy s podšívkou:
62113231 ---- Z rovnakej jedinej vonkajšej textílie NAR 34.- 16.9

---- Ostatné:
62113241 ----- Horné časti NAR 34.- 16.9
62113242 ----- Dolné časti NAR 34.- 16.9
62113290 --- Ostatné NAR 34.- 16.9
621133 -- Z chemických vlákien:
62113310 --- Pracovné odevy NAR 25.- 11.8

--- Teplákové súpravy s podšívkou:
62113331 ---- Z rovnakej jedinej vonkajšej textílie NAR 25.- 11.8

---- Ostatné:
62113341 ----- Horné časti NAR 25.- 11.8
62113342 ----- Dolné časti NAR 25.- 11.8
62113390 --- Ostatné NAR 25.- 11.8
62113900 -- Z iných textilných materiálov NAR 28.- 13.2

- Ostatné odevy, dámske alebo diev-
   čenské:

62114100 -- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 12.- 4.2
621142 -- Z bavlny:
62114210 --- Zástery, kombinézy, plášte so zapí-

     naním vzadu a iné pracovné odevy
     (tiež vhodné na používanie v do-
     mácnosti) NAR 21.- 8.5
--- Teplákové súpravy s podšívkou:

62114231 ---- Z rovnakej jedinej vonkajšej textílie NAR 21.- 8.5
---- Ostatné:

62114241 ----- Horné časti NAR 21.- 8.5
62114242 ----- Dolné časti NAR 21.- 8.5
62114290 --- Ostatné NAR 21.- 8.5
621143 -- Z chemických vlákien:
62114310 --- Zástery, kombinézy, plášte so zapí-

     naním vzadu a iné pracovné odevy NAR 18.- 7.9
--- Teplákové súpravy s podšívkou:

62114331 ---- Z rovnakej jedinej vonkajšej textílie NAR 18.- 7.9
---- Ostatné:

62114341 ----- Horné časti NAR 18.- 7.9
62114342 ----- Dolné časti NAR 18.- 7.9
62114390 --- Ostatné NAR 18.- 7.9
62114900 -- Z iných textilných materiálov NAR 16.- 7.1

6212 Podprsenky, podväzkové pásy, korzety,
plecnice, podväzky a podobné výrobky
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a ich časti,  tiež pletené alebo háčkované:

62121000 - Podprsenky UNS 24.- 6.-
62122000 - Podväzkové pásy a podväzkové

   nohavičky UNS 28.- 6.4
62123000 - Korzety UNS 28.- 6.4
62129000 - Ostatné UNS 15.- 3.3 -100

6213 Vreckovky:

62131000 - Z prírodného hodvábu alebo hod-
   vábneho odpadu NAR 24.- 6.-

62132000 - Z bavlny NAR 20.- 9.1
62139000 - Z iného textilného materiálu NAR 19.- 5.-

6214 Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a po-
dobné výrobky:

62141000 - Z prírodného hodvábu alebo z hod-
   vábneho odpadu NAR 22.- 5.8

62142000 - Z vlny alebo jemných chlpov zvierat NAR 16.- 4.6
62143000 - Zo syntetických vlákien NAR 26.- 6.3
62144000 - Z umelých vlákien NAR 26.- 6.3
621490 - Z iných textilných materiálov:
62149010 -- Z bavlny NAR 10.- 3.3 -100
62149090 -- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100

6215 Viazanky, motýliky a kravaty:

62151000 - Z prírodného hodvábu alebo z hod-
   vábneho odpadu NAR 30.- 6.7

62152000 - Z  chemických vlákien NAR 50.- 8.2
62159000 - Z iných textilných materiálov NAR 40.- 5.5

62160000 Rukavice prstové, palcové a rukavice
bez  prstov NPR 10.- 3.3

6217 Iné celkom dohotovené odevné dopln-
ky; časti odevov alebo odevných do-
plnkov, iné ako čísla 6212:

62171000 - Doplnky UNS 30.- 5.9
62179000 - Časti UNS 35.- 6.9
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63. kapitola

Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy;
 obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

Poznámky

1. Podkapitola I sa vz�ahuje len na celkom dohotovené výrobky z akejko¾vek textílie.

2. Do podkapitoly I nepatria:
a) výrobky kapitol 56 až 62; alebo
b) obnosené odevy a iné opotrebované výrobky čísla 6309.

3. Do čísla 6309 patria len nasledujúce výrobky:
a) výrobky z textilných materiálov:

I. odevy a odevné doplnky a ich časti;
II. prikrývky a cestovné koberčeky;

III. poste¾ná, stolová, toaletná a kuchynská bielizeň;
IV. bytové textílie, iné ako koberce čísiel 5701 až 5705 a tapisérie čísla 5805;

b) obuvnícke výrobky a pokrývky hlavy z akéhoko¾vek materiálu s výnimkou azbestu.
Pri zaradení do tohto čísla musia uvedené výrobky zodpoveda� súčasne obidvom týmto požiadavkám:
I. musia vykazova� známky zjavného používania;

II. musia sa predklada� hromadne alebo v balíkoch, vreciach, alebo v podobných obaloch.
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I. INÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEX-
   TILNÉ VÝROBKY

6301 Prikrývky a cestovné koberčeky:

63011000 - Elektricky vyhrievané prikrývky NAR 30.- 6.7
630120 - Prikrývky  (iné ako elektricky vyhrieva-

   né) a cestovné koberčeky, z vlny ale-
   bo jemných zvieracích chlpov:

63012010 -- Pletené alebo háčkované NAR 10.- 4.2
-- Ostatné:

63012091 --- Celkom z vlny alebo jemných chlpov
     zvierat NAR 10.- 4.2

63012099 --- Ostatné NAR 10.- 4.2
630130 - Prikrývky  (iné ako elektricky vyhrieva-

   né) a cestovné koberčeky, z  bavlny:
63013010 -- Pletené alebo háčkované NAR 30.- 8.7
63013090 -- Ostatné NAR 30.- 8.7
630140 - Prikrývky  (iné ako elektricky vyhrieva-

   né) a cestovné koberčeky, zo syntetic-
   kých vlákien:

63014010 -- Pletené alebo háčkované NAR 29.- 6.9
63014090 -- Ostatné NAR 29.- 6.9
630190 - Ostatné prikrývky a cestovné koberčeky:
63019010 -- Pletené alebo háčkované NAR 28.- 6.5
63019090 -- Ostatné NAR 28.- 6.5

6302 Bielizeň poste¾ná, stolová, toaletná a
kuchynská:

630210 - Bielizeň poste¾ná, pletená alebo háč-
  kovaná:

63021010 -- Z bavlny NAR 11.- 6.9
63021090 -- Z iných textilných materiálov NAR 11.- 6.9

- Iná poste¾ná bielizeň, potlačená:
63022100 -- Z bavlny NAR 70.- 12.4
630222 -- Z chemických vlákien:
63022210 --- Netkané textílie NAR 50.- 10.6
63022290 --- Ostatné NAR 50.- 10.6
630229 -- Z  ostatných textilných materiálov:
63022910 --- Z ¾anu alebo ramie NAR 35.- 12.4
63022990 --- Ostatné NAR 35.- 12.4

- Iná poste¾ná bielizeň:
630231 -- Z bavlny:
63023110 --- V zmesi s ¾anom NAR 70.- 12.4
63023190 --- Ostatné NAR 70.- 12.4
630232 -- Z chemických vlákien:
63023210 --- Netkané textílie NAR 40.- 10.6
63023290 --- Ostatné NAR 40.- 10.6
630239 -- Z  ostatných textilných materiálov:
63023910 --- Z ¾anu NAR 65.- 12.4
63023930 --- Z ramie NAR 65.- 12.4
63023990 --- Ostatné NAR 65.- 12.4
63024000 - Stolová bielizeň, pletená alebo háč-
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   kovaná NAR 22.- 6.9
- Iná stolová bielizeň:

630251 -- Z bavlny:
63025110 --- V zmesi s  ¾anom NAR 70.- 12.4
63025190 --- Ostatné NAR 70.- 12.4
63025200 -- Z ¾anu NAR 34.- 12.4
630253 -- Z chemických vlákien:
63025310 --- Netkané textílie NAR 40.- 10.6
63025390 --- Ostatné NAR 40.- 10.6
63025900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 65.- 12.4
63026000 - Toaletná a kuchynská bielizeň, zo

   slučkovej uterákoviny (froté) alebo
   podobné slučkové textílie, z bavlny NAR 70.- 12.4
- Ostatné:

630291 -- Z bavlny:
63029110 --- V zmesi s  ¾anom NAR 65.- 12.4
63029190 --- Ostatné NAR 65.- 12.4
63029200 -- Z ¾anu NAR 34.- 12.4
630293 -- Z chemických vlákien:
63029310 --- Netkané textílie NAR 22.- 9.7
63029390 --- Ostatné NAR 22.- 9.7
63029900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 29.- 11.9

6303 Záclony. závesy, (vrátane drapérií), ro-
lety; krátke záclonové alebo poste¾ové
drapérie:

- Pletené alebo háčkované:
63031100 -- Z bavlny UNS 22.- 10.5
63031200 -- Zo syntetických vlákien UNS 14.- 6.4
63031900 -- Z ostatných textilných materiálov UNS 20.- 6.4

- Ostatné:
63039100 -- Z bavlny UNS 60.- 32.9
630392 -- Zo syntetických vlákien:
63039210 --- Netkané textílie UNS 60.- 32.9
63039290 --- Ostatné UNS 60.- 32.9
630399 -- Z ostatných textilných materiálov:
63039910 --- Netkané textílie UNS 60.- 32.9
63039990 --- Ostatné UNS 60.- 32.9

6304 Iné bytové textílie s výnimkou výrobkov
čísla 9404:

- Poste¾né prikrývky:
63041100 -- Pletené alebo háčkované NAR 20.- 6.9
630419 -- Ostatné:
63041910 --- Z  bavlny NAR 40.- 11.7
63041930 --- Z  ¾anu alebo ramie NAR 40.- 11.7
63041990 --- Z  iných textilných materiálov NAR 40.- 11.7

- Ostatné:
63049100 -- Pletené alebo háčkované UNS 20.- 6.9
63049200 -- Iné ako pletené alebo háčkované,

    bavlnené UNS 50.- 20.1
63049300 -- Iné ako pletené alebo háčkované,
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    zo syntetických vlákien UNS 56.- 26.7
63049900 -- Iné ako pletené alebo háčkované,

    z ostatných textilných materiálov UNS 56.- 26.3

6305 Vrecia a vrecká na balenie tovaru:

630510 - Z juty alebo iných textilných lykových
   vlákien čísla 5303:

63051010 -- Použité UNS 22.- 6.3
63051090 -- Ostatné UNS 22.- 6.3
63052000 - Z bavlny UNS 39.- 9.9

- Z chemických textilných materiálov:
630532 -- Pružné strednoobjemové obaly:

--- Z  polyetylénových alebo polypropy-
     lénových pások alebo podobných
     materiálov:

63053211 ---- Pletené alebo háčkované UNS 22.- 6.3
---- Ostatné:

63053281 ----- Z textílie s plošnou hmotnos�ou
        nepresahujúcou 120 g/m2 UNS 22.- 6.3 -100

63053289 ----- Z textílie s plošnou hmotnos�ou
        väčšou ako 120 g/m2 UNS 22.- 6.3 -100

63053290 --- Ostatné UNS 29.- 7.6
630533 -- Ostatné z polyetylénových alebo poly-

    propylénových páskov alebo podobných
    materiálov:

63053310 --- Pletené alebo háčkované UNS 22.- 6.3
--- Ostatné:

63053391 ---- Z textílie s plošnou hmotnos�ou
       nepresahujúcou 120 g/m2 UNS 22.- 6.3 -100

63053399 ---- Z textílie s plošnou hmotnos�ou
       väčšou ako 120 g/m2 UNS 22.- 6.3 -100

63053900 -- Ostatné UNS 29.- 7.6
63059000 - Z ostatných textilných materiálov UNS 33.- 7.1

6306 Nepremokavé plachty, ochranné a tienia-
cie plachty, stany; lodné plachty na člny,
na dosky na plachtenie na vode alebo
na súši; kempingové výrobky:

- Nepremokavé plachty, ochranné a
   tieniace plachty:

63061100 -- Z bavlny NAR 20.- 5.4
63061200 -- Zo syntetických vlákien NAR 20.- 5.4
63061900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 20.- 5.4

- Stany:
63062100 -- Z bavlny NAR 38.- 7.3
63062200 -- Zo syntetických vlákien NAR 38.- 7.3
63062900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 38.- 7.3

- Lodné plachty:
63063100 -- Zo syntetických vlákien NAR 32.- 6.9
63063900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 32.- 6.9

- Nafukovacie matrace:
63064100 -- Z bavlny NAR 54.- 8.5
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63064900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 54.- 8.5
- Ostatné:

63069100 -- Z bavlny NAR 32.- 6.9
63069900 -- Z ostatných textilných materiálov NAR 40.- 7.3

6307 Iné celkom dohotovené výrobky vráta-
ne strihových šablón:

630710 - Handry na podlahu, utierky na riad,
   prachovky a podobné čistiace
   plachtičky:

63071010 -- Pletené alebo háčkované UNS 55.- 8.9 -50
63071030 -- Netkané textílie UNS 55.- 8.9 -50
63071090 -- Ostatné UNS 55.- 8.9 -50
63072000 - Záchranné vesty a záchranné pásy UNS 57.- 9.- -50
630790 - Ostatné:
63079010 -- Pletené alebo háčkované UNS 70.- 32.9

-- Ostatné:
63079091 --- Z plsti UNS 70.- 32.9
63079099 --- Ostatné UNS 70.- 32.9

II. SÚPRAVY

63080000 Súpravy zložené z tkanín a z
priadze, tiež s doplnkami, na výrobu
koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolo-
vých obrusov alebo servítkov alebo
podobných textilných výrobkov v bale-
ní na drobný predaj v malom UNS 39.- 6.7 -50

III. OBNOSENÉ ODEVY  A OPOTRE-
      BOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY;
      HANDRY

63090000 Obnosené odevy a iné opotrebované
textilné výrobky UNS bez cla bez cla

6310 Použité alebo nové handry, odpady z
motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a
opotrebované výrobky z motúzov, šnúr
povrazov alebo lán z  textilných mate-
riálov:

631010 - Triedené:
63101010 -- Z vlny alebo hrubých chlpov

    zvierat UNS bez cla bez cla
63101030 -- Z ¾anu alebo bavlny UNS bez cla bez cla
63101090 -- Z ostatných textilných materiálov UNS bez cla bez cla
63109000 - Ostatné UNS bez cla bez cla



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 453

XII. TRIEDA

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE,
 PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI;

 UPRAVENÉ PERÁ A TOVAR Z NICH;
 UMELÉ KVETINY;

 VÝROBKY Z ¼UDSKÝCH VLASOV
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64. kapitola

Obuv, gamaše a podobné výrobky;
 časti týchto výrobkov

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) jednorazové prostriedky určené na krytie nôh alebo obuv vyrobená z ¾ahkých alebo málo odolných materiálov

(napr. z papiera, z plastových fólií) a bez pripevnenej podrážky (zaraïovanie pod¾a základného materiálu);
b) mäkká obuv z textilného materiálu bez prilepenej, prišitej alebo inak pripevnenej alebo priloženej vonkajšej

podošvy (trieda XI);
c) obnosená obuv čísla 6309;
d) výrobky z azbestu (číslo 6812);
e) ortopedická obuv alebo iné ortopedické výrobky, alebo ich časti (číslo 9021);
f) obuv povahy hračiek, obuv s pevne pripevnenými korču¾ami alebo kolieskovými korču¾ami, chrániče

predkolenia, ochranné športové potreby (kapitola 95).

2. Za „súčasti" v zmysle čísla 6406  sa nepovažujú, ale zaraïujú sa pod¾a svojej povahy: obuvnícke kolíčky,
chrániče obuvi, očká, háčiky, pracky, lemovky, strapce, šnúrky a ostatný ozdobný alebo prámikársky tovar
alebo gombíky na obuv, alebo iný tovar čísla 9606.

3. V zmysle tejto kapitoly:
a) výraz „kaučuk alebo plasty“ zahŕňa tkaniny a ostatné podlahové textílie pokryté vidite¾nou vonkajšou vrstvou

kaučuku alebo plastu, do úvahy sa neberie vzniknutá zmena farby;
b) výraz „surová koža“ sa vz�ahuje na výrobky čísiel 4104 až 4109.

4. S výhradou ustanovenia poznámky 3 tejto kapitoly:
a) za zvrškový materiál sa považuje základný materiál, ktorý pokrýva najväčšiu plochu povrchu, bez oh¾adu

na doplnky alebo vystuženie, ako sú obruby, chrániče členkov, ozdoby, pracky a spony, pútka, očká
a podobné výrobky;

b) za základný materiál vonkajšej podrážky sa považuje materiál, ktorého plocha dotýkajúca sa zeme je najväčšia,
bez oh¾adu na doplnky alebo vystuženie, ako sú špičky, klinčeky, kolíky, cvoky, chrániče a podobné výrobky.

Poznámka k položkám

1. V zmysle položiek 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 a 6404 11 sa výrazom „športová obuv“ výhradne rozumie:
a) obuv určená na vykonávanie športovej činnnosti, ktorá je alebo môže by� vybavená špičkami, klincami,

kolíkmi, spinkami, pružinami a pod.;
b) obuv pre korčuliarov, lyžiarov, zápasníkov, pästiarov a cyklistov, obuv na snowboard.

Doplnková poznámka

1. V zmysle poznámky 4 a) sú za „výstuhy“ považované všetky druhy materiálov (napr. plasty alebo kože) pripevnené
na vrchný materiál, aby ho dodatočne spevnili, tiež pripevnené na podrážku. Po odstránení výstuh musí ma�
vidite¾ný materiál znaky vrchného, a nie podšívkového materiálu.
Do úvahy sa musia bra� časti pokryté doplnkami alebo výstuhami, ak tvoria podstatnú čas� vrchného materiálu.
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6401 Nepremokavá obuv s podrážkou a zvrš-
kom z kaučuku alebo z plastov, ktorej
zvršok nie je na podrážku pripevnený
ani s ňou spojený šitím, prinitovaním, 
pribitím klinčekmi, priskrutkovaním, 
pribitím drevenými klinčekmi alebo podob-
ným spôsobom:

640110 - Obuv so zabudovanou ochrannou
   špičkou:

64011010 -- S gumovým zvrškom NPR 12.- 12.-
64011090 -- So zvrškom z plastov NPR 12.- 12.-

- Ostatná obuv:
640191 -- Zakrývajúca koleno:
64019110 --- S gumovým zvrškom NPR 12.- 12.-
64019190 --- So zvrškom z plastov NPR 12.- 12.-
640192 -- Zakrśvajúce členok, nie však koleno:
64019210 --- S gumovým zvrškom NPR 12.- 12.-
64019290 --- So zvrškom z plastov NPR 12.- 12.-
640199 -- Ostatná:
64019910 --- S gumovým zvrškom NPR 12.- 12.-
64019990 --- So zvrškom z plastov NPR 12.- 12.-

6402 Ostatná obuv s podrážkou a zvrškom
z kaučuku alebo plastov:

- Športová obuv:
640212 -- Lyžiarska obuv, lyžiarska bežecká obuv,

    obuv na snowboard:
64021210 --- Lyžiarska obuv, lyžiarska bežecká obuv NPR 8.- 4.- -100
64021290 --- Obuv na snowboard NPR 12.- 12.-
64021900 -- Ostatná NPR 12.- 12.-
64022000 - Obuv so zvrškom z remienkov alebo

   pásikov pripevnených na podrážku
   čapmi NPR 12.- 12.-

64023000 - Ostatná obuv so zabudovanou kovovou
   ochrannou špičkou NPR 12.- 12.-
- Ostatná obuv:

64029100 -- Zakrývajúca členok NPR 12.- 12.-
640299 -- Ostatná:
64029910 --- S gumovým zvrškom NPR 12.- 12.-

--- So zvrškom z plastov:
---- Obuv s priehlavkom vyrobeným z
       remienkov, alebo s jedným alebo
       s nieko¾kými výrezmi (t.j. na špičke
       otvorená):

64029931 ----- S kombinovanou podrážkou a
        podpätkom vyšším ako 3 cm NPR 12.- 12.-

64029939 ----- Ostatná NPR 12.- 12.-
64029950 ---- Š¾apky a ostatná domáca obuv NPR 12.- 12.-

---- Ostatná, so stielkou s dĺžkou:
64029991 ----- Menšou ako 24 cm NPR 12.- 12.-

----- 24 cm alebo viac:
64029993 ------ Obuv, u ktorej nie je možné zisti�,
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          či ide o pánsku alebo dámsku NPR 12.- 12.-
------ Ostatná:

64029996 ------- Pánska NPR 12.- 12.-
64029998 ------- Dámska NPR 12.- 12.-

6403 Obuv s podrážkou s kaučuku, z plas-
tov,  usne  alebo kompozitnej usne a
so zvrškom z usne:

- Športová obuv:
64031200 -- Lyžiarska obuv, lyžiarska bežecká

    obuv a obuv na snowboard NPR 7.5 7.5
64031900 -- Ostatná NPR 7.5 7.5
64032000 - Obuv s podrážkou z usne a zvrškom

   zhotoveným z remienkov z usne, ve-
   dených cez priehlavok a okolo palca NPR 12.- 12.-

64033000 - Obuv založená na drevenom základ-
   nom diele, bez stielky a ochrannej
   kovovej špičky NPR 12.- 12.-

64034000 - Ostatná obuv s ochrannou kovovou
   špičkou NPR 12.- 12.-
- Ostatná obuv s  podrážkou z usne:

640351 -- Zakrývajúca členok:
--- Zakrývajúca členok, ale žiadnu čas�
     lýtka, so stielkou s dĺžkou:

64035111 ---- Menšou ako 24 cm NPR 12.- 12.-
---- 24 cm a viac:

64035115 ----- Pánska NPR 12.- 12.-
64035119 ----- Dámska NPR 12.- 12.-

--- Ostatná so stielkou s dĺžkou:
64035191 ---- Menšou ako 24 cm NPR 12.- 12.-

---- 24 cm a viac:
64035195 ----- Pánska NPR 12.- 12.-
64035199 ----- Dámska NPR 12.- 12.-
640359 -- Ostatná:

--- Obuv s priehlavkom vyrobeným z
      remienkov, alebo s jedným alebo
      nieko¾kými výrezmi (t.j. na špičke
      otvorená):

64035911 ---- S kombinovanou podrážkou a
       podpätkom vyšším ako 3 cm NPR 12.- 12.-
---- Ostatná, so stielkou s dĺžkou:

64035931 ----- Menšou ako 24 cm NPR 12.- 12.-
----- 24 cm alebo viac:

64035935 ------ Pánska NPR 12.- 12.-
64035939 ------ Dámska NPR 12.- 12.-
64035950 --- Š¾apky a ostatná domáca obuv NPR 12.- 12.-

--- Ostatná, so stielkou s dĺžkou:
64035991 ---- Menšou ako 24 cm NPR 12.- 12.-

---- 24 cm alebo viac:
64035995 ----- Pánska NPR 12.- 12.-
64035999 ----- Dámska NPR 12.- 12.-

- Ostatná obuv:
640391 -- Zakrývajúca členok:
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--- Zakrývajúca členok, ale žiadnu čas�
     lýtka, so stielkou s dĺžkou:

64039111 ---- Menšou ako 24 cm NPR 12.- 12.-
---- 24 cm a viac:

64039113 ----- Obuv, u ktorej  nie je možné urči�,
        či ide o pánsku alebo dámsku NPR 12.- 12.-
----- Ostatná:

64039116 ------ Pánska NPR 12.- 12.-
64039118 ------ Dámska NPR 12.- 12.-

--- Ostatná, so stielkou s dĺžkou:
64039191 ---- Menšou ako 24 cm NPR 12.- 12.-

---- 24 cm a viac:
64039193 ----- Obuv, u ktorej nie je možné urči�,

        či ide o pánsku alebo dámsku NPR 12.- 12.-
----- Ostatná:

64039196 ------ Pánska NPR 12.- 12.-
64039198 ------ Dámska NPR 12.- 12.-
640399 -- Ostatná:

--- Obuv s priehlavkom vyrobeným z
      remienkov, alebo s jedným alebo
      s nieko¾kými výrezmi (t.j. na špičke
      je otvorená):

64039911 ---- S kombinovanou podrážkou a
       podpätkom vyšším ako 3 cm NPR 12.- 12.-
---- Ostatná, so stielkou s dĺžkou:

64039931 ----- Menšou ako 24 cm NPR 12.- 12.-
----- 24 cm a viac:

64039933 ------ Obuv, u ktorej nie je možné urči�,
          či ide o pánsku alebo dámsku NPR 12.- 12.-
------ Ostatná:

64039936 ------- Pánska NPR 12.- 12.-
64039938 ------- Dámska NPR 12.- 12.-
64039950 --- Š¾apky a ostatná domáca obuv NPR 12.- 12.-

--- Ostatná, so stielkou s dĺžkou:
64039991 ---- Menšou ako 24 cm NPR 12.- 12.-

---- 24 cm a viac:
64039993 ----- Obuv, pri ktorej nie je možné urči�,

        či ide o pánsku alebo dámsku NPR 12.- 12.-
----- Ostatná:

64039996 ------ Pánska NPR 12.- 12.-
64039998 ------ Dámska NPR 12.- 12.-

6404 Obuv s podrážkou z kaučuku, plastov,
usne alebo kompozitnej usne a zvrš-
kom z textilných materiálov:

- Obuv s vonkajšou podrážkou z kau-
   čuku alebo plastov:

64041100 -- Športová obuv; obuv na tenis, bas-
    ketbal, gymnastiku, cvičenie a po-
    dobne NPR 12.- 12.-

640419 -- Ostatná:
64041910 --- Š¾apky a ostatná domáca obuv NPR 12.- 12.-
64041990 --- Ostatná NPR 12.- 12.-
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640420 - Obuv s podrážkou z usne alebo kom-
   pozitnej  usne:

64042010 -- Š¾apky a ostatná domáca obuv NPR 12.- 12.-
64042090 -- Ostatná NPR 12.- 12.-

6405 Ostatná obuv:

640510 - So zvrškom z usne alebo kompozitnej
   usne:

64051010 -- S drevenou alebo korkovou podrážkou NPR 24.- 8.4
64051090 -- S podrážkou z iných materiálov NPR 24.- 8.4
640520 - So zvrškom z textilných materiálov:
64052010 -- S drevenou alebo korkovou podrážkou NPR 11.2 11.2

-- S podrážkou z iných materiálov:
64052091 --- Š¾apky a ostatná domáca obuv NPR 11.2 11.2
64052099 --- Ostatná NPR 11.2 11.2
640590 - Ostatná:
64059010 -- S podrážkou z gumy, plastov, usne

    a kompozitnej  usne NPR 24.- 15.-
64059090 -- S podrážkou z ostatných materiálov NPR 24.- 15.-

6406 Časti obuvi, ( vrátane zvrškov tiež spo-
jených s podrážkami, inými ako von-
kajšími); vkladacie stielky, pružné pod-
pätníky a podobné výrobky; gamaše,
chrániče holennej kosti a podobné
výrobky a ich súčasti:

640610 - Zvršky a ich súčasti, s výnimkou po-
   pätkov a výstuží:
-- Z usne:

64061011 --- Zvršky UNS 32.- 5.-
64061019 --- Časti zvrškov UNS 32.- 5.-
64061090 -- Z iných materiálov UNS 32.- 5.-
640620 - Podrážky a podpätky, z kaučuku

   alebo plastov:
64062010 -- Z kaučuku UNS 34.- 5.-
64062090 -- Z plastov UNS 34.- 5.-

- Ostatné:
64069100 -- Z dreva UNS 20.- 5.-
640699 -- Z iných materiálov:
64069910 --- Gamaše, chrániče holennej  kosti a

      podobné výrobky a ich súčasti UNS 49.- 5.-
64069930 --- Zvršky spojené so stielkou alebo inou

     súčas�ou spodku obuvi, ale bez
     podrážky UNS 49.- 5.-

64069950 --- Odstránite¾né stielky a ostatné od-
      stránite¾né príslušenstvo UNS 49.- 5.-

64069960 --- Podrážky z usne alebo kompozitnej
     usne UNS 49.- 5.-

64069980 --- Ostatné UNS 49.- 5.-
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65. kapitola

Pokrývky hlavy a ich súčasti

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) obnosené pokrývky hlavy čísla 6309;
b) pokrývky hlavy z azbestu (číslo 6812);
c) klobúčiky pre bábiky, iné klobúčiky povahy hračiek alebo karnevalové výrobky kapitoly 95.

2. Do čísla 6502 nepatria klobúkové šišaky alebo formy zhotovené zošitím s výnimkou tých, ktoré sú zhotovené
jednoduchým zošitím pruhov v špirálach.
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65010000 Klobúkové šišiaky alebo formy, nesfor-
mované do tvaru hlavy, bez vytvorenej
strechy, šišiakové ploché kotúče (pla-
teaux)  tzv. manchons (valcovitého
tvaru, tiež rozrezané na výšku), z plsti UNS 10.- 3.4 -100

65020000 Klobúkové šišiaky alebo formy splieta-
né alebo zhotovené spojením pásov
z akýchko¾vek materiálov, nesformo-
vané do tvaru hlavy, bez vytvorenej
strechy  a nepodšívané ani nezdobené NAR 60.- 8.4

650300 Klobúky a iné pokrývky hlavy, z plsti,
zhotovené zo šišiakov alebo šišiako-
vých kotúčov čísla 6501, tiež podšíva-
né a ozdobené:

.
65030010 - Z plsti, z chlpov alebo z vlny a chlpov NAR 14.- 4.1
65030090 - Ostatné NAR 14.- 4.1

65040000 Klobúky a iné pokrývky hlavy, splieta-
né alebo zhotovené spojením pásov, z
akýchko¾vek materiálov, tiež podšíva-
né a ozdobené NAR 70.- 10.-

6505 Klobúky a iné pokrývky hlavy,  pletené
alebo háčkované alebo celkom doho-
tovené z čipiek, plsti alebo z inej textil-
nej metráže (nie však v pásoch), tiež
podšívané a obrúbené; sie�ky na vlasy
z akýchko¾vek materiálov, tiež podšíva-
vané alebo ozdobené:

65051000 - Sie�ky na vlasy NAR 10.- 2.1 -100
650590 - Ostatné:
65059010 -- Barety, čapice, čiapky,  fezy, turba-

    ny a podobné pokrývky hlavy NAR 29.- 4.1
65059030 -- Čapice so štítkom NAR 29.- 4.1
65059090 -- Ostatné NAR 29.- 4.1

6506 Iné pokrývky hlavy, tiež podšívané ale-
bo ozdobené:

650610 - Ochranné pokrývky hlavy:
65061010 -- Z plastov NAR 35.- 5.2
65061080 -- Z ostatných materiálov NAR 35.- 5.2

- Ostatné:
65069100 -- Z kaučuku alebo plastov NAR 16.- 4.5
65069200 -- Z prírodných kožušín NAR 12.- 3.9
65069900 -- Z iných materiálov NAR 37.- 5.7
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65070000 Pásky na vnútorné vybavenie, podšív-
ky, povlaky, podložky, kostry, štítky
(tienidlá) a podbradné pásky,  na po-
krývky hlavy UNS 5.- 1.3 -100
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66. kapitola

Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, biče,

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) meracie a podobné palice (číslo 9017);
b) palice so strelnou zbraňou, palice s mečom, palice s výplňou a podobné palice (kapitola 93); alebo
c) tovar kapitoly 95 (napr. dáždniky a slnečníky povahy hračiek).

2. Do čísla 6603 nepatria obalové diely, ozdoby alebo doplnky z textilného materiálu alebo obaly, strapce, remienky,
dáždnikové puzdrá a podobné výrobky z akéhoko¾vek materiálu. Takýto tovar predložený s výrobkami čísiel
6601 alebo 6602, ktorý však nie je pripevnený, navlečený a podobne, treba zaradi� oddelene a nepredklada� ho
ako súčas� týchto výrobkov.
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6601 Dáždniky a slnečníky  (vrátane dáždni-
kov v palici, záhradných slnečníkov a
podobných výrobkov):

66011000 - Záhradné alebo podobné slnečníky NAR 32.- 6.7
- Ostatné:

66019100 -- So zásuvnou rukovä�ou NAR 70.- 8.8
660199 -- Ostatné:

--- S po�ahom z textilných materiálov:
66019911 ---- Z chemických vlákien NAR 55.- 8.8
66019919 ---- Z iných textilných materiálov NAR 55.- 8.8
66019990 --- Ostatné NAR 55.- 8.8

66020000 Palice, palice so sedadielkom, biče,
jazdecké bičíky a podobné výrobky NAR 27.- 6.1

6603 Súčasti, výstroj a príslušenstvo výrob-
kov čísiel 6601 alebo 6602:

66031000 - Rukoväte a gombíky UNS 17.- 4.8
66032000 - Dáždnikové kostry, tiež namontované UNS 17.- 4.8

  na paliciach
66039000 - Ostatné UNS 19.- 4.8
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67. kapitola

Upravené perie a páperie a výrobky z nich;
 umelé kvetiny;

 výrobky z ¾udských vlasov

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) filtračné plachtičky z ¾udských vlasov (číslo 5911);
b) kvetinové motívy z čipiek, výšiviek alebo iných textílií (trieda XI);
c) obuv (kapitola 64);
d) pokrývky hlavy alebo sie�ky na vlasy (kapitola 65);
e) hračky, športové potreby a karnevalové výrobky (kapitola 95); alebo
f) oprašovače z peria, labutienky a pudrovadlá alebo sitá z ¾udských vlasov (kapitola 96).

2. Do čísla 6701 nepatria:
a) výrobky, v ktorých je perie alebo páperie len výplňou alebo vypchávkou (napr. lôžkoviny čísla 9404);
b) odevy alebo odevné doplnky, v ktorých tvorí perie alebo páperie len ozdobu alebo vypchávku; alebo
c) umelé kvetiny alebo lístie a ich súčasti alebo celkom hotový tovar čísla 6702.

3. Do čísla 6702 nepatria:
a) sklenený tovar (kapitola 70);
b) umelé kvetiny, lístie alebo ovocie z keramiky, kameňa, kovu, dreva alebo z iných materiálov, zhotovené

v jednom kuse liatím, kovaním, vyrezávaním, razením alebo iným procesom, alebo zložené z častí spojených
inak ako viazaním, zlepením, zasadením jednej časti do druhej alebo podobnými spôsobmi.

Strana 2862 Zbierka zákonov č. 360/1996 Čiastka 127



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 465

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/199 Strana 2863

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

67010000 Kože a iné časti vtákov  s perím a
páperím, perie, časti peria, páperie a
výrobky z nich (iné ako výrobky čísla
0505) a opracované brká a kostrnky
pier) UNS 33.- 5.- -50

6702 Umelé kvetiny, lístie a ovocie a ich sú-
časti; výrobky zhotovené z umelých
kvetín, lístia alebo ovocia:

67021000 - Z plastov UNS 20.- 8.8 -50
67029000 - Z iných materiálov UNS 20.- 8.8 -50

67030000 ¼udské vlasy rovnobežne zrovnané,
stenčené, odfarbené alebo inak spra-
cované; ovčia vlna alebo iné chlpy zvie-
rat alebo  iné textilné materiály upra-
vené na výrobu parochní alebo podob-
ných výrobkov UNS 8.- 2.7 -100

6704 Parochne, nepravé fúzy (brady), obo-
čia a mihalnice, príčesky a podobné
výrobky z ¾udských vlasov, chlpov
zvierat alebo textilných materiálov
výrobky z vlasov inde neuvedené ani
nezahrnuté:

- Zo syntetických textilných materiálov:
67041100 -- Celé parochne NAR 5.- 1.6 -100
67041900 -- Ostatné NAR 5.- 1.6 -100
67042000 - Z ¾udských vlasov NAR 5.- 1.6 -100
67049000 - Z iných materiálov NAR 5.- 1.6 -100
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XIII. TRIEDA

VÝROBKY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, S¼UDY
 ALEBO Z PODOBNÝCH MATERIÁLOV;

 KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÉ VÝROBKY
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68. kapitola

Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, s¾udy alebo z podobných materiálov

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) výrobky kapitoly 25;
b) papier potiahnutý, natretý, napustený (impregnovaný), patriaci do čísiel 4810 alebo 4811 (napr. papier

potiahnutý s¾udovým práškom alebo grafitom, natretý bitúmenom alebo asfaltom);
c) textílie potiahnuté, natreté, impregnované, patriace do kapitoly 56 alebo 59 (napr. potiahnuté alebo natreté

s¾udovým práškom, bitúmenom alebo asfaltom);
d) výrobky kapitoly 71;
e) nástroje alebo časti a súčasti nástrojov, patriace do kapitoly 82;
f) litografické kamene čísla 8442;
g) elektrické izolátory (číslo 8546) alebo izolačné súčasti čísla 8547;
h) brúsne kotúče a zubné vŕtačky (číslo 9018);
ij) výrobky kapitoly 91 (napr. hodiny a skrinky na hodiny);
k) výrobky kapitoly 94 (napr. nábytok, svietidlá a ich súčasti, montované stavby);
l) výrobky kapitoly 95 (napr. hračky, hry a športové potreby);

m) výrobky čísla 9602, ak sú vyrobené z materiálov špecifikovaných v poznámke 2 b) kapitoly 96 alebo čísla
9606 (napr. gombíky), čísla 9609 (napr. bridlicové písadlá) alebo čísla 9610 (napr. bridlicové tabu¾ky na
písanie a kreslenie); alebo

n) výrobky kapitoly 97 (napr. umelecké predmety).

2. Za „opracované kamene na výtvarné a stavebné účely“ v zmysle čísla 6802 treba považova� nielen kamene druhov
vymenovaných v číslach 2515 alebo 2516, ale aj všetky ostatné prírodné kamene (napr. kremenec, pazúrik,
dolomit, steatit) podobne opracované, ale s výnimkou bridlice.
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68010000 Dlažbové kocky, obrubníky a dlažbové
dosky, z prírodného kameňa ( s výnim-
kou bridlice) MTQ 32.- 6.1

6802 Opracované kamene na výtvarné a
stavebné účely ( s výnimkou bridlice)
a výrobky z nich, iné ako tovar
čísla 6801; kamienky na mozaiky a po-
dobné účely z prírodného kameňa
(vrátane bridlice), tiež na podložkách
umelo farbené granuly, odštiepky a
prach z prírodného kameňa (vrátane
bridlice):

68021000 - Dlaždice, kocky a podobné výrobky
   tiež iného ako obdĺžnikového alebo
   štvorcového tvaru, ktorých najväčšiu
   plochu  možno zahrnú� do štvorca so
   stranou menšou ako 7 cm; umelo far-
    bené granuly, odštiepky a prach MTQ 30.- 7.2
- Iné kamene na výtvarné a stavebné
  účely a výrobky z nich, jednoducho
  obrúsené alebo rozrezané, s plochým
   alebo rovným povrchom:

68022100 -- Mramor, travertín a alabaster MTQ 70.- 8.8 -50
68022200 -- Ostatné vápenaté kamene MTQ 70.- 8.8 -50
68022300 -- Žula MTQ 70.- 8.8 -50
68022900 -- Ostatné kamene MTQ 70.- 8.8 -50

- Ostatné:
680291 -- Mramor, travertín a alabaster:
68029110 --- Leštený alabaster, zdobený alebo

     inak opracovaný, nie však vyrezáva-
     ný MTQ 70.- 8.8 -50

68029190 --- Ostatné MTQ 70.- 8.8 -50
680292 -- Ostatné vápenaté kamene:
68029210 --- Leštené zdobené alebo inak opra-

     cované, nie však vyrezávané MTQ 70.- 8.8 -50
68029290 --- Ostatné MTQ 70.- 8.8 -50
680293 -- Žula:
68029310 --- Leštená, ozdobená alebo inak opra-

     covaná, nie však vyrezávaná s net-
     to hmotnos�ou 10 kg alebo viac MTQ 70.- 8.8 -50

68029390 --- Ostatné MTQ 70.- 8.8 -50
680299 -- Ostatné kamene:
68029910 --- Leštené, ozdobené alebo inak opra-

     cované nie však vyrezávané s netto
     hmotnos�ou 10 kg alebo viac MTQ 70.- 8.8 -50

68029990 --- Ostatné MTQ 70.- 8.8 -50

680300 Opracovaná bridlica a výrobky z brid-
lice alebo aglomerovanej bridlice:

68030010 - Strešné alebo nástenné bridlice MTK 19.- 4.- -50
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68030090 - Ostatné MTK 19.- 4.- -50

6804 Mlynské kamene, brúsne kamene,
brúsne kotúče a podobné výrobky,
bez rámových konštrukcií, používané
na brúsenie, ostrenie, leštenie, tvarové
opracovanie alebo rezanie, ručné
brúsky alebo leštiace kamene a ich
časti z prírodných kameňov, z aglo-
merovaných prírodných alebo umelých
brúsiv alebo z keramiky, tiež s niekto-
rými čas�ami z iných materiálov:

68041000 - Mlynské kamene a brúsné kamene,
  používané na mletie, drvenie alebo
  rozvlákňovanie MTQ 5.- 0.5 -100
- Ostatné mlynské kamene, brúsne kamene
   a brúsne kotúče a podobné výrobky:

68042100 -- Z aglomerovaného syntetického ale-
    bo prírodného diamantu MTQ 5.- 0.9 -100

680422 -- Z ostatných aglomerovaných brúsiv
    alebo z keramiky:
--- Z umelých brusív, so spojivom:
---- Zo syntetických alebo umelých
      živíc:

68042212 ----- Nevystužené MTQ 5.- 0.9 -100
68042218 ----- Vystužené MTQ 5.- 0.9 -100
68042230 ---- Z keramiky alebo silikátov MTQ 5.- 0.9 -100
68042250 ---- Z iného materiálu MTQ 5.- 0.9 -100
68042290 --- Ostatné MTQ 5.- 0.9 -100
68042300 -- Z prírodných kameňov MTQ 5.- bez -100
68043000 - Ručné brúsky alebo  leštiace kamene MTQ 18.- 2.8 -100

6805 Prírodné alebo umelé brúsivá v tvare
prášku alebo zŕn, na podložke z textil-
ného materiálu, papiera, kartónu, lepen-
ky alebo iných materiálov, tiež prirezané 
do tvaru, zošité alebo inak spojené:

68051000 - Len na podložke z textílie UNS 11.- 3.6 -100
68052000 - Len na podložke z papiera, kartónu

   alebo  lepenky UNS 16.- 4.5 -50
680530 - Na podložkách z iných materiálov:
68053010 -- Na podložke z tkaného textilného pletiva

    kombinovaného s papierom, kartónom
    alebo lepenkou UNS 7.- 2.6 -100

68053020 -- Na podložke z vulkánfíbru UNS 7.- 2.6 -100
68053080 -- Ostatné UNS 7.- 2.6 -100

6806 Trosková vlna, horninová vlna a po-
dobné nerastné vlny; bridličnatý
vermikulit, expandované hliny, penová
troska a podobné expandované ne-



Strana 470 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/199 Strana 2868

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

rastné materiály; zmesi a výrobky ne-
rastných materiálov používané na te-
pelnú a zvukovú izoláciu, alebo zvuko-
vú absorbciu, iné, ako výrobky čísiel 
6811 alebo 6812 alebo kapitoly 69:

68061000 - Trosková vlna, horninová vlna a po-
   dobné nerastné vlny  (vrátane ich
    zmesí) vo¾ne ložené, v tvare listov ale-
    bo zvitkov UNS 9.- 3.1 -100

680620 - Bridličnatý vermikulit, expandova-
   né hliny, penová troska a podobé
   expandované nerastné materiály
   (vrátane ich zmesí):

68062010 -- Expandované hliny UNS 9.- 3.1 -100
68062090 -- Ostatné UNS 9.- 3.1 -100
68069000 - Ostatné UNS 9.- 3.4 -100

6807 Výrobky z asfaltu alebo podobných
materiálov (napr. z petrolejového bitú-
menu alebo zo smoly čiernouho¾ného
dechtu

680710 - Vo zvitkoch:
68071010 -- Strešné a nástenné výrobky UNS 52.- 8.- -50
68071090 -- Ostatné UNS 52.- 8.- -50
68079000 - Ostatné UNS 49.- 4.8 -50

68080000 Dosky, tabule, dlaždice, bloky a po-
dobné výrobky z rastlinných vlákien,
slamy, hoblín, drevených triesok, pilín
alebo iných drevených odpadov aglo-
merovaných s cementom, sadrou
alebo inými minerálnymi spojivami UNS 44.- 7.5 -50

6809 Výrobky zo sadry alebo za zmesí na
základe sadry:

- Dosky, tabule, panely, dlaždice a po-
   dobné výrobky, nezdobené:

68091100 -- Potiahnuté alebo vystužené len pa-
    pierom, kartónom alebo lepenkou UNS 49.- 7.8 -50

68091900 -- Ostatné UNS 49.- 7.8 -50
68099000 - Ostatné výrobky UNS 55.- 8.1 -50

6810 Výrobky z cementu, betónu alebo
umelého kameňa, tiež vystužené:

- Krytinová škridla, obkladové dosky,
   dlaždice, tehly a podobné výrobky:

681011 -- Tvárnice a tehly:
68101110 --- Z ¾ahkého betónu (so základom
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     z rozdrvenej pemzy,  granulovanej
     trosky atï.) UNS 68.- 8.8

68101190 --- Ostatné UNS 68.- 8.8
681019 -- Ostatné:
68101910 --- Strešné škridly UNS 68.- 8.8

--- Ostatné obkladačky a dlaždice:
68101931 ---- Z betónu UNS 68.- 8.8
68101939 ---- Ostatné UNS 68.- 8.8
68101990 --- Ostatné UNS 68.- 8.8

- Ostatné výrobky:
681091 -- Prefabrikované stavebné dielce na

    stavby budov alebo  iné stavby:
68109110 --- Časti podláh UNS 68.- 8.8
68109190 --- Ostatné UNS 68.- 8.8
68109900 -- Ostatné UNS 68.- 8.8

6811 Tovar azbestocementový, celulózoce-
mentový  a podobný:

68111000 - Vlnité dosky UNS 70.- 8.8
681120 - Ostatné dosky, tabule, dlaždice a

   podobné výrobky:
68112011 -- Dosky na zastrešenie alebo na steny

    nepresahujúce  rozmer  40x60 cm UNS 70.- 8.8
68112080 -- Ostatné UNS 70.- 8.8
68113000 - Rúry, rúrky a potrubné armatúry UNS 70.- 3.6 -100
68119000 - Ostatné výrobky UNS 70.- 8.8

6812 Spracované azbestové vlákna; zmesi
na základe azbestu alebo azbestu a
uhličitanu horečnatého; výrobky z
týchto zmesí alebo z azbestu (napr. ni-
te, tkaniny, odevné súčasti, pokrývky
hlavy, obuv, tesniace vložky) tiež vystu-
žené, s iné ako tovar čísiel 6811
alebo 6813:

68121000 - Spracované azbestové vlákna; zme-
   si na základe azbestu alebo azbes-
    tu a uhličitanu  horečnatého UNS 56.- 8.2 -50

68122000 - Priadze a nite UNS 7.- 2.6 -100
68123000 - Šnúry a povrazce, tiež spletené UNS 8.- 7.1 -50
68124000 - Tkané alebo pletené textílie UNS 11.- 8.8 -50
68125000 - Odevné súčasti a ich príslušenstvo,

   obuv a prikrývky hlavy UNS 56.- 8.2 -50
68126000 - Papier, lepenka, kartón a pls� UNS 39.- 6.7 -50
68127000 - Lisované tesnenie z azbestových vlá-

   kien v tabuliach alebo vo zvitkoch UNS 39.- 6.7 -50
681290 - Ostatné:
68129010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 56.- 8.2 -50
68129090 -- Ostatné UNS 56.- 8.2 -50
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6813 Trecí materiál a výrobky z neho (napr.
tabule, zvitky, pásy, segmenty, kotúče,
podložky, vložky), bez montáže, na
brzdové obloženia, obloženia spojok
alebo podobné použitie, vyrobené na
základe azbestu, iných minerálnych
látok alebo celulózy, tiež v kombinácii
s textíliami alebo inými materiálmi:

681310 - Brzdové obloženia a podložky:
68131010 -- So základom z azbestu alebo iných

    minerálnych látok na použitie v civil-
    ných lietadlách UNS 13.- 8.8 -50

68131090 -- Ostatné UNS 13.- 8.8 -50
681390 - Ostatné:
68139010 -- So základom z azbestu alebo iných

    minerálnych látok na použitie v civil-
    ných lietadlách UNS 13.- 4.1 -50

68139090 -- Ostatné UNS 13.- 4.1 -50

6814 Spracovaná s¾uda a výrobky zo s¾udy
vrátane aglomerovanej alebo rekonšti-
tuovanej s¾udy, tiež na podložke z  pa-
piera, kartónu, lepenky alebo iných 
materiálov:

68141000 - Dosky, tabule a pásy z aglomerovanej
   alebo rekonštituovanej  s¾udy, tiež na
   podložke UNS 5.- bez cla -100

681490 - Ostatné:
68149010 -- Dosky alebo štiepaná s¾uda UNS 5.- 1.8 -100
68149090 -- Ostatné UNS 5.- 1.8 -100

6815 Výrobky z kameňa alebo iných minerál-
nych látok  (vrátane uhlíkových vlákien
výrobkov z nich a výrobkov z rašeliny),
inde nemenované ani nezahrnuté:

681510 - Iné ako elektrické výrobky z grafitu
   alebo iných druhov uhlíku:

68151010 -- Uhlíkové vlákna a výrobky z nich UNS 38.- 7.1 -50
68151090 -- Ostatné UNS 38.- 7.1 -50
68152000 - Výrobky z rašeliny UNS 5.- 1.3 -100

- Ostatné výrobky:
68159100 -- Obsahujúce magnezit, dolomit

    alebo chromit UNS 38.- 7.1
681599 -- Ostatné:
68159910 --- Zo žiaruvzdorných materiálov, che-

     micky viazaných UNS 38.- 7.1
68159990 --- Ostatné UNS 38.- 7.1
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69. kapitola

Keramické výrobky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly patria len keramické výrobky vypálené po predchádzajúcom vytvarovaní. Čísla 6904 až 6914
sa vz�ahujú len na výrobky iné, než sú zaradené do čísiel 6901 až 6903.

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) výrobky čísla 2844;
b) výrobky čísla 6804;
c) výrobky kapitoly 71 (napr. bižutéria);
d) cermety čísla 8113;
e) výrobky kapitoly 82;
f) elektrické izolátory (číslo 8546) alebo izolačné súčasti (číslo 8547);
g) umelé zuby (číslo 9021);
h) výrobky kapitoly 91 (napr. hodiny a skrinky na hodiny);
ij) výrobky kapitoly 94 (napr. nábytok, lampy a ich príslušenstvo, montované budovy);
k) výrobky kapitoly 95 (napr. hračky, hry a športové potreby);
l) výrobky čísla 9606 (napr. gombíky) alebo čísla 9614 (napr. fajky); alebo

m) tovar kapitoly 97 (napr. umelecké diela).

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 2871
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I. VÝROBKY Z KREMIČITÝCH
    FOSÍLNYCH MÚČOK  ALEBO
    Z PODOBNÝCH KREMIČITÝCH
    HLINIEK A ŽIARU VZDORNÉ
    VÝROBKY

690100 Tehly, kvádre, dlaždice, obkladačky 
a iné keramické výrobky z kremičitých 
 fosílnych múčok (napr. kremeliny, 
tripolitu alebo diatomitu) alebo z podob-
ných kremičitých hliniek:

69010010 - Tehly s hmotnos�ou väčšou ako 650
   kg/m3 MTQ 12.- 2.1

69010090 - Ostatné MTQ 12.- 2.1

6902 Žiaruvzdorné tehly, kamene, dlaždice,
obkladačky a podobné žiaruvzdorné
keramické stavebniny, iné ako výrobky
z kremičitých fosílnych múčok alebo
podobných kremičitých hliniek:

69021000 - Obsahujúce prvky Mg, Ca alebo Cr,
   buï jednotlivo alebo spolu v množstve
   väčšom ako 50% hmotnosti, vyjadrené
   ako MgO, CaO alebo Cr2O3 MTQ 10.- 6.2

690220 - Obsahujúce viac ako 50% hmotnosti 
   oxidu hlinitého (Al2O3), oxidu kremiči-
   tého (SiO2) alebo zmesi zlúčeniny týchto 
   produktov:

69022010 -- Obsahujúce 93% alebo viac hmotnosti
    oxidu kremičitého (SiO 2) MTQ 10.- 6.2 -50
-- Ostatné:

69022091 --- Obsahujúce viac ako 7% hmotnosti
     oxidu hlinitého (Al2O3), avšak
     menej ako 45% MTQ 10.- 6.2 -50

69022099 --- Ostatné MTQ 10.- 6.2 -50
69029000 - Ostatné MTQ 10.- 6.2 -50

6903 Ostatné žiaruvzdorné keramické výrob-
ky (retorty, taviace tégliky,  mufle, dýzy,
zátky, podpery, skúšobné tégliky,
rúrky, púzdra a tyče), iné ako výrob-
ky z kremičitých fosílnych múčok ale-
bo z podobných kremičitých hliniek:

69031000 - Obsahujúce viac ako 50% hmotnosti
   grafitu alebo iného uhlíku alebo
    zmesi týchto produktov UNS 8.- 4.5 -50

690320 - Obsahujúce viac ako 50% hmotnosti
   oxidu hlinitého (Al2O3) alebo zmesi
   alebo zlúčeniny  oxidu hlinitého a oxidu
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    kremičitého (SiO 2):
69032010 -- Obsahujúce menej  ako 45% hmot-

    nosti oxidu hlinitého  (Al2O3) UNS 6.- 4.5 -50
69032090 -- Obsahujúce  45% alebo viac %

    hmotnosti oxidu hlinitého  (Al2O3) UNS 6.- 4.5 -50
690390 - Ostatné:
69039010 -- Obsahujúce viac ako 25% hmotnosti, ale UNS 5.- 4.5 -50

    nie viac ako 50% hmotnosti grafitu ale-
    bo inej formy uhlíka alebo zmesi týchto
    produktov UNS 5.- 4.5 -50

69039020 -- Obsahujúce viac ako 50% hmot-
    nosti  prvkov Mg, Ca alebo Cr, vyjad-
    rených ako MgO, CaO alebo Cr2O3,
     jednotlivo alebo spolu UNS 5.- 4.5 -50

69039080 -- Ostatné UNS 5.- 4.5 -50

II. OSTATNÉ KERAMICKÉ
     VÝROBKY

6904 Keramické tehly, dlážkové kamene, 
nosné tvarovky alebo výplňové vložky,
výplňové a podobné výrobky:

69041000 - Tehly MTQ 20.- 5.2
69049000 - Ostatné MTQ 20.- 5.2 -50

6905 Krytinová škridla, rúrkové komínové
nadstavce, komínové výmurovky, archi-
tektonické ozdoby a iná stavebná kera
mika:

69051000 - Krytinová škridla UNS 9.5 3.2
69059000 - Ostatné UNS 5.- 0.2

69060000 Keramické rúry a rúrky, žliabky, spojky
rúr a iné príslušenstvo k nim UNS 8.- 2.1

6907 Neglazúrované keramické dlaždice a
dlažbové kocky, obkladové dosky alebo
obkladačky; neglazúrovaná keramická
mozaika a podobné výrobky,  tiež na 
vhodnom podklade:

69071000 - Obkladačky, dlaždice, kocky  a po-
   dobné výrobky, tiež iného ako štvor-
   cového alebo obdĺžnikového tvaru,
    ktorých najväčšiu plochu možno za-
    hrnú� do štvorca, ktorého strana je
    menšia ako 7 cm MTK 29.- 6.2

690790 - Ostatné:
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69079010 -- Dvojité obkladačky a dlaždice typu "Spalt-
    platten" MTK 26.- 6.1
-- Ostatné:

69079091 --- Kameninový tovar MTK 26.- 6.1
69079093 --- Hlinený tovar alebo jemný hrnčiarský

     tovar MTK 26.- 6.1
69079099 --- Ostatné MTK 26.- 6.1

6908 Glazúrované keramické dlaždice a
dlažbové kocky, obkladové dosky alebo
obkladačky; glazúrovaná keramická
mozaika a podobné výrobky,  tiež na
vhodnom podklade:

690810 - Obkladačky, dlaždice, kocky  a po-
   dobné výrobky, tiež iného ako štvor-
   cového alebo obdĺžnikového tvaru,
    ktorých najväčšiu plochu možno za-
    hrnú� do štvorca, ktorého strana je
    menšia ako 7 cm:

69081010 -- Obyčajný keramický tovar MTK 39.- 5.6
69081090 -- Ostatné MTK 39.- 5.6
690890 - Ostatné:

-- Obyčajný hrnčiarsky tovar:
69089011 --- Dvojité obkladačky a dlaždice typu 

     "Spaltplatten" MTK 19.5 19.5
--- Ostatné s maximálnou hrúbkou :

69089021 ---- Nepresahujúcou 15 mm MTK 19.5 19.5
69089029 ---- Presahujúcou 15 mm MTK 19.5 19.5

-- Ostatné:
69089031 --- Dvojité obkladačky a dlaždice typu 

     "Spaltplatten" MTK 19.5 19.5
--- Ostatné:

69089051 ---- S lícovou plochou nie viac ako 90 cm2 MTK 19.5 19.5
---- Ostatné:

69089091 ----- Kameninový tovar MTK 19.5 19.5
69089093 ----- Hlinený tovar alebo jemný hrn-

        čiarsky tovar MTK 19.5 19.5
69089099 ----- Ostatné MTK 19.5 19.5

6909 Keramické výrobky pre laboratóriá, na
chemické a iné technické účely; kera-
mické ž¾aby, kade a podobné nádrže
na po¾nohospodárske účely; keramic-
ké hrnce, džbány a podobné výrobky
na dopravu alebo balenie tovaru:

- Laboratórna, chemická alebo tech-
   nická keramika:

69091100 -- Z porcelánu UNS 5.- 4.5 -50
69091200 -- Výrobky s tvrdos�ou 9 alebo viac Moh-

    sovej stupnice UNS 13.- 4.1 -50
69091900 -- Ostatné UNS 13.- 4.1 -50
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69099000 - Ostatné UNS 19.- 4.6 -50

6910 Keramické výlevky, umývadlá, bidety,
podstavce pod umývadlá, kúpacie va-
ne, záchodové misy, splachovacie ná-
drže, záchodové mušle a podobné inšta-
lačné zariadenia na sanitárne a hygienic-
ké účely:

69101000 - Z porcelánu NAR 24.- 8.8 -50
69109000 - Ostatné NAR 20.- 8.8 -50

6911 Kuchynský a stolový riad a ostatné
predmety do domácnosti, toaletné
predmety z porcelánu:

69111000 - Kuchynský a stolový riad UNS 15.- 15.-
69119000 - Ostatné UNS 28.5 14.-

691200 Kuchynský a stolový riad a ostatné
predmety do domácnosti a toaletné
potreby z iných keramických mate-
riálov ako z porcelánu:

69120010 - Obyčajný hrnčiarsky tovar UNS 24.- 5.8 -50
69120030 - Kameninový tovar UNS 24.- 5.8 -50
69120050 - Hlinený tovar alebo jemný hrnčiar-

   sky tovar UNS 24.- 5.8 -50
69120090 - Ostatné UNS 24.- 5.8 -50

6913 Sošky a iné ozdobné predmety z kera-
mických materiálov:

69131000 - Z porcelánu NAR 7.5 6.2 -50
691390 - Ostatné:
69139010 -- Obyčajný hrnčiarsky tovar NAR 7.5 6.2 -50

-- Ostatné:
69139091 --- Kameninový tovar NAR 7.5 6.2 -50
69139093 --- Hlinený tovar alebo jemný hrnčiar-

     sky tovar NAR 7.5 6.2 -50
69139099 --- Ostatné NAR 7.5 6.2 -50

6914 Ostatné keramické výrobky:

69141000 - Z porcelánu UNS 15.5 15.5
691490 - Ostatné:
69149010 -- Obyčajný hrnčiarsky tovar UNS 33.- 6.5 -50
69149090 -- Ostatné UNS 33.- 6.5 -50
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70. kapitola

Sklo a sklenené výrobky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) výrobky čísla 3207 (napr. sklotvorné smalty a glazúry, sklenené frity, iné sklá v tvare prášku, granúl alebo

vločiek);
b) výrobky kapitoly 71 (napr. umelá bižutéria);
c) káble z optických vlákien (číslo 8544), elektrické izolátory (číslo 8546) alebo elektroizolačné súčasti čísla

8547;
d) optické vlákna, opticky spracované optické prvky, projekčné striekačky, umelé oči, teplomery, barometre,

hydrometre a ostatné výrobky kapitoly 90;
e) lampy a svietidlá, značky a štíty s vnútorným osvetlením a im podobné výrobky a ich časti a súčasti čísla

9405;
f) hračky, hry, športové potreby, ozdoby na vianočné stromčeky a iné výrobky kapitoly 95 (s výnimkou

sklenených očí bez mechanizmu pre bábiky a na iné výrobky kapitoly 95);
g) gombíky, montované izolačné f¾aše, rozprašovače voňaviek a podobné alebo iné výrobky kapitoly 96.

2. V zmysle čísiel 7003, 7004 a 7005:
a) sklo sa nepovažuje za „opracované“, aj keï niektoré operácie sa uskutočnili pred jeho chladením;
b) prirezávanie skla do tvarov neovplyvňuje jeho zaradenie do tabu¾ového skla;
c) výrazom „absorpčná a odrazová a neodrazová vrstva" sa rozumie mikroskopicky tenký povlak kovu alebo

chemickej zlúčeniny (napr. kovového oxidu), ktorý absorbuje napr. infračervené žiarenie alebo zlepšuje
odrazové vlastnosti skla, pričom sa zachováva istý stupeň prieh¾adnosti alebo priesvitnosti, alebo ktorý
zabraňuje povrchu skla odráža� svetlo.

3. Výrobky uvedené v čísle 7006 zostávajú zaradené v tomto čísle, aj keï majú charakter hotových výrobkov.

4. V zmysle čísla 7019 sa výrazom „sklenená vlna“ rozumie:
a) minerálna vlna s obsahom 60 % a viac oxidu kremičitého (SiO2) hmotnosti.
b) minerálna vlna s obsahom oxidu kremičitého (SiO2) menším ako 60 %, ale s obsahom alkalického oxidu

(K2O alebo Na2O) nad 5 % hmotnosti, alebo oxidu boritého (B2O3) nad 2 % hmotnosti.
Minerálna vlna, ktorá nevyhovuje týmto podmienkam, patrí do čísla 6806.

5. V celej nomenklatúre sa za „sklo“ považuje aj tavený kremeň a kremenné sklo.

Poznámka k položkám

1. V zmysle položiek 7013 21, 7013 31 a 7013 91 sa výrazom „olovnatý krištá¾“ rozumie len sklo s obsahom oxidu
olovnatého (PbO), ktorý má najmenej 24 % hmotnosti.

Strana 2876 Zbierka zákonov č. 360/1996 Čiastka 127



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 479

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 2877

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

700100 Sklené črepy a iný odpad a úlomky zo
skla; masívne sklo v kusoch:

70010010 - Sklené črepy a iný odpad a úlomky zo skla UNS 5.- bez cla -100
- Masívne sklo v kusoch:

70010091 -- Optické sklo UNS 5.- bez cla -100
70010099 -- Ostatné UNS 5.- bez cla -100

7002 Sklo v tvare gu¾ôčok ( s výnimkou mik-
rogu¾ôčok čísla 7018), tyčí alebo rúr,
nespracované:

70021000 - Gu¾ôčky UNS 9.- 2.1 -100
700220 - Tyče:
70022010 -- Z optického skla UNS 9.- 2.1 -100
70022090 -- Ostatné UNS 9.- 2.1 -100

- Rúry:
70023100 -- Z taveného kremeňa alebo iného 

    kremenného skla UNS 9.- 2.1 -100
70023200 -- Z iného druhu skla s lineárnym koefi-

    cientom teplotnej roz�ažnosti pod
    5x10-6 K -1 v rozmedzí teplôt
    od 0 °C do 300 °C UNS 9.- 2.1 -100

70023900 -- Ostatné UNS 12.- 4.3

7003 Ploché alebo profilové  sklo liate a val-
cované, tiež s absorpčnou, reflexnou
alebo nereflexnou vrstvou, inak však
nespracované:

- Ploché sklo bez drôtenej vložky:
700312 -- Farbené v hmote, zakalené, prejímané

    alebo vybavené absorpčnou, reflexnou
    alebo nereflexnou vrstvou:

70031210 --- Z optického skla MTK 45.- 15.-
--- Ostatné:

70031291 ---- S  nereflexnou vrstvou MTK 65.- 20.-
70031299 ---- Ostatné MTK 45.- 15.-
700319 -- Ostatné:
70031910 --- Z optického skla MTK 47.- 20.-
70031990 --- Ostatné MTK 47.- 20.-
70032000 - Sklo s drôtenou vložkou MTK 47.- 20.-
70033000 - Profilové sklo MTK 47.- 20.-

7004 Ploché sklo �ahané alebo fúkané, tiež
s absorpčnou alebo odrazovou vrstvou,
inak nespracované:

700420 - Sklo farbené v hmote, zakalené, pre-
   jímané alebo s absorpčnou, reflexnou
   alebo nereflexnou vrstvou:

70042010 -- Optické sklo MTK 45.- 15.-
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CS clo clo RK
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-- Ostatné:
70042091 --- S nereflexnou vrstvou MTK 65.- 20.-
70042099 --- Ostatné MTK 45.- 15.-
700490 - Ostatné sklo:
70049010 -- Optické sklo MTK 47.- 18.-
70049070 -- Tabu¾ové sklo záhradnícke MTK 47.- 18.-

-- Ostatné v hrúbke:
70049092 --- Nepresahujúcej  2,5 mm MTK 47.- 18.-
70049098 --- Presahujúcej  2,5 mm MTK 47.- 18.-

7005 Tabu¾ové sklo plavené (float) a tabu¾o-
vé sklo na povrchu matnené alebo lešte-
né,  tiež s povrchom s absorpčnou,
reflexnou alebo nereflexnou vrstvou,
inak nespracované:

700510 - Sklo bez drôtenej vložky s absorpčnou 
   alebo reflexnou alebo nereflexnou
   vrstvou:

70051005 -- S nereflexnou vrstvou MTK 65.- 20.-
-- Ostatné v hrúbke:

70051025 --- Nepresahujúcej  3,5 mm MTK 45.- 15.-
70051030 --- Presahujúcej  3,5 mm, ale neprsa-

     hujúcej  4,5 mm MTK 45.- 15.-
70051080 --- Presahujúcej  4,5 mm MTK 45.- 15.-

- Ostatné sklo bez drôtenej  vložky:
700521 -- Sklo farbené v hmote, zakalené, pre-

    jímané alebo len matnené na povrchu:
70052125 ---  V hrúbke nepresahujúcej  3,5 mm MTK 45.- 15.-
70052130 ---  V hrúbke presahujúcej  3,5 mm, ale

       nepresahujúcej  4,5 mm MTK 45.- 15.-
70052180 ---  V hrúbke presahujúcej  4,5 mm MTK 45.- 15.-
700529 -- Ostatné:
70052925 ---  V hrúbke nepresahujúcej  3,5 mm MTK 45.- 15.-
70052935 ---  V hrúbke presahujúcej  3,5 mm, ale

       nepresahujúcej  4,5 mm MTK 45.- 15.-
70052980 ---  V hrúbke presahujúcej  4,5 mm MTK 45.- 15.-
70053000 - Sklo s drôtenou vložkou MTK 47.- 19.-

700600 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005, ohý-
bané, s brúsenými  hranami, ryté, vŕta-
né, smaltované alebo inak spracované,
ale nie zarámované alebo spojované
s inými materiálmi:

70060010 - Optické sklo MTK 65.- 20.-
70060090 - Ostatné MTK 65.- 20.-

7007 Bezpečnostné sklo tvrdené alebo vrst-
vené:

- Tvrdené bezpečnostné sklo:
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700711 -- V rozmeroch a tvaroch vhodných na
    zabudovanie do dopravných prostried-
    kov, lietadiel, lodí alebo kozmických 
    lodí:

70071110 --- S ve¾kos�ou a tvarom, ktorý je vhodný
     na zabudovanie do motorových
     vozidiel NAR 32.- 32.-

70071190 --- Ostatné NAR 32.- 32.-
700719 -- Ostatné:
70071910 --- Smaltované MTK 32.- 32.-
70071920 --- Farbené v hmote, kalené, potiahnu-

     té alebo s  absorpčnou alebo reflex-
     nou vrstvou MTK 32.- 32.-

70071980 --- Ostatné MTK 32.- 32.-
- Vrstvené bezpečnostné sklo:

700721 -- V rozmeroch a tvaroch vhodných na
    zabudovanie do dopravných prostried-
    kov, lietadiel, lodí alebo kozmických 
    lodí:

70072110 --- Ochranné sklá nerámované, na
      použitie v civilných lietadlách NAR 13.- 13.-
--- Ostatné:

70072191 ---- O ve¾kosti a tvare, ktorý je vhodný
       na zabudovanie do  motorových
       vozidiel NAR 13.- 13.-

70072199 ---- Ostatné NAR 13.- 13.-
70072900 -- Ostatné MTK 13.- 13.-

700800 Izolačné jednotky z nieko¾kých sklene-
ných tabú¾ :

70080020 - Farbené  v hmote, kalené, potiahnu-
  té alebo s absorpčnou alebo reflexnou
   vrstvou NAR 62.- 9.8 -50
- Ostatné:

70080081 -- Skladajúce sa z dvoch sklenenných
    tabú¾ vzduchotesne utesnených
    okolo hrán a oddelených vrstvou
    vzduchu, iných skiel alebo vákua NAR 62.- 9.8 -50

70080089 -- Ostatné NAR 62.- 9.8 -50

7009 Sklenené zrkadlá, tiež zarámované, vrá-
tane spätných zrkadielok:

70091000 - Spätné zrkadielka na motorové
   vozidlá NAR 38.- 8.- -50
- Ostatné:

70099100 -- Nezarámované NAR 29.- 7.- -50
70099200 -- Zarámované NAR 38.- 8.- -50

7010 Demižóny, sklenené f¾aše, banky, konzer-
vové poháre a poháre na zaváranie, tég-
liky, liekovky, trubičky na tablety, am-
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pulky a iné sklené obaly, používané na 
dopravu alebo na balenie tovaru; sklene- 
né zátky, viečka a iné uzávery zo skla:

70101000 - Ampulky UNS 10.- 5.- -50
70102000 - Zátky viečka a iné uzávery UNS 35.- 9.1

- Ostatné, s nominálnym obsahom:
701091 -- Väčším ako 1liter:
70109110 --- Poháre na zaváranie UNS 35.- 9.1

--- Ostatné:
---- Na nápoje a potraviny:
----- F¾aše:

70109121 ------ Z nefarebného skla UNS 35.- 9.1
70109129 ------ Z farebného skla UNS 35.- 9.1
70109160 ----- Ostatné UNS 35.- 9.1
70109190 ---- Na ostatné výrobky UNS 35.- 9.1
701092 -- Väčším ako  0,33 litra, ale menej ako

    1 liter:
70109210 --- Poháre na zaváranie UNS 35.- 9.1

--- Ostatné:
---- Na nápoje a potraviny:
----- F¾aše:

70109221 ------ Z nefarebného skla UNS 35.- 9.1
70109229 ------ Z farebného skla UNS 35.- 9.1
70109260 ----- Ostatné UNS 35.- 9.1
70109290 ---- Na ostatné výrobky UNS 35.- 9.1
701093 -- 0,15 litra  a viac , ale nie väčším ako

    0,33 litra:
70109310 --- Poháre na zaváranie UNS 35.- 9.1

--- Ostatné:
---- Na nápoje a potraviny:
----- F¾aše:

70109321 ------ Z nefarebného skla UNS 35.- 9.1
70109329 ------ Z farebného skla UNS 35.- 9.1

----- Ostatné s obsahom:
70109361 ------ 0,25 litra a viac, ale nie väčším ako

         0,33 litra UNS 35.- 9.1
70109369 ------ 0,15 litra a viac, ale menej ako

         0,25 litra UNS 35.- 9.1
70109370 ---- Na farmaceutické výrobky UNS 35.- 9.1
70109390 ---- Na ostatné výrobky UNS 35.- 9.1
701094 -- Nie väčším ako 0,15 litra:
70109410 --- Poháre na zaváranie UNS 35.- 9.1

--- Ostatné:
---- Na nápoje a potraviny:

70109420 ----- F¾aše UNS 35.- 9.1
70109460 ----- Ostatné UNS 35.- 9.1

---- Na farmaceutické výrobky s obsahom:
70109471 ----- Väčším ako 0,055 litra, ale nepresahu-

        júcim 0,15 litra UNS 35.- 9.1
70109479 ----- Nie väčším ako 0,055 litra UNS 35.- 9.1
70109490 ---- Na iné výrobky UNS 35.- 9.1

7011 Sklené banky a sklené rúry (vrátane
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žiarovkových baniek a elektrónky),
otvorené, ich časti a súčasti zo skla, bez 
vnútorného vybavenia, na žiarovky,
obrazovky a pod.:

701110 - Na elektrické osvetlenie:
70111010 -- Banky na vláknové žiarovky s najväč-

    ším vonkajším priemerom 25 mm,
    ale nie väčším ako 70 mm UNS 30.- 7.3

70111090 -- Ostatné UNS 30.- 7.3
70112000 - Na obrazovky UNS 15.- 15.-
70119000 - Ostatné UNS 30.- 7.3

701200 Sklenené vložky do termosiek a iných 
izolačných nádob:

70120010 - Nedohotovené NAR 26.- 13.-
70120090 - Hotové NAR 26.- 13.-

7013 Stolové sklo a sklo do domácnosti,
kuchynské sklo, sklený tovar toaletný,
kancelársky, na výzdobu miestností a na
podobné účely (s výnimkou tovaru čí-
siel 7010 alebo 7018):

70131000 - Zo sklokeramiky (zo sklokryštalickej
   látky) NAR 12.- 12.-
- Nápojové sklo, iné ako sklokeramické:

701321 -- Z olovnatého krištá¾u:
--- Ručne naberané:

70132111 ---- Brúsené alebo inak ozdobené NAR 12.- 12.-
70132119 ---- Ostatné NAR 12.- 12.-

--- Mechanicky naberané:
70132191 ---- Brúsené alebo inak zdobené NAR 12.- 12.-
70132199 ---- Ostatné NAR 12.- 12.-
701329 -- Ostatné:
70132910 --- Tvrdené sklo NAR 12.- 12.-

--- Ostatné:
---- Ručne naberané:

70132951 ----- Brúsené alebo inak ozdobené NAR 12.- 12.-
70132959 ----- Ostatné NAR 12.- 12.-

---- Mechanicky naberané:
70132991 ----- Brúsené alebo inak zdobené NAR 12.- 12.-
70132999 ----- Ostatné NAR 12.- 12.-

- Stolové sklo a sklo do domácnosti
   (iné ako nápojové) alebo sklo ku-
    chynské, iné ako sklo keramické:

701331 -- Z olovnatého krištá¾u:
70133110 --- Ručne naberané NAR 12.- 12.-
70133190 --- Mechanicky naberané NAR 12.- 12.-
70133200 -- Zo skla s lineárnym koeficientom roz-

    �ažnosti neprekračujúcim 5x10 -6  K-1

    v teplotnom rozmedzí  od 0° do 300°C NAR 12.- 12.-
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701339 -- Ostatné:
70133910 --- Tvrdené sklo NAR 12.- 12.-

--- Ostatné sklo:
70133991 ---- Ručne naberané NAR 12.- 12.-
70133999 ---- Mechanicky naberané NAR 12.- 12.-

- Ostatný sklenený tovar:
701391 -- Z olovnatého krištá¾u:
70139110 --- Ručne naberané NAR 12.- 12.-
70139190 --- Mechanicky naberané NAR 12.- 12.-
701399 -- Ostatné:
70139910 --- Ručne naberané NAR 12.- 12.-
70139990 --- Mechanicky naberané NAR 12.- 12.-

70140000 Signálne sklo a optické prvky zo skla
(iné ako výrobky čísla 7015), opticky
neopracované UNS 7.- 6.2 -50

7015 Hodinové skielka a sklá do hodiniek ale-
bo podobné sklá, okuliarové sklá korek-
čné i nekorekčné, vypuklé, ohýbané
duté a pod., opticky neopracované;
duté sklenené gule a ich časti (gu¾ové
odseky) na výrobu uvedených skiel:

70151000 - Okuliarové sklá korekčné NAR 6.- 5.4 -50
70159000 - Ostatné UNS 20.- 5.2 -50

7016 Sklenené dlaždice, dosky, sklenené kame-
ne, tehly, škridle a ostatné výrobky z li-
sovaného skla, tiež s drôtenou vložkou
používané na stavebné a konštrukčné
účely; sklenené kocky a podobné drobné
sklenené výrobky, tiež na podložke, po-
užívané na mozaikové obklady a podob-
né dekoratívne účely; sklenené vitráže;
penové sklo v blokoch, tabuliach,
doskách, škrupinách a podobných
tvaroch:

70161000 - Sklenené kocky a podobné drobné
   sklenené výrobky, tiež na podložke,
   používané na mozaikové  obklady
   a podobné dekoratívne účely UNS 32.- 8.8 -50

701690 - Ostatné:
70169010 -- Sklené vitráže UNS 5.- 3.6 -50
70169030 -- Penové sklo (multicelulárne sklo) UNS 5.- 3.6 -50
70169090 -- Ostatné UNS 5.- 3.6 -50

7017 Laboratórne hygienické sklo, farmaceu-
tické, tiež vybavené stupnicami alebo
kalibrované:
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70171000 - Z taveného kremeňa alebo iného
   kremenného skla UNS 5.- 4.5

70172000 - Z  iného skla, ktorého lineárny koeficient 
   roz�ažnosti  neprekračuje 5x10 -6 K-1

    v rozmedzí teplôt od 0° do 300 °C UNS 8.- 7.1
70179000 - Ostatné UNS 7.- 6.2

7018 Sklenené perly, imitácie periel, drahoka-
mov, polodrahokamov a podobný drob-
ný sklenený tovar a výrobky z neho, 
iné ako umelá bižutéria, sklenené oči,
iné ako protézy; sklenené figúrky a iné
ozdobné predmety tvarované na ka-
hane, iné ako umelá sklenená bižutéria;
sklenené mikrogu¾ôčky, ktorých priemer
nepresahuje 1 mm (ballotina):

701810 - Sklenené perly, imitácie periel, drahoka-
   mov a polodrahokamov, a podobný
   drobný sklenený tovar:
-- Sklenené perly:

70181011 --- Brúsené a mechanicky leštené UNS 5.- bez cla -100
70181019 --- Ostatné UNS 5.- bez cla -100
70181030 -- Imitácie periel UNS 5.- bez cla -100

-- Imitácie drahokamov a polodraho-
    kamov:

70181051 --- Brúsené a mechanicky leštené UNS 5.- bez cla -100
70181059 --- Ostatné UNS 5.- bez cla -100
70181090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla -100
70182000 - Sklenené mikrogulôčky, ktorých priemer

   nepresahuje 1 mm (ballotina) UNS 25.- 5.3 -50
701890 - Ostatné:
70189010 -- Sklenené oči; drobný sklenený tovar UNS 25.- 8.8 -50
70189090 -- Ostatné UNS 25.- 8.8 -50

7019 Sklenené vlákna (vrátane sklenenej vlny)
a výrobky z nich (napr. priadza a sklene-
né tkaniny):

- Sklenená lunta, pramence, priadza
   a sklenená striž:

70191100 -- Sklenená striž v dĺžke nie väčšej
    ako 50 mm UNS 26.- 8.8

70191200 -- Pramence UNS 26.- 8.8
701919 -- Ostatné:
70191910 --- Z vlákien UNS 26.- 8.8
70191990 --- Zo strižových vlákien UNS 26.- 8.8

- Tenké (závojové)  platne, rúno, roho-
   že, matrace, dosky a podobné netkané
   výrobky:

70193100 -- Rohože UNS 13.- 8.8
70193200 -- Tenké (závojové) platne UNS 13.- 8.8
701939 -- Ostatné:
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70193910 --- Potiahnuté papierom alebo kovom UNS 13.- 8.8
70193990 --- Ostatné UNS 13.- 8.8
70194000 - Tkaniny z pramencov UNS 13.- 8.8

- Ostatné tkaniny:
701951 -- V šírke nie väčšej ako 30 cm:
70195110 --- Z vlákien UNS 13.- 8.8
70195190 --- Zo strižových vlákien UNS 13.- 8.8
70195200 -- V šírke väčšej ako 30 cm, s plátnovou

    väzbou, s hmotnos�ou menšou ako
    250g/m2, z vlákien o dĺžkovej hmotnos-
    ti jedného vlákna 136 texov alebo nižšej UNS 13.- 8.8

701959 -- Ostatné:
70195910 --- Z vlákien UNS 13.- 8.8
70195990 --- Zo strižových vlákien UNS 13.- 8.8
701990 - Ostatné:
70199010 -- Iné ako textilné vlákno, vo¾ne ložené vo

    vločkách UNS 13.- 8.8
70199030 -- Podušky a púzdra na izoláciu rúrok

    a trubíc UNS 13.- 8.8
-- Ostatné:

70199091 --- Z textilných vlákien UNS 13.- 8.8
70199099 --- Ostatné UNS 13.- 8.8

702000 Ostatný sklenený tovar:

70200010 - Z taveného kremeňa alebo z iného
   kremenného skla UNS 10.- 8.8

70200030 - Z  iného skla, ktorého llineárny koeficient 
   roz�ažnosti  neprekračuje 5x10 -6  K-1

   v rozmedzí teplôt od 0° do 300 °C UNS 10.- 8.8
70200090 - Ostatné UNS 10.- 8.8
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XIV. TRIEDA

PRAVÉ PERLY (PRÍRODNÉ ALEBO UMELE PESTOVANÉ), DRAHOKAMY
 A POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI

 (DOUBLÉ) A VÝROBKY Z NICH; UMELÁ BIŽUTÉRIA; MINCE
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71. kapitola

Pravé perly (prírodné alebo umele pestované), drahokamy a polodrahokamy,
 drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich;

 umelá bižutéria; mince

Poznámky

1. S výhradou ustanovení poznámky 1 a) triedy VI a ïalej uvedených výnimiek patria do tejto kapitoly všetky
výrobky, ktoré sú celkom alebo sčasti:
a) z pravých periel (prírodných alebo umele pestovaných) alebo drahokamov a polodrahokamov (prírodných,

umelých alebo rekonštituovaných);
b) z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými kovmi (doublé).

2. a) Do čísiel 7113, 7114 a 7115 nepatria výrobky, ktoré obsahujú drahé kovy alebo plátovanie drahými kovmi
len ako nepatrné prídavky alebo nepodstatné ozdoby (napr. monogramy, objímky, obruby), ak sa odsek b)
predchádzajúcej poznámky netýka takéhoto tovaru.

b) Do čísla 7116 sa zaradia len také výrobky, ktoré neobsahujú drahé kovy alebo kovy plátované drahými
kovmi, alebo ich obsahujú len ako nepatrné prídavky alebo nepodstatné ozdoby.

3. Do tejto kapitoly nepatria:
a) amalgámy drahých kovov a drahé kovy v koloidnom stave (číslo 2843);
b) sterilné chirurgické šijacie materiály, výplne zubov a iný tovar kapitoly 30;
c) výrobky kapitoly 32 (napr. listre);
d) katalyzátory na nosičoch (číslo 3815);
e) výrobky čísiel 4202 alebo 4203 sú vysvetlené v poznámke 2 b) kapitoly 42;
f) výrobky čísiel 4303 alebo 4304;
g) výrobky triedy XI (textilné materiály a výrobky z nich);
h) obuv, pokrývky hlavy a ostatné výrobky kapitol 64 alebo 65;
ij) dáždniky, vychádzkové palice a iné výrobky kapitoly 66;
k) brúsivá čísiel 6804 a 6805 alebo kapitoly 82, ktoré obsahujú prach alebo dr� z drahokamov alebo

polodrahokamov (prírodných aj umelých); výrobky kapitoly 82 s pracovnou čas�ou z drahokamov alebo
polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných); stroje, prístroje a elektrické zariadenia
alebo ich časti a súčasti triedy XVI. Ale časti a súčasti týchto výrobkov vyrobené úplne z drahokamov alebo
polodrahokamov (prírodných, umelých a rekonštituovaných) zostávajú zaradené v tejto kapitole okrem
nenamontovaných opracovaných zafírov alebo diamantov na premosty (číslo 8522);

l) výrobky kapitol 90, 91 alebo 92 (vedecké prístroje, hodinárske výrobky, hudobné nástroje);
m) zbrane a ich časti a súčasti (kapitola 93);
n) výrobky uvedené v poznámke 2 kapitoly 95;
o) výrobky zaradené do kapitoly 96 pod¾a ustanovenia poznámky 4 kapitoly 96; alebo
p) pôvodné diela (originály) umeleckého modelárstva alebo sochárstva (číslo 9703), zberate¾ské predmety (číslo

9705) a starožitnosti staršie ako 100 rokov (číslo 9706). Ale pravé perly (prírodné alebo umelo pestované),
drahokamy a polodrahokamy zostávajú zaradené do tejto kapitoly.

4. a) Výrazom „drahé kovy“ sa rozumie striebro, zlato a platina;
b) výrazom „platina“ sa rozumie platina, irídium, osmium, paládium, ródium a ruténium;
c) výraz „drahokamy alebo polodrahokamy“ nezahŕňa žiadnu z látok uvedených v poznámke 2 b) kapitoly 96.

5. Za zliatinu drahých kovov sa v zmysle tejto kapitoly považuje len zliatina (vrátane spekaných zmesí a zmesí
nieko¾kých kovov), ktorá obsahuje jeden alebo viac drahých kovov, ak hmotnos� drahého kovu alebo jedného
z drahých kovov tvorí najmenej 2 % hmotnosti zliatiny. Zliatiny drahých kovov sa zaraïujú pod¾a týchto
pravidiel:
a) zliatina obsahujúca najmenej 2 % hmotnosti platiny sa zaraïuje ako zliatina platiny;
b) zliatina obsahujúca najmenej 2 % hmotnosti zlata, žiadnu platinu alebo menej ako 2 % hmotnosti platiny,

sa zaraïuje ako zliatina zlata;
c) všetky ostatné zliatiny obsahujúce 2 % hmotnosti alebo viac striebra sa zaraïujú ako zliatiny striebra.

6. Ak nie je ustanovené inak, akáko¾vek zmienka v nomenklatúre o drahých kovoch alebo o jednom, alebo
o nieko¾kých presne určených drahých kovoch zahŕňa vždy aj zliatiny, ktoré sa pod¾a poznámky 5 zaraïujú
ako zliatiny drahých kovov alebo ako zliatina výslovne menovaného drahého kovu, nezahŕňa však kovy plátované
drahým kovom ani základné kovy, ani nekovy, inak pokovované (potiahnuté) drahými kovmi.

7. V nomenklatúre sa výrazom „kovy plátované drahými kovmi“ rozumejú výrobky z kovov ako podkladu, ktoré sú
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mäkkým spájkovaním, tvrdým spájkovaním, zváraním, valcovaním za tepla alebo podobným mechanickým
postupom pokryté na jednej alebo na viacerých stranách drahými kovmi. S výnimkou prípadov, ak kontext
nepožaduje iné, tento výraz zahŕňa aj výrobky zo základných kovov vykladaných drahými kovmi.

8. S výhradou ustanovenia poznámky 1 a) k triede VI tovar zodpovedajúci opisu v čísle 7112 je zaradený do tohto
čísla, a nie do iného čísla nomenklatúry.

9. Výrazom „šperky a klenoty“ v zmysle čísla 7113 sa rozumejú:
a) malé predmety používané na ozdobné účely, tiež vyložené drahokamami (napr. prstene, náramky, náhrdelní-

ky, brošne, náušnice, retiazky na hodinky, prívesky na hodinky, kravatové ihlice, manžetové gombíky,
ozdobné gombíky na šaty, náboženské alebo iné medaily a odznaky);

b) predmety osobnej potreby, ktoré sa spravidla nosia vo vreckách, v príručnej taške alebo na tele osôb (napr.
cigaretové puzdrá, pudrenky, retiazkové taštičky, tabatierky).

10. Výrazom „zlatnícke alebo striebornícke výrobky“ v zmysle čísla 7114 sa rozumejú také výrobky, ako sú ozdoby,
stolové príbory, toaletné potreby, fajčiarske potreby a ostatné výrobky pre domácnos�, kancelárie alebo na
náboženské účely.

11. Výrazom „umelá bižutéria“ v zmysle čísla 7117 sa rozumejú bižutérne výrobky popísané v odseku a) poznámky
9 (s výnimkou gombíkov a iných výrobkov čísla 9606 alebo ozdobných hrebeňov, sponiek do vlasov a podobných
výrobkov, vlásničiek čísla 9615), ktoré neobsahujú pravé perly, drahokamy ani polodrahokamy (prírodné, umelé
ani rekonštituované), ani drahé kovy alebo kovy plátované drahými kovmi (pokia¾ nejde o nepodstatné ozdoby
alebo nepatrné prídavky).

Poznámky k položkám

1. Výrazom „prach“ alebo „vo forme prášku“ sa v zmysle položiek 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31
a 7110 41 rozumejú výrobky, z ktorých 90 % hmotnosti alebo viac prejde sitom s ve¾kos�ou ôk 0,5 mm.

2. Neh¾adiac na ustanovenie poznámky 4 b) tejto kapitoly výraz „platina“ na účely položiek 7110 11 a 7110 19
nezahŕňa irídium, osmium, paládium, ródium a ruténium.

3. Pri zaraïovaní zliatin do položiek čísla 7110 sa každá zliatina zaraïuje ku kovu (platina, ródium, paládium, irídium,
osmium alebo ruténium), ktorý svojou hmotnos�ou prevláda nad ktorýmko¾vek z vymenovaných kovov.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

I. PRAVÉ PERLY (PRÍRODNÉ ALE-
   BO UMELE PESTOVANÉ) A DRA-
   HOKAMY ALEBO POLODRA-
   HOKAMY

7101 Pravé perly (prírodné alebo umele pes-
tované), tiež opracované alebo triedené 
ale nenavlečené, nemontované, nezasa-
dené; pravé perly dočasne navlečené na 
ni� na u¾ahčenie ich dopravy:

71011000 - Prírodné perly GRM 5.- bez cla -100
- Umele pestované perly:

71012100 -- Neopracované GRM 5.- bez cla -100
71012200 -- Opracované GRM 5.- bez cla -100

7102 Diamanty, tiež opracované, ale ne-
montované, nezasadené:

71021000 - Netriedené CTM bez bez cla -100
- Priemyselné:

71022100 -- Neopracované, alebo jednoducho
    rezané, štiepané, obrusované CTM 5.- bez cla -100

71022900 -- Ostatné CTM 5.- bez cla -100
- Iné ako priemyselné:

71023100 -- Neopracované, alebo jednoducho
    rezané, štiepané, obrusované CTM 5.- bez cla -100

71023900 -- Ostatné CTM 5.- bez cla -100

7103 Drahokamy ( iné ako diamanty) a polo-
drahokamy, tiež opracované alebo
triedené, ale nenavlečené, nemonto-
vané, nezasadené; netriedené draho-
kamy (iné ako diamanty) a polodraho-
kamy, dočasne navlečené na ni� na
u¾ahčenie dopravy:

71031000 - Neopracované  alebo jednoducho
   rezané alebo hrubo tvarované GRM 5.- bez cla -100
- Inak opracované:

71039100 -- Rubíny, zafíry a  smaragdy GRM 5.- bez cla -100
71039900 -- Ostatné GRM 5.- bez cla -100

7104 Umelé alebo rekonštituované draho-
kamy alebo polodrahokamy tiež opra-
cované alebo triedené ale nenavlečené,
nemontované, nezasadené; netriede-
né umelé alebo rekonštituované dra-
hokamy alebo polodrahokamy, do-
časne navlečené na ni� na u¾ahčenie
dopravy:
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

71041000 - Piezoelektrický kremeň GRM 5.- bez cla -100
71042000 - Ostatné neopracované, jednoducho

   rezané alebo zhruba tvarované GRM 5.- bez cla
71049000 - Ostatné GRM 5.- bez cla

7105 Drvina a prach z pravých alebo ume-
lých drahokamov  alebo polodraho-
kamov:

71051000 - Z diamantov CTM bez cla bez cla
71059000 - Ostatné GRM bez cla bez cla

II. DRAHÉ KOVY A KOVY PLÁTO-
     VANÉ DRAHÝMI KOVMI

7106 Striebro (vrátane pozláteného a platino-
vaného  striebra), surové alebo spracova-
né na polotovar alebo vo forme prachu:

71061000 - Prach GRM bez cla bez cla
- Ostatné:

710691 -- Surové:
71069110 --- S rýdzos�ou 999 dielov na 1000 alebo

     väčšou GRM bez cla bez cla
71069190 --- S rýdzos�ou menšou ako 999 dielov

      na 1000 GRM bez cla bez cla
710692 -- Polotovary:
71069210 --- Dracúny, cetky a cetinky GRM 10.- 2.6 -100

--- Ostatné:
71069291 ---- S rýdzos�ou 750 dielov na 1000 alebo

       väčšou GRM 10.- 2.6 -100
71069299 ---- S rýdzos�ou menšou ako 750 dielov

       na 1000 GRM 10.- 2.6 -100

71070000 Základné kovy plátované striebrom,
surové alebo opracované len na
polotovar UNS 5.- 1.7 -100

7108 Zlato (vrátane platinovaného zlata) su-
rové alebo spracované na polotovar alebo
vo forme prachu:

- Iné ako mincové:
71081100 -- Prach GRM bez cla bez cla
71081200 -- Ostatné neopracované formy GRM bez cla bez cla
710813 -- Ostatné polotovary:
71081310 --- Tyče, prúty, drôty a profily; dosky;

     plechy a pásy s hrúbkou presahu-
     júcou 0,15 mm bez podložky GRM 5.- 3.6 -100

71081330 --- Rúry, rúrky a duté tyče GRM 5.- 3.6 -100
71081350 --- Tenké plechy a pásy (fólie) s hrúb-
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1 2 3 4 5 6 7

     kou nepresahujúcou 0,15 mm bez
     podložky GRM 5.- 3.6 -100

71081390 --- Ostatné GRM 5.- 3.6 -100
71082000 - Mincové GRM 5.- bez cla -100

71090000 Základné kovy alebo striebro, plátova-
né zlatom, surové alebo spracované
len na polotovar UNS 5.- bez cla -100

7110 Platina, surová alebo vo forme poloto-
varov, alebo prachu:

- Platina:
71101100 -- Surová alebo vo forme prachu GRM 5.- bez cla
711019 -- Ostatná:
71101910 --- Tyče, prúty, drôty a profily; dosky;

      plechy a pásy s hrúbkou presahu-
      júcou 0,15 mm bez podložky GRM 5.- bez cla -100

71101930 --- Rúry, rúrky a duté tyče GRM 5.- bez cla -100
71101950 --- Tenké plechy a pásy (fólie) s hrúb-

      kou nepresahujúcou 0,15 mm bez
      podložky GRM 5.- bez cla -100

71101990 --- Ostatné GRM 5.- bez cla -100
- Paládium:

71102100 -- Surové alebo vo forme prachu GRM bez cla bez cla
71102900 -- Ostatné GRM 5.- bez cla -100

- Ródium:
71103100 -- Surové alebo vo forme prachu GRM bez cla bez cla
71103900 -- Ostatné GRM 5.- bez cla -100

- Irídium, osmium a ruténium:
71104100 -- Surové alebo vo forme prachu GRM bez cla bez cla
71104900 -- Ostatné GRM 5.- bez cla -100

71110000 Základné kovy, striebro alebo zlato
plátované platinou, surové alebo
opracované len na polotovar GRM 5.- bez cla -100

7112 Odpad a úlomky drahých kovov alebo
kovov plátovaných drahými kovmi;
iný odpad a zvyšky obsahujúce drahé
kovy, alebo zlúčeniny drahých kovov
všetkých typov, používaných hlavne
na rekuperáciu drahých kovov:

71121000 - Zo zlata vrátane kovov plátovaných
   zlatom, s výnimkou odpadov obsa-
   hujúcich iné drahé kovy UNS bez cla bez cla

71122000 - Z platiny, vrátane kovov plátovaných
   platinou, s výnimkou odpadov obsa-
   hujúcich iné drahé kovy UNS bez cla bez cla

71129000 - Ostatné GRM bez cla bez cla
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III. ŠPERKY, ZLATNÍCKE, STRIE-
      BORNÍCKE  A INÉ VÝROBKY

7113 Šperky a klenoty, ako aj ich časti z dra-
hých kovov alebo plátované drahými 
kovmi:

- Z drahých kovov, tiež plátovaných
  alebo inak pokovovaných drahými
  kovmi:

71131100 -- Zo striebra, tiež plátovaného alebo
    inak pokovovaného  inými drahými
    kovmi GRM 15.- 9.-

71131900 -- Z ostatných drahých kovov, tiež
    plátovaných alebo inak pokovova-
    ných drahými kovmi GRM 30.- 9.-

71132000 - Z obyčajných kovov plátovaných
  drahými kovmi GRM 15.- 9.-

7114 Zlatnícke a striebornícke výrobky a ich
časti z drahých kovov alebo z kovov
plátovaných drahými kovmi:

- Z drahých kovov, tiež plátovaných
  alebo inak pokovovaných drahými
  kovmi:

71141100 -- Zo striebra, tiež plátovaného alebo
    inak pokovovaného inými drahými
    kovmi GRM 45.- 16.-

71141900 -- Z ostatných drahých kovov, tiež
    plátovaných alebo inak pokovova-
    ných drahými kovmi GRM 45.- 15.-

71142000 - Zo základných kovov plátovaných
   drahými kovmi GRM 9.- 7.-

7115 Ostatné výrobky z drahých kovov
alebo z kovov plátovaných drahými
kovmi:

71151000 - Katalyzátory vo forme drôteného sita
   alebo mriežky z platiny GRM bez cla bez cla

711590 - Ostatné:
71159010 -- Z drahých kovov GRM 30.- 5.- -50
71159090 -- Z kovov plátovaných drahými  kovmi GRM 30.- 5.- -50

7116 Výrobky z pravých periel (prírodných
alebo umelo pestovaných),  drahoka-
mov alebo polodrahokamov ( prírod-
ných, umelých alebo rekonštituovaných):

71161000 - Z prírodných alebo umelo pestova-
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   vaných periel GRM 12.- 2.5 -100
711620 - Z drahokamov alebo polodrahoka-

   mov (prírodných, umelých alebo
   rekonštituovaných):
-- Vyrobené celkom z prírodných dra-
    hokamov alebo polodrahokamov:

71162011 --- Náhrdelníky, náramky a iné výrobky
     z prírodných drahokamov alebo
     polodrahokamov, jednoducho na-
     vlečené, bez uzáveru, alebo po-
     dobného príslušenstva GRM 10.- 2.4 -100

71162019 --- Ostatné GRM 10.- 2.4 -100
71162090 -- Ostatné GRM 10.- 2.4 -100

7117 Umelá bižutéria:

- Zo základných kovov, tiež potiahnu-
   tých drahými kovmi:

71171100 -- Manžetové a ozdobné gombíky UNS 14.- 8.8 -50
711719 -- Ostatné:
71171910 --- S čas�ou zo skla UNS 20.- 8.8 -50

--- Bez časti zo skla:
71171991 ---- Pozlátené, postriebrené alebo

      platinované UNS 20.- 8.8 -50
71171999 ---- Ostatné UNS 20.- 8.8 -50
71179000 - Ostatné UNS 35.- 8.8 -50

7118 Mince:

711810 - Mince (iné ako zlaté mince), ktoré nie
   sú zákonnými platidlami:

71181010 -- Zo striebra GRM bez cla bez cla
71181090 -- Ostatné GRM bez cla bez cla
71189000 - Ostatné GRM bez cla bez cla



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 495

XV. TRIEDA

ZÁKLADNÉ KOVY A VÝROBKY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV

Poznámky

1. Do tejto triedy nepatria:
a) hotové farbivá, atramenty alebo iné výrobky, ktorých základ tvoria kovové šupiny (vločky) alebo kovový

prášok (čísla 3207 až 3210, 3212, 3213 alebo 3215);
b) ferocér alebo iné samozápalné zliatiny (číslo 3606);
c) kovové pokrývky hlavy alebo ich časti a súčasti čísla 6506 alebo 6507;
d) kostry dáždnikov alebo iné výrobky čísla 6603;
e) výrobky kapitoly 71 (napr. zliatiny drahých kovov, základné kovy plátované drahými kovmi alebo bižutéria);
f) výrobky triedy XVI (stroje a prístroje; elektrické zariadenia);
g) montované železničné alebo električkové ko¾aje (číslo 8608) a iné výrobky triedy XVII (vozidlá, lode, člny,

lietadlá);
h) nástroje a prístroje triedy XVIII, vrátane hodinových a hodinkových pružín;
ij) olovené broky do po¾ovníckych a športových zbraní (číslo 9306) alebo iné výrobky triedy XIX (zbrane

a strelivo);
k) výrobky kapitoly 94 (napr. nábytok, poste¾né drôtené vložky, svietidlá a svetelné značky, montované stavby);
l) výrobky kapitoly 95 (napr. hračky, hry, športové potreby);

m) ručné sitá, gombíky, perá, držadlá ceruziek, hroty pier alebo ostatné výrobky kapitoly 96 (najrôznejšie
hotové výrobky); alebo

n) výrobky kapitoly 97 (napr. umelecké diela).
2. Výrazom „časti a súčasti všeobecne použite¾né“ sa v celej nomenklatúre rozumejú:

a) výrobky čísiel 7307, 7312, 7315, 7317 alebo 7318 a podobné výrobky z ostatných základných kovov;
b) pružiny alebo pružinové listy  zo základných kovov s výnimkou hodinových a hodinkových pružín (číslo 9114);
c) výrobky čísiel 8301, 8302, 8308, 8310, rámy a zrkadlá zo základných kovov čísla 8306.
V kapitolách 73 až 76 a 78 až 82 (s výnimkou čísla 7315) sa odkazy na časti a súčasti nevz�ahujú na časti a súčasti
všeobecne použite¾né.
S výhradou ustanovenia predchádzajúceho odseku a poznámky 1 kapitoly 83 sú výrobky kapitol 82 alebo 83
vylúčené z kapitol 72 až 76 a 78 až 81.

3. Výrazom „základné kovy“ sa v celej nomenklatúre rozumie: železo a oce¾, meï, nikel, hliník, olovo, zinok, cín,
volfrám, molybdén, tantal, magnézium, kobalt, bizmut, kadmium, titán, zirkónium, antimón, mangán, berýlium,
chróm, germánium, vanádium, gallium, hafnium, indium, niób, rénium, tálium.

4. Výrazom „cermety“ sa v celej nomenklatúre rozumejú produkty obsahujúce mikroskopické heterogénne kombiná-
cie kovových častíc a keramických častíc. Výraz cermety zahŕňa spekané kovové karbidy (kovový karbid spekaný
s kovom).

5. Zaraïovanie zliatin (s výnimkou ferozliatin a základných zliatin, ktoré sa uvádzajú v kapitolách 72 a 74):
a) zliatiny základných kovov sa zaraïujú ako kov, ktorého hmotnos� prevyšuje nad každým z ostatných kovov;
b) zliatiny zložené zo základných kovov tejto triedy a z materiálu, ktorý do tejto triedy nepatrí, sa zaraïujú

ako zliatiny základných kovov tejto triedy, ak celková hmotnos� základných kovov je rovnaká alebo vyššia
než celková hmotnos� ostatných materiálov;

c) výraz „zliatiny“ v tejto triede zahŕňa spekané zmesi kovových práškov, dokonale premiešané heterogénne
zmesi získané tavením kovových práškov (iné ako cermety) a intermetalické zlúčeniny.

6. Ak kontext nevyžaduje iné, akéko¾vek odkazy v nomenklatúre na základné kovy znamenajú aj odkazy na ich
zliatiny, ktoré sa pod¾a poznámky 5 zaraïujú ako zliatiny týchto kovov.
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7. Zaraïovanie zložených výrobkov:
S výnimkou prípadov, keï znenie čísla hovorí inak, výrobky zo základných kovov (vrátane výrobkov zo
zmiešaných materiálov považovaných pod¾a interpretačných pravidiel za výrobky zo základných kovov) obsa-
hujúce dva alebo viac základných kovov sa považujú za výrobky z toho kovu, ktorého hmotnos� prevláda nad
hmotnos�ou každého z ostatných kovov.
Na tento účel sa:
a) železo a oce¾ alebo rôzne druhy železa alebo ocele považujú za rovnaký kov;
b) zliatina sa považuje za celú z toho kovu, ktorý určuje jej zaradenie pod¾a poznámky 5;
c) cermet, patriaci do čísla 8113, sa považuje za jediný základný kov.

8. V tejto triede sa rozumejú:
a) „Odpady a šrot“:

kovový odpad a šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ïalej už
nepoužite¾né vzh¾adom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov;

b) „Prášok“:
výrobky, z ktorých 90 % a viac hmotnosti prepadne sitom s ve¾kos�ou ôk 1 mm.
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72. kapitola

Železo a oce¾

Poznámky

1. V tejto kapitole, a ak ide o odseky d), e), a f) tejto poznámky, v celej nomenklatúre majú jednotlivé výrazy takýto
význam:
a) Surové železo

Železo-uhlíkové zliatiny, ktoré nie sú kujné, obsahujúce viac ako 2 % hmotnosti uhlíka a ktoré môžu
obsahova�  jeden alebo nieko¾ko z uvedených prvkov v takomto podiele hmotnosti:
— najviac 10 % chrómu,
— najviac 6 % mangánu,
— najviac 3 % fosforu,
— najviac 8 % kremíka,
— celkove najviac 10 % iných prvkov.

b) Zrkadlové železo (vysokopecná zrkadlovina)
Železo-uhlíkové zliatiny obsahujúce viac ako 6 % hmotnosti, ale najviac 30 % hmotnosti mangánu a inak
vyhovujúce požiadavkám poznámky 1 a).

c) Ferozliatiny
Zliatiny v bochníkoch, blokoch, kusoch alebo v podobných prvotných tvaroch získané plynulým liatím, tiež
vo forme granúl alebo prášku, tiež spekané (aglomerované), používané najmä ako prísady pri výrobe iných
zliatin alebo ako odkysličovadlá (redukčné činidlá) a odsírovacie činidlá alebo podobné  v hutníctve železa a
ocele, ktoré nie sú obvykle úžitkovo kujné a obsahujú 4 % alebo viac hmotnosti železa a jeden alebo viac
prvkov s týmto percentom hmotnosti:
— viac ako 10 % chrómu,
— viac ako 30 % mangánu,
— viac ako 3 % fosforu,
— viac ako 8 % kremíka,
— celkove obsahujú viac ako 10 % iných prvkov s výnimkou uhlíka za predpokladu, že najvyšší obsah medi
  nepresahuje 10 %.

d) Oce¾
Železné materiály iné ako zaradené do čísla 7203, ktoré sú (s výnimkou určitých druhov vyrábaných vo forme
odliatkov) kujné a obsahujú 2 % hmotnosti uhlíka alebo menej. Chrómové ocele však môžu ma� vyšší obsah
uhlíka.

e) Nehrdzavejúce ocele (antikorózne ocele)
Zliatiny ocele, obsahujúce 1,2 % hmotnosti uhlíka alebo menej a 10, 5 % hmotnosti chrómu alebo viac, ktoré
môžu obsahova� ešte ïalšie prvky.

f) Ostatné zliatinové (legované) ocele
Ocele, ktoré nevyhovujú definícii nehrdzavejúcich ocelí a ktoré obsahujú jeden alebo viac prvkov v nasle-
dujúcich podieloch hmotnosti:
— 0,3 % alebo viac hliníka,
— 0,0008 % alebo viac bóru,
— 0,3 % alebo viac chrómu,
— 0,3 % alebo viac kobaltu,
— 0,4 % alebo viac medi,
— 0,4 % alebo viac olova,
— 1,65 % alebo viac mangánu,
— 0,08 % alebo viac molybdénu,
— 0,3 % alebo viac niklu,
— 0,06 % alebo viac nióbu,
— 0,6 % alebo viac kremíka,
— 0,05 % alebo viac titánu,
— 0,3 % alebo viac volfrámu,
— 0,1 % alebo viac vanádu,
— 0,05 % alebo viac zirkónia,
— 0,1 % alebo viac iných prvkov (s výnimkou síry, fosforu, uhlíka a dusíka), počítaných jednotlivo.

g) Pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch
Výrobky zhruba odliate do tvaru ingotov bez náliatkov alebo hlavových nadstavcov, alebo v bochníkoch,
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ktoré majú zrete¾né povrchové chyby a svojím chemickým zložením nezodpovedajú surovému železu,
vysokopecnej zrkadlovine alebo ferozliatinám.

h) Granuly
Výrobky, z ktorých menej ako 90 % hmotnosti prepadne sitom s ve¾kos�ou ôk 1 mm, a 90 % hmotnosti alebo
viac prepadne sitom s ve¾kos�ou ôk 5 mm.

ij) Polotovary
Výrobky plynulého liatia, plného prierezu, tiež podrobené primárnemu valcovaniu za tepla; a 
Iné výrobky plného prierezu, ktoré neboli ïalej spracované inak než  primárnym valcovaním za tepla alebo
hrubým kovaním vrátane predvýrobkov pre uholníky, tvarovky alebo profily. Tieto výrobky sa nepredkladajú
vo zvitkoch.

k) Ploché valcované výrobky
Valcované výrobky plného pravouhlého prierezu (iného ako štvorcového), ktoré nezodpovedajú definícii
odseku ij), v tvare:
— zvitkov (kolies, kotúčov) z vrstiev postupne ukladaných na seba alebo
— nenavinutých výrobkov, ktorých hrúbka je menšia ako 4,75 mm a šírka je najmenej desa�násobkom hrúbky,
    alebo ak je hrúbka 4,75 mm alebo väčšia a šírka je väčšia ako 150 mm, pričom šírka je najmenej dvojnásobkom
hrúbky.
Ploché valcované výrobky zahŕňajú aj také výrobky, ktoré majú vzorku v reliéfe vyrazenú priamo pri valcovaní
(napr. rebrovanie, drážky, mriežkovanie, kvapky, perličky, kosoštvorce), a tie, ktoré sú dierkované, zvlnené
alebo leštené za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali charakter iného čísla.
Ploché valcované výrobky s prierezom iným ako obdĺžnikovým alebo štvorcovým ¾ubovo¾nej ve¾kosti sa
zaraïujú ako výrobky so šírkou 600 mm alebo väčšou za predpokladu, že nemajú charakter výrobku iného
čísla.

l) Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelných navinutých zvitkoch
Za tepla valcované výrobky v nepravidelne navinutých zvitkoch, ktoré majú plný prierez v tvare kruhov,
kruhových segmentov (výsekov), oválov, štvorcov, obdĺžnikov, trojuholníkov alebo iných vypuklých mnohou-
holníkov [vrátane sploštených kruhov a upravených (modifikovaných) pravouholníkov, z ktorých dve
proti¾ahlé strany sú vypuklé oblúky a zvyšné dve strany sú rovné, rovnakej dĺžky a rovnobežné]. Tieto výrobky
môžu ma� vrúbkovanie, rebrá, žliabky (drážky) alebo iné deformácie vytvorené počas valcovania (výstužné
tyče a prúty).

m) Ostatné tyče a prúty
Výrobky, ktoré nezodpovedajú ani jednej z definícií v odsekoch ij), k) alebo l) alebo definícii drôtu a ktoré
majú plný a  po celej dĺžke rovnomerný prierez v tvare kruhu, kruhového výseku, oválu, pravouholníka
(vrátane štvorca), trojuholníka alebo iného vypuklého mnohouholníka (vrátane „sploštených kruhov" a mo-
difikovaných pravouholníkov, z ktorých dve proti¾ahlé strany sú vypuklé oblúky a ostatné dve strany sú
rovné,  rovnakej dĺžky a rovnobežné).
Tieto výrobky môžu:
— ma� vrúbkovanie, žliabky (drážky), rebrovanie alebo iné deformácie vytvorené počas valcovania (výstužné
   tyče a prúty),
— by� skrútené po valcovaní.

n) Uholníky, tvarovky a profily
Výrobky, ktoré majú po celej dĺžke plný a rovnomerný prierez, nezodpovedajú ani jednej z definícií uvedených
v odsekoch ij), k), l) alebo m), v poznámke 1, ani definícii drôtu. Kapitola 72 nezahŕňa výrobky čísla 7301
alebo 7302.

o) Drôty
Výrobky tvárnené za studena vo zvitkoch (kolesách, kotúčoch), ktoré majú po celej dĺžke akýko¾vek plný
a rovnomerný prierez  a ktoré nezodpovedajú definícii plochých valcovaných výrobkov.

p) Duté vrtné tyče a prúty
Duté vrtné tyče a prúty akéhoko¾vek prierezu, vhodné na výrobu vrtákov, ktorých najväčší priemer presahuje
15 mm, ale nepresahuje 52 mm, a najväčší vnútorný priemer nepresahuje jednu polovicu najväčšieho
vonkajšieho rozmeru. Duté tyče zo železa alebo ocele, ktoré nezodpovedajú uvedenej definícii, patria do čísla
7304.

2. Železné kovy plátované inými železnými kovmi sa zaraïujú ako výrobky zo železného kovu, ktorého hmotnos�
prevažuje.

3. Železné a oce¾ové výrobky získané elektrolytickým nanášaním, tlakovým liatím alebo spekaním sa zaraïujú
pod¾a svojho tvaru, zloženia a vzh¾adu do čísiel tejto kapitoly, do ktorých sa zaraïujú podobné výrobky získané
valcovaním za tepla.

Poznámky k položkám

1. V tejto kapitole majú jednotlivé výrazy tento význam:
a) Legované surové železo
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Surové železo obsahujúce jeden alebo viac prvkov v takomto podiele hmotnosti:
— viac ako 0,2 % chrómu,
— viac ako 0,3 % medi,
— viac ako 0,3 % niklu,
— viac ako 0,1 % niektorého z nasledujúcich prvkov: hliníka, molybdénu, titánu, volfrámu, vanádu.

b) Nelegovaná automatová oce¾
Nelegovaná oce¾ obsahujúca jeden alebo viac prvkov v tomto podiele hmotnosti:
— 0,08 % alebo viac síry,
— 0,1 % alebo viac olova,
— viac ako 0,05 % selénu,
— viac ako 0,01 % telúru,
— viac ako 0,05 % bizmutu.

c) Kremíková elektrotechnická oce¾
Legovaná oce¾ obsahujúca od 0,6 % do 6 % hmotnosti kremíka a najviac 0,08 % hmotnosti uhlíka. Môže tiež
obsahova� najviac 1 % hmotnosti hliníka, ale neobsahuje žiadny iný prvok v takom podiele, ktorý by jej dával
charakteristiku inej legovanej ocele.

d) Rýchlorezná oce¾
Legovaná oce¾ obsahujúca s inými prvkami alebo bez nich aspoň dva z týchto troch prvkov: molybdén, volfrám
a vanád, s ich celkovým spoločným obsahom 7 % alebo viac a obsahujúca 0,6 % hmotnosti alebo viac uhlíka
a 3 až 6 % hmotnosti chrómu. 

e) Kremíkomangánová oce¾
Legovaná oce¾ obsahujúca v podiele hmotnosti: 
— 0,7 % a menej uhlíka,
— 0,5 % alebo viac, ale nie viac ako 1,9 % mangánu a
— 0,6 % alebo viac, ale nie viac ako 2,3 % kremíka,
neobsahujúca však už žiadne ïalšie prvky v takom podiele, ktorý by oceli dával charakteristiku inej legovanej
ocele.

2. Pre zoraïovanie ferozliatin do položiek čísla 7202 platí toto pravidlo:
Ferozliatina sa považuje za binárnu a zaraïuje sa do príslušnej položky (ak existuje), ak iba jeden z prvkov tejto
zliatiny prevyšuje taký minimálny podiel, ktorý je uvedený v poznámke 1 c) tejto kapitoly; analogicky sa považuje
za ternárnu alebo kvartérnu, ak dva alebo tri prvky zliatiny presahujú minimálne percentuálne podiely
stanovené v tejto poznámke.
Na aplikáciu tohto pravidla musí každý z nemenovaných „ostatných prvkov“ uvedených v poznámke 1 c) tejto
kapitoly presahova�  10 % hmotnosti.

Doplnková poznámka

1. Nasledujúce výrazy sa používajú takto:
— „Elektrický“ v zmysle podpoložiek 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10
  a 7211 23 91 sú výrobky valcované hladkými valcami, ktoré pri elektrickom prúde s frekvenciou 50 Hz a s magne-
  tickým tokom 1 T majú činné (wattové) straty na kilogram vypočítané pod¾a Epsteinovej metódy:
 — 2,1 W alebo menej, keï ich hrúbka nepresahuje 0,2 mm;
 — 3,6 W alebo menej, keï ich hrúbka je väčšia ako 0,2 mm, ale menšia ako 0,6 mm;
 — 6 W alebo menej, ak nie je ich hrúbka menšia ako 0,6 mm, ale nie je väčšia ako 1,5 mm.
— „Pocínovaný plech“: v zmysle podpoložiek 7210 12 11, 7210 70 11, 7212 10 10 a 7212 40 10 sú výrobky valcované
  hladkými valcami (s hrúbkou menšou ako 0,5 mm), ktoré sú pokovované kovom obsahujúcim 97 % hmotnosti
  cínu a viac.
— „Nástrojová oce¾“ v zmysle podpoložiek 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 a 7228 60 81 je zliatinová oce¾,
  iná než nehrdzavejúca alebo rýchlorezná oce¾, obsahujúca spolu s inými prvkami alebo bez nich jednu z týchto
  zložiek v uvedenom podiele hmotnosti:
 — menej ako 0,6 % uhlíka
  a
   0,7 % alebo viac kremíka a 0,05 % alebo viac vanádu,
  alebo 4 % alebo viac volfrámu;
  — 0,8 % alebo viac uhlíka 
     a
   0,05 % alebo viac vanádu;
  — viac ako 1,2 % uhlíka 
   a 
   nie menej ako 11 %, ale nie viac ako 15 % chrómu,
   — 0,16 % alebo viac, ale nie viac ako 0,5 % uhlíka 
   a 
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   3,8 % alebo viac, ale nie viac ako 4,3 % niklu 
   a 
   1,1 % alebo viac, ale nie viac ako 1,5 % chrómu 
   a
   0,15 % alebo viac, ale nie viac ako 0,5 % molybdénu;
  — 0,3 % alebo viac, ale nie viac ako 0,5 % uhlíka 
   a
   1,4 % alebo viac, ale nie viac ako 2,1 % chrómu 
   a 
   0,15 % alebo viac, ale nie viac ako 0,5 % molybdénu 
   a
   menej ako 1,2 % niklu;
  — 0,3 % alebo viac uhlíka
   a
   menej ako 5,2 % chrómu 
   a
   0,65 % alebo viac molybdénu alebo 0,4 % alebo viac volfrámu;
  — 0,5 % alebo viac, ale najviac 0,6 % uhlíka 
   a
   1,25 % alebo viac, ale najviac 1,8 % niklu
   a
   0,5 % alebo viac, ale najviac 1,2 % chrómu
   a 
   0,15 % alebo viac, ale najviac 0,5 % molybdénu.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

I. ZÁKLADNÉ MATERIÁLY;
   VÝROBKY V TVARE GRANÚL
   ALEBO VO FORME  PRÁŠKU

7201 Surové železo a vysokopecná zrkadlovina
v bochníkoch, v blokoch alebo iných 
základných tvaroch:

720110 - Nelegované surové železo obsahu-
   júce 0,5 % alebo menej hmotnosti
   fosforu:
-- Obsahujúce 0,4 % alebo viac hmotnosti
    mangánu:

72011011 --- Obsahujúce 1 % alebo menej
      hmotnosti kremíka UNS 5.- bez cla

72011019 --- Obsahujúce viac ako 1 % hmot-
      nosti kremíka UNS 5.- bez cla

72011030 -- Obsahujúce 0,1 % alebo viac, ale
    menej  ako 0,4 % hmotnosti mangánu UNS 5.- bez cla

72011090 -- Obsahujúce menej  ako 0,1 % hmot-
    nosti mangánu UNS 5.- bez cla

72012000 - Nelegované surové železo obsahu-
   júce viac ako 0,5 % hmotnosti
   fosforu UNS 5.- bez cla

720150 - Legované surové železo; vysokopecná
  zrkadlovina:

72015010 -- Legované surové železo obsahujúce
    nie menej ako 0,3% ale nie viac ako
    1 % hmotnosti titanu a  nie menej ako
    0,5%  nie však viac ako 1 % hmot-
    nosti vanádu UNS 5.- bez cla

72015090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla

7202 Ferozliatiny:

- Feromangán:
720211 -- Obsahujúci viac ako 2 % hmot-

    nosti uhlíka:
72021120 --- Granulometricky nepresahujúci 5 mm

      a s obsahom mangánu prevyšujúcim
      65 % hmotnosti UNS 6.- 5.-

72021180 --- Ostatné UNS 6.- 5.-
72021900 -- Ostatné UNS 5.- 5.-

- Ferosilícium:
720221 -- Obsahujúce viac ako 55 % hmot-

     nosti kremíka:
72022110 --- Obsahujúce viac ako 55 %, nie

      však viac ako 80 % hmotnosti
      kremíka UNS 6.- 6.-

72022190 --- Obsahujúce viac ako 80 % hmot-
      nosti kremíka UNS 6.- 6.-

720229 -- Ostatné:
* 72022910 --- Obsahujúce 4% hmotnosti alebo viac,
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      ale menej ako 10%  horčíka UNS 6.- 6.-
* 72022990 --- Ostatné UNS 6.- 6.-

72023000 - Ferosilikomangán UNS 6.- 6.-
- Ferochróm:

720241 -- Obsahujúci viac ako 4 % hmotnosti
    uhlíka:

72024110 --- Obsahujúci viac ako 4%, ale menej ako
      6 % hmotnosti uhlíka UNS 8.- 8.-
--- Obsahujúci viac ako 6 % hmotnosti
      uhlíka:

72024191 ---- Obsahujúci 60 % alebo menej
       hmotnosti chrómu UNS 8.- 8.-

72024199 ---- Obsahujúci viac ako 60 % hmot-
       nosti chrómu UNS 8.- 8.-

720249 -- Ostatné:
72024910 --- Obsahujúci 0,05 % alebo menej

      hmotnosti uhlíka UNS 8.- 8.-
72024950 --- Obsahujúci viac ako 0,05 %, nie

      však viac ako 0,5 % hmotnosti
      uhlíka UNS 8.- 8.-

72024990 --- Obsahujúci viac ako 0,5 %, nie však
      viac ako 4 % hmotnosti uhlíka UNS 8.- 8.-

72025000 - Ferosilikochróm (ferosiliciumchróm) UNS 5.- 5.-
72026000 - Feronikel UNS bez cla bez cla
72027000 - Feromolybdén UNS 5.- 5.-
72028000 - Ferovolfrám a ferosilikovolfrám

   (ferosilíciumvolfrám) UNS 5.- 5.-
- Ostatné:

72029100 -- Ferotitán a ferosilikotitán UNS 5.- 5.-
72029200 -- Ferovanád UNS bez cla bez cla
72029300 -- Feroniób UNS bez cla bez cla
720299 -- Ostatné:

--- Ferofosfor:
72029911 ---- Obsahujúci viac ako 3 %, ale me-

       nej  ako 15 % hmotnosti fosforu UNS 7.- 6.-
72029919 ---- Obsahujúci 15 % a viac hmotnosti

       fosforu UNS 7.- 6.-
72029930 --- Ferosilikomagnézium UNS 7.- 6.-
72029980 --- Ostatné UNS 7.- 6.-

7203 Výrobky zo železa získané priamou
redukciou železnej rudy a iné hubo-
vité železo, v kusoch, v peletách
alebo podobných tvaroch; železo,
ktorého rýdzos� je najmenej  99,94 %
hmotnosti, v kusoch, peletách alebo
podobných tvaroch:

72031000 - Výrobky zo železa získané priamou
   redukciou železnej  rudy UNS 5.- bez cla

72039000 - Ostatné UNS 5.- bez cla

7204 Železné a oce¾ové odpady a šrot;
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pretavené odpady železa alebo
ocele v ingotoch:

72041000 - Liatinové odpady a šrot UNS bez cla bez cla
Odpady a šrot z legovanej  ocele:

720421 -- Z nehrdzavejúcej  ocele:
72042110 --- Obsahujúce 8 % hmotnosti

      alebo viac niklu UNS bez cla bez cla
72042190 --- Ostatné UNS bez cla bez cla
72042900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
72043000 - Odpady a šrot z pocínovaného

   železa alebo ocele UNS bez cla bez cla
- Ostatné odpady a šrot:

720441 -- Triesky po sústružení, hobliny, od-
    rezky, triesky, piliny, odstrižky a od-
    pady z razenia, aj  v zvitkoch:

72044110 --- Odpad zo sústruženia, hob¾ovania,
      frézovania, rezania a pilovania
      vrátane triesok UNS bez cla bez cla
--- Zvyšky z razenia a odstrižky:

72044191 ---- Paketované UNS bez cla bez cla
72044199 ---- Ostatné UNS bez cla bez cla
720449 -- Ostatné:
72044910 --- Drvené (rozstrihané) UNS bez cla bez cla

--- Ostatné:
72044930 ---- Paketované UNS bez cla bez cla

---- Ostatné:
72044991 ----- Netriedené v druhu ani v akosti UNS bez cla bez cla
72044999 ----- Ostatné UNS bez cla bez cla
720450 - Pretavené odpady v ingotoch:
72045010 -- Z legovanej  ocele UNS 10.- 3.4
72045090 -- Ostatné UNS 10.- 3.4

7205 Granuly a prášok, zo surového železa,
vysokopecnej zrkadloviny, železa
alebo ocele:

72051000 - Granuly UNS 11.- 3.6
- Prášok:

72052100 -- Z legovanej  ocele UNS 5.- bez cla
72052900 -- Ostatné UNS 5.- bez cla

II. ŽELEZO A NELEGOVANÁ OCE¼

7206 Železo a nelegovaná oce¾ v ingotoch 
alebo  v  iných základných tvaroch 
( svýnimkou čísla 7203):

72061000 - Ingoty UNS 10.- 3.3
72069000 - Ostatné UNS 7.- 2.8

7207 Polotovary zo železa alebo nelego-
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vanej ocele:

- Obsahujúce  menej ako 0,25 %
   hmotnosti uhlíka:

720711 -- S pravouhlým (tiež štvorcovým)
    prierezom, ktorého šírka je menšia
    ako dvojnásobok hrúbky:
--- Valcované alebo vyrobené kon-
      tinuálnym liatím:

72071111 ---- Z dobre obrábate¾nej  ocele UNS 11.- 4.-
---- Ostatné:

72071114 ----- V hrúbke nepresahujúcej 130 mm UNS 11.- 4.-
72071116 ----- V hrúbke presahujúcej  130 mm UNS 11.- 4.-
72071190 --- Kované UNS 11.- 4.-
720712 -- Ostatné, s pravouhlým (nie však

    štvorcovým) prierezom:
72071210 --- Valcované alebo vyrobené konti-

      nuálnym liatím UNS 11.- 4.-
72071290 --- Kované UNS 11.- 4.-
720719 -- Ostatné:

--- S kruhovým alebo polygonálnym
      (mnohouholníkovým) prierezom:
---- Valcované alebo vyrobené
       kontinuálnym liatím:

72071911 ----- Z dobre obrábate¾nej  ocele UNS 11.- 4.-
----- Ostatné:

72071914 ------ Vyrobené kontinuálnym liatím UNS 11.- 4.-
72071916 ------ Ostatné UNS 11.- 4.-
72071919 ---- Kované UNS 11.- 4.-

--- Predvalky na uholníky, profily a
     tvarovky:

72071931 ---- Valcované alebo vyrobené
       kontinuálnym liatím UNS 11.- 4.-

72071939 ---- Kované UNS 11.- 4.-
72071990 --- Ostatné UNS 11.- 4.-
720720 - Obsahujúce 0,25% alebo viac hmotnosti

   uhlíka:
-- S pravouhlým (tiež štvorcovým)
    prierezom, ktorého šírka je menšia
    ako dvojnásobok hrúbky:
--- Valcované alebo vyrobené kon-
     tinuálnym liatím:

72072011 ---- Z dobre obrábate¾nej  ocele UNS 11.- 3.9
---- Ostatné, obsahujúce v hmotnosti:

72072015 ----- 0,25 % alebo viac, ale menej
        ako 0,6 % uhlíka UNS 11.- 3.9

72072017 ----- 0,6 %  hmotnosti alebo viac uhlíka UNS 11.- 3.9
72072019 --- Kované UNS 11.- 3.9

-- Ostatné, s pravouhlým (iným ako
    štvorcovým) prierezom:

72072032 --- Valcované alebo vyrobené
      kontinuálnym liatím UNS 11.- 3.9

72072039 --- Kované UNS 11.- 3.9
--S kruhovým alebo polygonálnym
   prierezom:
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--- Valcované alebo vyrobené
      kontinuálnym liatim:

72072051 ---- Z dobre obrábate¾nej  ocele UNS 11.- 3.9
---- Ostatné:

72072055 ----- Obsahujúce 0,25 % alebo viac,
        ale menej ako 0,6 % hmotnosti
        uhlíka UNS 11.- 3.9

72072057 ----- Obsahujúce 0,6 % alebo viac
        hmotnosti uhlíka UNS 11.- 3.9

72072059 --- Kované UNS 11.- 3.9
-- Predvalky pre uholníky, profily
    a tvarovky:

72072071 --- Valcované alebo vyrobené kon-
      tinuálnym liatím UNS 11.- 3.9

72072079 --- Kované UNS 11.- 3.9
72072090 -- Ostatné UNS 11.- 3.9

7208 Ploché valcované výrobky zo železa
alebo nelegovanej ocele v šírke
600 mm alebo väčšej, valcované
za tepla, neplátované, nepokovované
ani nepotiahnuté:

72081000 - Vo zvitkoch po valcovaní za tepla ïalej
   neupravené, so vzorkou v reliéfe UNS 25.- 5.9
- Ostatné, vo zvitkoch po valcovaní za
   tepla ïalej neupravené, morené:

72082500 -- V hrúbke 4,75 mm alebo vo väčšej UNS 25.- 5.9
72082600 -- V hrúbke 3 mm alebo vo väčšej,

    ale menšej  ako 4,75 mm UNS 25.- 5.9
72082700 -- V hrúbke menšej ako 3 mm UNS 25.- 5.9

- Ostatné, vo zvitkoch po valcovaní
   za tepla už  ïalej neupravené:

72083600 -- V hrúbke väčšej ako 10 mm UNS 25.- 5.9
720837 -- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej, ale

    nepresahujúcej 10 mm:
72083710 --- Určené na ïalšie valcovanie UNS 25.- 5.9
72083790 --- Ostatné UNS 25.- 5.9
720838 -- V hrúbke 3 mm alebo vo väčšej, ale

    nepresahujúcej 4,75 mm:
72083810 --- Určené na ïalšie valcovanie UNS 25.- 5.9
72083890 --- Ostatné UNS 25.- 5.9
720839 -- V hrúbke menšej ako 3 mm:
72083910 --- Určené na ïalšie valcovanie UNS 25.- 5.9
72083990 --- Ostatné UNS 25.- 5.9
720840 - Ostatné výrobky, ktoré nie sú vo zvit-

   koch po valcovaní za tepla už ïalej
   neupravené, so vzorkou v reliéfe:

72084010 -- V hrúbke 2 mm alebo viac UNS 26.- 6.1
72084090 -- V hrúbke menšej ako 2 mm UNS 26.- 6.1

- Ostatné výrobky, ktoré nie sú vo zvit-
   koch po valcovaní za tepla už ïalej
   neupravené:

720851 -- V hrúbke presahujúcej 10 mm:
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72085110 --- Valcované zo štyroch strán alebo v
      uzavretom  kalibre, v šírke nepresahu-
      júcej 1250 mm UNS 26.- 6.1
--- Ostatné v hrúbke:

72085130 ---- Viac ako 20 mm UNS 26.- 6.1
72085150 ---- Presahujúcej 15 mm, ale nepresahujú-

      cej 20 mm UNS 26.- 6.1
---- Presahujúcej 10 mm, ale nepresahujú-
      cej 15 mm, v šírke:

72085191 ----- 2050 mm alebo viac UNS 26.- 6.1
72085199 ----- Menej  ako 2050 mm UNS 26.- 6.1
720852 -- V hrúbke 4,75 mm alebo vo

    väčšej, ale nepresahujúcej 10 mm:
72085210 --- Valcované zo štyroch strán ale v

     uzavretom  kalibre, v šírke nepresahu-
     júcej 1250 mm UNS 26.- 6.1
--- Ostatné v šírke:

72085291 ---- 2050 mm alebo viac UNS 26.- 6.1
72085299 ---- Menej  ako 2050 mm UNS 26.- 6.1
720853 -- V hrúbke 3 mm alebo vo

    väčšej, ale menšej ako 4,75 mm:
72085310 --- Valcované zo štyroch strán alebo v

     uzavretom  kalibre, v šírke nepresahu-
     júcej 1250 mm a v hrúbke nie menšej
     ako 4 mm UNS 26.- 6.1

72085390 --- Ostatné UNS 26.- 6.1
720854 -- V hrúbke menšej ako 3 mm:
72085410 --- V hrúbke 2 mm alebo viac UNS 26.- 6.1
72085490 --- V hrúbke menšej ako 2 mm UNS 26.- 6.1
720890 - Ostatné:
72089010 -- Po povrchovej  úprave už ïalej

    neopracované alebo jednoducho delené
    do iného tvaru ako pravouhlého
    (vrátane štvorcového) UNS 26.- 6.1

72089090 -- Ostatné UNS 26.- 6.1

7209 Ploché valcované výrobky zo železa
alebo z nelegovanej ocele, v šírke 
600 mm alebo väčšej, valcované za stu-
dena (úberom za studena), neplátované,
nepokovované, nepotiahnuté:

- Vo zvitkoch, po valcovaní za studena
   (úberom za studena),  ïalej už neupra-
   vené:

72091500 -- V hrúbke 3 mm alebo väčšej UNS 26.- 6.1
720916 -- V hrúbke presahujúcej 1 mm,

    ale v menšej ako 3 mm:
72091610 --- Na elektrotechnické účely UNS 26.- 6.1
72091690 --- Ostatné UNS 26.- 6.1
720917 -- V hrúbke 0,5 mm alebo vo väčšej,

    ale nepresahujúcej 1 mm:
72091710 --- Na elektrotechnické účely UNS 26.- 6.1
72091790 --- Ostatné UNS 26.- 6.1
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720918 -- V hrúbke menšej ako 0,5 mm:
72091810 --- Na elektrotechnické účely UNS 26.- 6.1

--- Ostatné:
72091891 ---- V hrúbke 0,35 mm alebo väčšej, ale

       menšej ako 0,5 mm UNS 26.- 6.1
72091899 ---- V hrúbke menšej ako 0,35 mm UNS 26.- 6.1

- Výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch,
   po valcovaní za studena (úberom
   za studena) už ïalej neupravené:

72092500 -- V hrúbke 3 mm alebo väčšej UNS 26.- 6.1
720926 -- V hrúbke presahujúcej  1 mm, ale

    menšej ako 3 mm:
72092610 --- Na elektrotechnické účely UNS 26.- 6.1
72092690 --- Ostatné UNS 26.- 6.1
720927 -- V hrúbke 0,5 mm alebo väčšej,

    ale nepresahujúcej 1 mm:
72092710 --- Na elektrotechnické účely UNS 42.- 8.5
72092790 --- Ostatné UNS 42.- 8.5
720928 -- V hrúbke menšej  ako 0,5 mm:
72092810 --- Na elektrotechnické účely UNS 26.- 6.1
72092890 --- Ostatné UNS 26.- 6.1
720990 - Ostatné:
72099010 -- Po povrchovej  úprave už ïalej neopra-

    cované alebo jednoducho delené do iného
    tvaru ako pravouhlého tvaru (vrátane
    štvorcového) UNS 25.- 5.6

72099090 -- Ostatné UNS 25.- 5.6

7210 Ploché valcované výrobky zo železa
alebo z nelegovanej ocele, v šírke
600 mm alebo väčšej, plátované,
pokovované alebo potiahnuté:

- Plátované alebo pokovované cínom
   (pocínované):

721011 -- V hrúbke 0,5 mm alebo väčšej:
72101110 --- Po povrchovej  úprave už ïalej

     neopracované alebo jednoducho de-
     lené do iného tvaru ako pravouh-
     lého (vrátane štvorcového) UNS 25.- 5.6

72101190 --- Ostatné UNS 25.- 5.6
721012 -- V hrúbke menšej ako 0,5 mm:

--- Po povrchovej  úprave už ïalej
     neopracované alebo jednoducho de-
     lené do iného tvaru ako pravouh-
     lého (vrátane štvorcového):

72101211 ---- Pocínované UNS 25.- 5.6
72101219 ---- Ostatné UNS 25.- 5.6
72101290 --- Ostatné UNS 25.- 5.6
721020 - Plátované alebo pokovované olo-

  vom, vrátane matného bieleho
  plechu:

72102010 -- Po povrchovej  úprave už ïalej
    neopracované alebo jednoducho de-
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    lené do iného ako pravouhlého
    tvaru (vrátane štvorcového) UNS 25.- 5.6

72102090 -- Ostatné UNS 25.- 5.6
721030 - Elektrolyticky pokovované alebo

   potiahnuté zinkom  (pozinkované):
72103010 -- Po povrchovej  úprave už ïalej

    neopracované alebo jednoducho de-
    lené do iného ako pravouhlého
    tvaru (vrátane štvorcového) UNS 25.- 5.6

72103090 -- Ostatné UNS 25.- 5.6
- Inak plátované alebo pokovované
  zinkom (pozinkované):

721041 -- Vlnité:
72104110 --- Po povrchovej  úprave už ïalej

     neopracované alebo jednoducho de-
     lené do iného tvaru ako pravouh-
     lého (vrátane štvorcového) UNS 25.- 5.6

72104190 --- Ostatné UNS 25.- 5.6
721049 -- Ostatné:
72104910 --- Po povrchovej  úprave už ïalej

     neopracované alebo jednoducho de-
     lené do iného tvaru ako pravouh-
     lého (vrátane štvorcového) UNS 25.- 5.6

72104990 --- Ostatné UNS 25.- 5.6
721050 - Plátované alebo potiahnuté oxidmi

   chrómu alebo chrómom a oxidmi
   chrómu:

72105010 -- Po povrchovej  úprave už ïalej
     neopracované alebo jednoducho de-
     lené do iného tvaru ako pravouh-
     lého (vrátane štvorcového) UNS 25.- 5.6

72105090 -- Ostatné UNS 25.- 5.6
- Plátované alebo pokovované hliníkom:

721061 -- Plátované alebo pokovované
    zliatinou hliník-zinok:

72106110 --- Po povrchovej  úprave už ïalej
     neopracované alebo jednoducho de-
     lené do iného tvaru ako pravouh-
     lého (vrátane štvorcového) UNS 54.- 9.3

72106190 --- Ostatné UNS 54.- 9.3
721069 -- Ostatné:
72106910 --- Po povrchovej úprave už ïalej neopraco-

     vané alebo jednoducho delené do iného 
     ako pravouhlého tvaru (vrátane štvor-
     cového) UNS 54.- 9.3

72106990 --- Ostatné UNS 54.- 9.3
721070 - Natierané, lakované alebo potiahnuté

   plastami:
-- Po povrchovej  úprave už ïalej
    neopracované alebo jednoducho 
    delené do iného ako pravouhlého
    tvaru (vrátane štvorcového):

72107031 --- Pocínovaný plech a výrobky, plá-
     tované  alebo pokovované buï 
     oxidmi chrómu alebo chrómom
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     a oxidmi chrómu, lakované UNS 40.- 7.5
72107039 --- Ostatné UNS 40.- 7.5
72107090 -- Ostatné UNS 40.- 7.5
721090 - Ostatné:
72109010 -- Postriebrené, pozlátené, pokovované

    platinou alebo smaltované UNS 54.- 9.3
-- Ostatné:
--- Po povrchovej  úprave už ïalej
     neopracované alebo jednoducho de-
     lené do iného tvaru ako pravouh-
     lého (vrátane štvorcového):

72109031 ---- Plátované UNS 54.- 9.3
72109033 ---- Cínované a potlačené UNS 54.- 9.3
72109038 ---- Ostatné UNS 54.- 9.3
72109090 --- Ostatné UNS 54.- 9.3

7211 Ploché valcované výrobky zo železa
alebo nelegovanej ocele v šírke men-
šej ako 600 mm, neplátované, nepo-
kované alebo nepotiahnuté:

- Po valcovaní za tepla už ïalej ne-
   upravené:

72111300 -- Valcované zo štyroch strán alebo
    v uzavretom kalibre, v šírke presa-
    hujúcej 150 mm a v hrúbke naj-
    menej  4 mm, ktoré nie sú vo zvit-
    koch a nemajú vzorku na reliéfe UNS 26.- 6.-

721114 -- Ostatné, v hrúbke 4,75 mm alebo viac:
72111410 --- V šírke väčšej ako 500 mm UNS 26.- 6.-
72111490 --- V šírke nepresahujúcej  500 mm UNS 26.- 6.-
721119 -- Ostatné:
72111920 --- V šírke väčšej ako 500 mm UNS 20.- 4.-
72111990 --- V šírke nepresahujúcej  500 mm UNS 20.- 4.-

- Po valcovaní za studena (úberom
   za studena) už ïalej  neupravené:

721123 -- Obsahujúce menej  ako 0,25 %
    hmotnosti uhlíka:

72112310 --- V šírke väčšej ako 500 mm UNS 25.- 5.7
--- V šírke nepresahujúcej  500 mm:

72112351 ---- Vo zvitkoch určených k výrobe pocíno-
       vaného plechu UNS 25.- 5.7
---- Ostatné:

72112391 ----- Pre elektrotechnické účely UNS 25.- 5.7
72112399 ----- Ostatné UNS 25.- 5.7
721129 -- Ostatné:
72112920 --- V šírke väčšej ako 500 mm UNS 20.- 4.-

--- V šírke nepresahujúcej  500 mm:
72112950 ---- Obsahujúce 0,25 % alebo viac,

      ale menej  ako 0,6 % hmotnosti
      uhlíka UNS 25.- 4.-

72112990 ---- Obsahujúce 0,6 % alebo viac
       hmotnosti uhlíka UNS 20.- 4.-

721190 - Ostatné:
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-- V šírke väčšej ako 500 mm:
72119011 --- Po povrchovej  úprave už ïalej

     neopracované UNS 20.- 4.-
72119019 --- Ostatné UNS 20.- 4.-
72119090 -- V šírke nepresahujúcej  500 mm UNS 20.- 4.-

7212 Ploché valcované výrobky zo železa
alebo nelegovanej  ocele v šírke
menšej  ako 600 mm, plátované,
pokovované alebo potiahnuté:

721210 - Plátované alebo pokované cínom
   (pocínované):

72121010 -- Pocínované, po povrchovej  úpra-
    ve už ïalej  neopracované UNS 20.- 5.4
-- Ostatné:
--- V šírke väčšej ako 500 mm:

72121091 ---- Po povrchovej  úprave už ïalej
       neopracované UNS 20.- 5.4

72121093 ---- Ostatné UNS 20.- 5.4
72121099 --- V šírke nepresahujúcej  500 mm UNS 20.- 5.4
721220 - Elektrolyticky pokovované alebo

   potiahnuté zinkom (pozinkované):
-- V šírke nepresahujúcej  500 mm:

72122011 --- Po povrchovej úprave už ïalej neopra-
     cované UNS 20.- 5.4

72122019 --- Ostatné UNS 20.- 5.4
72122090 -- V šírke nepresahujúcej 500 mm UNS 20.- 5.4
721230 - Inak plátované alebo pokovované

  zinkom (pozinkované):
-- V šírke väčšej  ako 500 mm:

72123011 --- Po povrchovej  úprave už ïalej
     neopracované UNS 30.- 6.5

72123019 --- Ostatné UNS 30.- 6.5
72123090 -- V šírke nepresahujúcej  500 mm UNS 30.- 6.5
721240 - Natierané, lakované alebo potiahnuté

   plastami:
72124010 -- Pocínované, po lakovaní už ïalej

    neopracované UNS 20.- 5.4
-- Ostatné:
--- V šírke väčšej  ako 500 mm:

72124091 ---- Po povrchovej  úprave už ïalej
       neopracované UNS 20.- 5.4

72124093 ---- Ostatné UNS 20.- 5.4
--- V šírke nepresahujúcej  500 mm:

72124095 ---- Plátované alebo pokovované
      oxidmi chrómu alebo chró-
      mom a oxidmi chrómu, la-
      kované UNS 20.- 5.4

72124098 ---- Ostatné UNS 20.- 5.4
721250 - Inak pokovované alebo potiahnuté:

-- V šírke väčšej  ako 500 mm:
72125010 --- Postriebrené, pozlátené, pokovova-

     né platinou alebo lakované UNS 30.- 6.4
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--- Ostatné:
---- Po povrchovej úprave už ïalej
       neopracované:

72125031 ----- Pokovované olovom UNS 30.- 6.4
72125051 ----- Ostatné UNS 30.- 6.4
72125058 ---- Ostatné UNS 30.- 6.4

-- V šírke nepresahujúcej  500 mm:
72125075 --- Plátované alebo pokovované meïou UNS 30.- 6.4
72125091 --- Plátované alebo pokovované

     chrómom alebo niklom UNS 30.- 6.4
--- Plátované alebo pokovované
     hliníkom:

72125093 ---- Plátované alebo pokovované
       zliatinou hliník-zinok UNS 30.- 6.4

72125097 ---- Ostatné UNS 30.- 6.4
72125099 --- Ostatné UNS 30.- 6.4
721260 - Inak pokryté (kovom):

-- V šírke väčšej  ako 500 mm:
72126011 --- Po povrchovej  úprave už ïalej

     neopracované UNS 30.- 6.5
72126019 --- Ostatné UNS 30.- 6.5

-- V šírke nepresahujúcej  500 mm:
--- Po povrchovej  úprave už ïalej
     neopracované:

72126091 ---- Valcované za tepla, po plátovaní
       už ïalej  neopracované UNS 30.- 6.5

72126093 ---- Ostatné UNS 30.- 6.5
72126099 --- Ostatné UNS 30.- 6.5

7213 Tyče a prúty, valcované za tepla, zo
železa alebo z nelegovanej  ocele
v nepravidelne navinutých zvitkoch:

72131000 - Majúce vrúbkovanie, žliabky (dráž-
   ky), rebrovanie alebo iné deformá-
   cie vzniknuté počas valcovania UNS 20.- 5.4

72132000 -  Ostatné  z automatovej  ocele UNS 20.- 5.1
- Ostatné:

721391 -- Kruhového prierezu s priemerom
    menším ako 14 mm:

72139110 --- Používané na betónové výstuže UNS 30.- 7.3
72139120 --- Používané na kordové pneumatiky UNS 15.- 3.8

--- Ostatné:
72139141 ---- Obsahujúce 0,06 %, alebo menej

       hmotnosti uhlíka UNS 30.- 7.3
72139149 ---- Obsahujúce viac ako 0,06 %, ale menej

       ako 0,25 %  hmotnosti uhlíka UNS 30.- 7.3
72139170 ---- Obsahujúce 0,25 % alebo viac, ale

       najviac 0,75 % hmotnosti uhlíka UNS 15.- 3.8
72139190 ---- Obsahujúce viac ako 0,75 % hmot-

       nosti uhlíka UNS 15.- 3.8
721399 -- Ostatné:
72139910 --- Obsahujúce menej ako 0,25% hmot-

       nosti uhlíka UNS 28.- 7.-
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72139990 --- Obsahujúce 0,25 % alebo viac hmot-
     nosti uhlíka UNS 15.- 3.8

7214 Iné tyče a prúty zo železa alebo ne-
legovanej  ocele, neupravené iným
spôsobom ako kovaním za tepla,
valcovaním za tepla, �ahaním za
tepla alebo pretláčaním za tepla,
prípadne po valcovaní ešte krútené:

72141000 - Kované UNS 20.- 5.4
72142000 - Majúce vrúbkovanie, žliabky (dráž-

   ky), rebrovanie alebo iné deformá-
   cie vzniknuté počas valcovania alebo
   krútené po valcovaní UNS 26.- 5.9

72143000 - Ostatné, z automatovej  ocele UNS 26.- 5.9
- Ostatné:

721491 -- S pravouhlým (nie však štvorcovým)
    prierezom:

72149110 --- Obsahujúce menej ako 25% hmotnosti
      uhlíka UNS 28.- 7.-

72149190 --- Obsahujúce 0,25% alebo viac hmotnosti
     uhlíka UNS 28.- 7.-

721499 -- Ostatné:
--- Obsahujúce menej ako 25% hmotnosti
     uhlíka:

72149910 ---- Používané na betónové výstuže UNS 28.- 7.-
---- Ostatné, s kruhovým prierezom s prie-
       merom:

72149931 ----- 80 mm alebo väčším UNS 28.- 7.-
72149939 ----- Menším  ako 80 mm UNS 28.- 7.-
72149950 ---- Ostatné UNS 28.- 7.-

--- Obsahujúce 0,25 % alebo viac, ale
      menej ako 0,6% hmotnosti uhlíka:
---- S kruhovým prierezom s priemerom:

72149961 ----- 80 mm alebo väčším UNS 28.- 7.-
72149969 ----- Menším  ako 80 mm UNS 28.- 7.-
72149980 ---- Ostatné UNS 28.- 7.-
72149990 --- Ostatné, obsahujúce 0,6 % alebo

      viac  hmotnosti uhlíka UNS 28.- 7.-

7215 Ostatné tyče a prúty zo železa alebo
nelegovanej  ocele:

72151000 - Z automatovej  ocele, po tvarovaní za 
  studena alebo povrchovej úprave za
  studena už ïalej upravené UNS 25.- 6.3

721550 - Ostatné,  po tvarovaní za studena
   alebo po povrchovej úprave za stu-
   dena už ïalej  neupravené:
-- Obsahujúce menej ako 0,25% hmot-
    nosti uhlíka:

72155011 --- S pravouhlým (nie však štvorcovým
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     prierezom UNS 35.- 7.5
72155019 --- Ostatné UNS 35.- 7.5
72155030 -- Obsahujúce 0,25 %  alebo viac, ale menej

    ako 0,6% hmotnosti uhlíka UNS 28.- 7.-
72155090 -- Obsahujúce 0,6 % alebo viac hmotnosti

    uhlíka UNS 25.- 6.3
721590 - Ostatné:
72159010 -- Valcované alebo �ahané za tepla

    alebo pretláčané, po plátovaní
    už ïalej  neopracované UNS 25.- 6.3

72159090 -- Ostatné UNS 25.- 6.3

7216 Uholníky, tvarovky a profily zo železa
alebo z nelegovanej  ocele:

72161000 - Profily v tvare U, I alebo H, po val-
   covaní za tepla, čahaní za tepla
   alebo pretláčaní za tepla už dalej
   neupravené, s výškou menšou ako
   80 mm UNS 33.- 6.5
- Profily v tvare L alebo T, po valcovaní
   za tepla, �ahaní za tepla alebo pretláčaní
   za tepla už ïalej  neupravené, s výškou
   menšou ako 80 mm:

72162100 -- Profily v tvare L UNS 33.- 6.5
72162200 -- Profily v tvare T UNS 33.- 6.5

- Profily v tvare U, I alebo H, po val-
   covaní za tepla, čahaní za tepla
   alebo pretláčaní za tepla už dalej
   neupravené, s výškou 80 mm 
   alebo väčšou:

721631 -- Profily v tvare U:
--- S výškou 80 mm alebo väčšou,
     ale nepresahujúcou 220 mm:

72163111 ---- S prírubami s rovnobežnými stranami UNS 33.- 6.5
72163119 ---- Ostatné UNS 33.- 6.5

--- S výškou viac ako 220 mm:
72163191 ---- S prírubami s rovnobežnými stranami UNS 33.- 6.5
72163199 ---- Ostatné UNS 33.- 6.5
721632 -- Profily v tvare I:

--- S výškou 80 mm alebo väčšou,
      ale nepresahujúcou 220 mm:

72163211 ---- S prírubami s rovnobežnými stranami UNS 56.- 9.3
72163219 ---- Ostatné UNS 56.- 9.3

--- S výškou viac ako 220 mm:
72163291 ---- S prírubami s rovnobežnými stranami UNS 56.- 9.3
72163299 ---- Ostatné UNS 56.- 9.3
721633 -- Profily v tvare H:
72163310 --- S výškou 80 mm alebo väčšou,

      ale nepresahujúcou 180 mm UNS 33.- 6.5
72163390 --- S výškou väčšou ako 180 mm UNS 33.- 6.5
721640 - Profily v tvare L alebo T, po valco-

   vaní za tepla, �ahaní za tepla alebo
   pretláčaní za tepla už ïalej  ne-
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   upravené, s výškou 80 mm alebo
   väčšou:

72164010 -- Profily v tvare L UNS 33.- 6.5
72164090 -- Profily v tvare T UNS 33.- 6.5
721650 - Ostatné uholníky, tvarovky a

   profily, po valcovaní za tepla, �aha-
   ní alebo pretláčaní za tepla už ïa-
   lej  neupravené:

72165010 -- S prierezom, ktorý sa dá uzavrie� do
    štvorca so stranou 80 mm UNS 33.- 6.5
-- Ostatné:

72165091 --- Hlavičkové ploché UNS 33.- 6.5
72165099 --- Ostatné UNS 33.- 6.5

- Uholníky, tvarovky a profily, po tva-
   rovaní alebo povrchovej  úprave
   za studena už ïalej  neupravené:

721661 -- Vyrobené z plochých valcovaných
    výrobkov:

72166110 --- Profily v tvare C, L, U, Z, omega
     alebo otvorené rúrky UNS 38.- 7.-

72166190 --- Ostatné UNS 38.- 7.-
72166900 -- Ostatné UNS 38.- 7.-

- Ostatné:
721691 -- Tvarované za studena alebo ïalej povr-

    chovo upravené za studena z plochých
    valcovaných výrobkov:

72169110 --- Rebrované plechy UNS 56.- 9.3
--- Ostatné:
---- Plátované alebo pokovované zinkom
       s hrúbkou:

72169130 ----- Menšou ako 2,5 mm UNS 56.- 9.3
72169150 ----- 2,5 mm alebo väčšou UNS 56.- 9.3
72169190 ---- Ostatné UNS 56.- 9.3
721699 -- Ostatné:
72169910 --- Valcované za tepla, �ahané za tepla

     alebo pretláčané, po plátovaní ïalej
     neupravené UNS 56.- 9.3

72169990 --- Ostatné UNS 56.- 9.3

7217 Drôty zo železa alebo nelegovanej
ocele:

721710 - Neplátované, nepokovované a ne-
   potiahnuté, tiež leštené:
-- Obsahujúce menej  ako 0,25 %
    hmotnosti uhlíka:

72171010 --- S priečnym rezom menším ako
     0,8 mm UNS 38.- 8.-
--- S priečnym rezom 0,8 mm alebo
     väčším:

72171031 ---- Majúce vrúbkovanie, rebro-
       vanie, rýhovanie alebo iné de-
       formácie vzniknuté v priebehu
       valcovania UNS 38.- 8.-
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72171039 ---- Ostatné UNS 38.- 8.-
72171050 -- Obsahujúce 0,25% alebo viac, ale

    menej ako 0,6% hmotnosti uhlíka UNS 38.- 8.-
72171090 -- Obsahujúce 0,6% alebo viac hmotnosti

     uhlíka UNS 10.- 3.8
721720 - Plátované alebo pokovované

   zinkom (pozinkované):
-- Obsahujúce menej ako 0,25% hmotnosti
    uhlíka:

72172010 --- S priečnym rezom menším ako
     0,8 mm UNS 38.- 8.-

72172030 --- S priečnym rezom 0,8 mm alebo
     väčším UNS 38.- 8.-

72172050 -- Obsahujúce 0,25% alebo viac, ale
    menej ako 0,6% hmotnosti uhlíka UNS 38.- 8.-

72172090 -- Osahujúce 0,6% alebo viac hmotnosti
    uhlíka UNS 17.- 5.2

721730 - Plátované alebo pokovované inými
   obyčajnými kovmi:
-- Obsahujúce menej ako 0,25% hmotnosti
    uhlíka:
--- S priečnym rezom menším ako
     0,8 mm:

72173011 ---- Pokovované meïou (pomedené) UNS 38.- 8.-
72173019 ---- Ostatné UNS 38.- 8.-

--- S priečnym rezom 0,8 mm alebo
     väčším:

72173031 ---- Pokovované meïou (pomedené) UNS 38.- 8.-
72173039 ---- Ostatné UNS 38.- 8.-
72173050 -- Obsahujúce 0,25 % alebo viac, ale

    menej  ako 0,6 % hmotnosti uhlíka UNS 38.- 8.-
72173090 -- Obsahujúce 0,6 % alebo viac hmot-

    nosti uhlíka UNS 17.- 5.2
721790 - Ostatné:

-- Obsahujúce menej ako 0,25% hmotnosti
    uhlíka:

72179010 --- S priečnym rezom menším  ako
     0,8 mm UNS 38.- 8.-

72179030 --- S priečnym rezom 0,8 mm alebo
     väčším UNS 38.- 8.-

72179050 -- Obsahujúce 0,25% alebo viac, ale
    menej ako 0,6% hmotnosti uhlíka UNS 38.- 8.-

72179090 -- Obsahujúce 0,6% alebo viac hmotnosti
    uhlíka UNS 10.- 3.8

III. NEHRDZAVEJÚCA OCE¼

7218 Nehrdzavejúca oce¾ v ingotoch alebo v
iných základných tvaroch; polotovary z
vejúcej ocele:

72181000 - Ingoty alebo iné základné tvary UNS 10.- 3.8
- Ostatné:

721891 -- S pravouhlým (iným ako štvorcovým
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    prierezom:
--- Valcované alebo vyrobené kon-
      tinuálnym liatím:

72189111 ---- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti
        niklu UNS 10.- 3.8

72189119 ---- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti
         niklu UNS 10.- 3.8

72189190 --- Kované UNS 10.- 3.8
721899 -- Ostatné:

--- So štvorcovým prierezom:
72189911 ---- Valcované alebo vyrobené kon-

       tinuálnym liatím UNS 10.- 3.8
72189919 ---- Kované UNS 10.- 3.8

--- Ostatné:
72189920 ---- Valcované alebo vyrobené kon-

       tinuálnym liatím UNS 10.- 3.8
---- Kované:

72189991 ----- S kruhovým alebo polygonálnym
        (mnohouholníkovým) prierezom UNS 10.- 3.8

72189999 ----- Ostatné UNS 10.- 3.8

7219 Ploché valcované výrobky z nehr-
dzavejúcej ocele, v šírke 600 mm
alebo väčšej:

- Po valcovaní za tepla už ïalej ne-
   upravené, vo zvitkoch:

72191100 -- V hrúbke presahujúcej  10 mm UNS 10.- 3.8
721912 -- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej,

    ale nepresahujúcej 10 mm:
72191210 --- Obsahujúce 2,5 % alebo viac

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
72191290 --- Obsahujúce menej  ako 2,5 %

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
721913 -- V hrúbke 3 mm alebo väčšej, ale

    nepresahujúcej  4,75 mm:
72191310 --- Obsahujúce 2,5 % alebo viac

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
72191390 --- Obsahujúce menej  ako 2,5 %

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
721914 -- V hrúbke menšej  ako 3 mm:
72191410 --- Obsahujúce 2,5 % alebo viac

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
72191490 --- Obsahujúce menej  ako 2,5 %

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
- Po valcovaní za tepla už ïalej neupra-
   vené, ktoré nie sú vo zvitkoch:

721921 -- V hrúbke presahujúcej  10 mm:
72192110 --- Obsahujúce 2,5 % alebo viac

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
72192190 --- Obsahujúce menej  ako 2,5 %

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
721922 -- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej,

    ale nepresahujúcej 10 mm:
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72192210 --- Obsahujúce 2,5 % alebo viac
      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8

72192290 --- Obsahujúce menej  ako 2,5 %
      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8

72192300 -- V hrúbke 3 mm alebo väčšej, ale
    nepresahujúcej  4,75 mm UNS 10.- 3.8

72192400 -- V hrúbke menšej ako 3 mm UNS 10.- 3.8
- Po valcovaní za studena (úberom
   za studena) už ïalej  neupravené:

72193100 -- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej UNS 10.- 3.8
721932 -- V hrúbke 3 mm alebo väčšej, ale

    nepresahujúcej  4,75 mm:
72193210 --- Obsahujúce 2,5 % alebo viac

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
72193290 --- Obsahujúce menej  ako 2,5 %

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
721933 -- V hrúbke presahujúcej 1 mm, ale

    menšej ako 3 mm:
72193310 --- Obsahujúce 2,5 % alebo viac

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
72193390 --- Obsahujúce menej  ako 2,5 %

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
721934 -- V hrúbke 0,5 alebo viac, ale nepre-

    sahujúcej 1 mm:
72193410 --- Obsahujúce 2,5 % alebo viac

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
72193490 --- Obsahujúce menej  ako 2,5 %

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
721935 -- V hrúbke menšej ako 0,5 mm:
72193510 --- Obsahujúce 2,5 % alebo viac

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
72193590 --- Obsahujúce menej  ako 2,5 %

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
721990 - Ostatné:
72199010 -- Po povrchovej  úprave vrátane plá-

    tovania už ïalej  neopracované
    alebo jednoducho delené do iného
    ako pravouhlého tvaru (vrátane
    štvorcového) UNS 10.- 3.8

72199090 -- Ostatné UNS 10.- 3.8

7220 Ploché valcové výrobky z nehrdza-
vejúcej  ocele v šírke menšej ako
600 mm:

- Po valcovaní za tepla už ïalej
   neupravené:

72201100 -- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej UNS 10.- 3.8
72201200 -- V hrúbke menšej  ako 4,75 mm UNS 10.- 3.8
722020 - Po valcovaní za studena  (úberom

  za studena) už ïalej  neupravené:
72202010 -- V šírke väčšej  ako 500 mm UNS 10.- 3.8

-- V šírke nepresahujúcej  500 mm:
--- V hrúbke 3 mm alebo väčšej
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      obsahujúce v hmotnosti:
72202031 ---- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72202039 ---- Menej  ako 2,5 % niklu UNS 10.- 3.8

--- V hrúbke väčšej  ako 0,35 mm,
      ale menšej  ako 3 mm a obsahu-
      júce v hmotnosti:

72202051 ---- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72202059 ---- Menej  ako 2,5 % niklu UNS 10.- 3.8

--- V hrúbke nepresahujúcej  0,35 mm,
      obsahujúce v hmotnosti:

72202091 ---- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72202099 ---- Menej  ako 2,5 % niklu UNS 10.- 3.8
722090 - Ostatné:

-- V šírke väčšej  ako 500 mm:
72209011 --- Po povrchovej  úprave, vrátane

     plátovania, už ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8
72209019 --- Ostatné UNS 10.- 3.8

-- V šírke nepresahujúcej  500 mm:
--- Po povrchovej  úprave, vrátane
     plátovania, už ïalej  neopraco-
     vané:

72209031 ---- Valcované za tepla, po plátovaní
       už ïalej neopracované UNS 10.- 3.8

72209039 ---- Ostatné UNS 10.- 3.8
72209090 --- Ostatné UNS 10.- 3.8

722100 Tyče a prúty, valcované za tepla,
v nepravidelne navinutých cievkach
z nehrdzavejúcej  ocele:

72210010 - Obsahujúce 2,5 % alebo viac
   hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8

72210090 - Obsahujúce menej  ako 2,5 %
   hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8

7222 Iné tyče a prúty z nehrdzavejúcej
ocele; uholníky, tvarovky a profil
z nehrdzavejúcej  ocele:

- Tyče a prúty, po valcovaní za tepla,
   �ahaní za tepla alebo pretláčaní
   už ïalej  neupravené:

722211 -- S kruhovým prierezom:
--- S priemerom 80 mm alebo väčším,
     obsahujúce v hmotnosti:

72221111 ---- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72221119 ---- Menej  ako 2,5 % niklu UNS 10.- 3.8

--- S priemerom 25 mm alebo väčším,
     ale menším ako 80 mm, obsahujúce
     v hmotnosti:

72221121 ---- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72221129 ---- Menej  ako 2,5 % niklu UNS 10.- 3.8

--- S priemerom menším ako 25 mm,
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     obsahujúce v hmotnosti:
72221191 ---- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72221199 ---- Menej  ako 2,5 % niklu UNS 10.- 3.8
722219 -- Ostatné:
72221910 --- Obsahujúce  2,5 % alebo viac

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
72221990 --- Obsahujúce menej ako 2,5%

      hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
722220 - Tyče a prúty po tvarovaní za stude-

   na alebo po povrchovom spracovaní
   za studena už ïalej  neupravené:
-- S kruhovým prierezom:
--- S priemerom 80 mm alebo viac,
     obsahujúce v hmotnosti:

72222011 ---- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72222019 ---- Menej  ako 2,5 % niklu UNS 10.- 3.8

--- S priemerom 25 mm alebo väčším,
      ale menším ako 80 mm, obsa-
      hujúce v hmotnosti:

72222021 ---- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72222029 ---- Menej  ako 2,5 % niklu UNS 10.- 3.8

--- S priemerom menším ako 25 mm,
     obsahujúce v hmotnosti:

72222031 ---- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72222039 ---- Menej  ako 2,5 % niklu UNS 10.- 3.8

-- Ostatné, obsahujúce v hmotnosti:
72222081 --- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72222089 --- Menej  ako 2,5 % niklu UNS 10.- 3.8
722230 - Ostatné tyče a prúty:
72223010 -- Valcované alebo �ahané za tepla

    alebo pretláčané, po plátovaní
    už ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8
-- Kované, obsahujúce v hmotnosti:

72223051 --- 2,5 % alebo viac niklu UNS 10.- 3.8
72223091 --- Menej ako 2,5% hmotnosti niklu UNS 10.- 3.8
72223098 -- Ostatné UNS 10.- 3.8
722240 - Uholníky, tvarovky a profily:
72224010 -- Po valcovaní alebo �ahaní za

    tepla, alebo pretláčaní už ïalej
    neopracované UNS 10.- 3.8
-- Ostatné:

72224030 --- Valcované alebo �ahané za tepla
      alebo pretláčané, po plátovaní
      už ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8
--- Ostatné:
---- Po tvarovaní za studena alebo
      povrchovom spracovaní za stu-
      dena už ïalej  neopracované:

72224091 ----- Vyrobené z výrobkov valcova-
        ných na plocho UNS 10.- 3.8

72224093 ----- Ostatné UNS 10.- 3.8
72224099 ---- Ostatné UNS 10.- 3.8

722300 Drôty z nehrdzavejúcej  ocele:
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- Obsahujúce 2,5 % alebo viac
   hmotnosti niklu:

72230011 -- Obsahujúce 28 % alebo viac, ale
    nie viac ako 31 % hmotnosti niklu
    a 20 % alebo viac, ale nie viac
    ako 22 % hmotnosti chrómu UNS 10.- 3.8

72230019 -- Ostatné UNS 10.- 3.8
- Obsahujúce menej  ako 2,5 % hmot-
   nosti niklu:

72230091 -- Obsahujúce 13 %  alebo viac, ale
    nie viac ako 25 % hmotnosti chró-
    mu a 3,5 % alebo viac, ale nie
    viac ako 6 % hmotnosti hliníka UNS 10.- 3.8

72230099 -- Ostatné UNS 10.- 3.8

IV. OSTATNÁ  LEGOVANÁ OCE¼;
      DUTÉ VRTNÉ TYČE A PRÚTY
      Z LEGOVANEJ ALEBO NELEGO-
      LEGOVANEJ OCELE

7224 Ostatná legovaná oce¾ v ingotoch alebo 
v  iných základných tvaroch; polotovary
z inej legovanej ocele:

72241000 - Ingoty alebo iné základné tvary UNS 10.- 3.8
722490 - Ostatné:

-- S pravouhlým (aj štvorcovým)
    prierezom:
--- Valcované za tepla alebo vyro-
      bené kontinuálnym liatím:
---- Ktorých šírka je menšia ako dvoj-
       násobná hrúbka:

72249001 ----- Z rýchloreznej  ocele UNS 10.- 3.8
72249005 ----- Obsahujúca podiel hmotnosti nie

        viacej než 0,7 % uhlíka, 0,5% ale-
        bo viacej, nie však viacej než
        1,2 % mangánu a 0,6 % alebo
         viacej, nie však viacej  než 2,3 %
         kremíka; obsahujúca 0,0008 %
         alebo viac bóru, s akýmko¾vek iným
         prvkom, ktorého obsah je menší ako
         minimálny obsah uvedený v
         poznámke 1 f) tejto kapitoly UNS 10.- 3.8

72249008 ----- Ostatné UNS 10.- 3.8
72249015 ---- Ostatné UNS 10.- 3.8
72249019 --- Kované UNS 10.- 3.8

-- Ostatné:
--- Valcované za tepla alebo vyro-
      bené kontinuálnym liatím:

72249031 ---- Obsahujúcim podiel hmotnosti
       nie menej ako 0,9 %, nie však viacej
       než 1,15 % uhlíka, nie menej ako 0,5%



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 521

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 2919

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

       nie však viacej  než 2 % chrómu,
        a ak obsahuje molybdén, nie viac
       než 5 % UNS 10.- 3.8

72249039 ---- Ostatné UNS 10.- 3.8
--- Kované:

72249091 ---- S kruhovým alebo polygonálnym
       prierezom UNS 10.- 3.8

72249099 ---- Ostatné UNS 10.- 3.8

7225 Ploché valcované výrobky z ostatnej
legovanej  ocele v šírke 600 mm
alebo väčšej:

- Z kremíkovej  elektroocele:
72251100 -- S orientovanou štruktúrou (orientovaný

    plech) UNS 26.- 5.9
722519 -- Ostatné:
72251910 --- Valcované za tepla UNS 26.- 5.9
72251990 --- Valcované za studena UNS 26.- 5.9
722520 - Z rýchloreznej  ocele:
72252020 -- Po valcovaní už ïalej  neopracova-

    né, po povrchovej  úprave vrátane
    plátovania alebo jednoduchého
    delenia do iných ako pravouhlých
    tvarov (vrátane štvorcových) už
    ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8

72252090 -- Ostatné UNS 10.- 3.8
72253000 - Ostatné, po valcovaní za tepla už

   ïalej  neupravené vo zvitkoch UNS 26.- 5.9
722540 - Ostatné, po valcovaní za tepla

   už ïalej  neupravené, ktoré nie
    sú vo zvitkoch:

72254020 -- V hrúbke väčšej  ako 15 mm UNS 10.- 3.8
72254050 -- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej,

    ale nepresahujúcej  15 mm UNS 10.- 3.8
72254080 -- V hrúbke menšej  ako 4,75 mm UNS 10.- 3.8
72255000 - Ostatné, po valcovaní za studena

   (úberom za studena) už ïalej  ne-
   upravené UNS 10.- 3.8
- Ostatné:

722591 -- Elektrolyticky pokované alebo
    potiahnuté zinkom (pozinkované):

72259110 --- Po povrchovej  úprave vrátane
     plátovania alebo jednoduchého
     delenia do iných ako pravouhlých
     tvarov (vrátane štvorcových)
     ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8

72259190 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
722592 -- Inak plátované alebo pokovované 

    zinkom:
72259210 --- Po povrchovej  úprave vrátane

     plátovania alebo jednoduchého
     delenia do iných ako pravouhlých
     tvarov (vrátane štvorcových)



Strana 522 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 2920

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

     ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8
72259290 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
722599 -- Ostatné:
72259910 --- Po povrchovej  úprave vrátane

     plátovania alebo jednoduchého
     delenia do iných ako pravouhlých
     tvarov (vrátane štvorcových)
     ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8

72259990 --- Ostatné UNS 10.- 3.8

7226 Ploché valcované výrobky z ostatnej
legovanej ocele v šírke menšej  ako
600 mm:

- Z kremíkovej  elektroocele:
722611 -- S orientovanou štruktúrou

    (orientovaný plech):
72261110 --- V šírke väčšej  ako 500 mm UNS 10.- 3.8
72261190 --- V šírke nepresahujúcej 500 mm UNS 10.- 3.8
722619 -- Ostatné:
72261910 --- Po valcovaní za tepla už ïalej ne-

     cované UNS 10.- 3.8
--- Ostatné:

72261930 ---- V šírke väčšej  ako 500 mm UNS 10.- 3.8
72261990 ---- V šírke nepresahujúcej 500 mm UNS 10.- 3.8
722620 - Z rýchloreznej  ocele:
72262020 -- Po valcovaní za tepla už ïalej

    neopracované; zo šírkou nepresahu-
    júcou 500 mm, valcované za tepla,
    po plátovaní už ïalej neopraco-
    vané; o šírke väčšej  ako 500 mm,
    po valcovaní za studena (úberom
    za studena) alebo po povrchovej
    úprave vrátane plátovania, už
    ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8

72262080 -- Ostatné UNS 10.- 3.8
- Ostatné:

722691 -- Po valcovaní za tepla už ïalej
    neupravené:

72269110 --- S hrúbkou 4,75 mm alebo väčšou UNS 10.- 3.8
72269190 --- S hrúbkou menšou ako 4,75 mm UNS 10.- 3.8
722692 -- Po valcovaní za studena (úberom

    za studena) už ïalej  neupravené:
72269210 --- V šírke väčšej  ako 500 mm UNS 10.- 3.8
72269290 --- V šírke nepresahujúcej  500 mm UNS 10.- 3.8
722693 -- Elektrolyticky pokovované alebo

    potiahnuté zinkom (pozinkované):
72269320 --- So šírkou nepresahujúcou 500 mm,

     valcované za tepla, po plátovaní už
     ïalej neopracované; so šírkou väčšou ako
     500 mm, po povrchovej úprave vrátane
      plánovania už ïalej neopracované UNS 10.- 3.8

72269380 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
722694 -- Inak plátované alebo pokovované 
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    zinkom:
72269420 --- So šírkou nepresahujúcou 500 mm, val-

     cované za tepla, po plátovaní už ïalej
     neopracované; so šírkou väčšou ako
     500 mm, po povrchovej úprave vrátane
     tovania už ïalej neopracované UNS 10.- 3.8

72269480 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
722699 -- Ostatné:
72269920 --- V šírke väčšej  ako 500 mm,

     valcované za tepla, po pláto-
     vaní už ïalej  neopracované;
     so šírkou väčšou ako 500 mm, po
     povrchovej úprave vrátane plá-
     tovania už ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8

72269980 --- Ostatné UNS 10.- 3.8

7227 Tyče a prúty, valcované za tepla,
v nepravidelne navinutých zvitkoch,
z ostatnej legovanej  ocele:

72271000 - Z rýchloreznej  ocele UNS 10.- 3.8
72272000 - Z kremíkomangánovej  ocele UNS 10.- 3.8
722790 - Ostatné:
72279010 -- Obsahujúce podiel hmot. 0,0008 % alebo

    viac bóru spolu s obsahom ktoréhoko¾vek
    prvku, ktorého obsah je menší ako mini-
    málny obsah uvedený v poznámke 1 f)
    tejto kapitoly UNS 10.- 3.8

72279050 -- Obsahujúce podiel hmotnosti najmenej
    0,9 % nie však viac ako 1,15% uhlíka,
    najmenej 0,5% ale nie viac ako 2 %
    chrómu, a ak obsahuje molybdén, tak
    nie viac ako 0,5% UNS 10.- 3.8

72279095 -- Ostatné UNS 10.- 3.8

7228 Ostatné tyče a prúty z ostatnej
legovanej ocele; uholníky, tvarovky
a profily z ostatnej  legovanej  ocele;
duté vrtné tyče a prúty na vrtáky
z legovanej alebo nelegovanej  ocele:

722810 - Tyče a prúty z rýchloreznej  ocele:
72281010 -- Po valcovaní alebo �ahaní za

    tepla, alebo po pretláčaní už
    ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8
-- Ostatné:

72281030 --- Valcované alebo �ahané za
      tepla alebo pretláčané, po plá-
      tovaní už ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8

72281050 --- Kované UNS 10.- 3.8
72281090 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
722820 - Tyče a prúty z kremíkomangánovej

   ocele:
-- Po valcovaní alebo �ahaní za
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    tepla, alebo po pretláčaní už
    ïalej  neopracované:

72282011 --- S pravouhlým (ale nie štvorcovým
     prierezom, valcované zo štyroch strán UNS 10.- 3.8

72282019 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
-- Ostatné:

72282030 --- Valcované alebo �ahané za
     tepla alebo pretláčané, po plá-
     tovaní už ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8

72282060 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
722830 - Ostatné tyče a prúty, neupravené

   iným spôsobom ako valcovaním
   za tepla, �ahaním za tepla alebo
   pretláčaním:

72283020 -- Z nástrojovej  ocele UNS 10.- 3.8
-- Obsahujúce podiel hmotnosti naj-
    menej 0,9 %, nie však viac ako
     1,15 % uhlíka, najmenej  0,5 %,
     nie však viac ako 2 % chrómu,
     a ak obsahuje molybdén, tak nie
     viac ako 0,5 %:

72283041 --- S kruhovým  prierezom s priemerom
     80 mm alebo väčším UNS 10.- 3.8

72283049 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
-- Ostatné:
--- S kruhovśm prierezom s priemerom:

72283061 ---- 80 mm alebo väčším UNS 10.- 3.8
72283069 ---- Menším ako 80 mm UNS 10.- 3.8
72283070 --- S pravouhlým (nie však štvorcovým)

     prierezom, valcované zo štyroch strán UNS 10.- 3.8
72283089 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
722840 - Ostatné tyče a prúty, neupravené

   iným spôsobom ako kovaním:
72284010 -- Z nástrojovej  ocele UNS 10.- 3.8
72284090 -- Ostatné UNS 10.- 3.8
722850 - Ostatné tyče a prúty, neupravené

   iným spôsobom ako tvarovaním za
   studena alebo povrchovou úpravou
   za studena:

72285020 -- Z nástrojovej  ocele UNS 10.- 3.8
72285040 -- Obsahujúce podiel hmotnosti naj-

    menej  0,9 %, nie však viac ako
    1,15 % uhlíka, najmenej  0,5 %,
    nie však viac ako 2 % chrómu
    a ak obsahuje molybdén, tak nie
    viac ako 0,5 % UNS 10.- 3.8
-- Ostatné:
--- S kruhovým prierezom s priemerom:

72285061 ---- 80 mm alebo väčším UNS 10.- 3.8
72285069 ---- Menším ako 80 mm UNS 10.- 3.8
72285070 --- S pravouhlým (nie však štvorcovým)

      prierezom, valcované zo štyroch 
      strán UNS 10.- 3.8

72285089 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
722860 - Ostatné tyče a prúty:
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72286010 -- Valcované alebo �ahané za
    tepla, alebo pretláčané, po plá-
    tovaní už ïalej neopracované UNS 10.- 3.8
-- Ostatné:

72286081 --- Z nástrojovej  ocele UNS 10.- 3.8
72286089 --- Ostatné UNS 10.- 3.8
722870 - Uholníky, tvarovky a profily:
72287010 -- Po valcovaní alebo �ahaní za

    tepla alebo pretláčaní už ïalej
    neopracované UNS 10.- 3.8
-- Ostatné:

72287031 --- Valcované alebo �ahané za
     tepla, alebo pretláčané, po plá-
     tovaní už  ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8
--- Ostatné:

72287091 ---- Po tvarovaní za studena alebo
      po povrchovej  úprave za studena
      už ïalej  neopracované UNS 10.- 3.8

72287099 ---- Ostatné UNS 10.- 3.8
722880 - Duté vrtné tyče:
72288010 -- Z legovanej  ocele UNS 28.- 7.-
72288090 -- Z nelegovanej  ocele UNS 28.- 7.-

7229 Drôty z ostatnej  legovanej  ocele:

72291000 - Z rýchloreznej  ocele UNS 10.- 3.8
72292000 - Z kremíkomangánovej  ocele UNS 10.- 3.8
722990 - Ostatné:
72299050 -- Obsahujúce podiel hmotnosti naj-

    menej  0,9 %, nie však viac ako
    1,15 % uhlíka, najmenej  0,5 %,
    nie však viac ako 2 % chrómu,
    a ak obsahuje molybdén, tak nie
    viac ako 0,5 % UNS 10.- 3.8

72299090 -- Ostatné UNS 10.- 3.8
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73. kapitola

Výrobky zo železa alebo z ocele

Poznámky

1. V tejto kapitole sa výrazom „liatina“ rozumejú výrobky získané odlievaním, v ktorých hmotnos� železa prevažuje
nad hmotnos�ou každého z ostatných prvkov a ktoré nezodpovedajú chemickému zloženiu ocele definovanej
v poznámke 1 d) kapitoly 72.

2. V tejto kapitole sa výrazom „drôt“ rozumejú výrobky získané valcovaním za tepla alebo za studena, ktorých
prierez má akýko¾vek tvar, ale žiaden z rozmerov tohto prierezu nepresahuje 16 mm.

Strana 2924 Zbierka zákonov č. 360/1996 Čiastka 127
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7301 Štetovnice, zo železa alebo ocele,
tiež vŕtané, razené alebo vyrobené
zo zostavených prvkov; zvárané
uholníky, tvarovky a profily zo železa
alebo ocele:

73011000 - Štetovnice UNS 56.- 9.3
73012000 - Uholníky, tvarovky a profily UNS 30.- 7.3

7302 Materiál na stavbu železničných
alebo električkových tratí, zo železa
alebo ocele: ko¾ajnice, prídržné
ko¾ajnice a ozubnice, hrotnice,
srdcovky, výhybky, prestavné tyče
výmeny a ostatné priecestné zariadenia
podvaly (priečne podvaly) ko¾ajnicové
spojky, ko¾ajnicové stoličky a kliny ko-
¾ajnicových  stoličiek, podkladnice
(podkladné dosky), prídržky, pod-
perné dosky, klieštiny (�ahadlá) a iné
dielce špeciálne prispôsobené na kla-
denie, spájanie alebo  upevňovanie
ko¾ajníc:

730210 - Ko¾ajnice:
73021010 -- Bežne spracované s čiastočkami

    neželezných kovov UNS 26.- 6.8
-- Ostatné:
--- Nové:

73021031 ---- S hmotnos�ou 20 kg/m
       alebo väčšou UNS 26.- 6.8

73021039 ---- S hmotnos�ou menšou ako
       20 kg/m UNS 26.- 6.8

73021090 --- Použité UNS 26.- 6.8
73022000 - Podvaly (priečne podvaly) UNS 38.- 8.-
73023000 - Hrotnice, výhybky, prestavné tyče

   výmeny a ostatné priecestné zaria-
   denia UNS 38.- 8.-

730240 - Ko¾ajnicové spojky a podkladnice:
73024010 -- Valcované UNS 38.- 8.-
73024090 -- Ostatné UNS 38.- 8.-
730290 - Ostatné:
73029010 -- Prídržné ko¾ajnice UNS 38.- 8.-
73029030 -- Prídržky, podperné dosky

    a klieštiny (�ahadlá) UNS 38.- 8.-
73029090 -- Ostatné UNS 38.- 8.-

730300 Rúry, rúrky a duté profily z liatiny:

73030010 - Rúry a rúrky vhodné na tlakové
   za�aženie UNS 22.- 6.3

73030090 - Ostatné UNS 22.- 6.3

7304 Rúry, rúrky a duté profily bezšvíkové,



Strana 528 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 2926

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

zo železa (iného ako liatiny) alebo z ocele:

730410 - Rúry, rúrky používané na ropovody
   alebo plynovody:

73041010 -- S vonkajším priemerom nepresahu-
    júcim 168,3 mm UNS 30.- 7.3

73041030 -- S vonkajším priemerom väčším
    ako 168,3 mm, ale nepresahujúcim
    406,4 mm UNS 30.- 7.3

73041090 -- S vonkajším priemerom väčším
    ako 406,4 mm UNS 30.- 7.3
- Pažnice, čerpacie a vrtné rúrky ty-
  pu používaného na �ažbu ropy
  alebo plynu:

73042100 -- Vrtné rúrky UNS 30.- 7.3
730429 -- Ostatné:
73042911 --- S vonkajším priemerom nepresahu-

     júcim 406,4 mm UNS 30.- 7.3
73042919 --- S vonkajším priemerom väčším

     ako 406,4 mm UNS 30.- 7.3
- Ostatné, kruhovitého prierezu, zo
   železa alebo z nelegovanej ocele:

730431 -- Ťahané za studena alebo valcova-
    né za studena (úberom za studena):

73043110 --- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),
     vhodné na vedenie plynov alebo
     kvapalín, určené na použitie v civil-
     ných lietadlách UNS 30.- 7.3
--- Ostatné:

73043191 ---- Presné rúrky UNS 30.- 7.3
73043199 ---- Ostatné UNS 30.- 7.3
730439 -- Ostatné:
73043910 --- Neopracované, rovné a s rovno-

     mernou hrúbkou steny určené len
     na výrobu rúr a rúrok s iným prie-
     rezom a hrúbkou steny UNS 30.- 7.3
--- Ostatné:

73043920 ---- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),
       vhodné na vedenie plynov alebo
       kvapalín, určené na použitie v civil-
       ných lietadlách UNS 30.- 7.3
---- Ostatné:

73043930 ----- S vonkajším priemerom väčším
        ako 421 mm a s hrúbkou steny
        väčšou ako 10,5 mm UNS 30.- 7.3
----- Ostatné:
------ Rúrky so závitmi alebo vhodné
         na rezanie závitov (plynové
         rúrky):

73043951 ------- Plátované zinkom alebo po-
           zinkované UNS 30.- 7.3

73043959 ------- Ostatné UNS 30.- 7.3
------ Ostatné, majúce vonkajší
          priemer:

73043991 ------- Nepresahujúci 168,3 mm UNS 30.- 7.3
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73043993 ------- Väčší ako 168,3 mm, ale
           nepresahujúci 406,4 mm UNS 30.- 7.3

73043999 ------- Väčší ako 406,4 mm UNS 30.- 7.3
- Ostatné, s kruhovým prierezom,
   z nehrdzavejúcej ocele:

730441 -- Ťahané za studena alebo valcova-
    né za studena (úberom za stu-
    dena):

73044110 --- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),
     vhodné na vedenie plynov alebo
     kvapalín, určené na použitie v civil-
     ných lietadlách UNS 20.- 4.9

73044190 --- Ostatné UNS 20.- 4.9
730449 -- Ostatné:
73044910 --- Neopracované, rovné a s rovno-

     mernou hrúbkou steny určené len
     na výrobu rúr a rúrok s iným prie-
     rezom a hrúbkou steny UNS 30.- 7.3
--- Ostatné:

73044930 ---- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),
       vhodné na vedenie plynov alebo
       kvapalín, určené na použitie v civil-
       ných lietadlách UNS 30.- 7.3
---- Ostatné:

73044991 ----- S vonkajším priemerom nepreshu-
        júcim 406,4 mm UNS 30.- 7.3

73044999 ----- S vonkajším priemerom
        406,4 mm alebo väčším UNS 30.- 7.3
- Ostatné, kruhovitého prierezu,
   z inej  legovanej  ocele:

730451 -- Ťahané za studena (alebo valco-
     vané za studena (úberom za stu-
     dena):
---Rovné a s rovnomernou hrúbkou steny,
    z legovanej ocele, obsahujúcej najmenej
    0,9 %, ale nie viac ako 1,15 % hmotnosti
    uhlíka a najmenej 0,5 %, ale nie viac
    ako 2 % hmotnosti chrómu a 0,5 % alebo
    menej hmotnosti molybdénu v dĺžke:

73045111 ---- Nepresahujúcej  4,5 m UNS 20.- 4.9
73045119 ---- Viac ako 4,5 m UNS 20.- 4.9

--- Ostatné:
73045130 ---- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

       vhodné na vedenie plynov alebo
       kvapalín, určené na použitie v civil-
       ných lietadlách UNS 20.- 4.9
---- Ostatné:

73045191 ----- Presné rúrky UNS 20.- 4.9
73045199 ----- Ostatné UNS 20.- 4.9
730459 -- Ostatné:
73045910 --- Neopracované, rovné  a s rovno-

     mernou hrúbkou steny, určené
     iba na výrobu rúr a rúrok s iným
     prierezom a hrúbkou steny UNS 20.- 4.9
--- Ostatné, rovné s rovnomernou hrúb-
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     kou  steny, z legovanej  ocele, obsa-
     hujúcej  najmenej  0,9 %, ale nie
     viac ako 1,15 % hmotnosti uhlíka
     a najmenej  0,5 %, ale nie viac
     ako 2 % hmotnosti  chrómu a
     0,5 %  alebo menej  hmotnosti
     molybdénu v dĺžke:

73045931 ---- Nepresahujúcej  4,5 m UNS 20.- 4.9
73045939 ---- Viac ako 4,5 m UNS 20.- 4.9

--- Ostatné:
73045950 ---- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

       vhodné na vedenie plynov alebo
       kvapalín, určené na použitie v civil-
       ných lietadlách UNS 20.- 4.9
---- Ostatné:

73045991 ----- S vonkajším priemerom nepresahu-
        júcim 168,3 mm UNS 20.- 4.9

73045993 ----- S vonkajším priemerom väčším
        ako 168,3 mm, ale nepresahujúcim
        406,4 mm UNS 20.- 4.9

73045999 ----- S vonkajším priemerom väčším ako
        406,4 mm UNS 20.- 4.9

730490 - Ostatné:
73049010 -- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

    vhodné na vedenie plynov alebo
    kvapalín, určené na použitie
    v civilných lietadlách UNS 10.- 2.5

73049090 -- Ostatné UNS 10.- 2.5

7305 Ostatné rúry a rúrky (napr. zvárané,
nitované alebo uzavierané podobným
spôsobom), ktorých vonkajší  i vnútor-
ný prierez je kruhovitý a vonkajší prie-
mer presahuje 406,4 mm, zo železa
alebo z ocele:

- Rúry a rúrky používané na ropovo-
   dy alebo plynovody:

73051100 -- Pozdĺžne oblúkovo zvárané pod
    tavivom UNS 30.- 7.3

73051200 -- Ostatné, pozdĺžne zvárané UNS 30.- 7.3
73051900 -- Ostatné UNS 30.- 7.3
730520 - Pažnice, používané pri vrtnej �ažbe

   ropy alebo plynu:
73052010 -- Pozdĺžne zvárané UNS 30.- 7.3
73052090 -- Ostatné UNS 30.- 7.3

- Ostatné, zvárané:
73053100 -- Pozdĺžne zvárané UNS 20.- 4.9
73053900 -- Ostatné UNS 20.- 4.9
73059000 - Ostatné UNS 30.- 7.3

7306 Iné rúry, rúrky a duté profily (napr.
zvárané, nitované, spájané
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sponou alebo podobne uzavie-
rané), zo železa alebo z ocele:

730610 - Rúry a rúrky používané na ropovody
   alebo plynovody:
-- Pozdĺžne zvárané s vonkajším prie-
    merom:

73061011 --- Nepresahujúcim 168,3 mm UNS 30.- 7.3
73061019 --- Väčším ako 168,3 mm, ale

      nepresahujúcim 406,4 mm UNS 30.- 7.3
73061090 -- Špirálovite zvárané UNS 30.- 7.3
73062000 - Pažnice používané pri vrtnej �ažbe

   ropy alebo plynu UNS 30.- 7.3
730630 - Ostatné, zvárané, s kruhovitým priere-

   zom zo železa alebo z nelegovanej ocele:
73063010 -- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

    vhodné na vedenie plynov alebo kvapa-
    lín, určené na použitie v civilných 
    lietadlách UNS 30.- 7.3
-- Ostatné:
--- Presné rúrky, s hrúbkou steny:

73063021 ---- Nepresahujúcou 2 mm UNS 30.- 7.3
73063029 ---- Väčšou ako 2 mm UNS 30.- 7.3

--- Ostatné:
---- Rúrky so závitmi alebo vhodné na
       rezanie závitov (plynové):

73063051 ----- Plátované zinkom alebo pozinkované UNS 30.- 7.3
73063059 ----- Ostatné UNS 30.- 7.3

---- Ostatné, s vonkajším priemerom:
----- Nepresahujúcim 168,3 mm:

73063071 ------ Plátované zinkom alebo pozin-
         kované UNS 30.- 7.3

73063078 ------ Ostatné UNS 30.- 7.3
73063090 ----- S väčším ako 168,3 mm, ale nepre-

        sahujúcim 406,4 mm UNS 30.- 7.3
730640 - Ostatné, zvárané, s kruhovitým prie-

   rezom, z nehrdzavejúcej  ocele:
73064010 -- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

    vhodné na vedenie plynov alebo kvapa-
    lín, určené na použitie v civilných 
    lietadlách UNS 30.- 7.3
-- Ostatné:

73064091 --- Ťahané za studena alebo valcované
      za studena (úberom za studena) UNS 30.- 7.3

73064099 --- Ostatné UNS 30.- 7.3
730650 - Ostatné, zvárané, s kruhovitým prie-

   rezom, z inej legovanej ocele:
73065010 -- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

    vhodné na vedenie plynov alebo kvapa-
    lín, určené na použitie v civilných 
    lietadlách UNS 30.- 7.3
-- Ostatné:

73065091 --- Presné rúrky UNS 30.- 7.3
73065099 --- Ostatné UNS 30.- 7.3
730660 - Ostatné, zvárané, s iným prierezom
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   ako kruhovitým:
73066010 -- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

    vhodné na vedenie plynov alebo kvapa-
    lín, určené na použitie v civilných 
    lietadlách UNS 30.- 7.3
-- Ostatné:
--- S pravouhlým (tiež štvorcovým)
     prierezom, s hrúbkou steny:

73066031 ---- Nepresahujúcou 2 mm UNS 30.- 7.3
73066039 ---- Väčšou ako 2 mm UNS 30.- 7.3
73066090 --- S inými prierezmi UNS 30.- 7.3
73069000 - Ostatné UNS 30.- 7.3

7307 Príslušenstvo na rúry a rúrky, (napr.
spojky, kolená, nátrubky), zo
železa alebo z ocele:

- Liate:
730711 -- Z nekujnej  liatiny:
73071110 --- Druhy vhodné na tlakové systémy UNS 9.5 3.5
73071190 --- Ostatné UNS 9.5 3.5
730719 -- Ostatné:
73071910 --- Z kujnej  liatiny UNS 9.5 3.5
73071990 --- Ostatné UNS 9.5 3.5

- Ostatné, z nehrdzavejúcej ocele:
73072100 -- Príruby UNS 13.- 4.5
730722 -- Kolená, ohyby a nátrubky, so

    závitom:
73072210 --- Nátrubky UNS 13.- 4.5
73072290 --- Kolená a ohyby UNS 13.- 4.5
730723 -- Príslušenstvo na zváranie na tupo:
73072310 --- Kolená a ohyby UNS 13.- 4.5
73072390 --- Ostatné UNS 13.- 4.5
730729 -- Ostatné:
73072910 --- So závitom UNS 13.- 4.5
73072930 --- Určené na zváranie UNS 13.- 4.5
73072990 --- Ostatné UNS 13.- 4.5

- Ostatné:
73079100 -- Príruby UNS 13.- 4.5
730792 -- Kolená, ohyby a nátrubky, so zá-

    vitom:
73079210 --- Nátrubky UNS 13.- 4.5
73079290 --- Kolená a ohyby UNS 13.- 4.5
730793 -- Príslušenstvo na zváranie na tupo:

--- S najväčším priemerom nepresahu-
     júcim 609,6 mm:

73079311 ---- Kolená a ohyby UNS 13.- 4.5
73079319 ---- Ostatné UNS 13.- 4.5

--- S najväčším  vonkajším priemerom
     nepresahujúcim 609,6 mm:

73079391 ---- Kolená a ohyby UNS 13.- 4.5
73079399 ---- Ostatné UNS 13.- 4.5
730799 -- Ostatné:
73079910 --- So závitom UNS 13.- 4.5
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73079930 --- Určené na zváranie UNS 13.- 4.5
73079990 --- Ostatné UNS 13.- 4.5

7308 Konštrukcie (s výnimkou montova-
ných stavieb čísla 9406) a časti kon-
štrukcií (napr. mosty, časti mostov,
stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere,
strechy a strešné rámové konštruk-
cie, dvere a okná a ich rámy, prahy
dverí, okenice, stĺpkové zábradlie),
zo železa alebo z ocele; dosky, tyče,
prúty, uholníky, tvarovky, profily
rúrky a podobné výrobky na použitie
v konštrukciách, zo železa alebo
z ocele:

73081000 - Mosty a časti mostov UNS 30.- 7.3
73082000 - Veže, stožiare, stĺpy, piliere UNS 30.- 7.3
73083000 - Dvere, okná a ich rámy a prahy

  dverí UNS 30.- 7.3
730840 - Zariadenie na lešenie, debnenie,

   vzpery alebo výztuže do baní:
73084010 -- Výstuže do baní UNS 30.- 7.3
73084090 -- Ostatné UNS 30.- 7.3
730890 - Ostatné:
73089010 -- Prepady, splavové polia, vráta

    plavebnej komory (stavidlá), pris-
    távacie plošiny, pevné doky a os-
    tatné konštrukcie pre námorné
    a vodné cesty UNS 30.- 7.3
-- Ostatné:
--- Len z plechu alebo hlavne z plechu:

73089051 ---- Panely pozostávajúce z dvoch
      stien profilovaného (rebrovaného)
      plechu s izolačnou výplňou UNS 30.- 7.3

73089059 ---- Ostatné UNS 30.- 7.3
73089099 --- Ostatné UNS 30.- 7.3

730900 Nádrže, cisterny, kade a podobné
zásobníky na akýko¾vek materiál
(s výnimkou stlačeného alebo skva-
palneného plynu), zo železa alebo
z ocele, s objemom presahujúcim
300 l, tiež s vnútorným obložením
alebo aj tepelnou izoláciou, ale
bez mechanického alebo tepelného
zariadenia:

73090010 - Na plyny (iné ako stlačené, alebo
   skvapalnené) UNS 41.- 7.1
- Na kvapaliny:

73090030 -- S vnútorným obložením alebo te-
    pelne izolované UNS 41.- 7.1
-- Ostatné s objemom:
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73090051 --- Väčším ako 100 000 litrov UNS 41.- 7.1
73090059 --- Do 100 000 litrov UNS 41.- 7.1
73090090 - Na pevné látky UNS 41.- 7.1

7310 Cisterny, sudy, bubny, kade, ple-
chovky, škatule a podobné nádo-
by na obaly na akýko¾vek materiál
(s výnimkou stlačeného a skvapal-
neného plynu), zo železa alebo
z ocele, s objemom nepresahujúcim
300 l, tiež s vnútorným obložením
alebo s tepelnou izoláciou, ale bez
mechanického alebo tepelného
zariadenia:

73101000 - S objemom 50 l alebo väčším UNS 45.- 7.9
- S objemom menším ako 50 l:

731021 -- Plechovky uzavierané spájkovaním
    alebo drážkovaním (lemovaním):

73102110 --- Plechovky určené na konzervova-
     nie  potravín a nápojov UNS 40.- 6.8
--- Ostatné z plechov alebo fólií
     s hrúbkou:

73102191 ---- Menšou ako 0,5 mm UNS 40.- 6.8
73102199 ---- 0,5 mm alebo väčšou UNS 40.- 6.8
731029 -- Ostatné:
73102910 --- Z plechov alebo fólií s hrúbkou

     menšou ako 0,5 mm UNS 45.- 6.8
73102990 --- Z plechov alebo fólií s hrúbkou

     0,5 mm alebo väčšou UNS 45.- 6.8

731100 Tlakové nádoby na stlačený alebo
skvapalnený plyn, zo železa alebo
z ocele:

73110010 - Bezšvíkové UNS 20.- 5.8
- Ostatné, s objemom:

73110091 -- Menším ako 1000 litrov UNS 20.- 5.8
73110099 -- 1000 litrov alebo väčším UNS 20.- 5.8

7312 Splietané lanká, laná, káble, splieta-
né pásy, slučky a podobné výrobky,
zo železa alebo z ocele, elektricky
neizolované:

731210 - Splietané lanká, laná a káble:
73121010 -- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

    vhodné na vedenie plynov alebo
    kvapalín, určené na použitie
    v civilných lietadlách UNS 20.- 5.9
-- Ostatné:

73121030 --- Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 20.- 5.9
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--- Ostatné, s maximálnym prierezo-
      vým  rozmerom:
---- Nepresahujúcim 3 mm:

73121051 ----- Pokovené alebo potiahnuté
        medeno-zinkovými zliatinami UNS 20.- 5.9

73121059 ----- Ostatné UNS 20.- 5.9
---- S prierezom prevyšujúcim 3 mm:
----- Splietané lanká:

73121071 ------ Bez povrchovej  úpravy UNS 20.- 5.9
------ Povrchovo upravené:

73121075 ------- Plátované zinkom alebo po-
           zinkované UNS 20.- 5.9

73121079 ------- Ostatné UNS 20.- 5.9
----- Laná a káble (vrátane uzavretých 
        lán):
------ Nepotiahnuté, alebo len
         pokovené alebo potiahnuté
         zinkom, s maximálnym rozmerom
         prierezu:

73121082 ------- Presahujúcim 3 mm, ale nepre-
          sahujúcim 12 mm UNS 20.- 5.9

73121084 ------- Presahujúcim 12 mm, ale nepre-
           sahujúcim 24 mm UNS 20.- 5.9

73121086 ------- Presahujúcim 24 mm, ale nepre-
           sahujúcim 48 mm UNS 20.- 5.9

73121088 ------- Presahujúcim 48 mm UNS 20.- 5.9
73121099 ------ Ostatné UNS 20.- 5.9
731290 - Ostatné:
73129010 -- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

    vhodné na vedenie plynov alebo
    kvapalín, určené na použitie
    v civilných lietadlách UNS 20.- 6.-

73129090 -- Ostatné UNS 20.- 6.-

73130000 Ostnatý drôt zo železa alebo z oce-
le, krútené gu¾até drôty alebo
jednoduché ploché drôty, tiež
s ostňami a vo¾ne krútené dvoji-
té drôty, používané na oplotenie
zo železa alebo z ocele UNS 70.- 10.-

7314 Tkaniny (vrátane nekonečných pá-
sov), rošty, sie�ovina a pletivo, zo želez-
ného alebo oce¾ového drôtu; ple-
chová mrežovina, zo železa alebo
z ocele:

- Tkané výrobky:
73141200 -- Nekonečné pásy pre stroje UNS 40.- 8.3
73141300 -- Ostatné nekonečné pásy pre stroje UNS 40.- 8.3
73141400 -- Ostatné tkané výrobky z nehrdzavejúcej

    ocele UNS 40.- 8.3
73141900 -- Ostatné UNS 40.- 8.3
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731420 - Rošty, sie�ovina, pletivá, zvárané
   v miestach križovania drôtov, z drô-
   tu s najväčším rozmerom prierezu
   3 mm alebo väčším a okatosti
   (ve¾kosti ôk) najmenej 100 cm 2 :

73142010 -- Z rebrovaného drôtu UNS 40.- 8.3
73142090 -- Ostatné UNS 40.- 8.3

- Ostatné rošty, sie�ovina, pletivá,
   zvarované v miestach križovania
   drôtov:

73143100 -- Plátované zinkom alebo pozinkované UNS 40.- 8.3
73143900 -- Ostatné UNS 40.- 8.3

- Ostatné rošty, sie�ovina a pletivá:
731441 -- Plátované zinkom alebo pozinkované:
73144110 --- S hexagonálnou sie�ou UNS 40.- 8.3
73144190 --- Ostatné UNS 40.- 8.3
731442 -- Potiahnuté plastami:
73144210 --- S hexagonálnou sie�ou UNS 40.- 8.3
73144290 --- Ostatné UNS 40.- 8.3
73144900 -- Ostatné UNS 40.- 8.3
73145000 - Plechová mriežkovina UNS 32.- 7.4

7315 Re�aze,  retiazky a ich časti, zo
železa alebo z ocele:

- Kĺbové re�aze a retiazky a ich časti:
731511 -- Valčekové re�aze a retiazky:
73151110 --- Druhy používané na bicykle

     a motocykle UNS 20.- 5.8
73151190 --- Ostatné UNS 20.- 5.8
73151200 -- Ostatné re�aze a retiazky UNS 20.- 5.8
73151900 -- Časti a súčasti UNS 20.- 5.8
73152000 - Protišmykové re�aze UNS 20.- 5.8

- Ostatné re�aze a retiazky:
73158100 -- Článkové re�aze a retiazky s mos-

    tíkom UNS 20.- 5.8
731582 -- Ostatné re�aze a retiazky so

    zváranými článkami:
73158210 --- Ktorých podstatná čas� hmoty má

     maximálny rozmer priečneho rezu
     nepresahujúci 16 mm UNS 20.- 5.8

73158290 --- Ktorých podstatná čas� hmoty má
     maximálny rozmer priečneho rezu
     viac ako 16 mm UNS 20.- 5.8

73158900 -- Ostatné UNS 20.- 5.8
73159000 - Ostatné časti a súčasti UNS 20.- 5.8

73160000 Kotvy, pomocné kotvy (viacra-
menné) a ich časti a súčasti zo
železa alebo z ocele UNS 11.- 4.-

731700 Klince, cvočky, pripináčky, spony
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vlnité aj skosené, svorky, sponky
(s výnimkou patriacich do čísla
8305) a podobné výrobky zo žele-
za alebo z ocele, tiež s hlavičkou
z iného materiálu, s výnimkou z medi:

73170010 - Pripináčky UNS 32.- 6.5
- Ostatné:
-- Lisované z drôtu za studena:

73170020 --- Klince v pruhoch alebo zvitkoch UNS 32.- 6.5
73170040 --- Klince z ocele obsahujúce 0,5 %

     hmotnosti uhlíka alebo viac, tvrdené UNS 32.- 6.5
--- Ostatné:

73170061 ---- Plátované zinkom alebo pozin-
      kované UNS 32.- 6.5

73170069 ---- Ostatné UNS 32.- 6.5
73170090 -- Ostatné UNS 32.- 6.5

7318 Skrutky a svorníky, matice,
vrtule (do podvalov), skrutkové
háky, nity, priečne kliny a
závlačky, podložky (vrátane
pružných) a podobné výrobky,
zo železa alebo z ocele:

- Výrobky so závitmi:
73181100 -- Vrtule (do podvalov) UNS 30.- 7.3
731812 -- Iné skrutky (skrutky do dreva):
73181210 --- Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 48.- 8.8
73181290 --- Ostatné UNS 48.- 8.8
73181300 -- Skrutky s hákom a skrutky s okom UNS 22.- 6.3
731814 -- Závitorezné skrutky:
73181410 --- Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 22.- 6.3

--- Ostatné:
73181491 ---- Skrutky s priestorovým závitom UNS 22.- 6.3
73181499 ---- Ostatné UNS 22.- 6.3
731815 -- Ostatné skrutky a svorníky, tiež

    s maticami alebo s podložkami:
73181510 --- Skrutky sústružené z tyčí, prútov

     a profilov, alebo drôtov s hrúbkou
     drieku v pevnej časti nepresahujúcou
     6 mm UNS 30.- 7.3
--- Ostatné:

73181520 ---- Na upevňovanie konštrukčných
      materiálov železničných tratí UNS 30.- 7.3
---- Ostatné:
----- Bezhlavové:

73181530 ------ Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 30.- 7.3
------ Ostatné, s pevnos�ou v �ahu:

73181541 ------- Menšou ako 800 MPa UNS 30.- 7.3
73181549 ------- 800 MPa alebo väčšou UNS 30.- 7.3

----- S hlavou:
------ Skrutky so zárezom a priečnym
          vybraním:
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73181551 ------- Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 30.- 7.3
73181559 ------- Ostatné UNS 30.- 7.3

------ Skrutky so šes�hrannou hlavou:
73181561 ------- Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 30.- 7.3
73181569 ------- Ostatné UNS 30.- 7.3

------ Šes�hranné skrutky:
73181570 ------- Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 30.- 7.3

------- Ostatné, s pevnos�ou v �ahu:
73181581 -------- Menšou ako 800 MPa UNS 30.- 7.3
73181589 -------- 800 MPa alebo väčšou UNS 30.- 7.3
73181590 ------ Ostatné UNS 30.- 7.3
731816 -- Matice:
73181610 --- Sústružené z tyčí, prútov, profilov

      alebo drôtov a s otvorom v pevnej
      časti nepresahujúcim 6 mm UNS 15.- 5.-
--- Ostatné:

73181630 ---- Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 15.- 5.-
---- Ostatné:

73181650 ----- Samosvorné matice UNS 15.- 5.-
----- Ostatné, s vnútorným priemerom:

73181691 ------ Nepresahujúcim 12 mm UNS 15.- 5.-
73181699 ------ Viac ako 12 mm UNS 15.- 5.-
73181900 -- Ostatné UNS 22.- 6.3

- Výrobky bez závitov:
73182100 -- Pružné podložky a iné poistné 

    podložky UNS 9.5 3.5
73182200 -- Ostatné podložky UNS 9.5 3.5
73182300 -- Nity UNS 6.5 1.9
73182400 -- Závlačky a priečne kliny UNS 9.5 3.2
73182900 -- Ostatné UNS 14.- 4.2

7319 Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnuro-
vacie ihly, háčky, bodce na vyšívanie
a podobné výrobky, určené na ručné
práce, zo železa alebo z ocele; zatvára-
cie a ostatné špendlíky, zo železa alebo
z ocele, inde neuvedené ani nezahrnuté:

73191000 - Šijacie, plátacie alebo vyšívacie ihly UNS 10.- 3.4
73192000 - Zatváracie špendlíky UNS 38.- 8.-
73193000 - Ostatné špendlíky UNS 38.- 8.-
73199000 - Ostatné UNS 15.- 5.-

7320 Pružiny a listy pružín, zo železa alebo
z ocele:

732010 - Listové pružiny a listy k nim:
-- Spracované za tepla:

73201011 --- Listové pružiny a listy k nim: UNS 30.- 7.3
73201019 --- Ostatné UNS 30.- 7.3
73201090 -- Ostatné UNS 30.- 7.3
732020 - Skrutkové (špirálové) pružiny:
73202020 -- Spracované za tepla UNS 36.- 8.-
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-- Ostatné:
73202081 --- Špirálové tlačné pružiny UNS 36.- 8.-
73202085 --- Špirálové �ažné pružiny UNS 36.- 8.-
73202089 --- Ostatné UNS 36.- 8.-
732090 - Ostatné:
73209010 -- Ploché špirálové pružiny UNS 36.- 8.-
73209030 -- Diskové pružiny UNS 36.- 8.-
73209090 -- Ostatné UNS 36.- 8.-

7321 Kachle, kotly s ohniskom, sporáky,
kozuby (tiež s pomocnými kotlíkmi
na ústredné kúrenie), ražne, kokso-
vé koše, plynové variče, ohrievače
tanierov a podobné neelektrické
výrobky, používané v domácnos-
tiach, ich časti a súčasti zo železa
alebo z ocele:

- Zariadenia na varenie a ohrievače
   tanierov:

732111 -- Na vykurovací plyn alebo na plyn
    a iné palivá:

73211110 --- S kúreniskom, vrátane samostat-
     ných kúrenísk NAR 14.- 4.8

73211190 --- Ostatné NAR 14.- 4.8
73211200 -- Na kvapalné palivá NAR 14.- 4.8
73211300 -- Na pevné palivá NAR 14.- 4.8

- Ostatné zariadenia:
732181 -- Na vykurovací plyn alebo na plyn

    a  na iné palivá:
73218110 --- S výfukom spálených plynov NAR 14.- 4.8
73218190 --- Ostatné NAR 14.- 4.8
732182 -- Na kvapalné palivá:
73218210 --- S výfukom spálených plynov NAR 14.- 4.8
73218290 --- Ostatné NAR 14.- 4.8
73218300 -- Na pevné palivá NAR 14.- 4.8
73219000 - Časti a súčasti UNS 14.- 4.8

7322 Radiátory ústredného kúrenia, ne-
vykurovaného elektricky a ich časti
a súčasti, zo železa alebo z ocele;
ohrievače vzduchu a rozvádzače
horúceho vzduchu (vrátane roz-
vádzačov, ktoré môžu distribuova�
čerstvý alebo upravený vzduch),
iné ako elektricky vykurované so
vstavaným motoricky poháňaným
ventilátorom alebo s dúchadlom
a ich časti a súčasti, zo železa alebo
z ocele:

- Radiátory a ich časti a súčasti:
73221100 -- Z liatiny UNS 24.- 6.5
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73221900 -- Ostatné UNS 24.- 6.5
732290 - Ostatné
73229010 -- Ohrievače vzduchu a rozvodné

    zariadenia horúceho vzduchu
    (s výnimkou ich častí a súčastí)
     pre civilné lietadlá UNS 24.- 6.5

73229090 -- Ostatné UNS 24.- 6.5

7323 Stolové, kuchynské alebo iné výrob-
ky pre domácnos� a ich časti a súčasti,
železné alebo oce¾ové; železná alebo
oce¾ová vlna; drôtiky na čistenie riadu
a drôtené vankúšiky alebo vankúšiky
na čistenie, rukavice a podobné výrobky 
zo železa alebo z ocele:

73231000 - Železná alebo oce¾ová vlna; drôtiky 
  na umývanie riadu a drôtené vankúšiky
  alebo vankúšiky na čistenie, rukavice 
  a podobné výrobky UNS 54.- 9.3
- Ostatné:

73239100 -- Z liatiny, nesmaltované UNS 32.- 7.5
73239200 -- Z liatiny, smaltované UNS 32.- 7.5
732393 -- Z nehrdzavejúcej  ocele:
73239310 --- Výrobky na stolovanie UNS 32.- 7.5
73239390 --- Ostatné UNS 32.- 7.5
732394 -- Zo železa (s výnimkou z liatiny)

    alebo z ocele, smaltované:
73239410 --- Výrobky na stolovanie UNS 32.- 7.5
73239490 --- Ostatné UNS 32.- 7.5
732399 -- Ostatné:
73239910 --- Výrobky na stolovanie UNS 32.- 7.5

--- Ostatné:
73239991 ---- Lakované alebo farbené UNS 32.- 7.5
73239999 ---- Ostatné UNS 32.- 7.5

7324 Sanitárne (hygienické) výrobky a ich
časti a súčasti, zo železa alebo z ocele:

732410 - Výlevky, umývadlá a drezy, z ne-
   hrdzavejúcej  ocele:

73241010 -- Na využitie v civilných lietadlách NAR 32.- 7.5
73241090 -- Ostatné NAR 32.- 7.5

- Vane:
73242100 -- Z liatiny, tiež smaltované NAR 32.- 7.5
73242900 -- Ostatné NAR 32.- 7.5
732490 - Ostatné, vrátane častí a súčastí:
73249010 -- Sanitárne výrobky (s výnimkou čas-

    tí a súčastí z nich), určené na vy-
    užitie v civilných lietadlách NAR 30.- 7.3

73249090 -- Ostatné NAR 30.- 7.3

7325 Ostatné liate výrobky zo železa
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alebo z ocele:

732510 - Z nekujnej  liatiny:
73251050 -- Padacie poklopy a telesá ventilov UNS 20.- 5.8

-- Ostatné:
* 73251092 --- Výrobky na splaškové, vodné a po-

     dobné systémy UNS 20.- 5.8
73251099 --- Ostatné UNS 20.- 5.8

- Ostatné:
73259100 -- Mlecie gule a podobné výrobky

    do drvičov a mlynov UNS 25.- 6.1
732599 -- Ostatné:
73259910 --- Z kujnej  liatiny UNS 20.- 5.4
73259990 --- Ostatné UNS 20.- 5.4

7326 Ostatné výrobky zo železa alebo
z ocele:

- Kované alebo razené (lisované),
  ale iným spôsobom ïalej  neupravené:

73261100 -- Mlecie gule a podobné výrobky
    do drvičov a mlynov UNS 34.- 7.8

732619 -- Ostatné:
73261910 --- Kované v otvorenej  zápustke UNS 52.- 8.9
73261990 --- Ostatné UNS 52.- 8.9
732620 - Výrobky zo železného alebo oce¾o-

   vého drôtu:
73262010 -- Určené na využitie v civilných lieta-

    tadlách UNS 35.- 7.9
-- Ostatné:

73262030 --- Malé klietky a voliéry UNS 35.- 7.9
73262050 --- Drôtené koše UNS 35.- 7.9
73262090 --- Ostatné UNS 35.- 7.9
732690 - Ostatné:
73269010 -- Tabatierky, cigaretové púzdra, ka-

    zety a púzdra na kozmetiku a pú-
    der a podobné vreckové predmety UNS 36.- 8.-

73269030 -- Rebríky a schody UNS 36.- 8.-
73269040 -- Palety a podobné plošiny na ma-

    nipuláciu s tovarom UNS 36.- 8.-
73269050 -- Bubny a cievky na káble, hadice a pod. UNS 36.- 8.-
73269060 -- Vetráky, iné ako mechanické;

    ž¾aby, háky a podobný tovar pre
    stavebný priemysel UNS 36.- 8.-

73269070 -- Koše a podobné výrobky z plechu, UNS 36.- 8.-
    používané na filtrovanie vody na
    vstupe do opadu

73269080 -- Konektory pre káble z optických
    vlákien UNS 36.- 8.-
-- Ostatné výrobky zo železa alebo
     z ocele:

73269091 --- Kované v otvorenej  zápustke UNS 36.- 8.-
73269093 --- Kované v uzatvorenej  zápustke UNS 36.- 8.-
73269095 --- Sintrované UNS 36.- 8.-
73269097 --- Ostatné UNS 36.- 8.-
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74. kapitola

Meï a výrobky z medi

Poznámka

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy tento význam:
a) Rafinovaná meï

Kov obsahujúci najmenej 99,85 % hmotnosti medi;
alebo
kov obsahujúci najmenej 97,5 % hmotnosti medi za predpokladu, že obsah hmotnosti ani jedného z prvkov
nepresahuje limity uvedené v tejto tabu¾ke:

OSTATNÉ PRVKY

b) Zliatiny medi
Kovové materiály, iné ako nerafinovaná meï, v ktorých hmotnos� medi prevažuje nad hmotnos�ou každého
z ostatných prvkov za predpokladu, že
I. hmotnos� obsahu aspoň jedného z ostatných prvkov je vyššia ako limit v tabu¾ke; alebo

II. celková hmotnos� obsahu ostatných prvkov presahuje 2,5 %.
c) Predzliatiny 

Obsahujúce okrem iných prvkov viac ako 10 % hmotnosti medi, ktoré sú prakticky nekujné a používajú sa
ako prísady na výrobu iných zliatin alebo ako deoxidačné činidlá, na odsírenie alebo na podobné účely
v kovohutníctve. Fosfid medi (fosforová meï) obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti fosforu patrí však do čísla
2848.

d) Tyče a prúty
Valcované, pretláčané, �ahané alebo kované výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch, s plným a rovnomerným
prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika alebo štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo
pravidelného vypuklého mnohouholníka (vrátane v tvare „splošteného kruhu“ a „upraveného obdĺžnika“,
ktorého dve proti¾ahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a
rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma�
zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare obdĺžnika (tiež „upraveného
mnohouholníka“) presahuje jednu desatinu ich šírky. Výraz tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých
tvarov a rozmerov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte ïalej opracovávajú (inak ako jednoduchým prirezaním
alebo odstránením okovín), za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo
výrobkov zaradených do iných čísiel.
Predliatky na valcovanie drôtu a predvalky so zúženými (zašpicatenými) alebo inak upravenými koncami,
aby sa ¾ahšie vkladali do strojov na ïalšie spracovanie, napr. na valcovaný drôt alebo na rúrky, sa považujú
za netvárnenú meï čísla 7403.

e) Profily
Valcované, pretláčané, �ahané, kované alebo tvárnené výrobky, tiež vo zvitkoch, rovnomerného prierezu po

Prvok   Najvyšší percentuálny
hmotnostný obsah [%]

Ag
As
Cd
Cr
Mg
Pb
S
Sn
Te
Zn
Zr

striebro
arzén
kadmium
chróm
horčík
olovo
síra
cín
telúr
zinok
zirkónium

  0,25
0,5
1,3
1,4
0,8
1,5
0,7
0,8
0,8
1,0
0,3

Každý z ostatných prvkov*) 0,3

*) Ostatné prvky sú napríklad: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si
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celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej z definícií tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr alebo
rúrok. Výraz tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte
dodatočne opracovávali, inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín za predpokladu, že
týmto opracovaním nezískali charakter výrobkov iných čísiel.

f) Drôty
Valcované, pretláčané alebo �ahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej  dĺžke
v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého
mnohouholníka (vrátane v tvare „splošteného kruhu“, „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé strany
tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom
v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke.
Hrúbka výrobkov pravouhlého prierezu (vrátane prierezu v tvare „upraveného obdĺžnika“) prekračuje jednu
desatinu ich šírky.
Pri výklade čísla 7414 sa výraz „drôt“ vz�ahuje len na výrobky, či už sú vo zvitkoch, alebo nie, ktoré majú
prierez akéhoko¾vek tvaru, ale žiaden z rozmerov tohto prierezu nesmie presahova� 6 mm.

g) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie
Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky čísla 7403), tiež vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako
štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé
strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve proti¾ahlé strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné),
s rovnakou hrúbkou, ktoré majú:
— obdĺžnikový (tiež štvorcový) tvar s hrúbkou nepresahujúcou desatinu šírky,
— iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a ktoré sú akejko¾vek ve¾kosti za predpokladu, že nenadobúdajú
  charakter výrobkov zaradených do iných čísiel.
Čísla 7409 a 7410 zahŕňajú okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom
(napr. s drážkami, rebrovaním, kockami, kvapkami, perličkami, mriežkovaním, kosoštvorcami) a výrobky,
ktoré sú dierkované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), za predpokladu, že týmto opracovaním
nenadobudli charakter predmetov alebo výrobkov iných čísiel.

h) Rúry a rúrky
Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej svojej dĺžke
v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mno-
houholníka, s rovnomernou hrúbkou steny.
Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého
mnohouholníka, ktoré môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke, sa tiež pokladajú za rúry a rúrky za
predpokladu, že ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredné a majú rovnaký tvar a orientáciu. Rúry
a rúrky s uvedenými prierezmi môžu by� leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vŕtané, zúžené
alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo s krúžkami.

Poznámka k položkám

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy uvedený význam:
a) Zliatiny na báze medi a zinku (mosadze)

Zliatiny medi a zinku obsahujúce aj ïalšie prvky. Ak obsahujú ïalšie prvky:
— hmotnos� zinku prevažuje nad hmotnos�ou každého z týchto ïalších prvkov,
— prípadný obsah niklu je menší ako 5 % hmotnosti [pozri zliatiny medi, niklu, zinku (alpaka, niklová mosadz)]
a
— prípadný obsah cínu je menší ako 3 % hmotnosti [pozri zliatiny medi a cínu (bronzy)].

b) Zliatiny na báze medi a cínu (bronzy)
Zliatiny medi a cínu, tiež obsahujúce ïalšie prvky. Ak obsahujú ïalšie prvky, potom hmotnos� cínu prevažuje
nad hmotnos�ou každého z týchto ïalších prvkov. V prípadoch, ak obsah cínu je 3 % alebo väčší, môže zinok
túto hmotnos� presahova�, musí však by� menšia ako 10 %.

c) Zliatiny na báze medi, niklu a zinku (alpaka, niklová mosadz)
Zliatiny medi, niklu a zinku, tiež s ïalšími prvkami. Obsah niklu je 5 % hmotnosti alebo väčší [pozri zliatiny
medi a zinku (mosadze)].

d) Zliatiny na báze medi a niklu
Zliatiny medi a niklu, tiež s ïalšími prvkami, ale v žiadnom prípade neobsahujúce viac ako 1 % hmotnosti
zinku. Pokia¾ sú prítomné ešte ïalšie prvky, hmotnos� niklu prevažuje nad hmotnos�ou každého z týchto
prvkov.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

7401 Medený kamienok (medený lech);
cementová meï (zrážaná meï):

74011000 - Medený kamienok (medený lech); UNS bez cla bez cla
74012000 - Cementová meï (zrážaná meï) UNS bez cla bez cla

74020000 Nerafinovaná meï; medené anódy
na elektrolytickú rafináciu UNS bez cla bez cla

7403 Rafinovaná meï a zliatiny medi,
netvárnené:

- Rafinovaná meï:
74031100 -- Katódy a časti katód UNS bez cla bez cla
74031200 -- Predliatky na valcovanie drôtu UNS bez cla bez cla
74031300 -- Predvalky (sochory) UNS bez cla bez cla
74031900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

- Zliatiny medi:
74032100 -- Zliatiny na báze medi a zinku

    (mosadz) UNS bez cla bez cla
74032200 -- Zliatiny na báze medi a cínu (bronz) UNS bez cla bez cla
74032300 -- Zliatiny na báze medi a niklu (ku-

   pronikel) alebo na báze medi, nik-
   lu a zinku (alpaka, niklová mosadz) UNS bez cla bez cla

74032900 -- Ostatné zliatiny medi (okrem pred-
    zliatín čísla 7405) UNS bez cla bez cla

740400 Medené odpady a medený šrot:

74040010 - Z rafinovanej  medi UNS bez cla bez cla
- Zo zliatín medi:

74040091 -- Zo zliatín na báze medi a zinku
   (mosadz) UNS bez cla bez cla

74040099 -- Ostatné UNS bez cla bez cla

74050000 Predzliatiny medi UNS 7.5 bez cla

7406 Medený prášok a medené šupiny
(vločky):

74061000 - Prášok s inou ako lamelárnou štruktúrou UNS 25.- 6.5
74062000 - Prášok s lamelárnou štruktúrou; šupiny

  (vločky) UNS 30.- 7.1

7407 Medené tyče, prúty a profily:

74071000 - Z rafinovanej  medi UNS 12.- 4.-
- Zo zliatiny medi:

740721 -- Zo zliatiny na báze medi a zinku
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    (mosadz):
74072110 --- Tyče a prúty UNS 14.- 4.8
74072190 --- Profily UNS 14.- 4.8
740722 -- Zo zliatiny na báze medi a niklu (kupro-

    niklu) alebo zliatiny na báze medi, ni-
    klu, zinku (alpaky, niklové mosadze):

74072210 --- Zliatiny na báze medi a niklu (kupro-
     nikel) UNS 11.- 3.9

74072290 --- Zliatiny na báze meï-nikel-zinok
     (alpaka, niklová mosadz) UNS 11.- 3.9

74072900 -- Ostatné UNS 8.- 3.-

7408 Medené drôty:

- Z rafinovanej  medi:
74081100 -- S prierezom, ktorého najväčší roz-

    mer presahuje 6 mm UNS 11.- 4.-
740819 -- Ostatné:
74081910 --- Ktorého maximálny prierezový

     rozmer presahuje 0,5 mm UNS 22.- 5.5
74081990 --- Ktorého maximálny prierezový

     rozmer nepresahuje 0,5 mm UNS 22.- 5.5
- Zo zliatin medi:

74082100 -- Zo zliatin na báze medi a zinku
    (mosadze) UNS 10.- 2.5

74082200 -- Zo zliatin na báze medi a niklu
    (kuproniklu) alebo zo zliatin na bá-
     ze medi, niklu a zinku (alpaky,
     niklové mosadze) UNS 17.- 4.9

74082900 -- Ostatné UNS 10.- 3.-

7409 Medené dosky, plechy a pásy,
s hrúbkou presahujúcou 0,15 mm:

- Z rafinovanej medi:
74091100 -- Vo zvitkoch UNS 11.- 4.-
74091900 -- Ostatné UNS 11.- 4.-

- Zo zliatin na báze medi a zinku
  (mosadze):

74092100 -- Vo zvitkoch UNS 11.- 4.-
74092900 -- Ostatné UNS 11.- 4.-

- Zo zliatin na báze medi a cínu
  (bronzu):

74093100 -- Vo zvitkoch UNS 11.- 4.-
74093900 -- Ostatné UNS 11.- 4.-
740940 - Zo zliatin na báze medi a niklu

   (kuproniklu) alebo zliatin na báze
   medi, niklu a zinku (alpaky, niklové
   mosadze):

74094010 -- Zo zliatin na báze medi a niklu
   (meïnikel) UNS 11.- 4.-

74094090 -- Zo zliatin na báze meï-nikel-zinok
    (alpaka, niklová mosadz) UNS 11.- 4.-
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740990 - Z ostatných zliatin medi:
74099010 -- Vo zvitkoch UNS 11.- 4.-
74099090 -- Ostatné UNS 11.- 4.-

7410 Medené fólie (tiež potlačené alebo podlo-
žené papierom, lepenkou, kartónom,
plastmi alebo podobným podkladovým 
materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou
0,15 mm (okrem hrúbky pod-
ložky):

- Bez podložky:
74101100 -- Z rafinovanej medi UNS 36.- 8.-
74101200 -- Zo zliatin medi UNS 36.- 8.-

- Na podložke:
74102100 -- Z rafinovanej medi UNS 36.- 8.-
74102200 -- Zo zliatin medi UNS 36.- 8.-

7411 Medené rúry a rúrky:

741110 - Z rafinovanej  medi:
-- Rovné, s hrúbkou steny:

74111011 --- Prevyšujúcou 0,6 mm UNS 14.- 4.8
74111019 --- Nepresahujúcou 0,6 mm UNS 14.- 4.8
74111090 -- Ostatné UNS 14.- 4.8

- Zo zliatin medi:
741121 -- Zo zliatin na báze medi a zinku

    (mosadze):
74112110 --- Rovné UNS 14.- 4.8
74112190 --- Ostatné UNS 14.- 4.8
74112200 -- Zo zliatin na báze medi a niklu

    (kuproniklu) alebo zliatin na báze
     medi, niklu a zinku (alpaky, niklové
     mosadze) UNS 14.- 4.8

741129 -- Ostatné:
74112910 --- Rovné UNS 14.- 4.8
74112990 --- Ostatné UNS 14.- 4.8

7412 Príslušenstvo na rúry a rúrky (napr.
spojky, kolená, nátrubky), z medi:

74121000 - Z rafinovanej medi UNS 56.- 9.3
74122000 - Zo zliatin medi UNS 56.- 9.3

741300 Splietané lanká, káble, splietané
pásy a podobné výrobky z medi,
elektricky neizolované:

74130010 - S pripojeným príslušenstvom (fitingy),
   na použitie v civilných lietadlách UNS 34.- 7.8
- Ostatné:
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74130091 -- Z rafinovanej medi UNS 34.- 7.8
74130099 -- Zo zliatin medi UNS 34.- 7.8

7414 Tkaniny (tiež v nekonečných pá-
soch), mriežky a pletivo, z mede-
ného drôtu; plechová mriežkovina
z medi:

74142000 - Tkaniny UNS 10.- 3.8 -50
74149000 - Ostatné UNS 10.- 3.8 -50

7415 Klince, cvočky, pripináčky, skoby,
sponky (okrem výrobkov čísla 8305)
a podobné výrobky z medi alebo zo že-
leza alebo z ocele s medenými hlavič-
kami; skrutky, svorníky, matice, háč-
ky so závitom, nity, závlačky, prieč-
ne kliny, podložky (vrátane pružino-
vých podložiek) a podobné výrobky
z medi:

74151000 - Klince a cvočky, pripináčky, skoby
   a podobné výrobky UNS 5.- 1.5
- Ostatné výrobky, bez závitu:

74152100 -- Podložky (vrátane pružných pod-
    ložiek) UNS 15.- 5.-

74152900 -- Ostatné UNS 8.- 2.7
- Ostatné výrobky so závitom:

74153100 -- Závrtky (skrutky do dreva) UNS 15.- 5.-
74153200 -- Ostatné skrutky; svorníky  a matice UNS 15.- 5.-
74153900 -- Ostatné UNS 15.- 5.-

74160000 Medené pružiny UNS 8.5 3.3

74170000 Prístroje na varenie alebo kúrenie,
používané v domácnostiach, ne-
elektrické, ich časti a súčasti z medi NAR 25.- 6.6

7418 Stolové, kuchynské alebo iné výrobky
pre domácnos� a ich časti a súčasti
z medi; drôtiky na čistenie riadu
drôtené vankúšiky alebo vankúšiky na
čistenie, rukavice a podobné výrobky
z medi; sanitárne (hygienické) výrob-
ky a ich časti a súčasti z medi:

- Stolové, kuchynské alebo iné vý-
   robky pre domácnos� a ich časti
   a súčasti; drôtiky na čistenie riadu
   a drôtené vankúšiky alebo vankúšiky
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   na čistenie, rukavice a podobné vý-
   robky:

74181100 -- Drôtiky na riad a drôtené vankúšiky
    alebo vankúšiky na čistenie, rukavice
    a podobné výrobky UNS 12.- 4.3

74181900 -- Ostatné UNS 12.- 4.3
74182000 - Sanitárne (hygienické) výrobky

   a ich časti a súčasti UNS 13.- 4.5

7419 Ostatné výrobky z medi:

74191000 - Re�aze, retiazky a ich časti a súčasti UNS 10.- 3.8 -50
- Ostatné:

74199100 -- Liate, tvarované, razené alebo ko-
    vané, ïalej však už nespracované UNS 19.- 5.8

74199900 -- Ostatné UNS 19.- 5.8
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75. kapitola

Nikel a výrobky z niklu

Poznámka

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy tento význam:
a) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, �ahané alebo kované výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch, s plným a rovnomerným
prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika alebo štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo
pravidelného vypuklého mnohouholníka (tiež v tvare „splošteného kruhu“ a „upraveného obdĺžnika“, ktorého
dve proti¾ahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné).
Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany
po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare obdĺžnika (tiež „upraveného mnohouholníka“)
presahuje jednu desatinu ich šírky. Výraz tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov,
ktoré sa po vlastnej výrobe ešte ïalej opracovávali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením
okovín), za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zaradených
do iných čísiel.

b) Profily
Valcované, pretláčané, �ahané, kované alebo tvarované výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom
po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej z definícií tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr
alebo rúrok. Výraz tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe
ešte dodatočne opracovávali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín), za predpokladu,
že týmto opracovaním nezískali charakter výrobkov iných čísiel.

c) Drôty
Valcované, pretláčané alebo �ahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej dĺžke
v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého
mnohouholníka (tiež v tvare „splošteného kruhu“, „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé strany
tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom
v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke.
Hrúbka výrobkov s pravouhlým prierezom (vrátane prierezu v tvare „upraveného obdĺžnika“) presahuje jednu
desatinu ich šírky.

d) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie
Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky čísla 7502), aj vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako
štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé
strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), s rovnomernou
hrúbkou, ktoré majú:
— obdĺžnikový (tiež štvorcový) tvar s hrúbkou nepresahujúcou jednu desatinu šírky,
— iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a akúko¾vek ve¾kos� za predpokladu, že nemajú charakter vý-
  robkov zaradených do iných čísiel.
Číslo 7506 zahŕňa medziiným aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom (napr.
s drážkami, s rebrovaním, s kockami, s kvapkami, s perličkami, s mriežkovaním a kosoštvorcami) a výrobky,
ktoré sú dierované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali
charakter predmetov alebo výrobkov iných čísiel.

e) Rúry a rúrky
Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej dĺžke v tvare
kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholní-
ka, s rovnomernou hrúbkou steny. Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, rovnostranného troju-
holníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholníka, ktoré môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke, sa
takisto považujú za rúry a rúrky za predpokladu, že ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a majú
rovnaký tvar a orientáciu.
Rúry a rúrky týchto prierezov môžu by� leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vŕtané, zúžené
alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo s krúžkami.

Poznámky k položkám

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy tento význam:
a) Nelegovaný nikel

Kov obsahujúci najmenej 99 % hmotnosti niklu a kobaltu za predpokladu, že:
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I. obsah kobaltu nepresahuje 1,5 % hmotnosti a
II. obsah ktoréhoko¾vek z ïalších prvkov nepresahuje limity hmotnosti uvedené v tejto tabu¾ke:

b) Zliatiny niklu
Kovové materiály, v ktorých hmotnos� niklu prevažuje nad hmotnos�ou každého z ostatných prvkov, za
predpokladu, že:
I. hmotnos� obsahu kobaltu presahuje 1,5 %,

II. hmotnos� obsahu aspoň jedného z ïalších prvkov je vyššia, ako je limit uvádzaný v tabu¾ke,
III. celková hmotnos� obsahu ïalších prvkov, s výnimkou niklu a kobaltu, presahuje 1 %.

2. Neberúc do úvahy ustanovenia poznámky 1 c) tejto kapitoly sa pri interpretácii položky 7508 10 termín „drôt“
pripúš�ajú len výrobky navinuté alebo nenavinuté, s akýmko¾vek tvarom priečneho prierezu, ak ich priečny
priemer nepresiahne 6 mm vo svojom najväčšom rozmere.

OSTATNÉ PRVKY

Prvok         
Najvyšší percentuálny
hmotnostný obsah [%]

Fe
O

železo
kyslík

0,5
0,4

Každý z ostatných prvkov 0,3
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7501 Niklový kamienok (lech), spekané
výrobky oxidu nikelnatého a iné
medziprodukty metalurgie niklu:

75011000 - Niklový kamienok (lech) UNS bez cla bez cla
75012000 - Spekané výrobky oxidu nikelnatého

   a iné medziprodukty metalurgie
   niklu UNS bez cla bez cla

7502 Nespracovaný nikel:

75021000 - Nelegovaný nikel UNS bez cla bez cla
75022000 - Zliatiny niklu UNS bez cla bez cla

750300 Niklové odpady a niklový šrot:

75030010 - Z nelegovaného niklu UNS bez cla bez cla
75030090 - Zo zliatin niklu UNS bez cla bez cla

75040000 Niklový prášok a niklové šupiny
(vločky) UNS 25.- 6.5

7505 Niklové tyče, prúty, profily a drôty:

- Tyče, prúty a profily:
75051100 -- Z nelegovaného niklu UNS 5.- 1.3 -100
75051200 -- Zo zliatin niklu UNS 8.- 2.- -100

- Drôty:
75052100 -- Z nelegovaného niklu UNS 5.- 1.3 -100
75052200 -- Zo zliatin niklu UNS 5.- 1.3 -100

7506 Niklové dosky, plechy, pásy a fólie:

75061000 - Z nelegovaného niklu UNS 7.- 1.6 -100
75062000 - Zo zliatin niklu UNS 10.- 2.7 -100

7507 Rúry a rúrky a príslušenstvo na ne
(napríklad spojky, kolená, nátrub-
ky) z niklu:

- Rúry a rúrky:
75071100 -- Z nelegovaného niklu UNS 8.- 2.6 -100
75071200 -- Zo zliatin niklu UNS 8.- 2.6 -100
75072000 - Príslušenstvo na rúry a rúrky UNS 8.- 2.6 -100

7508 Ostatné výrobky z niklu:

75081000 - Tkaniny, mriežky a pletivá z niklového
   drôtu UNS 12.- 4.3

75089000 - Ostatné UNS 12.- 4.3
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76. kapitola

Hliník a výrobky z hliníka

Poznámka

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy tento význam:
a) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, �ahané alebo kované výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch, s plným a rovnomerným
prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika alebo štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo
pravidelného vypuklého mnohouholníka (tiež v tvare „splošteného kruhu“ a „upraveného obdĺžnika“, ktorého
dve proti¾ahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné).
Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany
po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare obdĺžnika (tiež „upraveného mnohouholníka“)
presahuje jednu desatinu ich šírky. Výraz tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov,
ktoré sa po vlastnej výrobe ešte ïalej opracovávali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením
okovín), za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zaradených
do iných čísiel.

b) Profily
Valcované, pretláčané, �ahané, kované alebo tvarované výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom
po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej z definícií tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr
alebo rúrok. Výraz tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe
ešte dodatočne opracovávali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín), za predpokladu,
že týmto opracovaním nezískali charakter výrobkov iných čísiel.

c) Drôty
Valcované, pretláčané alebo �ahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej  dĺžke
v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého
mnohouholníka (tiež v tvare „splošteného kruhu“, „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé strany
tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom
v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke.
Hrúbka výrobkov s pravouhlým prierezom (vrátane prierezu v tvare „upraveného obdĺžnika“) presahuje jednu
desatinu ich šírky.

d) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie
Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky čísla 7601), aj vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako
štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé
strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), rovnomernej
hrúbky, ktoré majú:
— obdĺžnikový (tiež štvorcový) tvar s hrúbkou nepresahujúcou jednu desatinu šírky,
— iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a akúko¾vek ve¾kos� za predpokladu, že nemajú charakter
výrobkov zaradených do iných čísiel.
Číslo 7606 a 7607 zahŕňa okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom
(napr. s drážkami, s rebrovaním, s kockami, s kvapkami, s perličkami, s mriežkovaním, s kosoštvorcami)
a výrobky, ktoré sú dierované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), za predpokladu, že týmto opracova-
ním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov iných čísiel.

e) Rúry a rúrky
Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej dĺžke v tvare
kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholní-
ka, s rovnomernou hrúbkou steny. Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, rovnostranného
trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholníka, ktoré môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke,
sa takisto považujú za rúry a rúrky za predpokladu, že ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a
majú rovnaký tvar a orientáciu. 
Rúry a rúrky s týmito prierezmi môžu by� leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vŕtané, zúžené
alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo s krúžkami.

Poznámky k položkám

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy tento význam:
a) Nelegovaný hliník
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Kov obsahujúci najmenej 99 % hmotnosti hliníka za predpokladu, že obsah akéhoko¾vek ïalšieho prvku
nepresahuje limity hmotnosti uvedené v tejto tabu¾ke:

b) Zliatiny hliníka
Kovové materiály, v ktorých hmotnos� hliníka prevláda nad každým prvkom za predpokladu, že:
I. hmotnos� obsahu aspoň jedného z ïalších prvkov alebo súhrnná hmotnos� obsahu železa a kremíka je väčšia,

ako je limit uvedený v tabu¾ke, alebo
II. celková hmotnos� ostatných prvkov presahuje 1 %.

2. S výhradou ustanovenia poznámky 1 c) sa na použitie položky 7616 91 „drôtom“ rozumejú iba výrobky, tiež vo
zvitkoch, s akýmko¾vek prierezom, ktorý nemá rozmer presahujúci 6 mm.

OSTATNÉ PRVKY

Prvok
Najvyšší percentuálny
hmotnostný obsah [%]

Fe + Si (železo a kremík)
Každý z ostatných prvkov1) 

0,5   
0,12)

1) Ostatné prvky sú napr.: Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
2) Podiel medi môže presahova� 0,1 %, nie však viac ako 0,2 % za
   predpokladu, že ani obsah chrómu, ani mangánu nepresahuje 0,05 %.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

7601 Surový (neopracovaný) hliník:

76011000 - Nelegovaný hliník UNS bez cla bez cla
760120 - Zliatiny hliníka:
76012010 -- Primárne UNS bez cla bez cla

-- Sekundárne:
76012091 --- V ingotoch alebo v kvapalnom stave UNS bez cla bez cla
76012099 --- Ostatné UNS bez cla bez cla

760200 Hliníkové odpady a hliníkový šrot:

- Odpady:
76020011 -- Zo sústruženia, ševingovania, vy-

    strihovania, frézovania, piliny z re-
    zania a pilovania, odpady z fareb-
    ných, povrchovo upravených,
    lepených alebo zváraných ple-
    chov a fólií s hrúbkou nepresahu-
    júcou 0,2 mm (okrem hrúbky pod-
    ložky) UNS bez cla bez cla

76020019 -- Ostatné (vrátane priemyslových
    odpadov) UNS bez cla bez cla

76020090 - Šrot UNS bez cla bez cla

7603 Hliníkový prášok a hliníkové šupiny
(vločky):

76031000 - Prášok nelamelárnej  štruktúry UNS 18.- 5.5
76032000 - Prášok lamelárnej štruktúry; šupiny

   (vločky) UNS 19.- 5.6

7604 Hliníkové tyče, prúty a profily:

760410 - Z nelegovaného hliníka:
76041010 -- Tyče a prúty UNS 15.- 5.-
76041090 -- Profily UNS 15.- 5.-

- Zo zliatin hliníka:
76042100 -- Duté profily UNS 14.- 4.8
760429 -- Ostatné:
76042910 --- Tyče a prúty UNS 15.- 5.-
76042990 --- Profily UNS 15.- 5.-

7605 Hliníkové drôty:

- Z nelegovaného hliníka:
76051100 -- S prierezom, ktorého najväčší roz-

    mer presahuje 7 mm UNS 15.- 5.-
76051900 -- Ostatné UNS 62.- 9.8

- Zo zliatin hliníka:
76052100 -- S prierezom, ktorého najväčší roz-

    mer presahuje 7 mm UNS 15.- 5.-
76052900 -- Ostatné UNS 62.- 9.8
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

7606 Hliníkové dosky, plechy a pásy,
s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm:

- Pravouhlého tvaru (vrátane štvor-
   cového

760611 -- Z nelegovaného hliníka:
76061110 --- Farbené, lakované alebo povrcho-

     vo upravené plastmi UNS 15.- 5.-
--- Ostatné s hrúbkou:

76061191 ---- Menšou ako 3 mm UNS 15.- 5.-
76061193 ---- 3 mm alebo väčšou, ale menšou

      ako 6 mm UNS 15.- 5.-
76061199 ---- 6 mm a väčšou UNS 15.- 5.-
760612 -- Zo zliatin hliníka:
76061210 --- Pásy na sklopné žalúzie UNS 15.- 5.-

--- Ostatné:
76061250 ---- Farbené, lakované alebo povrcho-

      vo upravené plastmi UNS 15.- 5.-
---- Ostatné s hrúbkou:

76061291 ----- Menšou ako 3 mm UNS 15.- 5.-
76061293 ----- 3 mm alebo väčšou, ale menšou

        ako 6 mm UNS 15.- 5.-
76061299 ----- 6 mm a väčšou UNS 15.- 5.-

- Ostatné:
76069100 -- Z nelegovaného hliníka UNS 15.- 5.-
76069200 -- Zo zliatin hliníka UNS 12.- 4.- -100

7607 Hliníkové fólie (tiež potlačené, pod-
ložené papierom, lepenkou, plast-
mi alebo podobným podkladovým
materiálom) s hrúbkou nepresahu-
júcou 0,2 mm (okrem hrúbky pod-
ložky):

- Bez podložky:
760711 -- Valcované, ale ïalej už neupravené:
76071110 --- S hrúbkou menšou ako 0,021 mm UNS 40.- 8.3
76071190 --- S hrúbkou 0,021 mm a väčšou,

     ale nepresahujúcou 0,2 mm UNS 40.- 8.3
760719 -- Ostatné:
76071910 --- S hrúbkou menšou ako 0,021 mm UNS 40.- 8.3

--- S hrúbkou 0,021 mm a väčšou,
     ale nepresahujúcou 0,2 mm:

76071991 ---- Samolepiace UNS 40.- 8.3
76071999 ---- Ostatné UNS 40.- 8.3
760720 - S podložkou:
76072010 -- S hrúbkou menšou ako 0,021 mm

    (okrem hrúbky podložky) UNS 40.- 8.3
-- S hrúbkou 0,021 mm a väčšou,
    ale nepresahujúcou 0,2 mm
    (okrem hrúbky podložky):

76072091 --- Samolepiace UNS 40.- 8.3
76072099 --- Ostatné UNS 40.- 8.3
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

7608 Hliníkové rúry a rúrky:

760810 - Z nelegovaného hliníka:
76081010 -- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

    vhodné na vedenie plynov a kva-
    palín, na použitie v civilných lie-
    tadlách UNS 14.- 4.8

76081090 -- Ostatné UNS 14.- 4.8
760820 - Zo zliatin hliníka:
76082010 -- S pripojeným príslušenstvom (fitingy),

    vhodné na vedenie plynov a kva-
    palín, na použitie v civilných lie-
    tadlách UNS 14.- 4.8
-- Ostatné:

76082030 --- Zvárané UNS 14.- 4.8
--- Ostatné:

76082091 ---- Po pretláčaní už ïalej neopra-
       cované UNS 14.- 4.8

76082099 ---- Ostatné UNS 14.- 4.8

76090000 Príslušenstvo na rúry a rúrky (napr.
spojky, kolená a nátrubky)  z hliníka UNS 10.- 3.8 -100

7610 Hliníkové konštrukcie (okrem monto-
vaných stavieb čísla 9406 a časti
konštrukcií, veže, stožiare, s�ažne, pi-
liere, stĺpy, strechy, strechové rámové
konštrukcie, dvere, okná a ich rámy,
zárubne, dverové prahy, stĺpové zá-
bradlia, piliere a stĺpky; hliníkové
dosky, tyče, profily, rúrky a podobné
výrobky, upravené na konštrukcie:

76101000 - Dvere, okná, ich rámy a zárubne
  a dverové prahy UNS 24.- 6.5

761090 - Ostatné:
76109010 -- Mosty a ich časti, veže a stožiare UNS 24.- 6.5
76109090 -- Ostatné UNS 24.- 6.5

76110000 Hliníkové nádrže, cisterny, kade a po-
dobné zásobníky na akéko¾vek ma-
teriály (okrem stlačeného alebo
skvapalneného plynu), s obsahom
presahujúcim 300 l, tiež vystrojené
vložkou alebo tepelnou izoláciou,
ale bez mechanického alebo tepel-
ného zariadenia UNS 21.- 6.1

7612 Hliníkové sudy, barely, plechovky,
škatule alebo podobné zásobníky
(vrátane pevných alebo stlačite¾-
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

ných valcovitých [rúrkovitých] zá-
sobníkov) na akéko¾vek materiály
(okrem stlačeného alebo skvapal-
ného plynu), s obsahom nepresa-
hujúcim 300 l, tiež vystrojené vložkou
alebo tepelnou izoláciou, ale bez
mechanického alebo tepelného
zariadenia:

76121000 - Stlačite¾né, valcovité (rúrkovité)
   zásobníky UNS 24.- 6.5

761290 - Ostatné:
76129010 -- Pevné valcovité zásobníky UNS 34.- 7.8
76129020 -- Druh nádob používaných na

    aerosóly UNS 34.- 7.8
-- Ostatné s objemom:

76129091 --- 50 litrov alebo väčším UNS 34.- 7.8
76129098 --- Menším ako 50 litrov UNS 34.- 7.8

76130000 Hliníkové nádoby na stlačený alebo
skvapalnený plyn UNS 5.- 0.9 -100

7614 Lanká, laná, káble, splietané pásy
a podobné výrobky, z hliníka, bez
elektrickej   izolácie:

76141000 - S oce¾ovým jadrom (dušou) UNS 5.- 1.6
76149000 - Ostatné UNS 5.- 1.6 -100

7615 Stolové, kuchynské alebo iné vý-
robky pre domácnos� a ich časti
a súčasti, z hliníka; drôtiky na čis-
tenie riadu, drôtikovacie alebo
čistiace vankúšiky, rukavice a po-
dobné výrobky, z hliníka; sanitárne
(hygienické) výrobky a ich časti
a súčasti, z hliníka:

- Stolové, kuchynské alebo iné vý-
   robky pre domácnos� a ich časti
   a súčasti; drôtiky na čistenie ria-
   du a drôtikovacie alebo čistiace
   vankúšiky, rukavice a podobné 
   výrobky:

76151100 -- Drôtiky na riad a drôtikovacie alebo
    čistiace vankúšiky, rukavice a
    podobné výrobky UNS 44.- 8.5

761519 -- Ostatné:
76151910 --- Odlievané UNS 44.- 8.5
76151990 --- Ostatné UNS 44.- 8.5
76152000 - Sanitárne (hygienické) výrobky

   a ich časti a súčasti UNS 44.- 8.5



Strana 558 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 2956

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

7616 Ostatné výrobky z hliníka:

76161000 - Klince, pripínačky, skoby, sponky
   (okrem výrobkov čís. 8305), skrutky,
   svorníky, matice, háky so závitom,
   nity, priečne kliny, závlačky, pod-
   ložky a podobné výrobky UNS 44.- 8.5
- Ostatné:

76169100 -- Tkaniny, mriežkoviny a sie�oviny
     a pletivá z hliníkového drôtu UNS 26.- 6.6

761699 -- Ostatné:
76169910 --- Odlievané UNS 26.- 6.6
76169990 --- Ostatné UNS 26.- 6.6
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77. kapitola

Je vo¾ná, určená na eventuálnu potrebu harmonizovaného systému

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 2957



Strana 560 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

78. kapitola

Olovo a výrobky z olova

Poznámka

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy tento význam:
a) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, �ahané alebo kované výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch, s plným a rovnomerným
prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika alebo štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo
pravidelného vypuklého mnohouholníka (tiež v tvare „splošteného kruhu“ a „upraveného obdĺžnika“, ktorého
dve proti¾ahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné).
Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany
po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare obdĺžnika (tiež „upraveného mnohouholníka“)
presahuje jednu desatinu ich šírky. Výraz tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov,
ktoré sa po vlastnej výrobe ešte ïalej opracovávali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením
okovín), za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zaradených
do iných čísiel.

b) Profily
Valcované, pretláčané, �ahané, kované alebo tvarované výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom
po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej z definícií tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr
alebo rúrok. Výraz tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe
ešte dodatočne opracovávali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín), za predpokladu,
že týmto opracovaním nezískali charakter výrobkov iných čísiel.

c) Drôty
Valcované, pretláčané alebo �ahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej  dĺžke
v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého
mnohouholníka (tiež v tvare „splošteného kruhu“, „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé strany
tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom
v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke.
Hrúbka výrobkov pravouhlého prierezu (vrátane prierezu v tvare „upraveného obdĺžnika“) presahuje jednu
desatinu ich šírky.

d) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie
Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky čísla 7801), aj vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako
štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé
strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), rovnomernej
hrúbky, ktoré majú:
— obdĺžnikový (tiež štvorcový) tvar s hrúbkou nepresahujúcou jednu desatinu šírky,
— iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a akúko¾vek ve¾kos� za predpokladu, že nemajú charakter
výrobkov zaradených do iných čísiel.
Číslo 7804 zahŕňa okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom (napr.
s drážkami, s rebrovaním, s kockami, s kvapkami, s perličkami, s mriežkovaním, s kosoštvorcami) a výrobky,
ktoré sú dierované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali
charakter predmetov alebo výrobkov iných čísiel.

e) Rúry a rúrky
Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej dĺžke v tvare
kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholní-
ka, s rovnomernou hrúbkou steny. Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, rovnostranného troju-
holníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholníka, ktoré môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke, sa
takisto považujú za rúry a rúrky za predpokladu, že ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a majú
rovnaký tvar a orientáciu. 
Rúry a rúrky týchto prierezov môžu by� leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vŕtané, zúžené
alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo s krúžkami.

Poznámka k položkám

1. V tejto kapitole výraz „rafinované olovo“ znamená kov obsahujúci najmenej 99,9 % hmotnosti olova za
predpokladu, že podiel hmotnosti akéhoko¾vek ïalšieho prvku nie je vyšší, ako je limit uvedený v tejto  tabu¾ke.
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OSTATNÉ PRVKY

 

Prvok Najvyšší percentuálny
hmotnostný obsah [%] 

Ag
As
Bi
Ca
Cd
Cu
Fe
S
Sb
Sn
Zn

striebro
arzén
bizmut
vápnik
kadmium
meï
železo
síra
antimón
cín
zinok

0,02  
0,005
0,05  
0,002
0,002
0,08  
0,002
0,002
0,005
0,005
0,002

Každý z ostatných prvkov (napr. Te) 0,001
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

7801 Surové (neopracované) olovo:

78011000 - Rafinované olovo UNS 5.- bez cla -100
- Ostatné:

78019100 -- S obsahom antimónu s hmotnos�ou
    neprevažujúcou nad hmotnos�ou
    každého z ïalších prvkov UNS 5.- bez cla -100

780199 -- Ostatné:
78019910 --- Na rafináciu, obsahujúce 0,02 %

     alebo viac hmotnosti striebra (su-
     rové olovo) UNS 5.- bez cla -100
--- Ostatné:

78019991 ---- Zliatiny olova UNS 5.- bez cla -100
78019999 ---- Ostatné UNS 5.- bez cla -100

78020000 Olovené odpady a olovený šrot UNS 5.- 1.-

78030000 Olovené tyče, prúty, profily a drôty UNS 20.- 5.-

7804 Olovené dosky, plechy, pásy a fólie;
olovený prášok a olovené šupiny
(vločky):

- Dosky, plechy, pásy a fólie:
78041100 -- Plechy, pásy a fólie s hrúbkou

    (okrem hrúbky podložky) nepresa-
    hujúcou 0,2 mm UNS 10.- 3.- -100

78041900 -- Ostatné UNS 10.- 3.- -100
78042000 - Prášok a šupiny (vločky) UNS 26.- 6.6

78050000 Olovené rúry a rúrky a príslušenstvo
na ne (napr. spojky, kolená a nátrubky) UNS 70.- 10.-

780600 Ostatné výrobky z olova:

78060010 - Kontajnery s olovenou ochrannou
  vrstvou proti radiácii, na dopravu
  a ukladanie rádioaktívnych ma-
  teriálov UNS 40.- 6.4

78060090 - Ostatné UNS 40.- 6.4
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79. kapitola

Zinok a výrobky zo zinku

Poznámka

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy tento význam:
a) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, �ahané alebo kované výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch, s plným a rovnomerným
prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika alebo štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo
pravidelného vypuklého mnohouholníka (tiež v tvare „splošteného kruhu“ a „upraveného obdĺžnika“, ktorého
dve proti¾ahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné).
Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany
po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare obdĺžnika (tiež „upraveného mnohouholníka“)
presahuje jednu desatinu ich šírky. Výraz tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov,
ktoré sa po vlastnej výrobe ešte ïalej opracovávali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením
okovín), za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zaradených
do iných čísiel.

b) Profily
Valcované, pretláčané, �ahané, kované alebo tvarované výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom
po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej z definícií tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr
alebo rúrok. Výraz tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe
ešte dodatočne opracovávali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín), za predpokladu,
že týmto opracovaním nezískali charakter výrobkov iných čísiel.

c) Drôty
Valcované, pretláčané alebo �ahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej  dĺžke
v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého
mnohouholníka (tiež v tvare „splošteného kruhu“, „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé strany
tvoria  vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom
v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke.
Hrúbka výrobkov pravouhlého prierezu (vrátane prierezu v tvare „upraveného obdĺžnika“) presahuje jednu
desatinu ich šírky.

d) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie
Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky čísla 7901), aj vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako
štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé
strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), rovnomernej
hrúbky, ktoré majú:
— obdĺžnikový (tiež štvorcový) tvar s hrúbkou nepresahujúcou jednu desatinu šírky,
— iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a akúko¾vek ve¾kos� za predpokladu, že nemajú charakter
výrobkov zaradených do iných čísiel.
Číslo 7905 zahŕňa okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom (napr.
s drážkami, s rebrovaním, s kockami, s kvapkami, s perličkami, s mriežkovaním, s kosoštvorcami) a výrobky,
ktoré sú dierované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali
charakter predmetov alebo výrobkov iných čísiel.

e) Rúry a rúrky
Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej dĺžke v tvare
kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholní-
ka, s rovnomernou hrúbkou steny. Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, rovnostranného troju-
holníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholníka, ktoré môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke, sa
takisto považujú za rúry a rúrky za predpokladu, že ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a majú
rovnaký tvar a orientáciu. 
Rúry a rúrky týchto prierezov môžu by� leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vŕtané, zúžené
alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo s krúžkami.

Poznámka k položkám

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy tento význam:
a) Nelegovaný zinok

Kov obsahujúci najmenej 97,5 % hmotnosti zinku.
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b) Zliatiny zinku
Kovové materiály, v ktorých hmotnos� zinku prevažuje nad každým z ostatných prvkov za predpokladu, že
celková hmotnos� obsahu ïalších prvkov presahuje 2,5 %.

c) Zinkový prach
Prach získaný kondenzáciou zinkových pár, pozostávajúci z gu¾ovitých častíc, ktoré sú jemnejšie ako  zinkový
prášok. Najmenej 80 % hmotnosti týchto častíc prepadne sitom s ve¾kos�ou ôk 63 mikrometrov (mikrónov).
Musí obsahova� najmenej 85 % hmotnosti kovového zinku.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

7901 Surový (neopracovaný) zinok:

- Nelegovaný zinok:
79011100 -- Obsahujúci 99,99 % hmotnosti

    alebo viac zinku UNS bez cla bez cla
790112 -- Obsahujúci menej  ako 99,99 %

    hmotnosti zinku:
79011210 --- Obsahujúci 99,95 % alebo viac,

     ale menej ako  99,99 % hmotnosti
     zinku UNS bez cla bez cla

79011230 --- Obsahujúci 98,5 % alebo viac,
      ale menej ako  99,95 % hmotnosti
      zinku UNS bez cla bez cla

79011290 --- Obsahujúci 97,5 % alebo viac,
     ale menej ako  98,5 % hmotnosti
     zinku UNS bez cla bez cla

79012000 - Zliatiny zinku UNS bez cla bez cla

79020000 Zinkové odpady a zinkový šrot UNS bez cla bez cla

7903 Zinkový prach,  prášok a zinkové
šupiny (vločky):

79031000 - Zinkový prach UNS 25.- 6.5
79039000 - Ostatné UNS 25.- 6.5

79040000 Zinkové tyče, prúty, profily a drôty UNS 17.- 5.3

79050000 Zinkové dosky, plechy, pásy a fólie UNS 25.- 5.8

79060000 Zinkové rúry a rúrky a príslušenstvo
na ne (napr. spojky, kolená, nátrubky) UNS 9.- 3,- -100

79070000 Ostatné výrobky zo zinku UNS 20.- 5.8
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80. kapitola

Cín a výrobky z cínu

Poznámka

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy tento význam:
a) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, �ahané alebo kované výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch, s plným a rovnomerným
prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika alebo štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo
pravidelného vypuklého mnohouholníka (tiež v tvare „splošteného kruhu“ a „upraveného obdĺžnika“, ktorého
dve proti¾ahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné).
Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany
po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare obdĺžnika (tiež „upraveného mnohouholníka“)
presahuje jednu desatinu ich šírky. Výraz tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov,
ktoré sa po vlastnej výrobe ešte ïalej opracovávali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením
okovín), za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zaradených
do iných čísiel.

b) Profily
Valcované, pretláčané, �ahané, kované alebo tvarované výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom
po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej z definícií tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr
alebo rúrok. Výraz tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe
ešte dodatočne opracovávali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín), za predpokladu,
že tým nezískali charakter výrobkov iných čísiel.

c) Drôty
Valcované, pretláčané alebo �ahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej  dĺžke
v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého
mnohouholníka (tiež v tvare „splošteného kruhu“, „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé strany
tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom
v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke.
Hrúbka výrobkov pravouhlého prierezu (vrátane prierezu v tvare „upraveného obdĺžnika“) presahuje jednu
desatinu ich šírky.

d) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie
Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky čísla 8001), aj vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako
štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane „upraveného obdĺžnika“, ktorého dve proti¾ahlé
strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), rovnomernej
hrúbky, ktoré majú:
— obdĺžnikový (tiež štvorcový) tvar s hrúbkou nepresahujúcou jednu desatinu šírky,
— iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a akúko¾vek ve¾kos� za predpokladu, že nemajú charakter
výrobkov zaradených do iných čísiel.
Čísla 8004 a 8005 zahŕňajú okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom
(napr. s drážkami, s rebrovaním, s kockami, s kvapkami, s perličkami, s mriežkovaním, s kosoštvorcami) a
výrobky, ktoré sú dierované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), za predpokladu, že týmto opracovaním
nezískali charakter predmetov alebo výrobkov iných čísiel.

e) Rúry a rúrky
Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej dĺžke v tvare
kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholní-
ka, s rovnomernou hrúbkou steny. Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, rovnostranného troju-
holníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholníka, ktoré môžu ma� zaoblené hrany po celej dĺžke, sa
takisto považujú za rúry a rúrky za predpokladu, že ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a majú
rovnaký tvar a orientáciu. 
Rúry a rúrky týchto prierezov môžu by� leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vŕtané, zúžené
alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo s krúžkami.

Poznámka k položkám

1. V tejto kapitole majú nasledujúce výrazy tento význam:
a) Nelegovaný cín
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Kov obsahujúci najmenej 99 % hmotnosti cínu za predpokladu, že hmotnos� podielu bizmutu a medi je
menšia, ako je limit uvedený v tejto tabu¾ke:

OSTATNÉ PRVKY

b) Zliatiny cínu
Kovové materiály, v ktorých hmotnos� cínu prevažuje nad všetkými ostatnými prvkami, za predpokladu, že:
I.  celkový podiel hmotnosti týchto ïalších prvkov presahuje 1 %, alebo
II. podiel hmotnosti bizmutu alebo medi je rovnaký alebo vyšší, ako je limit uvedený v tabu¾ke.

   Prvok
Najvyšší percentuálny
hmotnostný obsah [%]

Bi
Cu

bizmut
meï

0,1
0,4
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

8001 Surový (neopracovaný) cín:

80011000 - Nelegovaný cín UNS bez cla bez cla
80012000 - Zliatiny cínu UNS bez cla bez cla

80020000 Cínový odpad a šrot UNS bez cla bez cla

80030000 Cínové tyče, prúty, profily a drôty UNS 10.- 2.8 -100

80040000 Cínové dosky, plechy a pásy s hrúb-
kou presahujúcou 0,2 mm UNS 6.- 1.3 -100

800500 Cínové fólie (tiež potlačené alebo
podložené papierom, lepenkou,
plastmi alebo podobným podkladovým
materiálom) s hrúbkou (okrem hrúbky
podložky) nepresahujúcou 0,2 mm;
cínový prášok a cínové vločky (šupiny):

80050010 - Fólie UNS 6.- 2.- -100
80050020 - Prášok a vločky (šupiny) UNS 20.- 5.8

80060000 Cínové rúry, rúrky a príslušenstvo
k nim (napr. spojky, kolená, nátrubky) UNS 15.- 5.-

80070000 Ostatné výrobky z cínu UNS 10.- 2.9 -100
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81. kapitola

Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich

Poznámka k položkám

1. Poznámka 1 kapitoly 74, ktorá definuje „tyče a prúty“, „profily“, „drôty“ a „dosky, plechy, pásy a fólieő, platí
s príslušnými zmenami aj v tejto kapitole.
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8101 Volfrám a výrobky z neho, vrátane
odpadov a šrotu:

81011000 - Prášok UNS 5.- bez cla -100
- Ostatné:

810191 -- Surový (neopracovaný) volfrám,
    vrátane tyčí a prútov, získaných
    jednoduchým spekaním; odpady
    a šrot:

81019110 --- Surový volfrám, vrátane tyčí a prútov,
     získaných jednoduchým spekaním UNS bez cla bez cla

81019190 --- Odpady a šrot UNS bez cla bez cla
81019200 -- Tyče a prúty, iné ako získané jed-

     noduchým spekaním, profily, dosky,
     plechy, pásy a fólie UNS 5.- bez cla -100

81019300 -- Drôty UNS 5.- bez cla -100
81019900 -- Ostatné UNS 5.- bez cla -100

8102 Molybdén a výrobky z neho, vrátane
odpadov a šrotu:

81021000 - Prášok UNS 5.- bez cla -100
- Ostatné:

810291 -- Surový (neopracovaný) molybdén,
    vrátane tyčí a prútov, získaný
    jednoduchým spekaním; odpady  a
    šrot:

81029110 --- Surový molybdén, vrátane tyčí
     a prútov, získaných jednoduchým
     spekaním UNS bez cla bez cla

81029190 --- Odpady a šrot UNS bez cla bez cla
81029200 -- Tyče a prúty, iné ako získané jed-

    noduchým spekaním, profily, dosky,
    plechy, pásy a fólie UNS 5.- bez cla -100

81029300 -- Drôty UNS 5.- bez cla -100
81029900 -- Ostatné UNS 5.- bez cla -100

8103 Tantal a výrobky z neho, vrátane
odpadov a šrotu:

810310 - Surový (neopracovaný) tantal, vrá-
  tane tyčí a prútov, získaných jed-
   noduchým spekaním; odpady a
   šrot; prášok:

81031010 -- Surový tantal, vrátane tyčí a prútov,
    získaných jednoduchým spekaním;
    prášok UNS bez cla bez cla

81031090 -- Odpady a šrot UNS bez cla bez cla
810390 - Ostatné:
81039010 -- Tyče a prúty, iné ako vyrobené jed-

    noduchým spekaním, profily, drôty,
    dosky,  plechy, pásy a fólie UNS bez cla bez cla

81039090 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
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8104 Horčík a výrobky z neho, vrátane
odpadov a šrotu:

- Surový (neopracovaný) horčík:
81041100 -- Obsahujúci najmenej  99,8 % hmot-

    nosti horčíka UNS bez cla bez cla
81041900 -- Ostatné UNS bez cla bez cla
81042000 - Odpady a šrot UNS bez cla bez cla
81043000 - Triesky a granuly, triedené pod¾a

   ve¾kosti; prášok UNS 11.- 3.4 -100
81049000 - Ostatné UNS 10.- 3.2 -100

8105 Kobaltový kamienok (lech) a iné medzi-
produkty metalurgie kobaltu; kobalt
a výrobky z neho vrátane odpadov 
a šrotu:

810510 - Kobaltový kamienok (lech) a iné medzi-
  produkty metalurgie kobaltu; surový
  (neopracovaný) kobalt; odpady
  a šrot; prášok:

81051010 -- Kobaltový kamienok (lech) a iné medzi-
    produkty metalurgie kobaltu; surový
    prášok UNS bez cla bez cla

81051090 -- Odpady a šrot UNS bez cla bez cla
81059000 - Ostatné UNS 5.- bez cla -100

810600 Bizmut a výrobky z neho, vrátane
odpadov a šrotu:

81060010 - Surový bizmut; odpady a šrot; prášok UNS 5.- bez cla
81060090 - Ostatné UNS 5.- bez cla

8107 Kadmium a výrobky z neho, vrátane
odpadov a šrotu:

810710 - Surové (neopracované) kadmium;
   odpady a šrot; prášok:

81071010 -- Surové kadmium; prášok UNS bez cla bez cla
81071090 -- Odpady a šrot UNS bez cla bez cla
81079000 - Ostatné UNS 5.- bez cla -100

8108 Titan a výrobky z neho, vrátane
odpadov a šrotu:

810810 - Surový (neopracovaný) titan; odpa-
  dy a šrot; prášok:

81081010 -- Surový titan; prášok UNS bez cla bez cla
81081090 -- Odpady a šrot UNS bez cla bez cla
810890 - Ostatné:
81089010 -- Rúry a rúrky, s pripojeným príslušen-
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    stvom (fitingy), vhodné na vedenie 
    plynov a kvapalín, na použitie v civil-
    ných lietadlách UNS 5.- bez cla -100
-- Ostatné:

81089030 --- Tyče, prúty, profily a drôty UNS 5.- bez cla -100
81089050 --- Dosky, plechy, pásy a fólie UNS 5.- bez cla -100
81089070 --- Rúry a rúrky UNS 5.- bez cla -100
81089090 --- Ostatné UNS 5.- bez cla -100

8109 Zirkónium a výrobky z neho, vrátane
odpadov a šrotu:

810910 - Surové (neopracované) zirkónium;
  odpady a šrot; prášok:

81091010 -- Surové zirkónium; prášok UNS bez cla bez cla
81091090 -- Odpady a šrot UNS bez cla bez cla
81099000 - Ostatné UNS 5.- bez cla -100

811000 Antimón a výrobky z neho, vrátane
odpadov a šrotu:

- Surový antimón; odpady a šrot;
   prášok:

81100011 -- Surový antimón; prášok UNS 5.- bez cla
81100019 -- Odpady a šrot UNS 5.- bez cla
81100090 - Ostatné UNS 5.- bez cla

811100 Mangán a výrobky z neho, vrátane
odpadov a šrotu:

- Surový mangán; odpady a šrot;
   prášok:

81110011 -- Surový mangán; prášok UNS 5.- bez cla
81110019 -- Odpady a šrot UNS 5.- bez cla
81110090 - Ostatné UNS 5.- bez cla

8112 Berýlium, chróm, germánium, vanád,
gálium, hafnium, indium, niób, rénium
a tálium a výrobky z týchto kovov,
vrátane odpadov a šrotu:

- Berýlium:
811211 -- Surové (neopracované); odpady

    a šrot; prášok:
81121110 --- Surové; prášok UNS 5.- 0.9 -100
81121190 --- Odpady a šrot UNS 5.- 0.9 -100
81121900 -- Ostatné UNS 5.- 0.9 -100
811220 - Chróm:

-- Surový; odpady a šrot; prášok:
81122010 --- Zliatiny obsahujúce viac ako 10 %

     hmotnosti niklu UNS 5.- bez cla
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--- Ostatné:
81122031 ---- Surové; prášok UNS 5.- bez cla
81122039 ---- Odpady a šrot UNS 5.- bez cla
81122090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
811230 - Germánium:
81123020 -- Surové; prášok UNS 5.- bez cla
81123040 -- Odpady a šrot UNS 5.- bez cla
81123090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla
811240 - Vanád:

-- Surový; odpady a šrot; prášok:
81124011 --- Surový; prášok UNS 5.- bez cla -100
81124019 --- Odpady a šrot UNS 5.- bez cla -100
81124090 -- Ostatné UNS 5.- bez cla -100

- Ostatné:
811291 -- Neupravené; odpady a šrot; prášok:
81129110 --- Hafnium (celtium) UNS bez cla bez cla

--- Niób (columbium); rénium:
81129131 ---- Surové; prášok UNS bez cla bez cla
81129139 ---- Odpady a šrot UNS bez cla bez cla

--- Gálium; indium; tálium:
81129150 ---- Odpady a šrot UNS bez cla bez cla

---- Ostatné:
81129181 ----- Indium UNS bez cla bez cla
81129189 ----- Ostatné UNS bez cla bez cla
811299 -- Ostatné:
81129910 --- Hafnium (celtium) UNS 5.- bez cla -100
81129930 --- Niób (columbium); rénium UNS 5.- bez cla -100
81129990 --- Gálium; indium; tálium UNS 5.- bez cla -100

811300 Cermety a výrobky z nich, vrátane
odpadov a šrotu:

81130020 - Surové UNS 5.- bez cla -100
81130040 - Odpady a šrot UNS 5.- bez cla -100
81130090 - Ostatné UNS 5.- bez cla -100
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82. kapitola

Nástroje, náradie, nožiarske výrobky a jedáce príbory, zo základných kovov;
 ich časti a súčasti zo základných kovov

Poznámky

1. Táto kapitola okrem spájkovacích lámp, prenosných vyhní, brúsnych kotúčov s kostrou, súprav na manikúru
alebo na pedikúru a iných výrobkov čísla 8209 zahŕňa len výrobky s čepe¾ami, pracovnými hranami, pracovným
povrchom alebo s inou pracovnou čas�ou vyrobenou:
a) zo základného kovu;
b) z karbidov kovov a cermetov;
c) z drahokamov alebo z polodrahokamov (prírodných, syntetických alebo rekonštituovaných) vložených do

kovov, karbidov alebo do cermetov; alebo
d) z brúsnych materiálov na podložke zo základného kovu, ak výrobky majú rezné zuby, žliabkové lancety,

žliabky a podobné rezné časti zo základných kovov a ak si zachovali svoju podstatu a funkciu po aplikácii
brúsnych materiálov.

2. Časti výrobkov tejto kapitoly zo základného kovu sa zaraïujú medzi tieto výrobky okrem častí a súčastí, ktoré
sú vymenované zvláš�, ako aj porísk (rukovätí) a držiakov čísla 8466. Časti všeobecne použite¾né, ktoré sú
definované v poznámke 2 triedy XV, sú však z tejto kapitoly vylúčené.

Hlavy, čepele a nožíky elektrických holiacich strojčekov alebo strojčekov na strihanie vlasov sa zaraïujú do
čísla 8510.

3. Súpravy skladajúce sa z jedného alebo z nieko¾kých nožov čísla 8211 a z najmenej rovnakého počtu výrobkov
čísla 8215 sa zaraïujú do čísla 8215.
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8201 Ručné nástroje: rýle, lopaty, čakany,
škrabky, motyky, vidly a hrable; se-
kery, lesné sekáče a podobné nástroje na 
sekanie; záhradnícke nožnice a prerezá-
vače stromov všetkých druhov; kosy,
kosáky, dlhé nože na rezanie sena
alebo slamy, nožnice na strihanie
kríkov, kliny a ostatné ručné ná-
stroje používané v po¾nohospodár-
stve, záhradníctve alebo lesníctve:

82011000 - Rýle a lopaty NAR 22.- 5.6
82012000 - Vidly NAR 6.5 2.1 -100
82013000 - Čakany, škrabky, motyky a hrable NAR 22.- 5.6
82014000 - Sekery, lesné sekáče a podobné

   nástroje na sekanie NAR 18.- 4.8
82015000 - Záhradnícke a podobné nožnice ovládané

  jednou rukou (tiež nožnice na hydinu) NAR 19.- 5.2 -50
82016000 - Nožnice na pristrihovanie kríkov,

  záhradnícke a podobné nožnice,
  ovládané oboma rukami NAR 10.- 3.4 -100

82019000 - Ostatné ručné nástroje používané
   v po¾nohospodárstve, záhradníctve
   alebo lesníctve NAR 10.- 3.4 -100

8202 Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
(vrátane prerezávacích, drážkovacích
alebo neozubených pílových listov):

82021000 - Ručné píly NAR 8.5 3.- -100
82022000 - Pílové listy NAR 8.5 3.- -100

- Listy do kotúčových píl (vrátane
   prerezávacích alebo drážkovacích
   pílových listov):

82023100 -- S oce¾ovou pracovnou čas�ou NAR 8.5 3.- -100
82023900 -- Ostatné, vrátane častí NAR 8.5 3.- -100
82024000 - Listy do re�azových píl NAR 8.5 3.- -100

- Ostatné rezacie listy:
82029100 -- Rovné rezacie listy na rezanie kovov NAR 8.5 3.- -100
820299 -- Ostatné:

--- S oce¾ovou pracovnou čas�ou:
82029911 ---- Na opracovanie kovov NAR 8.5 3.- -100
82029919 ---- Na opracovanie iných materiálov NAR 8.5 3.- -100
82029990 --- S pracovnou čas�ou z iných ma-

      teriálov NAR 8.5 3.- -100

8203 Pilníky, rašple, kliešte všetkých druhov
(vrátane štikacích), pinzety, klieštiky,
nožnice na plech, rezače rúr, čapov,
dierkovacie kliešte a priebojníky a po-
dobné ručné nástroje:

82031000 - Pilníky, rašple a podobné nástroje NAR 22.- 5.6 -50
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820320 - Kliešte všetkých druhov (vrátane
  štikacích), pinzety, klieštiky a po-
  dobné nástroje:

82032010 -- Pinzety a depilačné klieštiky NAR 11.- 3.6 -100
82032090 -- Ostatné NAR 11.- 3.6 -100
82033000 - Nožnice na plech a podobné

   nástroje NAR 10.- 3.4 -100
82034000 - Rezače rúr, čapov, dierkovacie

   kliešte a priebojníky a podobné
   nástroje NAR 10.- 3.4 -100

8204 Ručné maticové a napínacie k¾úče
(vrátane dynamometrických k¾účov,
ale nie vrátane vratidiel na závitníky);
výmenné k¾účové nadstavce, tiež 
s rukovä�ou:

- Ručné maticové a napínacie k¾úče:
82041100 -- Nenastavite¾né NAR 15.- 4.5 -50
82041200 -- Nastavite¾né NAR 15.- 4.5 -50
82042000 - Výmenné k¾účové nadstavce, tiež

   s rukovä�ou NAR 15.- 4.5 -50

8205 Ručné nástroje (vrátane vsadených
sklenárskych diamantov), inde ne-
uvedené ani nezahrnuté; spájkova-
cie lampy; zveráky, úpinky a podob-
né nástroje, iné ako príslušenstvo
časti a súčasti obrábacích strojov;
nákovy; prenosné vyhne; ručné ale-
bo pedálmi ovládané brúsne kotúče
s konštrukciou

82051000 - Nástroje na vŕtanie a rezanie vonkaj-
   ších alebo vnútorných závitov NAR 20.- 4.9

82052000 - Kladivá a palice NAR 30.- 6.5
82053000 - Hoblíky, dláta, žliabkové (duté)

  dláta a podobné nástroje použí-
  vané na opracovanie dreva NAR 10.- 3.4 -100

82054000 - Skrutkovače NAR 30.- 6.5
- Ostatné ručné nástroje (vrátane skle-
   nárskych vsadených diamantov):

82055100 -- Nástroje používané v domácnosti NAR 46.- 7.8 -50
820559 -- Ostatné:
82055910 --- Náradie pre murárov, formovačov,

     cementárov, štukatérov a maliarov NAR 30.- 6.5 -50
82055930 --- Nitovacie pištole, nastre¾ovacie

     pištole a podobné nástroje pra-
     cujúce s výbušnou nábojnicou NAR 30.- 6.5 -50

82055990 --- Ostatné NAR 30.- 6.5 -50
82056000 - Spájkovacie lampy NAR 30.- 6.5 -50
82057000 - Zveráky, úpinky a podobné náradie NAR 20.- 4.9 -50
82058000 - Nákovy, prenosné vyhne, ručné
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   alebo pedálmi ovládané brúsne
   kotúče s konštrukciou NAR 30.- 6.5 -50

82059000 - Súpravy výrobkov z dvoch alebo
   nieko¾kých vyššie uvedených po-
   ložiek NAR 29.- 5.9 -50

82060000 Dva alebo nieko¾ko nástrojov čísiel 8202
až 8205, zostavené do súprav na predaj
v malom NAR 14.- 3.4 -100

8207 Vymenite¾né nástroje na ručné nára-
die, tiež mechanicky poháňané
alebo na obrábacie stroje (napr.
na lisovanie, razenie, dierovanie,
rezanie vonkajších a vnútorných
závitov, vŕtanie, vyvŕtavanie, pre�a-
hovanie, frézovanie, sústruženie alebo
upevňovanie skrutiek), vrátane
nástrojov na �ahanie alebo vytlá-
čanie kovov a vŕtanie hornín a sondáž
pri zemných prácach:

- Nástroje na vŕtanie hornín alebo sondáž
   pri zemných prácach:

82071300 -- S pracovnou čas�ou z cermetov NAR 10.- 4.9 -50
820719 -- Ostatné, vrátane častí:
82071910 --- S pracovnou čas�ou z diamantu

     alebo z aglomerovaného diamantu NAR 10.- 4.9 -50
82071990 --- Ostatné NAR 10.- 4.9 -50
820720 - Zápustky na �ahanie alebo vytlá-

   čanie kovov:
82072010 -- S pracovnou čas�ou z diamantu

    alebo z aglomerovaného diamantu NAR 10.- 4.9 -50
82072090 -- S pracovnou čas�ou z iných ma-

    teriálov NAR 10.- 4.9 -50
820730 - Nástroje na lisovanie, razenie alebo  die-

   rovanie:
82073010 -- Na obrábanie kovov NAR 14.- 4.9 -50
82073090 -- Ostatné NAR 14.- 4.9 -50
820740 - Nástroje na rezanie vnútorných

  a vonkajších závitov:
-- Na obrábanie kovov:

82074010 --- Nástroje na rezanie vnútorných závitov NAR 18.- 4.9 -50
82074030 --- Nástroje na rezanie vonkajších

     závitov NAR 18.- 4.9 -50
82074090 -- Ostatné NAR 18.- 4.9 -50
820750 - Nástroje na vŕtanie, iné ako na

   vŕtanie hornín:
82075010 -- S pracovnou čas�ou z diamantu

    alebo z aglomerovaného diamantu NAR 10.- 4.9 -50
-- S pracovnou čas�ou z iných materiálov:

82075030 --- Vrtáky do muriva NAR 10.- 4.9 -50
--- Ostatné:
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---- Na obrábanie kovov s pracovnou
       čas�ou:

82075050 ----- Z cermetov NAR 10.- 4.9 -50
82075060 ----- Z rýchloreznej  ocele NAR 10.- 4.9 -50
82075070 ----- Z iných materiálov NAR 10.- 4.9 -50
82075090 ---- Ostatné NAR 10.- 4.9 -50
820760 - Nástroje na vyvŕtavanie alebo pre�aho-

   vanie:
82076010 -- S pracovnou čas�ou z diamantu

    alebo z aglomerovaného diamantu NAR 14.- 4.9 -50
-- S pracovnou čas�ou z iných materiálov:
--- Nástroje na vyvŕtavanie:

82076030 ---- Na obrábanie kovov NAR 14.- 4.9 -50
82076050 ---- Ostatné NAR 14.- 4.9 -50

--- Nástroje na pre�ahovanie:
82076070 ---- Na obrábanie kovov NAR 14.- 4.9 -50
82076090 ---- Ostatné NAR 14.- 4.9 -50
820770 - Nástroje na frézovanie:

-- Na obrábanie kovov s pracovnou
    čas�ou:

82077010 --- Z cermetov NAR 18.- 4.9 -50
--- Z iných materiálov:

82077031 ---- So stopkou NAR 18.- 4.9 -50
82077035 ---- Valcové frézy NAR 18.- 4.9 -50
82077038 ---- Ostatné NAR 18.- 4.9 -50
82077090 -- Ostatné NAR 18.- 4.9 -50
820780 - Nástroje na sústruženie:

-- Na obrábanie kovov s pracovnou
    čas�ou:

82078011 --- Z cermetov NAR 10.- 4.9 -50
82078019 --- Z iných materiálov NAR 10.- 4.9 -50
82078090 -- Ostatné NAR 10.- 4.9 -50
820790 - Ostatné vymenite¾né nástroje:
82079010 -- S pracovnou čas�ou z diamantu

    alebo z aglomerovaného diamantu NAR 14.- 4.9 -50
-- S pracovnou čas�ou z iných materiálov:

82079030 --- Skrutkovače NAR 14.- 4.9 -50
82079050 --- Nástroje na rezanie ozubenia NAR 14.- 4.9 -50

--- Ostatné, s pracovnou čas�ou:
---- Z cermetov:

82079071 ----- Na obrábanie kovov NAR 14.- 4.9 -50
82079078 ----- Ostatné NAR 14.- 4.9 -50

---- Z iných materiálov:
82079091 ----- Na obrábanie kovov NAR 14.- 4.9 -50
82079099 ----- Ostatné NAR 14.- 4.9 -50

8208 Nože a rezacie čepele na stroje
alebo mechanické zariadenia:

82081000 - Na opracovanie kovov NAR 11.- 3.6 -100
82082000 - Na opracovanie dreva NAR 11.- 3.6 -100
820830 - Na kuchynské prístroje alebo na

  stroje používané v potravinárskom
  priemysle:
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82083010 -- Kotúčové nože (kruhové krájače) NAR 11.- 3.6 -100
82083090 -- Ostatné NAR 11.- 3.6 -100
82084000 - Na stroje používané v po¾nohospo-

  dárstve, záhradníctve alebo lesníctve NAR 11.- 3.6 -100
82089000 - Ostatné NAR 11.- 3.6 -100

820900 Doštičky, tyčinky, hroty a podobné časti
nástrojov, nemontované, z cermetov:

82090020 - Otočné rezacie vložky UNS 5.- 4.5 -50
82090080 - Ostatné UNS 5.- 4.5 -50

82100000 Ručne poháňané mechanické za-
riadenia, s hmotnos�ou 10 kg alebo
menšou, používané na prípravu,
upravovanie alebo podávanie jedál
alebo nápojov NAR 13.- 4.5 -50

8211 Nože s hladkou alebo zúbkovanou
rezacou čepe¾ou, vrátane lesných
sekáčov (iné ako nože čísla
8208) a ich čepele:

82111000 - Súpravy zostavených výrobkov NAR 13.- 3.4 -100
- Ostatné:

821191 -- Jedálenské nože s pevnou čepe¾ou:
82119130 --- Jedálenské nože s rukovä�ou a

     čepe¾ou z nehrdzavejúcej ocele NAR 8.- 2.3
82119180 --- Ostatné NAR 8.- 2.3
82119200 -- Ostatné nože s pevnou čepe¾ou NAR 19.- 5.2
82119300 -- Nože bez pevnej čepele NAR 26.- 6.1 -100
82119400 -- Čepele NAR 10.- 3.3 -100
82119500 -- Rukoväte zo základného kovu NAR 26.- 6.1 -50

8212 Britvy, holiace strojčeky a holiace
žiletky (vrátane polotovarov žiletiek
z ocele v pásoch):

821210 - Britvy a holiace strojčeky:
82121010 -- Bezpečné holiace strojčeky s pev-

    nými (nevymenite¾nými) čepie¾kami UNS 13.- 4.1 -50
82121090 -- Ostatné UNS 13.- 4.1 -50
82122000 - Bezpečné čepie¾ky do holiacich strojče-

   kov, vrátane polotovarov čepielok
   v pásoch UNS 22.- 5.6 -50

82129000 - Ostatné časti a súčasti UNS 14.- 4.2 -50

82130000 Nožnice (krajčírske a podobné)
a ich čepele NAR 15.- 2.4 -100



Strana 580 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 2978

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

8214 Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na
strihanie vlasov, mäsiarske alebo ku-
chynské sekáčiky, štiepacie sekery
a obojručné sekáčiky, nože na papier);
súpravy a náčinie na manikúru alebo
pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty):

82141000 - Nože na papier, otváracie nože na
   obálky, vyškrabovacie nožíky, ore-
   závadlá na ceruzky a čepele k nim UNS 13.- 2.9 -100

82142000 - Súpravy a náčinie na manikúru a pe-
  dikúru (vrátane pilníčkov na nechty) UNS 16.- 4.5 -50

82149000 - Ostatné UNS 28.- 6.1 -50

8215 Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky,
cukrárske lyžice, nože na ryby, nože
na krájanie masla,  klieštiky na cukor
a podobné kuchynské a jedálenské
výrobky:

821510 - Súpravy týchto výrobkov, obsahujú-
  ce aspoň jeden výrobok  plátovaný
   drahým kovom:

82151020 -- Obsahujúce iba výrobky plátované UNS 34.- 12.-
     drahým kovom
-- Ostatné:

82151030 --- Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 34.- 12.-
82151080 --- Ostatné UNS 34.- 12.-
821520 - Ostatné súpravy:
82152010 -- Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 34.- 12.-
82152090 -- Ostatné UNS 34.- 12.-

- Ostatné:
82159100 -- Plátované drahým kovom UNS 13.- 12.-
821599 -- Ostatné:
82159910 --- Z nehrdzavejúcej  ocele UNS 13.- 12.-
82159990 --- Ostatné UNS 13.- 12.-
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83. kapitola

Rôzne výrobky zo základných kovov

Poznámky

1. Na účely tejto kapitoly sa zaraïujú kovové časti výrobkov spoločne s výrobkami, ku ktorým patria. Výrobky zo
železa alebo z ocele čísiel 7312, 7315, 7317, 7318 alebo 7320 alebo podobné výrobky zo základného kovu
(kapitoly 74 až 76 a 78 až 81) sa nepovažujú za časti a súčasti výrobkov tejto kapitoly.

2. Na účely čísla 8302 sa výraz „riadiace kolieska“ vz�ahuje na výrobky, ktorých priemer (ráta sa aj s prípadnou
bandážou alebo s obručou) nepresahuje 75 mm, alebo na výrobky, ktorých priemer (ráta sa aj s prípadnou
bandážou alebo s obručou) presahuje 75 mm za predpokladu, že šírka kolesa alebo obruče je menšia ako 30 mm.
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8301 Visacie zámky a zámky (na k¾úč, na
kombináciu alebo elektrické),  zo
základného kovu; uzávery a uzáverové
rámy so vstavanými zámkami, zo zá-
kladného kovu; k¾úče na všetky dru-
hy vyššie uvedených zámkov, zo zá-
kladného kovu:

83011000 - Visacie zámky NAR 24.- 5.8 -50
83012000 - Zámky do dvier budov NAR 24.- 5.8 -50
83013000 - Zámky na nábytok NAR 24.- 5.8 -50
830140 - Ostatné zámky:

-- Zámky do domových dverí:
83014011 --- Valcové NAR 34.- 5.8 -50
83014019 --- Ostatné NAR 34.- 5.8 -50
83014090 -- Ostatné zámky NAR 34.- 5.8 -50
83015000 - Uzávery a uzáverové rámy so vstava-

   nými  zámkami NAR 24.- 5.8 -50
83016000 - Časti NAR 36.- 7.1 -50
83017000 - K¾úče (samostatné) NAR 14.- 4.3 -50

8302 Príchytky, kovanie a podobné vý-
robky zo základného kovu na náby-
tok, dvere, schodištia, okná, rolety,
na karosérie, na sedlársky tovar, kuf-
re, truhly a puzdrá a podobne; ve-
šiaky a háčiky na šaty, na klobúky
konzoly a podobné výrobky, zo zá-
kladného kovu; riadiace kolieska
s príchytkami, zo základných kovov;
zariadenia na automatické zatvára-
nie dverí zo základného kovu:

830210 - Závesy:
83021010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 36.- 4.5 -50
83021090 -- Ostatné UNS 36.- 4.5 -50
830220 - Riadiace kolieska:
83022010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 36.- 4.5 -50
83022090 -- Ostatné UNS 36.- 4.5 -50
83023000 - Ostatné príchytky, kovanie  a po-

   dobné výrobky na motorové vozidlá UNS 32.- 4.5 -50
- Ostatné príchytky, kovanie  a po-
   dobné výrobky:

83024100 -- Pre stavebníctvo UNS 36.- 4.5 -50
830242 -- Ostatný nábytok:
83024210 --- Na použitie v civilných lietadlách UNS 36.- 4.5 -50
83024290 --- Ostatné UNS 36.- 4.5 -50
830249 -- Ostatné:
83024910 --- Na použitie v civilných lietadlách UNS 32.- 4.5 -50
83024990 --- Ostatné UNS 32.- 4.5 -50
83025000 - Vešiaky a háčiky na šaty, na klobú-

   ky, konzoly a podobné výrobky UNS 28.- 4.5 -50
830260 - Zariadenia na automatické zatvá-

  ranie dverí:
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83026010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 44.- 4.5 -50
83026090 -- Ostatné UNS 44.- 4.5 -50

830300 Pancierované alebo spevnené bezpeč-
nostné schránky (sejfy); zosilnené skrin-
ky a dvere a depozitné bezpečnostné
zámky do zosilnených miestností, po-
kladne alebo skrinky na listiny a podobné
výrobky zo základných kovov:

83030010 - Pancierované alebo spevnené bezpečnostné
  schránky (sejfy) a zosilnené skrinky NAR 30.- 4.5 -50

83030030 - Pancierované alebo spevnené dvere
   depozitné a bezpečnostné zámky do zo-
   silnených miestností NAR 30.- 4.5 -50

83030090 - Pokladne alebo skrinky na listiny
   a podobne NAR 30.- 4.5 -50

83040000 Kartotékové skrine, zoraïovače spi-
sov, schránky na ukladanie papierov
alebo písacích pier, zásuvky na pe-
čiatky a podobné vybavenie kancelárií
alebo písacích stolov, zo základných
kovov, iné ako kancelársky nábytok
čísla 9403 UNS 30.- 6.1 -50

8305 Mechanika na zoraïovače spisov,
rýchloviazačov a dosiek vo¾nými
listami, drôtené spinky, spínacie rož-
ky, zošívacie drôtiky, štítky na regis-
tre a podobný kancelársky tovar,
zo základných kovov; zošívacie spinky
v pásoch (napr. na kancelárske po-
treby, čalúnicke výrobky, baliace
potreby), zo základného kovu:

83051000 - Mechanika na zoraïovače spisov,
  rýchloviazačov a dosiek s vo¾nými
  listami UNS 42.- 4.5 -50

83052000 - Zošívacie spinky v pásoch UNS 34.- 6.4 -50
83059000 - Ostatné, vrátane častí a súčastí UNS 42.- 4.5 -50

8306 Zvony, gongy a podobné výrobky,
neelektrické, zo základných kovov;
sošky a iné ozdobné predmety,
zo základných kovov; rámiky na foto-
grafie a obrazy, alebo podobné rámy zo 
základných kovov; zrkadlá zo základ-
ných kovov:

83061000 - Zvony, gongy a podobné výrobky UNS 16.- 4.9 -50
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- Sošky a podobné dekoračné pred-
   mety:

83062100 -- Plátované drahými kovmi UNS 36.- 7.1 -50
830629 -- Ostatné:
83062910 --- Medené UNS 36.- 7.1 -50
83062990 --- Z iných základných kovov UNS 36.- 7.1 -50
83063000 - Rámiky na fotografie alebo obrazy

   alebo podobné rámy; zrkadlá UNS 35.- 6.6 -50

8307 Hadice zo základných kovov, tiež
s príslušenstvom:

830710 - Zo železa alebo ocele:
83071010 -- S pripojeným príslušenstvom, na

    použitie v civilných  lietadlách UNS 32.- 6.7 -50
83071090 -- Ostatné UNS 32.- 6.7 -50
830790 - Z ostatných základných kovov:
83079010 -- S pripojeným príslušenstvom, na

    použitie v civilných lietadlách UNS 32.- 6.7 -50
83079090 -- Ostatné UNS 32.- 6.7 -50

8308 Uzávery, rámy alebo obruby s uzá-
vermi, pracky, spony, svorky, háčiky,
očká a podobné výrobky zo základ-
ných kovov na odevy, obuv, plachty,
brašnárske výrobky alebo na výstroj
iných výrobkov; duté nity a nity s roz-
štiepeným driekom, zo základného
kovu; perly a flitre zo základných
kovov:

83081000 - Svorky, háčiky a očká UNS 38.- 4.5 -50
83082000 - Duté nity a nity s rozštiepeným

   driekom UNS 8.- 4.5 -50
83089000 - Ostatné, vrátane častí a súčastí UNS 30.- 4.5 -50

8309 Zátky, viečka a uzávery fliaš 
(vrátane korunkových uzáve-
rov, korunkových čapov so závitom
a nalievacích zátok), odtrhovacie
kapsle (na uzávery fliaš), vrchnáky
so závitom, plomby a iné príslušen-
stvo obalov, zo základných kovov:

83091000 - Korunkové uzávery UNS 40.- 4.5 -50
830990 - Ostatné:
83099010 -- Kapsle z olova, kapsle z hliníka

    s priemerom presahujúcim 21 mm UNS 50.- 4.5 -50
83099090 -- Ostatné UNS 50.- 4.5 -50

83100000 Dosky (štíty) a doštičky (štítky)
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s orientačnými nápismi, s adresami
a podobné číslice, písmená a iné
značky, zo základných kovov
(iným ako čísla 9405) UNS 22.- 5.6 -50

8311 Drôty, tyčky, rúrky, dosky, elektródy
a podobné výrobky, zo základného
kovu alebo z karbidov kovov, po-
tiahnuté alebo plnené rozpúš�adla-
mi alebo tavidlami, na spájkovanie,
zváranie alebo nanášanie kovov
alebo karbidu kovu; drôty a tyče
z aglomerovaného prášku na meta-
lizáciu striekaním:

831110 - Potiahnuté elektródy na zváranie
   elektrickým oblúkom, zo základných
   kovov:

83111010 -- Zváracie elektródy s jadrom zo že-
    leza alebo ocele potiahnuté žia-
    ruvzdorným materiálom UNS 9.5 3.- -100

83111090 -- Ostatné UNS 9.5 3.- -100
83112000 - Plnené drôty a tyčky na zváranie

  elektrickým oblúkom, zo základných
  kovov UNS 16.- 4.4 -50

83113000 - Potiahnuté tyče a drôty s náplňou,
  zo základných kovov, na spájkova-
  nie alebo zváranie plameňom UNS 18.- 3.- -100

83119000 - Ostatné, vrátane častí a súčastí UNS 22.- 5.6 -50
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XVI. TRIEDA

STROJE A PRÍSTROJE, ELEKTRICKÉ ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI;
 PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU,

 PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU
 A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO K TÝMTO PRÍSTROJOM

Poznámky

1. Do tejto triedy nepatria:
a) dopravné pásy alebo prevodové remene z plastov kapitoly 39 alebo z vulkanizovaného kaučuku (číslo 4010),

alebo iné výrobky používané na výrobu strojových, mechanických alebo elektrických zariadení alebo na iné
technické účely z vulkanizovaného kaučuku, iného ako tvrdého kaučuku (číslo 4016);

b) výrobky z usne alebo z kompozitnej usne (číslo 4204), alebo z kožušín (číslo 4303), druhy používané
v strojárstve a na mechanické zariadenia alebo na iné technické účely;

c) cievky, dutinky, potáče, kužele, rúrky, kotúče a podobné výrobky z materiálov všetkých druhov (napr.
kapitoly 39, 40, 44, 48 alebo triedy XV);

d) dierované štítky na Jacquardove a podobné stroje (napr. kapitola 39 alebo 48 alebo trieda XV);
e) dopravné pásy alebo prevodové remene z textilných materiálov (číslo 5910), ako aj iné výrobky z textilných

materiálov na technické účely (číslo 5911);
f) drahokamy, polodrahokamy (prírodné, syntetické alebo rekonštituované) čísiel 7102 až 7104 alebo výrobky

vyrobené úplne z kameňov čísla 7116 s výnimkou nezostavených opracovaných zafírov a diamantov na
snímacie zariadenia (číslo 8522);

g) časti a súčasti všeobecne použite¾né v zmysle poznámky 2 triedy XV, zo základného kovu (trieda XV)
a podobné výrobky z plastov (kapitola 39);

h) vrtné rúry (číslo 7304);
ij) nekonečné pletivo a pásy z kovových drôtov alebo z kovových pásikov (trieda XV);
k) výrobky kapitol 82 a 83;
l) výrobky triedy XVII;

m) výrobky kapitoly 90;
n) hodiny, hodinky alebo iné výrobky kapitoly 91;
o) vymenite¾né nástroje čísla 8207 alebo kefy čísla 9603 tvoriace časti alebo súčasti strojov (číslo 9603), ako

aj podobné vymenite¾né nástroje treba zaradi� pod¾a prevažujúceho materiálu ich pracovnej časti (napr.
v kapitolách 40, 42, 43, 45 alebo 59 alebo v číslach 6804 či 6909);

p) výrobky kapitoly 95.

2. S výhradou ustanovení poznámky 1 tejto triedy, poznámky 1 kapitoly 84 a poznámky 1 kapitoly 85 časti
a súčasti strojov (ktoré nie sú čas�ami alebo súčas�ami výrobkov čísiel 8484, 8544, 8545, 8546 alebo 8547) sa
zaraïujú pod¾a týchto pravidiel:
a) časti a súčasti, ktoré sa zaraïujú ako výrobky do ktoréhoko¾vek čísla kapitol 84 a 85 (iné ako čísiel 8409,

8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 a 8548), majú by� vo všetkých prípadoch zaradené
do príslušných čísiel bez oh¾adu na stroj, ku ktorému patria;

b) ostatné časti a súčasti, ak sú vhodné na použitie výhradne alebo hlavne na jeden alebo na nieko¾ko strojov
toho istého čísla (vrátane čísiel 8479 alebo 8543), sa zaraïujú ako stroje, ku ktorým patria, alebo do
zodpovedajúcich čísiel 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 alebo 8538. Časti a súčasti, ktoré
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sú však najmä vhodné na použitie s výrobkami tak čísla 8517, ako aj čísiel 8525 až 8528, sa zaraïujú do
čísla 8517;

c) všetky ostatné časti a súčasti sa zaraïujú do čísiel 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529,
8538 a prípadne do čísiel 8485 alebo 8548.

3. Ak v texte nie je ustanovené inak, kombinácie strojov rôzneho druhu, ktoré majú pracova� spoločne a tvoria
spolu jediný celok, ako aj stroje, ktoré sú svojou konštrukciou určené na dve alebo viac funkcií, či už striedavých,
alebo doplnkových, sa zaraïujú pod¾a stroja, ktorý vykonáva hlavnú funkciu charakterizujúcu celok.

4. Ak stroj (tiež kombinácia strojov) pozostáva z jednotlivých komponentov (samostatných alebo vzájomne
prepojených potrubím, prevodovým zariadením, elektrickými káblami alebo iným zariadením) určených na to,
aby spoločne plnili funkciu ustanovenú v niektorom z čísiel kapitoly 84 alebo kapitoly 85, celok sa zaraïuje do
čísla zodpovedajúceho jeho funkcii.

5. Pri uplatňovaní týchto poznámok znamená výraz „stroj“ akéko¾vek stroje, strojové zariadenia, prístroje alebo
nástroje uvedené v číslach kapitol 84 alebo 85.

Doplnkové poznámky

1. Nástroje a zariadenia potrebné na montáž alebo na údržbu strojov a zariadení sú zaradené spolu s týmito strojmi
a zariadeniami, ak sa dodávajú s nimi. Vymenite¾né nástroje a zariadenia dodávané s týmito strojmi a zariade-
niami sa tiež zaraïujú spolu s nimi, ak tvoria čas� normálneho vybavenia strojov a zariadení a aj sa s nimi
obvykle predávajú.

2. Ak to colnica požaduje, účastník colného konania dodá v rámci colnej dokumentácie aj dokument obsahujúci
ilustrácie (napr. inštrukcie, prospekty, stránku z katalógu, fotografiu) a uvádzajúci normálny opis stroja alebo
zariadenia, jeho použitie a základnú charakteristiku. Ak sa stroj alebo zariadenie dodáva v rozloženom stave,
opis montáže a zoznam obsahu rôznych zásielok.

3. Ustanovenia všeobecného pravidla 2 a) platia rovnako na žiados� účastníka colného konania a pod¾a podmienok
ustanovených príslušnými úradmi na stroje a zariadenia predkladané po častiach.
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84. kapitola

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje;
 ich časti a súčasti

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) mlynské kamene, brusy a ostatné výrobky kapitoly 68;
b) stroje alebo prístroje (napr. čerpadlá) z keramických látok a keramické časti a súčasti strojov alebo prístrojov

z akéhoko¾vek materiálu (kapitola 69);
c) laboratórne sklo (číslo 7017); strojové zariadenia, prístroje alebo iné výrobky na technické účely a ich časti

a súčasti zo skla (čísla 7019 a 7020);
d) výrobky čísiel 7321 alebo 7322 a podobné výrobky zo základného kovu (kapitoly 74 až 76 alebo 78 až 81);
e) ručné elektromechanické nástroje čísla 8508 alebo elektromechanické domáce prístroje čísla 8509;
f) ručné mechanické zametače bez motorového pohonu (číslo 9603).

2. S výhradou ustanovenia poznámky 3 triedy XVI stroje a prístroje, ktoré môžu by� zaradené do jedného alebo
do viacerých čísiel 8401až 8424 a súčasne pod¾a opisu do čísiel 8425 až 8480 sa zaraïujú do svojich príslušných
čísiel.
Do čísla 8419 nepatria:
a) zariadenia na klíčenie rastlín, inkubátory alebo umelé liahne (číslo 8436);
b) stroje a prístroje na navlhčovanie zŕn v mlynoch (číslo 8437);
c) difúzne prístroje na získavanie cukrovej š�avy (melasy) (číslo 8438);
d) stroje a prístroje na tepelné spracovanie textilných priadzí, vlákien alebo hotových textilných výrobkov (číslo

8451);
e) prístroje a strojové zariadenia konštruované na mechanické operácie, pri ktorých má zmena teploty, aj keï

je nevyhnutná, len podružný význam.
Do čísla 8422 nepatria:
a) šijacie stroje na uzatváranie vriec alebo podobných obalov (číslo 8452);
b) kancelárske stroje a prístroje čísla 8472.
Do čísla 8424 nepatria:
tryskové tlačiarenské stroje a tlačiarne patriace do čísla 8443 alebo 8471.

3. Obrábacie stroje na obrábanie akéhoko¾vek materiálu, ktoré môžu by� zaradené tak do čísla 8456, ako aj do
čísiel 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 alebo 8465 sa zaraïujú do čísla 8456.

4. Do čísla 8457 sa zaraïujú iba obrábacie stroje na opracovanie kovov, iné ako sústruhy  (vrátane automatických
obrábacích centier), ktoré môžu robi� rôzne typy obrábacích operácií, a to buï:
a) pomocou automatickej výmeny obrábacích nástrojov zo zásobníka alebo z podobného zariadenia pod¾a

obrábacieho programu (obrábacie centrá);
b) automatickým použitím (súčasne alebo postupne) rôznych hláv obrábajúcich pevne upevnené obrobky (stroje

stavebnicovej konštrukcie, jednopolohové s pevným upínačom);
c) automatickým posuvom obrobkov k rôznym jednotkám hlavy (viacpolohový postupový obrábací stroj).

5. A. Výrazom „automatické stroje na spracovanie dát“ sa v zmysle čísla 8471 rozumejú:
a) číslicové stroje schopné

1. uklada� do pamäte program alebo programy spracované alebo aspoň uklada� do pamäte dáta bezpro-
stredne potrebné na realizáciu tohto alebo týchto programov;

2. ¾ubovo¾ne programova� v súlade s požiadavkami užívate¾a;
3. vykonáva� aritmetické úlohy stanovené užívate¾om;
4. vykonáva� bez ¾udského zásahu spracovaný program, ktorý od nich vyžaduje zmenu svojho vykonávania

logickým rozhodnutím počas spracovávania;
b) analógové stroje schopné simulova� matematické modely a obsahujúce najmenej: analógové prvky,

riadiace prvky a programovacie prvky;
c) hybridné stroje skladajúce sa buï z číslicového stroja s analógovými prvkami, alebo z analógového stroja

s číslicovými prvkami.
B. Automatické stroje na spracovanie dát môžu by� vo forme systémov skladajúcich sa z rôzneho počtu

oddelených jednotiek. S výhradou uvedenej časti E sa jednotka môže považova� za čas� celého systému, ak
spĺňa všetky tieto podmienky:
a) jej základné alebo hlavné použitie je v systéme automatického spracovania údajov;
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b) možno ju pripoji� k centrálnej spracovate¾skej jednotke buï priamo, alebo prostredníctvom jednej alebo
viacerých ïalších jednotiek;

c) je schopná prijíma� alebo odovzdáva� údaje v takej forme — kódy alebo signály, ktoré používa celý systém.
C. Samostatne predkladané jednotky pre automatické stroje na spracovanie údajov sa zaraïujú do čísla 8471.
D. Tlačiarne, klávesnice, súradnicové vstupné zariadenia, disketové a diskové pamä�ové jednotky, ktoré spĺňajú

ustanovenia časti B b) a B c), sa vždy zaraïujú ako jednotky čísla 8471.
E. Stroje vykonávajúce špeciálne funkcie, iné ako na spracovanie údajov, pracujúce v spojení so strojom na

spracovanie údajov, sú zaradené v čísle zodpovedajúcom ich špeciálnej funkcii alebo poprípade v iných
číslach.

6. Číslo 8482 sa okrem iného vz�ahuje na kalibrované leštené oce¾ové gu¾ôčky; ich minimálny a maximálny priemer
sa nelíši od nominálneho priemeru o viac ako 1 % alebo o viac ako 0,05 mm (platí menšia tolerancia). Ostatné
oce¾ové gu¾ôčky sú zaradené do čísla 7326.

7. Viacúčelové stroje sa zaraïujú pod¾a svojho základného účelu, akoby tento účel bol ich jediným účelom.
S výhradou poznámky 2 tejto kapitoly a poznámky 3 triedy XVI stroj s hlavnou funkciou, ktorá nie je opísaná
v žiadnom čísle, alebo stroj, pri ktorom sa nedá urči� hlavný účel, ak kontext nevyžaduje iné, sa zaraïuje do
čísla 8479. Do čísla 8479 patria aj zariadenia na výrobu povrazov alebo káblov (napr. spletacie, skrucovacie
stroje alebo stroje na splietanie káblov) z kovových drôtov, textilných vlákien alebo z iných materiálov, prípadne
z kombinácií týchto materiálov.

8. Na použitie čísla 8470 sa výrazom „vreckové prístroje“ rozumejú iba prístroje, ktorých ve¾kos� nepresahuje
170 x 110 x 45 mm.

Poznámky k položkám

1. Výrazom „systémy“ v zmysle položky 8471 49 sa rozumejú stroje a prístroje na automatické spracovanie údajov,
ktorých jednotky spĺňajú podmienky uvedené v poznámke 5 B) kapitoly 84 a ktoré obsahujú minimálne jednotku
centrálneho spracovania, jednu vstupnú jednotku (napr. klávesnicu alebo skener) a jednu výstupnú jednotku
(napr. displej alebo tlačiareň).

2. Položka 8482 40 sa vz�ahuje iba na ložiská s cylindrickými valčekmi s jednotným priemerom nepresahujúcim
5 mm a s dĺžkou, ktorá je najmenej trojnásobkom priemeru. Konce valčekov môžu by� zaoblené.

Doplnková poznámka

1. Pre účely podpoložiek 8407 10 a 8409 10 sa výraz „letecké motory“ vz�ahuje len na motory určené na spojenie
s vrtu¾ou alebo s rotorom.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

8401 Jadrové reaktory; nevyhorené (ne-
ožiarené) palivové články (kazety)
na jadrové reaktory; stroje a prístroje
na odde¾ovanie izotopov:

84011000 - Jadrové reaktory (Euraton) NAR 5.- 0.9 -100
84012000 - Stroje a prístroje na odde¾ovanie

   izotopov, ich časti a súčasti (Euraton) NAR 14.- 4.2 -50
84013000 - Nevyhorené (neožiarené) palivové

  články (kazety) (Euraton) NAR 5.- 0.9
* 84014000 - Časti a súčasti jadrových reaktorov 

   (Euratom) UNS 5.- 0.9 -100

8402 Generátory na výrobu vodnej alebo
inej pary - parné kotly (iné ako níz-
kotlakové kotly na ústredné kúrenie
schopné dodáva� tak teplú vodu, ako
aj  paru); kotly nazývané "na
prehriatu vodu":

- Generátory na výrobu vodnej
   alebo inej  pary (parné kotly):

84021100 -- Vodorúrové kotly vyrábajúce za
    hodinu viac ako 45 t pary NAR 22.- 5.6 -50

84021200 -- Vodorúrové kotly vyrábajúce za
    hodinu najviac 45 t pary NAR 22.- 5.6 -50

840219 -- Ostatné parné kotly, vrátane hyb-
    ridných kotlov:

84021910 --- Kotly s ohňovzdornými rúrkami NAR 22.- 5.6 -50
84021990 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
84022000 - Kotly nazývané "na prehriatu vodu" NAR 22.- 5.6 -50
84029000 - Časti a súčasti UNS 22.- 5.6 -50

8403 Kotly na ústredné kúrenie, iné ako
čísla 8402:

840310 - Kotly:
84031010 -- Z liatiny NAR 24.- 5.8 -50
84031090 -- Ostatné NAR 24.- 5.8 -50
840390 - Časti a súčasti:
84039010 -- Z liatiny UNS 24.- 5.8 -50
84039090 -- Ostatné UNS 24.- 5.8 -50

8404 Pomocné prístroje a zariadenia na
kotly čís. 8402 alebo 8403 (napr.
ohrievače vody tzv. ekonomizéry,
prehrievače pary, odstraňovače
sadzí, zariadenia na rekuperáciu
plynov); parné kondenzátory
alebo iné výkonné stroje na paru:

84041000 - Pomocné prístroje a zariadenia na
   kotly čísiel 8402 alebo 8403 UNS 24.- 5.6 -50

84042000 - Kondenzátory na parné stroje na
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

   vodnú  alebo  inú paru NAR 22.- 5.6 -50
84049000 - Časti a súčasti UNS 22.- 5.6 -50

8405 Plynové generátory na generátorový
alebo vodný plyn, tiež vybavené
čističmi plynov; vyvíjače acetylénu
generátory na vyvíjanie plynu 
mokrou cestou a podobné, tiež vyba-
vené čističmi plynov

84051000 Plynové generátory na generátorový
alebo vodný plyn, tiež vybavené
čističmi plynov; vyvíjače acetylénu
generátory na vyvíjanie plynu 
mokrou cestou a podobné, tiež vyba-
vené čističmi plynov NAR 10.- 2.8 -100

84059000 - Časti a súčasti UNS 10.- 2.8 -100

8406  Turbíny na vodnú a inú paru:

84061000 - Turbíny na pohon lodí NAR 5.- 1.4 -100
- Ostatné turbíny:

840681 -- S výkonom presahujúcim 40 MW:
84068110 --- Turbíny na vodnú paru na výrobu elektrinyNAR 10.- 1.4 -100
84068190 --- Ostatné NAR 10.- 1.4 -100
840682 -- S výkonom nepresahujúcim 40 MW:

--- Turbíny na vodnú paru na výrobu elektriny
     s výkonom:

84068211 ---- Nepresahujúcim 10 MW NAR 10.- 1.4 -100
84068219 ---- Presahujúcim 10 MW NAR 10.- 1.4 -100
84068290 --- Ostatné NAR 10.- 1.4 -100
840690 - Časti a súčasti:
84069010 -- Statorové lopatky, rotory a ich lopatky UNS 10.- 1.6 -100
84069090 -- Ostatné UNS 10.- 1.6 -100

8407 Vratné alebo rotačné zážihové
spa¾ovacie piestové motory: 

840710 - Letecké motory:
84071010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50
84071090 -- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50

- Motory na pohon lodí:
840721 -- Závesné motory:
84072110 --- S obsahom valcov nepresahujúcim

      325 cm3 NAR 17.- 4.8 -50
--- S obsahom valcov prevyšujúcim
     325 cm3:

84072191 ---- S výkonom nepresahujúcim 30 kW NAR 17.- 4.8 -50
84072199 ---- S výkonom  presahujúcim 30 kW NAR 17.- 4.8 -50
840729 -- Ostatné:
84072920 --- S výkonom  neprevyšujúcim 200 kW NAR 17.- 4.8 -50
84072980 --- S výkonom  prevyšujúcim 200 kW NAR 17.- 4.8 -50
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

- Vratné piestové motory typov
   používaných na pohon vozidiel
   kapitoly 87:

84073100 -- S obsahom valcov nepresahujúcim
    50  cm3 NAR 48.- 7.8 -50

840732 -- S obsahom valcov presahujúcim
    50 cm3, ale nepresahujúcim 250 cm3:

84073210 --- S obsahom valcov presahujúcim
     50 cm3, ale nepresahujúcim 125 cm3 NAR 48.- 7.8 -50

84073290 --- S obsahom valcov presahujúcim
     125 cm3, ale nepresahujúcim
     250 cm3 NAR 48.- 7.8 -50

840733 -- S obsahom valcov presahujúcim
    250 cm3, ale nepresahujúcim
    1000  cm3:

84073310 --- Na priemyselnú montáž:
     jednonápravových kultivačných
     malotraktorov položky 870110;
     motorových vozidiel čísiel 8703,
      8704 a 8705 NAR 48.- 7.8 -50

84073390 --- Ostatné NAR 48.- 7.8 -50
840734 -- S obsahom valcov presahujúcim

    1000  cm3:
84073410 --- Na priemyselnú montáž:

     jednonápravových kultivačných
     malotraktorov položky 870110;
     motorových vozidiel čísla 8703;
     motorových vozidiel čísla 8704
     s motorom s obsahom valcov men-
     ším ako 2800 cm3; motorových
     vozidiel čísla 8705 NAR 48.- 7.8 -50
--- Ostatné:

84073430 ---- Použité NAR 48.- 7.8 -50
---- Nové, s obsahom valcov:

84073491 ----- Nepresahujúcim 1500 cm3 NAR 48.- 7.8 -50
84073499 ----- Presahujúcim 1500 cm3 NAR 48.- 7.8 -50
840790 - Ostatné motory:
84079010 -- S obsahom valcov nepresahujúcim

    250 cm3 NAR 22.- 4.8 -50
-- S obsahom valcov presahujúcim
    250 cm3 :

84079050 --- Na priemyselnú montáž:
     jednonápravových kultivačných
     malotraktorov položky 870110;
     motorových vozidiel čísla 8703;
     motorových vozidiel čísla  8704 s motorom
     s obsahom valcov menším ako 2800 cm3;
     motorových vozidiel čísla 8705
--- Ostatné:

84079080 ---- S výkonom nepresahujúcim 10 kW NAR 22.- 4.8 -50
84079090 ---- Presahujúcim 10 kW NAR 22.- 4.8 -50

8408 Piestové vznetové motory (dieselové mo-
tory alebo motory so žiarovou hlavou):



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 593

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 2991
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

840810 - Lodné pohonné motory:
-- Použité:

84081011 --- Na námorné plavidlá čísiel 8901 až
     8906, lode na vlečenie iných
     lodí podpoložky 89040010 a voj-
     nové lode podpoložky 89060010 NAR 17.- 4.8 -50

84081019 --- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
-- Nové, s výkonom:
--- Nepresahujúcim 15 kW:

84081022 ---- Na námorné plavidlá čísiel 8901 až
       8906, lode na vlečenie iných
       lodí podpoložky 89040010 a voj-
       nové lode podpoložky 89060010 NAR 17.- 4.8 -50

84081024 ---- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
--- Prevyšujúcim 15 kW, ale nepre-
     sahujúcim 50 kW:

84081026 ---- Na námorné plavidlá čísiel 8901 až
       8906, lode na vlečenie iných
       lodí podpoložky 89040010 a voj-
       nové lode podpoložky 89060010 NAR 17.- 4.8 -50

84081028 ---- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
--- Presahujúcim 50 kW, ale nepre-
     sahujúcim 100 kW:

84081031 ---- Na námorné plavidlá čísiel 8901 až
       8906, lode na vlečenie iných
       lodí podpoložky 89040010 a voj-
       nové lode podpoložky 89060010 NAR 17.- 4.8 -50

84081039 ---- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
--- Presahujúcim 100 kW, ale nepre-
     sahujúcim 200 kW:

84081041 ---- Na námorné plavidlá čísiel 8901 až
      8906, lode na vlečenie iných
      lodí podpoložky 89040010 a voj-
      nové lode podpoložky 89060010 NAR 17.- 4.8 -50

84081049 ---- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
--- Presahujúcim 200 kW, ale nepre-
     sahujúcim 300 kW:

84081051 ---- Na námorné plavidlá čísiel 8901 až
      8906, lode na vlečenie iných
      lodí podpoložky 89040010 a voj-
      nové lode podpoložky 89060010 NAR 17.- 4.8 -50

84081059 ---- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
--- Presahujúcim 300 kW, ale nepre-
     sahujúcim 500 kW:

84081061 ---- Na námorné plavidlá čísiel 8901 až
      8906, lode na vlečenie iných
      lodí podpoložky 89040010 a voj-
      nové lode podpoložky 89060010 NAR 17.- 4.8 -50

84081069 ---- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
--- Presahujúcim 500 kW, ale nepre-
     sahujúcim 1000 kW:

84081071 ---- Na námorné plavidlá čísiel 8901 až
      8906, lode na vlečenie iných
      lodí podpoložky 89040010 a voj-
      nové lode podpoložky 89060010 NAR 17.- 4.8 -50
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84081079 ---- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
--- Presahujúcim 1000 kW, ale nepre-
     sahujúcim 5000 kW:

84081081 ---- Na námorné plavidlá čísiel 8901 až
      8906, lode na vlečenie iných
      lodí podpoložky 89040010 a voj-
      nové lode podpoložky 89060010 NAR 17.- 4.8 -50

84081089 ---- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
--- Presahujúcim 5000 kW:

84081091 ---- Na námorné plavidlá čísiel 8901 až
      8906, lode na vlečenie iných
      lodí podpoložky 89040010 a voj-
      nové lode podpoložky 89060010 NAR 17.- 4.8 -50

84081099 ---- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
840820 - Typy motorov používaných na po-

   hon vozidiel kapitoly 87:
84082010 -- Na priemyselnú montáž:

    jednonápravových kultivačných
    malotraktorov podpoložky 870110;
    motorových vozidiel čísla 8703;
    motorových vozidiel čísla 8704
    s motorom s obsahom valcov menším
    ako 2500 cm3; 
    motorových vozidiel čísla 8705 NAR 48.- 7.8 -50
-- Ostatné:
--- Na kolesové po¾nohospodárske
     alebo lesnícke traktory s výkonom:

84082031 ---- Nepresahujúcim 50 kW NAR 48.- 7.8 -50
84082035 ---- Presahujúcim 50 kW, ale nepresa-

       hujúcim 100 kW NAR 48.- 7.8 -50
84082037 ---- Presahujúcim 100 kW NAR 48.- 7.8 -50

--- Na ostatné vozidlá kapitoly 87
     s výkonom:

84082051 ---- Nepresahujúcim 50 kW NAR 48.- 7.8 -50
84082055 ---- Presahujúcim 50 kW, ale nepresa-

       hujúcim 100 kW NAR 48.- 7.8 -50
84082057 ---- Presahujúcim 100 kW, ale nepresa-

       hujúcim 200 kW NAR 48.- 7.8 -50
84082099 ---- Presahujúcim 200 kW NAR 48.- 7.8 -50
840890 - Ostatné motory:
84089010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 4.8 -50

-- Ostatné:
84089021 --- Na ko¾ajové trakcie NAR 22.- 4.8 -50

--- Ostatné:
84089029 ---- Použité NAR 22.- 4.8 -50

---- Nové, s výkonom:
84089031 ----- Nepresahujúcim 15 kW NAR 22.- 4.8 -50
84089033 ----- Presahujúcim 15 kW, ale nepresa-

        hujúcim 30 kW NAR 22.- 4.8 -50
84089036 ----- Presahujúcim 30 kW, ale nepresa-

        hujúcim 50 kW NAR 22.- 4.8 -50
84089037 ----- Presahujúcim 50 kW, ale nepresa-

        hujúcim 100 kW NAR 22.- 4.8 -50
84089051 ----- Presahujúcim 100 kW, ale nepresa-

        hujúcim 200 kW NAR 22.- 4.8 -50
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84089055 ----- Presahujúcim 200 kW, ale nepresa-
        hujúcim 300 kW NAR 22.- 4.8 -50

84089057 ----- Presahujúcim 300 kW, ale nepresa-
        hujúcim 500 kW NAR 22.- 4.8 -50

84089071 ----- Presaujúcim 500 kW, ale nepresa-
        hujúcim 1000 kW NAR 22.- 4.8 -50

84089075 ----- Presahujúcim 1000 kW, ale nepresa-
        hujúcim 5000 kW NAR 22.- 4.8 -50

84089099 ----- Presahujúcim 5000 kW NAR 22.- 4.8 -50

8409 Časti a súčasti určené prevažne
alebo výhradne na motory čísiel 8407
alebo 8408:

840910 - Na letecké motory:
84091010 -- Na motory používané v civilných

    lietadlách UNS 17.- 4.8 -50
84091090 -- Ostatné UNS 17.- 4.8 -50

- Ostatné:
84099100 -- Určené prevažne alebo výhradne

    na použitie k piestovým zážihovým
    motorom s vnútorným spa¾ovaním UNS 22.- 4.8 -50

84099900 -- Ostatné UNS 22.- 6.2 -50

8410 Vodné turbíny, vodné kolesá a ich
regulátory:

- Vodné turbíny a vodné kolesá:
84101100 -- S výkonom nepresahujúcim 1000 kW NAR 15.- 8.8 -50
84101200 -- S výkonom presahujúcim 1000 kW,

    ale nepresahujúcim 10 000 kW NAR 24.- 8.8 -50
84101300 -- S výkonom presahujúcim 10 000 kW NAR 24.- 8.8 -50
841090 - Časti a súčasti, vrátane regulátorov:
84109010 -- Z liatiny alebo liatej ocele UNS 24.- 5.8 -50
84109090 -- Ostatné UNS 24.- 5.8 -50

8411 Prúdové motory, turbovrtu¾ové po-
hony a ostatné plynové turbíny:

- Prúdové motory:
841111 -- S �ahom nepresahujúcim 25 kN:
84111110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.3 -100
84111190 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
841112 -- S �ahom presahujúcim 25 kN:

--- Na použitie v civilných lietadlách:
84111211 ---- S �ahom presahujúcim 25 kN,

       ale nepresahujúcim 44 kN NAR 10.- 3.3 -100
84111213 ---- S �ahom presahujúcim 44 kN,

       ale nepresahujúcim 132 kN NAR 10.- 3.3 -100
84111219 ---- S �ahom prevyšujúcim 132 kN NAR 10.- 3.3 -100
84111290 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100

- Turbovrtu¾ové pohony:
841121 -- S výkonom nepresahujúcim 1100 kW:
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84112110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.3 -100
84112190 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
841122 -- S výkonom presahujúcim 1100 kW:

--- Na použitie v civilných lietadlách:
84112211 ---- S výkonom presahujúcim 1100 kW,

       ale nepresahujúcim 3730 kW NAR 10.- 1.9 -100
84112219 ---- S výkonom presahujúcim 3730 kW NAR 10.- 1.9 -100
84112290 --- Ostatné NAR 10.- 1.9 -100

- Ostatné plynové turbíny:
841181 -- S výkonom nepresahujúcim 5000 kW:
84118110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.3 -100
84118190 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
841182 -- S výkonom presahujúcim 5000 kW:
84118210 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.3 -100

--- Ostatné:
84118291 ---- S výkonom presahujúcim 5000 kW,

       ale nepresahujúcim 20 000 kW NAR 10.- 3.3 -100
84118293 ---- S výkonom prevyšujúcim 20 000 kW,

       ale nepresahujúcim 50 000 kW NAR 10.- 3.3 -100
84118299 ---- S výkonom prevyšujúcim 50 000 kW NAR 10.- 3.3 -100

- Časti a súčasti:
841191 -- Prúdových motorov alebo turbo-

    vrtu¾ových pohonov:
84119110 --- Na použitie v civilných lietadlách UNS 10.- 1.9 -100
84119190 --- Ostatné UNS 10.- 1.9 -100
841199 -- Ostatné:
84119910 --- Plynových turbín, na použitie

     v civilných lietadlách UNS 10.- 3.3 -100
84119990 --- Ostatné UNS 10.- 3.3 -100

8412 Ostatné motory a pohony:

841210 - Reaktívne motory, iné ako prúdové
  motory:

84121010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.3 -100
84121090 -- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100

- Hydraulické motory a pohony:
841221 -- S lineárnym pohybom (valca):
84122110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 8.8 -50

--- Ostatné:
84122191 ---- Hydraulické systémy NAR 10.- 8.8 -50
84122199 ---- Ostatné NAR 10.- 8.8 -50
841229 -- Ostatné:
84122910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 8.8 -50

--- Ostatné:
84122950 ---- Hydraulické systémy NAR 10.- 8.8 -50

---- Ostatné:
84122991 ----- Hydraulické kvapalinové motory

        a pohony NAR 10.- 8.8 -50
84122999 ----- Ostatné NAR 10.- 8.8 -50

- Pneumatické motory a pohony:
841231 -- S lineárnym pohybom (valca):
84123110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.3 -100
84123190 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
841239 -- Ostatné:
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84123910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.3 -100
84123990 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
841280 - Ostatné:
84128010 -- Parné stroje poháňané vodnou

    alebo inou parou NAR 10.- 2.- -100
-- Ostatné:

84128091 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 2.- -100
84128099 --- Ostatné NAR 10.- 2.- -100
841290 - Časti a súčasti:
84129010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 14.- 4.1 -50

-- Ostatné:
84129030 --- Reaktívnych motorov, iných ako

     prúdových UNS 14.- 4.1 -50
84129050 --- Hydraulicky poháňaných motorov

     a pohonov UNS 14.- 4.1 -50
84129090 --- Ostatné UNS 14.- 4.1 -50

8413 Čerpadlá na kvapaliny, tiež vy-
bavené meracím zariadením; 
elevátory na kvapaliny:

- Čerpadlá vybavené meracím za-
   riadením alebo konštruované na vy-
   bavenie týmto zariadením:

84131100 -- Čerpadlá pohonných látok alebo
    mazadiel používané na čerpacích
    staniciach alebo garážach NAR 14.- 5.4 -50

841319 -- Ostatné:
84131910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 5.4 -50
84131990 --- Ostatné NAR 12.- 5.4 -50
841320 - Ručné čerpadlá, iné ako položiek

   841311 alebo 841319:
84132010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 5.4 -50
84132090 -- Ostatné NAR 12.- 5.4 -50
841330 - Čerpadlá pohonných hmôt, maza-

   diel alebo chladiacich tekutín, použí-
   vané na piestové spa¾ovacie mo-
   tory:

84133010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 5.4 -50
-- Ostatné:

84133091 --- Vstrekovacie čerpadlá NAR 12.- 5.4 -50
84133099 --- Ostatné NAR 12.- 5.4 -50
84134000 - Čerpadlá na betón NAR 12.- 5.4 -50
841350 - Ostatné objemové čerpadlá s kmi-

   tavým pohybom:
84135010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 4.2 -50

-- Ostatné:
84135030 --- Hydraulické jednotky NAR 12.- 4.2 -50
84135050 --- Rôzne typy dávkovacích čerpadiel NAR 12.- 4.2 -50

--- Ostatné:
---- Piestové čerpadlá:

84135071 ----- Na hydraulický kvapalinový pohon NAR 12.- 4.2 -50
84135079 ----- Ostatné NAR 12.- 4.2 -50
84135090 ---- Ostatné NAR 12.- 4.2 -50
841360 - Ostatné objemové rotačné čerpadlá:
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84136010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 4.2 -50
-- Ostatné:

84136030 --- Hydraulické jednotky NAR 12.- 4.2 -50
--- Ostatné:
---- Zubové čerpadlá:

84136041 ----- Na  hydraulický kvapalinový pohon NAR 12.- 4.2 -50
84136049 ----- Ostatné NAR 12.- 4.2 -50

---- Lopatkové čerpadlá:
84136051 ----- Na hydraulický kvapalinový pohon NAR 12.- 4.2 -50
84136059 ----- Ostatné NAR 12.- 4.2 -50
84136060 ---- Závitovkové čerpadlá NAR 12.- 4.2 -50
84136090 ---- Ostatné NAR 12.- 4.2 -50
841370 - Ostatné odstredivé čerpadlá:
84137010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 4.2 -50

-- Ostatné:
--- Ponorné čerpadlá:

84137021 ---- Jednostupňové NAR 12.- 4.2 -50
84137029 ---- Viacstupňové NAR 12.- 4.2 -50
84137030 --- Bezupchávkové odstredivé čer-

     padlá na vykurovacie systémy
     a dodávku teplej vody NAR 12.- 4.2 -50
--- Ostatné, s priemerom výstupné-
      ho potrubia:

84137040 ---- Nepresahujúcim 15 mm NAR 12.- 4.2 -50
---- Presahujúcim 15 mm:

84137050 ----- Odstredivé čerpadlá priame
        a s bočným vtokom NAR 12.- 4.2 -50
----- Radiálne prietokové čerpadlá:
------ Jednostupňové:
------- Odstredivé čerpadlá s jedným
           vstupným otržným kolesom:

84137061 -------- Monobloky NAR 12.- 4.2 -50
84137069 -------- Ostatné NAR 12.- 4.2 -50
84137070 ------- S viac ako jedným vstupným NAR 12.- 4.2 -50

           otržným kolesom:
84137080 ------ Viacstupňové NAR 12.- 4.2 -50

----- Ostatné odstredivé čerpadlá:
84137091 ------ Jednostupňové NAR 12.- 4.2 -50
84137099 ------ Viacstupňové NAR 12.- 4.2 -50

- Ostatné čerpadlá; vý�ahy na kva-
   paliny:

841381 -- Čerpadlá:
84138110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 5.4 -50
84138190 --- Ostatné NAR 12.- 5.4 -50
84138200 -- Vý�ahy na kvapaliny NAR 12.- 5.4 -50

- Časti a súčasti:
841391 -- Čerpadiel:
84139110 --- Na použitie v civilných lietadlách UNS 12.- 4.2 -50
84139190 --- Ostatné UNS 12.- 4.2 -50
84139200 -- Vý�ahov  na kvapaliny UNS 12.- 5.4 -50

8414 Vzduchové čerpadlá alebo vývevy,
kompresory a ventilátory na vzduch
alebo iný plyn; ventilačné alebo re-
cirkulačné odsávače s ventilátorom,
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tiež so vstavaným filtrom:

841410 - Vývevy:
84141010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 5.4 -50

-- Ostatné:
84141030 --- Rotačné piestové čerpadlá, po-

     suvné lopatkové rotačné čerpadlá,
     molekulárne vývevy a Rootsove
     čerpadlá NAR 10.- 5.4 -50
--- Ostatné:

84141050 ---- Difúzne čerpadlá, kryogénne
       vývevy a absorpčné vývevy NAR 10.- 5.4 -50

84141090 ---- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50
841420 - Vzduchové čerpadlá s ručnou

   alebo nožnou obsluhou:
84142010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 5.4 -50

-- Ostatné:
84142091 --- Ručné pumpičky na bicykle NAR 10.- 5.4 -50
84142099 --- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50
841430 - Kompresory používané

  v chladiacich zariadeniach:
84143010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 14.- 5.4

-- Ostatné:
84143030 --- S výkonom nepresahujúcim 0,4 kW NAR 14.- 5.4

--- S výkonom presahujúcim  0,4 kW:
84143091 ---- Hermetické alebo polohermetické NAR 14.- 5.4
84143099 ---- Ostatné NAR 14.- 5.4
841440 - Vzduchové kompresory, upevnené

   na podvozku s kolesami upravenom
   na �ahanie:

84144010 -- S prietokom za minútu nepresa-
    hujúcim 2 m3 NAR 14.- 5.4

84144090 -- S prietokom za minútu presahujú-
    cim 2 m3 NAR 14.- 5.4
- Ventilátory:

841451 -- Stolové, podlahové, nástenné,
    okenné, stropné alebo strešné ven-
    tilátory, s vlastným elektrickým mo-
    torom s výkonom nepresahujúcim
    125 W:

84145110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 5.4
84145190 --- Ostatné NAR 12.- 5.4
841459 -- Ostatné:
84145910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 14.- 5.4 -50

--- Ostatné:
84145930 ---- Axiálne ventilátory NAR 14.- 5.4 -50
84145950 ---- Odstredivé ventilátory NAR 14.- 5.4 -50
84145990 ---- Ostatné NAR 14.- 5.4 -50
84146000 - Odsávače s najdlhšou vodorovnou

   stranou, nepresahujúcou 120 cm NAR 12.- 5.4 -50
841480 - Ostatné:
84148010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 14.- 5.4 -50

-- Ostatné:
--- Turbokompresory:

84148021 ---- Jednostupňové NAR 14.- 5.4 -50
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84148029 ---- Viacstupňové NAR 14.- 5.4 -50
--- Piestové odsávacie kompresory
      pracujúce s merným pretlakom:
---- Nepresahujúcim 15 barov, s prie-
       tokom za hodinu:

84148031 ----- Nepresahujúcim 60 m3 NAR 14.- 5.4 -50
84148039 ----- Presahujúcim 60 m3 NAR 14.- 5.4 -50

---- Prevyšujúcim 15 barov, s prietokom
       za hodinu:

84148041 ----- Nepresahujúcim 120 m3 NAR 14.- 5.4 -50
84148049 ----- Presahujúcim 120 m3 NAR 14.- 5.4 -50

--- Rotačné odsávacie kompresory:
84148060 ---- S jedným hriade¾om NAR 14.- 5.4 -50

---- S viacerými hriade¾mi:
84148071 ----- Závitovkové kompresory NAR 14.- 5.4 -50
84148079 ----- Ostatné NAR 14.- 5.4 -50
84148090 --- Ostatné NAR 14.- 5.4 -50
841490 - Časti a súčasti:
84149010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 14.- 5.4 -50
84149090 -- Ostatné UNS 14.- 5.4 -50

8415 Klimatizačné stroje a prístroje, skla-
dajúce sa z ventilátora so vstavaným
motorom a zo strojov a prístrojov na
zmenu teploty a vlhkosti, vrátane
strojov a prístrojov, v ktorých nemôže
by� vlhkos� regulovaná oddelene:

84151000 - Okenného alebo nástenného typu,
   poháňané vlastným motorom NAR 12.- 3.9 -50

84152000 - Na motorové vozidlá používané v
   priestoroch s osobami NAR 12.- 3.9 -50
- Ostatné:

841581 -- S chladiacou jednotkou a venti-
    lom na striedanie tepelného cyklu:

84158110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 3.9 -50
84158190 --- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
841582 -- Ostatné, so vstavanou chladiacou

    jednotkou:
84158210 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 3.9 -50
84158280 --- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
841583 -- Bez vstavanej chladiacej 

    jednotky:
84158310 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 3.9 -50
84158390 --- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
841590 - Časti a súčasti:
84159010 -- Prístrojov a zariadení na klimati-

    záciu položiek 841581,  841582
    alebo 841583 na použitie v civil-
    ných lietadlách UNS 12.- 3.9 -50

84159090 -- Ostatné UNS 12.- 3.9 -50

8416 Horáky na kúreniská na tekuté, práš-
kové alebo na plynné palivá; mecha-
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nické prikladacie zariadenia, vrátane
ich mechanických roštov, mechanické
zariadenia na odstraňovanie popola
a podobné zariadenia:

841610 - Horáky na kúreniská na tekuté palivá:
84161010 -- So vstavaným automatickým ovlá-

   dacím zariadením UNS 10.- 3.3 -100
84161090 -- Ostatné UNS 10.- 3.3 -100
841620 - Ostatné horáky, vrátane kombinova-

   vaných horákov:
84162010 -- Plynové, vcelku s ventilátorom a s kon-

    trolným prístrojom UNS 10.- 3.3 -100
84162090 -- Ostatné UNS 10.- 3.3 -100
84163000 - Mechanické prikladacie zariadenia

   vrátane ich mechanických roštov,
   mechanické zariadenia na odstra-
   ňovanie popola a podobné zaria-
   denia UNS 10.- 3.3 -100

84169000 - Časti a súčasti UNS 10.- 3.3 -100

8417 Priemyselné alebo laboratórne 
kúreniská a pece, vrátane spa¾o-
vacích, neelektrické:

84171000 - Kúreniská a pece na praženie, tavenie alebo
  na iné tepelné spracovanie rúd, pyritov
  alebo kovov NAR 17.- 4.8 -50

841720 - Pece na pekárske výrobky, vrátane 
  pecí na výrobu sušienok:

84172010 -- Tunelové pece NAR 17.- 4.8 -50
84172090 -- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
841780 - Ostatné:
84178010 -- Kúreniská a pece na spa¾ovanie

    odpadu NAR 17.- 4.8 -50
84178090 -- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
84179000 - Časti a súčasti UNS 17.- 4.8 -50

8418 Chladničky, mraziace boxy a iné
chladiace alebo mraziace zariade-
nia, elektrické alebo iné; tepelné
čerpadlá, iné ako klimatizačné stro-
je a prístroje čísla 8415:

841810 - Kombinované chladiace a mraziace
  zariadenia, vybavené samostatnými
  vonkajšími dverami:

84181010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 13.- 4.1
-- Ostatné:

84181091 --- S objemom presahujúcim 340 litrov NAR 13.- 4.1
84181099 --- Ostatné NAR 13.- 4.1

- Chladničky používané v domác-
   nostiach:

841821 -- Kompresorového typu:
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84182110 --- S objemom presahujúcim 340 litrov NAR 15.- 7.1
--- Ostatné:

84182151 ---- Stolového typu NAR 15.- 7.1
84182159 ---- Vstavaného typu NAR 15.- 7.1

---- Ostatné s objemom:
84182191 ----- Nepresahujúcim 250 litrov NAR 15.- 7.1
84182199 ----- Presahujúcim 250 litrov, ale ne-

        presahujúcim 340 litrov NAR 15.- 7.1
84182200 -- Absorpčné, elektrické NAR 15.- 4.5 -50
84182900 -- Ostatné NAR 15.- 4.5 -50
841830 - Mrazničky pultového typu s obje-

   mom nepresahujúcim 800 litrov:
84183010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 15.- 4.5 -50

-- Ostatné:
84183091 --- S objemom nepresahujúcim 400

     litrov NAR 15.- 4.5 -50
84183099 --- S objemom presahujúcim 400 litrov,

     ale nepresahujúcim 800 litrov NAR 15.- 4.5 -50
841840 - Mrazničky skriňového typu s obje-

   mom nepresahujúcim 900 litrov:
84184010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 15.- 4.5

-- Ostatné:
84184091 --- S objemom nepresahujúcim 250

     litrov NAR 15.- 4.5
84184099 --- S objemom presahujúcim 250 litrov,

     ale nepresahujúcim 900 litrov NAR 15.- 4.5
841850 - Iné chladiace alebo mraziace boxy,

  skrine, pulty, vitríny a podobný
   chladiaci alebo mraziaci nábytok:
-- Chladiace vitríny a pulty (so vsta-
     vanou chladiacou jednotkou ale-
     bo odparovacím zariadením):

84185011 --- Na skladovanie zmrazených potravín NAR 11.- 3.6 -100
84185019 --- Ostatné NAR 11.- 3.6 -100

-- Ostatný mraziaci nábytok so vsta-
    vaným chladiacim zariadením:

84185091 --- Hlboko mraziacim, s výnimkou
     výrobkov, ktoré sú zaradené
     v položkách 841830 a 841840 NAR 11.- 3.6 -100

84185099 --- Ostatné NAR 11.- 3.6 -100
- Ostatné chladiace alebo mraziace
   zariadenia; tepelné čerpadlá:

841861 -- Kompresorového typu, ktorých
    kondenzátory sú výmenníky tepla:

84186110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 11.- 3.6 -100
84186190 --- Ostatné: NAR 11.- 3.6 -100
841869 -- Ostatné:
84186910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 11.- 3.6 -100

--- Ostatné:
84186991 ---- Absorpčné tepelné čerpadlá NAR 11.- 3.6 -100
84186999 ---- Ostatné NAR 11.- 3.6 -100

- Časti a súčasti:
84189100 -- Nábytok upravený na vstavanie

    mraziaceho alebo chladiaceho
    zariadenia NAR 15.- 4.5 -50
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841899 -- Ostatné:
84189910 --- Výparníky a kondenzátory

     (výmenníky tepla), s výnimkou tých,
     ktoré sú určené na chladničky
     používané v domácnostiach UNS 15.- 4.5 -50

84189990 --- Ostatné UNS 15.- 4.5 -50

8419 Prístroje, stroje alebo laboratórne za-
riadenia, tiež s elektrickým ohrevom,
na spracovávanie materiálu výrob-
nými postupmi, zakladajúcimi sa
na zmene teploty ako je ohrievanie,
varenie, praženie, destilácia, rek-
tifikácia (opakovaná destilácia),
sterilizácia, pasterizácia, parenie,
sušenie, vyparovanie, odparovanie,
kondenzovanie alebo chladenie, 
s výnimkou prístrojov a zariadení 
pre domácnos�; prietokové alebo 
zásobníkové ohrievače vody, neelektrické:

- Neelektrické prietokové alebo zá-
   sobníkové ohrievače vody:

84191100 -- Prietokové plynové ohrievače vody NAR 24.- 3.6 -100
84191900 -- Ostatné NAR 15.- 2.8 -50
84192000 - Sterilizačné prístroje na lekárske,

   chirurgické alebo na laboratórne
   účely NAR 32.- 6.6 -50
- Sušiarne:

84193100 -- Na sušenie po¾nohospodárskych
    výrobkov NAR 32.- 6.6 -50

84193200 -- Na sušenie dreva, buničiny, pa-
    piera, lepenky alebo kartónu NAR 32.- 6.6 -50

84193900 -- Ostatné NAR 30.- 5.8 -50
84194000 - Destilačné alebo rektifikačné prístroje NAR 32.- 6.6 -50
841950 - Výmenníky tepla:
84195010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 40.- 7.4 -50
84195090 -- Ostatné NAR 40.- 7.4 -50
84196000 - Prístroje a zariadenia na skvapalňo-

  vanie vzduchu alebo iných plynov NAR 32.- 6.6 -50
- Ostatné prístroje, stroje a zariadenia:

841981 -- Na výrobu teplých nápojov, vare-
    nie alebo ohrievanie jedál:

84198110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 40.- 7.4 -50
--- Ostatné:

84198191 ---- Perkolátory a iné zariadenia na
      výrobu kávy alebo iných teplých
       nápojov NAR 40.- 7.4 -50

84198199 ---- Ostatné NAR 40.- 7.4 -50
841989 -- Ostatné:
84198910 --- Chladiace veže a podobné za-

      riadenia na priame chladenie
      (bez prepážky) pomocou recir-
      kulácie vody NAR 32.- 6.8 -50

84198915 --- Zariadenie na rýchle zahrievanie
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     polovodičových doštičiek NAR 32.- 6.8 -50
84198920 --- Prístroje na chemické  pokovova-

     nie zrážaním kovových pár na
     polovodičové doštičky NAR 32.- 6.8 -50

84198925 --- Prístroje na fyzikálne pokovovanie
     elektronickými lúčmi alebo zrážaním
     kovových pár na polovodičové
     doštičky NAR 32.- 6.8 -50

84198930 --- Zariadenia na nanášanie kovov
     zrážaním pár vo vákuu NAR 32.- 6.8 -50

84198995 --- Ostatné NAR 32.- 6.8 -50
841990 - Časti a súčasti:
84199010 -- Tepelných výmenníkov, na použitie

    v civilných lietadlách UNS 30.- 5.8 -50
84199020 -- Prístrojov podpoložky 84192000 UNS 30.- 5.8 -50
84199095 -- Ostatné UNS 30.- 5.8 -50

8420 Kalandre alebo iné valcovacie stroje,
s výnimkou strojov na valcovanie
kovov alebo skla, valce na tieto
stroje:

842010 - Kalandre alebo iné valcovacie stroje:
84201010 -- Používané v textilnom priemysle NAR 14.- 4.3 -50
84201030 -- Používané v papiernickom priemysle NAR 14.- 4.3 -50
84201050 -- Používané pri spracovaní kaučuku

    alebo plastických látok NAR 14.- 4.3 -50
84201090 -- Ostatné NAR 14.- 4.3 -50

- Časti a súčasti:
842091 -- Valce:
84209110 --- Z liatiny NAR 14.- 4.3 -50

* 84209180 --- Ostatné NAR 14.- 4.3 -50
84209900 -- Ostatné UNS 14.- 4.3 -50

8421 Odstredivky, vrátane sušiacich
odstrediviek (žmýkačiek); prístroje 
na filtrovanie alebo na čistenie
tekutín alebo plynov:

- Odstredivky, vrátane sušiacich
   odstrediviek (žmýkačiek):

84211100 -- Mliečne separátory (odstredivky NAR 10.- 3.2 -100
    mlieka, smotany)

84211200 -- Žmýkačky bielizne NAR 10.- 3.2 -100
842119 -- Ostatné:
84211910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.2 -100

--- Ostatné:
84211991 ---- Druhy odstrediviek používané

       v laboratóriách NAR 10.- 3.2 -100
84211993 ---- Odstredivky na nanášanie fotografic-

       kých emulzií na polovodičové doštičky NAR 10.- 3.2 -100
84211998 ---- Ostatné NAR 10.- 3.2 -100

- Prístroje na filtrovanie alebo čistenie
   tekutín:
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842121 -- Na filtrovanie alebo čistenie vody:
84212110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 1.9 -100
84212190 --- Ostatné NAR 10.- 1.9 -100
84212200 -- Na filtrovanie alebo čistenie nápojov

    iných ako voda NAR 10.- 3.2 -100
842123 -- Olejové alebo benzínové filtre na

    spa¾ovacie motory:
84212310 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.2 -50
84212390 --- Ostatné NAR 10.- 3.2 -50
842129 -- Ostatné:
84212910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.2 -100
84212990 --- Ostatné NAR 10.- 3.2 -100

- Stroje a prístroje na filtrovanie alebo
   na čistenie plynov:

842131 -- Sacie vzduchové filtre na spa¾ovacie
    motory:

84213110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.2 -50
84213190 --- Ostatné NAR 10.- 3.2 -50
842139 -- Ostatné:
84213910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.2 -100

--- Ostatné:
84213930 ---- Stroje a prístroje na filtrovanie alebo

       na čistenie vzduchu NAR 10.- 3.2 -100
---- Stroje a prístroje na filtrovanie alebo
       na čistenie iných plynov:

84213951 ----- Kvapalným procesom NAR 10.- 3.2 -100
84213971 ----- Katalytickým procesom NAR 10.- 3.2 -100
84213998 ----- Ostatné NAR 10.- 3.2 -100

- Časti a súčasti:
84219100 -- Odstrediviek, vrátane sušiacich

    odstrediviek (žmýkačiek) UNS 10.- 3.2 -100
84219900 -- Ostatné UNS 10.- 3.2 -100

8422 Umývačky riadu, stroje a prístroje na
čistenie alebo sušenie fliaš alebo iných
obalov; stroje a prístroje na plnenie,
uzatváranie, pečatenie, označovanie
fliaš, plechoviek, škatú¾, vriec alebo
iných obalov; stroje a prístroje na
uzatváranie fliaš, túb, pohárov a po-
dobných obalov kaps¾ami; ostatné ba-
liace stroje a prístroje  a zariadenia
obalovej techniky (vrátane termosteri-
lizačných obalových strojov); prístroje
na nasycovanie nápojov oxidom
uhličitým:

- Umývačky riadu:
84221100 -- Pre domácnos� NAR 14.- 4.3 -50
84221900 -- Ostatné NAR 14.- 4.3 -50
84222000 - Stroje a prístroje na čistenie alebo

   na sušenie fliaš alebo iných obalov NAR 10.- 2.6 -100
84223000 - Stroje a prístroje na plnenie, uzatvá-

   ranie, pečatenie alebo označovanie
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   fliaš, plechoviek, škatú¾, vriec alebo
   iných obalov; prístroje na nasycovanie
   nápojov oxidom uhličitým NAR 10.- 2.1 -100

84224000 - Ostatné baliace stroje a prístroje a za-
   riadenia obalovej techniky, vrátane ter-
   mosterilizačných obalových strojov NAR 10.- 2.1 -100

842290 - Časti a súčasti:
84229010 -- Umývačiek riadu UNS 10.- 1.6 -100
84229090 -- Ostatné UNS 10.- 1.6 -100

8423 Prístroje a zariadenia na váženie
(s výnimkou váh s citlivos�ou 5 centi-
gramov alebo väčšou), vrátane
váh spojených s počítacími alebo s
kontrolnými prístrojmi; závažia na
váhy všetkých druhov:

842310 - Osobné váhy vrátane detských
   váh; kuchynské váhy:

84231010 -- Váhy pre domácnosti NAR 24.- 5.6 -50
84231090 -- Ostatné NAR 24.- 5.6 -50
84232000 - Váhy na priebežné váženie tovaru

   na dopravníkoch NAR 20.- 5.2 -50
84233000 - Váhy na konštantné váženie a vážiace

   zariadenia na plnenie stanoveného
   množstva materiálov do vriec alebo
   iných obalov NAR 20.- 5.2 -50
- Ostatné prístroje a zariadenia na
   váženie:

842381 -- S maximálnym za�ažením do 30 kg:
84238110 --- Kontrolné váhy a automatické kon-

     trolné zariadenia na váženie pra-
     cujúce na základe porovnávania
     s vopred určenou hmotnos�ou NAR 24.- 5.8 -50

84238130 --- Stroje a zariadenia na váženie
      a označovanie vopred zabaleného
      tovaru NAR 24.- 5.8 -50

84238150 --- Váhy používané v predajniach NAR 24.- 5.8 -50
84238190 --- Ostatné NAR 24.- 5.8 -50
842382 -- So za�ažením presahujúcim 30 kg,

     ale nepresahujúcim 5000 kg:
84238210 --- Kontrolné váhy a automatické

     kontrolné zariadenia na váženie
     pracujúce na základe porovnáva-
     nia s vopred určenou hmotnos�ou NAR 24.- 5.8 -50

84238290 --- Ostatné NAR 24.- 5.8 -50
842389 -- Ostatné:
84238910 --- Mostné váhy NAR 22.- 5.8 -50
84238990 --- Ostatné NAR 22.- 5.8 -50
84239000 - Závažia na váhy všetkých druhov;

  časti a súčasti prístrojov a zariadení
   na váženie UNS 11.- 3.4 -100



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 607

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 3005

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

8424 Mechanické prístroje (tiež ručné) na
striekanie, rozstrekovanie (rozmetáva-
nie) alebo rozprašovanie tekutín ale-
bo práškov; hasiace prístroje (tiež
s náplňou), striekacie pištole a po-
dobné prístroje; dúchadlá na vrha-
nie piesku alebo na vháňanie pary
a podobné vstrekovacie prístroje:

842410 - Hasiace prístroje, tiež s náplňou:
84241010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 32.- 6.7 -50

-- Ostatné:
84241091 --- S hmotnos�ou nepresahujúcou 21 kg NAR 32.- 6.7 -50
84241099 --- Ostatné NAR 32.- 6.7 -50
84242000 - Striekacie pištole a podobné prístroje NAR 22.- 5.6 -50
842430 - Dúchadlá na vrhanie piesku alebo na

   vháňanie pary a podobné vstrekovacie
   prístroje:
-- Umývacie zariadenia (vodné) so vsta-
    vaným motorom:

84243001 --- S vyhrievačom NAR 22.- 5.6 -50
--- Ostatné, s motorom s výkonom:

84243005 ---- Nepresahujúcim 7,5 kW NAR 22.- 5.6 -50
84243009 ---- Presahujúcim 7,5 kW NAR 22.- 5.6 -50

-- Ostatné prístroje:
84243010 --- Na stlačený vzduch NAR 22.- 5.6 -50
84243090 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50

- Ostatné prístroje:
842481 -- Pre po¾nohospodárstvo alebo zá-

    hradníctvo:
84248110 --- Zavlažovacie zariadenia NAR 22.- 5.6 -50

--- Ostatné:
---- Prenosné zariadenia:

84248131 ----- Bez motora NAR 22.- 5.6 -50
84248139 ----- S motorom NAR 22.- 5.6 -50

---- Ostatné:
84248191 ----- Rozstrekovače a rozprašovače

        určené na umiestnenie na po¾no-
        hospodárskych traktoroch alebo 
        �ahané po¾nohospodárkymi trak-
        tormi NAR 22.- 5.6 -50

84248199 ----- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
842489 -- Ostatné:
84248920 --- Striekacie prístroje na leptanie,

      odstraňovanie povlaku alebo na
      čistenie polovodičových doštičiek NAR 22.- 5.6 -50

84248980 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
84249000 - Časti a súčasti UNS 25.- 5.6 -50

8425 Kladkostroje, zdvíhacie zariadenia
a vý�ahy (iné ako skipovacie vý�a-
hy); rumpály a zvislé navijaky; zdvi-
háky:
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- Kladkostroje, zdvíhacie zariadenia
   a vý�ahy, s výnimkou skipových vý-
   �ahov alebo zdvíhacích zariadení
   používaných na zdvíhanie vozidiel:

842511 -- Poháňané elektrickým motorom:
84251110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 19.- 5.2 -50
84251190 --- Ostatné NAR 19.- 5.2 -50
842519 -- Ostatné:
84251910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 19.- 5.2 -50

--- Ostatné:
84251991 ---- Ručne ovládané re�azové zdví-

       hacie zariadenia NAR 19.- 5.2 -50
84251999 ---- Ostatné NAR 19.- 5.2 -50
84252000 - Navíjacie zariadenia a rumpály

   na prácu pod zemou NAR 22.- 5.6 -50
- Ostatné rumpály; navijaky:

842531 -- Poháňané elektrickým motorom:
84253110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 19.- 5.2 -50
84253190 --- Ostatné NAR 19.- 5.2 -50
842539 -- Ostatné:
84253910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 19.- 5.2 -50

--- Ostatné:
84253991 ---- Poháňané piestovými spa¾ovacími

       motormi NAR 19.- 5.2 -50
84253999 ---- Ostatné NAR 19.- 5.2 -50

- Zdviháky; zdvíhacie zariadenia
   na zdvíhanie vozidiel:

84254100 -- Fixné zdvíhacie zariadenia použí-
    vané v garážach NAR 22.- 5.6 -50

842542 -- Ostatné hydraulické zdvíhacie
    zariadenia a zdviháky:

84254210 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 19.- 5.2 -50
84254290 --- Ostatné NAR 19.- 5.2 -50
842549 -- Ostatné:
84254910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 19.- 5.2 -50
84254990 --- Ostatné NAR 19.- 5.2 -50

8426 Lodné otočné stĺpové žeriavy, po-
jazdné (mostové) žeriavy a lanové
žeriavy; mobilné zdvíhacie rámy,
zdvižné obkročné vozíky, portálové
nízkozdvižné vozíky a žeriavové
vozíky:

- Pojazdné (mostové) žeriavy,
  prepravné žeriavy, portálové že-
  riavy, mobilné zdvíhacie rámy,
  zdvižné obkročné vozíky a portá-
  lové nízkozdvižné vozíky:

84261100 -- Pojazdné žeriavy s pevnou pod-
    perou NAR 32.- 8.8 -50

84261200 -- Mobilné zdvíhacie rámy, pohybu-
    júce sa po pneumatikách a zdví-
    hacie obkročné vozíky či portálo-
    vé nízkozdvižné vozíky NAR 24.- 5.3 -50
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84261900 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
84262000 - Vežové žeriavy NAR 32.- 6.7 -50
84263000 - Portálové a otočné stĺpové žeriavy NAR 32.- 8.8 -50

- Ostatné stroje a prístroje s vlastným
   pohonom:

84264100 -- Na pneumatikách NAR 20.- 5.- -50
84264900 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50

- Ostatné stroje a prístroje:
842691 -- Na pripevňovanie na cestné vozidlá:
84269110 --- Hydraulické žeriavy určené na na-

     kladanie a vykladanie vozidiel NAR 22.- 5.6 -50
84269190 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
842699 -- Ostatné:
84269910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 5.6 -50
84269990 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50

8427 Vidlicové stohovacie vozíky; iné vo-
zíky vybavené zdvíhacím a manipu-
lačným zariadením:

842710 - Samohybné vozíky poháňané elek-
   trickým motorom:

84271010 -- So zdvihom do výšky 1 m alebo
    vyšším NAR 17.- 9.2 -50

84271090 -- Ostatné NAR 17.- 9.2 -50
842720 - Ostatné samohybné vozíky:

-- So zdvihom do výšky 1 m alebo
    vyšším:

84272011 --- Terénne vidlicové zdvíhacie vozíky
      a iné stohovacie vozíky NAR 17.- 9.2 -50

84272019 --- Ostatné NAR 17.- 9.2 -50
84272090 -- Ostatné NAR 17.- 9.2 -50
84279000 - Ostatné vozíky NAR 22.- 9.2 -50

8428 Ostatné zdvíhacie, manipulačné,
nakladacie a vykladacie zariadenia
(napr. vý�ahy, eskalátory, doprav-
níky, lanovky):

842810 - Vý�ahy a skipové vý�ahy:
84281010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 9.2 -50

-- Ostatné:
84281091 --- Poháňané elektrickým motorom NAR 22.- 9.2 -50
84281099 --- Ostatné NAR 22.- 9.2 -50
842820 - Pneumatické elevátory a dopravníky:
84282010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 9.2 -50

-- Ostatné:
84282030 --- Špeciálne určené na použitie

      v po¾nohospodárstve NAR 22.- 9.2 -50
--- Ostatné:

84282091 ---- Na sypké materiály NAR 22.- 9.2 -50
84282099 ---- Ostatné NAR 22.- 9.2 -50

- Ostatné elevátory a dopravníky
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   na nepretržité premiestňovanie
   tovaru alebo materiálov:

84283100 -- Špeciálne konštruované pre použi-
    tie pod zemou NAR 22.- 8.8 -50

84283200 -- Ostatné, korčekového typu NAR 22.- 8.8 -50
842833 -- Ostatné, pásového typu:
84283310 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 8.8 -50
84283390 --- Ostatné NAR 22.- 8.8 -50
842839 -- Ostatné:
84283910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 8.8 -50

--- Ostatné:
84283991 ---- Valčekové dopravníky NAR 22.- 8.8 -50
84283993 ---- Automatické manipulačné stroje

      na dopravu, manipuláciu a skla-
      dovanie polovodičových doštičiek,
      doštičkových kaziet a škatú¾ a
      ostatného materiálu na polovo-
      dičové zariadenia NAR 22.- 8.8 -50

84283998 ---- Ostatné NAR 22.- 8.8 -50
84284000 - Eskalátory a pohyblivé chodníky NAR 22.- 8.8 -50
84285000 - Banské posunovacie vozíky, loko-

   motívne a vagónové dopravníky,
   výklopníky vagónov a podobné
   zariadenia používané pri manipu-
   lácii s ko¾ajovými vagónmi NAR 22.- 8.8 -50

84286000 - Lanovky, sedačkové vý�ahy, lyžiar-
   ske vleky, trakčné zariadenia na
   pozemné lanovky NAR 22.- 8.8 -50

842890 - Ostatné zariadenia:
84289010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 8.8 -50

-- Ostatné:
84289030 --- Strojové zariadenia pre valcovne

     týchto druhov: valčekové doprav-
     níky na prísun a dopravu výrob-
     kov; výklopníky a manipulačné
     zariadenia na ingoty, gule, tyče
     dosky (bramy) NAR 22.- 8.8 -50
--- Ostatné:
---- Nakladače špeciálne určené na
      použitie v po¾nohospodárstve:

84289071 ----- Určené na pripojenie k po¾nohos-
        podárskym traktorom NAR 22.- 8.8 -50

84289079 ----- Ostatné NAR 22.- 8.8 -50
---- Ostatné:

84289091 ----- Mechanické nakladače na
        sypké materiály NAR 22.- 8.8 -50

* 84289098 ----- Ostatné NAR 22.- 8.8 -50

8429 Buldozéry, angledozéry, zrovnáva-
če (grejdre), stroje na vyrovnávanie
terénu (nivelizátory), škrabače
(skrejpre), mechanické lopaty, rý-
padlá a lopatové nakladače,
ubíjadlá a cestné valce, s vlastným
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pohonom:

- Buldozéry a angledozéry:
84291100 -- Na pásoch NAR 27.- 6.1
84291900 -- Ostatné NAR 27.- 6.1 -50
84292000 - Stroje na vyrovnávanie a zarovná-

   vanie terénu (glejdre a nivelizátory) NAR 26.- 6.1
84293000 - Škrabače (skrejpre) NAR 26.- 6.1 -50
842940 - Ubíjadlá a cestné valce:

-- Cestné valce:
84294010 --- Vibračné NAR 23.- 5.6 -50
84294030 --- Ostatné NAR 23.- 5.6 -50
84294090 -- Ubíjadlá NAR 23.- 5.6 -50

- Mechanické lopaty, rýpadlá a lo-
  patové nakladače:

842951 -- Čelné lopatové nakladače:
84295110 --- Nakladače určené špeciálne

     na práce pod zemou NAR 26.- 6.1
--- Ostatné:

84295191 ---- Pásový lopatový nakladač NAR 26.- 6.1
84295199 ---- Ostatné NAR 26.- 6.1
842952 -- Strojné zariadenia s nástavbou

    otočnou o 360 °:
84295210 --- Pásový exkavátor NAR 26.- 6.1 -50
84295290 --- Ostatné NAR 26.- 6.1 -50
84295900 -- Ostatné NAR 30.- 6.5 -50

8430 Ostatné stroje a zariadenia zrovnávacie,
vyrovnávacie (nivelačné), škrabacie,
hĺbiace, udupávacie, zhutňovacie,  
�ažobné (dolovacie) alebo vŕtacie, na
zemné práce, �ažbu rúd a neras-
tov; baranidlá a vy�ahovače pilót;
snehové pluhy a snehové frézy:

84301000 - Baranidlá a vy�ahovače pilót NAR 21.- 5.4 -50
84302000 - Snehové pluhy a snehové frézy NAR 19.- 5.2 -50

- Brázdiace, zásekové stroje a ra-
   ziace stroje na razenie tunelov,
   chodieb a štôlní

84303100 -- S vlastným pohonom NAR 26.- 6.1 -50
84303900 -- Ostatné NAR 26.- 6.1 -50

- Ostatné hĺbiace a vŕtacie stroje:
84304100 -- S vlastným pohonom NAR 26.- 6.1 -50
84304900 -- Ostatné NAR 26.- 6.1 -50
84305000 - Ostatné stroje a zariadenia s vlastným

   pohonom NAR 26.- 6.1 -50
- Ostatné stroje a prístroje bez vlast-
   ného pohonu:

84306100 -- Dusacie a utĺkacie alebo zhutňo-
    vacie stroje NAR 26.- 6.1 -50

84306200 -- Skrejpre (škrabače) NAR 26.- 6.1 -50
84306900 -- Ostatné NAR 24.- 5.7 -50
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8431 Časti a súčasti vhodné na použitie
výhradne alebo hlavne na stroje
a zariadenia čísiel 8425 až 8430:

84311000 - Na stroje a zariadenia čísla 8425 UNS 32.- 4.5 -50
84312000 - Na stroje a zariadenia čísla 8427 UNS 20.- 4.5 -50

- Na stroje a zariadenia čísla 8428:
84313100 -- Na vý�ahy, skipové vý�ahy alebo

    na eskalátory UNS 32.- 4.5 -50
843139 -- Ostatné:
84313910 --- Na valcovacie stroje podpoložky

     84289030 UNS 32.- 4.5 -50
84313990 --- Ostatné UNS 32.- 4.5 -50

- Na stroje a zariadenia čísiel 8426, 8429
   alebo 8430:

84314100 -- Korčeky, lopaty, drapáky, upínadlá UNS 31.- 4.5 -50
84314200 -- Radlice buldozérov a anglozérov UNS 30.- 4.5 -50
84314300 -- Časti a súčasti na vŕtacie alebo

    na hĺbiace stroje položiek 843041
    alebo 843049 UNS 30.- 4.5 -50

843149 -- Ostatné:
84314920 --- Z liatiny alebo liatej  ocele UNS 30.- 4.5 -50
84314980 --- Ostatné UNS 30.- 4.5 -50

8432 Stroje, zariadenia a náradie pre po¾-
nohospodárstvo, záhradníctvo ale-
bo lesníctvo, na prípravu alebo
obrábanie pôdy; valce na úpravu
trávnikov alebo športových plôch:

843210 - Pluhy:
84321010 -- Odhrňovačky NAR 34.- 6.9 -50
84321090 -- Ostatné NAR 34.- 6.9 -50

- Brány, rozrývače (skarifikátory), kul-
  tivátory, prútové brány, plečky:

84322100 -- Tanierové brány NAR 34.- 6.9 -50
843229 -- Ostatné:
84322910 --- Rozrývače (skarifikátory) a kulti-

     vátory NAR 34.- 6.9 -50
84322930 --- Brány NAR 34.- 6.9 -50
84322950 --- Pôdne frézy (rotavátory) NAR 34.- 6.9 -50
84322990 --- Ostatné NAR 34.- 6.9 -50
843230 - Sejacie a sádzacie stroje a jedno-

   tiace stroje:
-- Sejacie stroje:

84323011 --- Presne nastavite¾né sejacie stroje
     s centrálnym pohonom NAR 34.- 6.9 -50

84323019 --- Ostatné NAR 34.- 6.9 -50
84323090 -- Sádzacie stroje a jednotiace stroje NAR 34.- 6.9 -50
843240 - Rozmetače hnoja a umelých hnojív:
84324010 -- Rozmetače minerálnych alebo

    chemických hnojív NAR 34.- 6.9 -50
84324090 -- Ostatné NAR 34.- 6.9 -50
84328000 - Ostatné stroje, zariadenia a náradie NAR 34.- 6.9 -50
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843290 - Časti a súčasti:
84329010 -- Radlice UNS 34.- 2.6 -100

-- Ostatné:
84329091 --- Z liatiny alebo z liatej ocele UNS 34.- 2.6 -100
84329099 --- Ostatné UNS 34.- 2.6 -100

8433 Žacie a mlátiace stroje, zariadenia
a zariadenia, vrátane zariadení
na lisovanie zelených krmovín a
slamy; kosačky na trávu a zelené
krmoviny; stroje na čistenie, triedenie
vajec, ovocia a ostatných po¾no-
hospodárskych výrobkov, s výnimkou
strojov a prístrojov čísla 8437:

- Kosačky na trávu na úpravu trávni-
  kov, parkov alebo športových plôch:

843311 -- S motorom, so sekacím zariadením
    otáčajúcim sa v horizontálnej polohe:

84331110 --- Elektrické NAR 22.- 5.6 -50
--- Ostatné:
---- Samohybné:

84331151 ----- So sedadlom NAR 22.- 5.6 -50
84331159 ----- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
84331190 ---- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
843319 -- Ostatné:

--- S motorom:
84331910 ---- Elektrickým NAR 22.- 5.6 -50

---- Ostatné:
----- Samohybné:

84331951 ------ So sedadlom NAR 22.- 5.6 -50
84331959 ------ Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
84331970 ----- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
84331990 --- Bez motora NAR 22.- 5.6 -50
843320 - Ostatné žacie stroje, vrátane žacích

   líšt na pripevnenie na traktory:
84332010 -- S motorom NAR 22.- 5.6 -50

-- Ostatné:
--- Konštruované na �ahanie alebo na
     vezenie traktorom:

84332051 ---- So sekacím zariadením otáčajúcim
       sa v horizontálnej  polohe NAR 22.- 5.6 -50

84332059 ---- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
84332090 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
843330 - Ostatné stroje a zariadenia na spraco-

   vanie sena a zelených krmovín:
84333010 -- Obracače, stranové hrabače a

    rozhadzovače NAR 22.- 5.6 -50
84333090 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
843340 - Stroje na lisovanie a balenie slamy,

   zelených krmovín, vrátane zberacích
   lisov:

84334010 -- Zberacie lisy NAR 22.- 5.6 -50
84334090 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
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- Ostatné stroje a zariadenia na žatevné
   práce; stroje a prístroje na mlátenie:

84335100 -- Kombajny na žatvu a mlátenie NAR 22.- 5.6 -50
84335200 -- Ostatné stroje a zariadenia na mlátenie NAR 22.- 5.6 -50
843353 -- Stroje na žatvu koreňov a h¾úz:
84335310 --- Vyorávače zemiakov a zemiakové

      kombajny NAR 22.- 5.6 -50
84335330 --- Stroje na orezávanie cukrovej repy

     a kombajny na cukrovú repu NAR 22.- 5.6 -50
84335390 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
843359 -- Ostatné:

--- Kombajny na krmivá:
84335911 ---- S vlastným pohonom NAR 22.- 5.6 -50
84335919 ---- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
84335930 --- Kombajny na hrozno NAR 22.- 5.6 -50
84335980 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
843360 - Stroje na čistenie alebo triedenie

   vajec, ovocia alebo iných po¾no-
   hospodárskych výrobkov:

84336010 -- Stroje na triedenie vajec NAR 22.- 5.6 -50
84336090 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
84339000 - Časti a súčasti UNS 22.- 2.6 -100

8434 Dojacie stroje a mliekárenské stroje
a zariadenia:

84341000 - Dojacie stroje NAR 11.- 3.4 -100
84342000 - Mliekárenské stroje a zariadenia NAR 11.- 3.4 -100
84349000 - Časti a súčasti UNS 11.- 3.4 -100

8435 Lisy, drviče, a podobné stroje a za-
riadenia na výrobu vína, jablčných
muštov, ovocných štiav alebo po-
dobných nápojov:

843510 - Stroje a prístroje:
84351010 -- Lisy a drviče NAR 14.- 4.3 -50
84351090 -- Ostatné NAR 14.- 4.3 -50
84359000 - Časti a súčasti UNS 14.- 3.4 -100

8436 Ostatné stroje a zariadenia pre po¾no-
hospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo,
hydinárstvo a včelárstvo, vrátane zaria-
dení na klíčenie rastlín a ich mecha-
nického alebo termického vybave-
nia; umelé liahne a umelé kvočky
pre hydinárstvo:

843610 - Stroje a zariadenia na prípravu krmív
   pre dobytok:

84361010 -- Drviče a iné stroje a zariadenia na
    spracovanie obilnín, strukovín a
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    podobných produktov NAR 40.- 7.4 -50
84361090 -- Ostatné NAR 40.- 7.4 -50

- Stroje a zariadenia pre hydinárstvo;
   vrátane umelých liahní a kvočiek:

84362100 -- Umelé liahne a umelé kvočky NAR 40.- 8.3
84362900 -- Ostatné NAR 40.- 7.4 -50
843680 - Ostatné stroje a zariadenia:
84368010 -- Lesné stroje NAR 40.- 7.4 -50

-- Ostatné:
84368091 --- Automatické napájadlá NAR 40.- 7.4 -50
84368099 --- Ostatné NAR 40.- 7.4 -50

- Časti a súčasti:
84369100 -- Strojov a zariadení pre hydinárstvo,

    umelých liahní a umelých kvočiek UNS 40.- 3.4 -100
84369900 -- Ostatné UNS 40.- 3.4 -100

8437 Stroje na čistenie, triedenie alebo na
preosievanie semien, zrna alebo su-
šených strukovín; stroje a prístroje po-
užívané v mlynárstve alebo pri spra-
cúvaní obilia alebo suchých struko-
vín, iné ako stroje a zariadenia po¾no-
hospodárskeho typu:

84371000 - Stroje na čistenie, triedenie a pre-
   osievanie semien, zrna alebo su-
   chých strukovín NAR 42.- 8.8 -50

84378000 - Ostatné stroje a zariadenia NAR 42.- 8.8 -50
84379000 - Časti a súčasti UNS 31.- 4.5 -50

8438 Stroje a zariadenia na priemyselnú prí-
pravu alebo na výrobu potravín
alebo nápojov, inde v tejto kapitole
neuvedené ani nezahrnuté, iné ako
stroje a zariadenia na extrakciu 
alebo prípravu živočíšnych alebo 
rastlinných stužených tukov alebo olejov:

843810 - Stroje a zariadenia na výrobu makaró-
   nov, špagiet alebo podobných
   výrobkov:

84381010 -- Pekárske stroje a zariadenia NAR 10.- 2.6 -100
84381090 -- Stroje a zariadenia na výrobu makaró-

    nov, špagiet alebo podobných
    výrobkov NAR 10.- 2.6 -100

84382000 - Stroje a zariadenia na výrobu cukrovi-
   niek, kakaa alebo čokolády NAR 10.- 2.6 -100

84383000 - Stroje a zariadenia pre cukrovary NAR 14.- 4.3 -50
84384000 - Stroje a zariadenia pre pivovary NAR 10.- 2.- -100
84385000 - Stroje a prístroje na spracovanie

   mäsa a hydiny NAR 10.- 2.1 -100
84386000 - Stroje a zariadenia na spracovanie

   ovocia, orechov alebo zeleniny NAR 10.- 2.- -100
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843880 - Ostatné stroje a zariadenia:
84388010 -- Stroje a zariadenia na prípravu

    čaju alebo kávy NAR 10.- 4.3 -50
-- Ostatné:

84388091 --- Stroje a zariadenia na prípravu
     alebo výrobu nápojov NAR 10.- 4.3 -50

84388099 --- Ostatné NAR 10.- 4.3 -50
84389000 - Časti a súčasti UNS 19.- 4.3 -50

8439 Stroje a zariadenia na výrobu buničiny
(papieroviny) a na výrobu alebo ko-
nečnú úpravu papiera, kartónu alebo
lepenky:

84391000 - Stroje a zariadenia na výrobu buni-
   činy (papieroviny) NAR 13.- 4.1 -50

84392000 - Stroje a zariadenia na výrobu papiera,
   kartónu a lepenky NAR 13.- 4.1 -50

84393000 - Stroje a zariadenia na konečnú úpravu
   papiera, kartónu alebo lepenky NAR 13.- 4.1 -50
- Časti a súčasti:

843991 -- Strojov a zariadení na výrobu buni-
    činy (papieroviny):

84399110 --- Z liatiny alebo z liatej ocele UNS 13.- 4.1 -50
84399190 --- Ostatné UNS 13.- 4.1 -50
843999 -- Ostatné:
84399910 --- Z liatiny alebo z liatej ocele UNS 13.- 4.1 -50
84399990 --- Ostatné UNS 13.- 4.1 -50

8440 Stroje a zariadenia na brožovanie a väz-
bu kníh, vrátane strojov na zošívanie
kníh:

844010 - Stroje a prístroje:
84401010 -- Skladacie stroje NAR 10.- 2.6 -100
84401020 -- Znášacie stroje a kompletovacie

    stroje NAR 10.- 2.6 -100
84401030 -- Zošívacie stroje a drôtovky

    (stroje na šitie drôtom) NAR 10.- 2.6 -100
84401040 -- Stroje na väzbu lepením (inak ako

    šitím) NAR 10.- 2.6 -100
84401090 -- Ostatné NAR 10.- 2.6 -100
84409000 - Časti a súčasti UNS 10.- 2.6 -100

8441 Ostatné stroje a zariadenia na spraco-
vanie buničiny (papieroviny), papie-
ra, kartónu alebo lepenky, vrátane
rezačiek všetkých druhov:

844110 - Rezačky:
84411010 -- Stroje na odvíjanie a prevíjanie NAR 19.- 3.3 -100
84411020 -- Ostatné pozdĺžne a priečne reza-



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 617

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 3015

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

    cie stroje NAR 19.- 3.3 -100
84411030 -- Priamobežné nožnice (gilotíny) NAR 19.- 3.3 -100
84411040 -- Trojnožová rezačka NAR 19.- 3.3 -100
84411080 -- Ostatné NAR 19.- 3.3 -100
84412000 - Stroje na výrobu vriec, vrecúšok

   alebo obálok NAR 10.- 3.3 -100
84413000 - Stroje na výrobu škatú¾, debien,

   púzdier, túb, súdkov alebo po-
   dobných obalov, s výnimkou tých,
   ktoré sa vyrábajú tvarovaním NAR 10.- 3.3 -100

84414000 - Stroje na výrobu predmetov z pa-
   pieroviny, papiera, lepenky
   alebo z kartónu tvarovaním NAR 10.- 3.3 -100

84418000 - Ostatné stroje a zariadenia NAR 10.- 3.3 -100
844190 - Časti a súčasti:
84419010 -- Rezačiek UNS 19.- 2.6 -100
84419090 -- Ostatné UNS 19.- 2.6 -100

8442 Stroje, prístroje a zariadenia (iné
ako obrábacie a tvárniace stroje
čísiel 8456 až 8465), na liatie alebo
na sádzanie písma, na prípravu a zho-
tovovanie štočkov, dosiek, valcov
a iných tlačiarenskych pomôcok; tla-
čiarenske typy, štočky, tlačiarenske dosky
a valce, litografické kamene uprave-
né na grafické účely (napr. hladené,
zrnené, leštené):

84421000 - Fotosádzacie stroje NAR 5.- 3.- -100
844220 - Stroje a zariadenia na sá-

  dzanie písmen iným postupom,
  tiež so zariadením na odlievanie:

84422010 -- Na odlievanie a sádzanie typov
    (napr. linotypov, monotypov, inter-
    typov) NAR 5.- 3.- -100

84422090 -- Ostatné NAR 5.- 3.- -100
84423000 - Ostatné stroje a zariadenia NAR 5.- 3.- -100
84424000 - Časti a súčasti vyššie uvedených

   strojov a zariadení UNS 9.- 3.- -100
844250 - Tlačiarenské typy, štočky, dosky,

   valce a ostatné pomôcky; štočky,
   tlačiarenské dosky, valce a litografické
   kamene upravené na grafické účely
   (napr. hladené, zrnené alebo leštené):
-- S grafickými znakmi:

84425021 --- Na tlač z výšky UNS 17.- 3.- -100
84425023 --- Na plošnú tlač UNS 17.- 3.- -100
84425029 --- Ostatné UNS 17.- 3.- -100
84425080 -- Ostatné UNS 17.- 3.- -100

8443 Tlačiarenské stroje a prístroje vrátane
tryskových mimo zariadení čísla 8471;
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pomocné tlačiarenské zariadenia:

- Ofsetové tlačiarenské stroje:
84431100 -- Kotúčové NAR 13.- 6.2 -50
84431200 -- Na hárkovú tlač (plochú tlač),

   kancelárskeho typu (formát hárku
   nepresahuje 22 x 36 cm) NAR 9.5 6.2 -50

844319 -- Ostatné:
--- Na hárkovú tlač:

84431910 ---- Použité NAR 13.- 3.9 -50
---- Nové, na hárky s rozmermi:

84431931 ----- Nepresahujúcich 52 x 74 cm NAR 13.- 3.9 -50
84431935 ----- Presahujúcich 52 x 74 cm, ale ne-

        presahujúcich 74 x 107 cm NAR 13.- 3.9 -50
84431939 ----- Presahujúcich 74 x 107 cm NAR 13.- 3.9 -50
84431990 --- Ostatné NAR 13.- 3.9 -50

- Tlačiarenské stroje a typografické prístroje,
   s výnimkou strojov a prístrojov
   na flexografickú tlač:

84432100 -- Kotúčové NAR 13.- 3.9 -50
84432900 -- Ostatné NAR 9.5 3.- -100
84433000 - Stroje a prístroje na flexografickú tlač NAR 12.- 4.5 -50
84434000 - Hĺbkotlačové stroje a prístroje NAR 9.5 3.- -100

- Ostatné tlačiarske stroje a prístroje:
84435100 -- Tryskové tlačiarenské stroje NAR 18.- 4.1 -50
844359 -- Ostatné:
84435920 --- Na potlač textilných materiálov NAR 10.- 0.9 -100
84435980 --- Ostatné NAR 10.- 0.9 -100
84436000 - Pomocné tlačiarske zariadenia NAR 10.- 0.9 -100
844390 - Časti a súčasti:
84439010 -- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 10.- 2.1 -100
84439090 -- Ostatné UNS 10.- 2.1 -100

844400 Stroje na vytláčanie, pre�ahovanie,
tvarovanie alebo strihanie chemických
textilných materiálov:

84440010 - Stroje na vytláčanie NAR 0.5 bez cla -100
84440090 - Ostatné NAR 0.5 bez cla -100

8445 Stroje na prípravu textilných vlákien;
stroje na spriadanie a dopriadanie,
zdvojovanie alebo na krútenie a ostatné
stroje a prístroje na výrobu textilných
priadzí; stroje na navíjanie a súkanie
(vrátane útkových súkacích strojov)
a stroje na prípravu textilných vlákien
na spracovanie na strojoch čísiel 8446
alebo 8447:

- Stroje na prípravu textilných vlákien:
84451100 -- Mykacie stroje NAR 0.5 0.4 -100
84451200 -- Česacie stroje NAR 0.5 0.4 -100
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84451300 -- Pre�ahovacie a predpriadacie stroje NAR 0.5 0.4 -100
84451900 -- Ostatné NAR 0.5 0.4 -100
84452000 - Textilné spriadacie a dopriadacie

   stroje NAR 8.5 7.5 -50
844530 - Stroje na zdvojovanie alebo splietanie

   vlákien:
84453010 -- Stroje na zdvojovanie vlákien NAR 8.5 7.5 -50
84453090 -- Stroje na splietanie vlákien NAR 8.5 7.5 -50
84454000 - Súkacie stroje (vrátane útkových

  súkacích strojov) alebo navíjacie
  stroje NAR 8.5 7.5 -50

84459000 - Ostatné NAR 1.- 0.9 -100

8446 Tkáčske  krosná:

84461000 - Na tkanie textílií v šírke nepresa-
   júcej  30 cm NAR 8.5 7.5 -50
- Na tkanie textílií v šírke presahujúcej
   30 cm, člnkové:

84462100 -- Mechanické krosná NAR 8.5 7.5 -50
84462900 -- Ostatné NAR 8.5 7.5 -50
84463000 - Na tkanie textílií v šírke presahujúcej

   30 cm, bezčlnkové NAR 8.5 7.5 -50

8447 Pletacie stroje a krosná, stroje na
spevnenie prešitím, opriadacie
stroje, stroje na výrobu tylu,
čipiek, výšiviek, lemoviek a prámikov,
pletených alebo sie�ovinových a
stroje na výrobu strapcov:

- Kruhové pletacie krosná:
844711 -- S priemerom valca nepresahujúcim

    165 cm:
84471110 --- S jazýčkovými ihlami NAR 4.5 4.1 -50
84471190 --- Ostatné NAR 4.5 4.1 -50
844712 -- S priemerom valca presahujúcim

    165 cm:
84471210 --- S jazýčkovými ihlami NAR 4.5 4.1 -50
84471290 --- Ostatné NAR 4.5 4.1 -50
844720 - Ploché pletacie stroje; stroje na

  spevnenie prešitím:
84472010 -- Ovládané ručne NAR 4.5 4.1 -50

-- Ostatné:
84472092 --- Osnovné pletacie stroje (vrátane

      rašlových strojov), ihlové stroje na
      spevnenie prešitím NAR 4.5 4.1 -50

84472098 --- Ostatné NAR 4.5 4.1 -50
84479000 - Ostatné NAR 3.- 2.7 -100

8448 Prídavné (pomocné) strojové zaria-
denia na stroje čísiel 8444, 8445,
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8446 alebo 8447 (napr. listovky, ža-
kárové stroje, osnovné zarážky,
zariadenia na člnkovú výmenu);
časti  súčasti a príslušenstvo, vhod-
né výhradne alebo zásadne na
stroje tohto čísla alebo čísiel 8444,
8445, 8446 alebo 8447 (napr. vrete-
ná a krídla, mykacie povlaky, tkáč-
ske lúče, hrebene, hubice, člnky,
nite¾nice a listy brdové, pletacie ihly):

- Prídavné (pomocné) strojové za-
  riadenia na stroje čísiel 8444, 8445,
  8446 alebo 8447:

84481100 -- Listovky a žakárové stroje;
   stroje na redukciu, dierovanie
    a kopírovanie štítkov (kariet);
    stroje na spojovanie štítkov (kariet)
    po ich dierovaní NAR 1.3 1.1 -100

84481900 -- Ostatné NAR 4.8 4.3 -50
844820 - Časti, súčasti a príslušenstvo strojov

   čísla 8444 alebo ich prídavného
   (pomocného) strojového zariadenia:

84482010 -- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 7.8 3.7 -50
84482090 -- Ostatné UNS 7.8 3.7 -50

- Časti, súčasti a príslušenstvo strojov
   čísla 8445 alebo ich prídavného
    (pomocného) strojového zariadenia:

84483100 -- Mykacie povlaky UNS 12.- 3,9 -50
84483200 -- Strojov na prípravu textilných vlá-

    kien, iné ako mykacie povlaky UNS 11.- 3.6 -100
844833 -- Vretená, krídla, dopriadacie

    prstence a bežce prstencového
    spriadacieho stroja:

84483310 --- Vretená a krídla UNS 4.- 3.6 -100
84483390 --- Dopriadacie prstence a bežce UNS 4.- 3.6 -100
84483900 -- Ostatné UNS 11.- 3.6 -100

- Časti, súčasti a príslušenstvo tkáč-
   skych krosien alebo ich prídavného
   (pomocného) strojového zariadenia:

84484100 -- Člnky UNS 1.8 1.6 -100
84484200 -- Dostavy na krosná, nite¾nice a

    brdové listy UNS 1.8 1.6 -100
84484900 -- Ostatné UNS 1.8 1.6 -100

- Časti, súčasti a príslušenstvo strojov
   čísla 8447 alebo ich prídavného) po-
   mocného) strojového zariadenia:

844851 -- Platiny, ihly a ostatné výrobky
    používané na vytváranie ôk:

84485110 --- Platiny UNS 10.- 1.8 -100
84485190 --- Ostatné UNS 10.- 1.8 -100
84485900 -- Ostatné UNS 1.8 1.6 -100

84490000 Stroje a zariadenia na výrobu a koneč-
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nú úpravu plsti alebo netkaného tex-
tilu ako metrového alebo tvarované-
ho tovaru, vrátane strojov a prístrojov
na výrobu plstených klobúkov; formy
na výrobu klobúkov NAR 14.- 3.6 -100

8450 Práčky pre domácnos� a práčovne,
tiež spojené so sušičkami:

- Práčky s jednotkovou kapacitou
  nepresahujúcou 10 kg suchej  bie-
  lizne:

845011 -- Plnoautomatizované práčky:
--- S obsahom suchej bielizne ne-
     presahujúcim 6 kg:

84501111 ---- S plnením spredu NAR 52.- 5.4
84501119 ---- S plnením zhora NAR 52.- 5.4
84501190 --- Typy práčok s obsahom suchej

      bielizne presahujúcim 6 kg,
      ale nepresahujúcim 10 kg NAR 52.- 5.4

84501200 -- Ostatné práčky so vstavanými od-
    stredivkami NAR 52.- 5.4 -50

84501900 -- Ostatné NAR 52.- 5.4 -50
84502000 - Práčky s jednotkovou kapacitou NAR 52.- 5.4 -50

   prevyšujúcou 10 kg suchej bielizne
84509000 - Časti a súčasti UNS 32.- 2.6 -100

8451 Stroje a prístroje (iné ako čísla 8450)
na pranie, čistenie, žmýkanie, suše-
nie, žehlenie (vrátane žehliacich
strojov a mang¾ov), bielenie, farbe-
nie, apretovanie, ovíjanie alebo
impregnovanie textilných priadzí,
látok alebo celkom zhotoveného
textilného tovaru a stroje na pre�a-
hovanie tkanín alebo iných podlo-
žiek používaných na výrobu dláž-
kových krytín ako je linoleum; stroje
na navíjanie, odvíjanie, skladanie
a plisovanie, strihanie, zúbkovanie
alebo vykrajovanie textílií:

84511000 - Stroje na chemické čistenie NAR 12.- 3.9 -50
- Sušičky:

845121 -- S kapacitou nepresahujúcou
    10 kg suchej  bielizne:

84512110 --- S kapacitou nepresahujúcou 6 kg
     suchej  bielizne NAR 12.- 3.9 -50

84512190 --- S kapacitou presahujúcou 6 kg,
     ale nepresahujúcou 10 kg suchej
     bielizne NAR 12.- 3.9 -50

84512900 -- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
845130 - Žehliace stroje (vrátane mang¾ov):
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-- Elektricky vyhrievané s príkonom:
84513010 --- Nepresahujúcim 2500 W NAR 16.- 4.5
84513030 --- Presahujúcim 2500 W NAR 16.- 4.5
84513080 -- Ostatné NAR 16.- 4.5
84514000 - Práčky, stroje na bielenie alebo

   farbenie NAR 52.- 4.5 -50
84515000 - Stroje na navíjanie, odvíjanie, skla-

   danie, strihanie, zúbkovanie alebo
    vykrajovanie textílií NAR 16.- 4.5 -50

845180 - Ostatné stroje a prístroje:
84518010 -- Stroje a zariadenia používané pri

    výrobe linolea alebo iných pod-
    lahových krytín na po�ahovanie
    základnej vlákniny alebo iného
    podkladu NAR 16.- 4.5 -50

84518030 -- Stroje a prístroje na apretovanie
    textilných materiálov a ostatné
    konečné úpravy NAR 16.- 4.5 -50

84518080 -- Ostatné NAR 16.- 4.5 -50
84519000 - Časti a súčasti UNS 25.- 3.9 -50

8452 Šijacie stroje s výnimkou strojov na
väzbu a zošívanie kníh čísla 8440;
nábytok, podstavce a kryty zvláš�
upravené na šijacie stroje; ihly
do šijacích strojov:

845210 - Šijacie stroje pre domácnos�:
-- Šijacie stroje (iba s prešívacím ste-
    hom) s hlavou s hmotnos�ou nepre-
    sahujúcou 16 kg bez motora;
    alebo 17 kg vrátane motora; hla-
    vy šijacích strojov (iba s prešívacím
    stehom) s hmotnos�ou nepresa-
    hujúcou 16 kg bez motora alebo
    17 kg vrátane motora:

84521011 --- Šijacie stroje (bez rámu, stolčeka
     alebo iného nábytku) s hodnotou
     viac ako 65 ECU NAR 12.- 5.4 -50

84521019 --- Ostatné NAR 12.- 5.4 -50
84521090 -- Ostatné šijacie stroje a hlavy

    šijacích strojov NAR 12.- 5.4 -50
- Ostatné šijacie stroje:

84522100 -- Automatické NAR 12.- 5.4 -50
84522900 -- Ostatné NAR 12.- 5.4 -50
845230 - Ihly do šijacích strojov:
84523010 -- S jednoplošnou stopkou NAR 10.- 5.4 -50
84523090 -- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50
84524000 - Nábytok, podstavce a kryty zvláš�

   upravené k šijacím strojom a ich
   časti a súčasti NAR 25.- 12.5

84529000 - Ostatné časti a súčasti šijacích
   strojov UNS 12.- 5.4 -50
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8453 Stroje a prístroje na prípravu, vyči-
ňovanie alebo spravovanie koží
alebo usní alebo na zhotovovanie
alebo opravy obuvi alebo výrobkov
z koží alebo usní, s výnimkou šijacích
kožušníckych strojov:

84531000 - Stroje a prístroje na prípravu, vyčiňo-
   vanie alebo spracovanie koží alebo
   usní NAR 10.- bez cla -100

84532000 - Stroje a prístroje na výrobu alebo
   na opravu obuvi NAR 10.- 3.- -100

84538000 - Ostatné stroje a prístroje NAR 18.- 4.9 -50
84539000 - Časti a súčasti UNS 10.- bez cla -100

8454 Konvertory, lejacie panvy, kokily na
ingoty a odlievacie stroje pre meta-
lurgiu a zlievarne kovov:

84541000 - Konvertory NAR 16.- 4.5 -50
84542000 - Ingotové kokily a lejacie panvy NAR 70.- 8.8 -50
845430 - Odlievacie stroje:
84543010 -- Na odlievanie pod tlakom NAR 70.- 8.8 -50
84543090 -- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50
84549000 - Časti a súčasti UNS 42.- 4.5 -50

8455 Valcovacie stolice a valcovacie
trate, ako aj  valce na ne:

84551000 - Valcovacie stolice a valcovacie
   trate na rúrky NAR 40.- 7.4 -50
- Ostatné valcovacie stolice a val-
   covacie trate:

84552100 -- Pracujúce za tepla alebo kombi-
    novane za tepla a za studena NAR 40.- 7.4 -50

84552200 -- Pracujúce za studena NAR 40.- 7.4 -50
845530 - Valce na valcovacie stolice:
84553010 -- Zhotovené z liatiny NAR 10.- 3.3 -100

-- Zhotovené z kovanej  zápustkovej
    ocele:

84553031 --- Valcovacie stolice pracujúce za
     tepla; valcovacie stolice s opor-
     nými valcami pracujúce za tepla
     a za studena NAR 10.- 3.3 -100

84553039 --- Valcovacie stolice pracujúce za
      studena NAR 10.- 3.3 -100

84553090 -- Z liatej  alebo z tvárnej ocele NAR 10.- 3.3 -100
84559000 - Ostatné časti a súčasti UNS 40.- 4.5 -50

8456 Obrábacie stroje na spracovanie
všetkých materiálov ich úberom
pomocou lasera alebo pomocou 
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iných svetelných alebo fotónových
zväzkov, ultrazvuku, elektroerózie,
elektrochemických reakcií, elektróno-
vých zväzkov ionizujúceho žiarenia
alebo oblúkových výbojov v plazme:

84561000 - Pracujúce pomocou lasera alebo pomo-
  cou iných svetelných alebo fotónových
   zväzkov NAR 14.- 4.- -50

84562000 - Pracujúce pomocou ultrazvuku NAR 14.- 3.4 -100
845630 - Pracujúce pomocou elektrického výboja:

-- Číslicovo riadené:
84563011 --- Na delenie materiálov NAR 10.- 2.6 -100
84563019 --- Ostatné NAR 10.- 2.6 -100
84563090 -- Ostatné NAR 10.- 2.6 -100

- Ostatné:
84569100 -- Pre suché leptanie šablón na polovodi-

    čové materiály NAR 12.- 3.4 -100
845699 -- Ostatné:
84569910 --- Frézovacie stroje sústreïujúce ionové

     lúče, určené na výrobu alebo na opravu
     masiek a ohniskových doštičiek polovo-
     dičových prístrojov pod¾a šablón NAR 12.- 3.4 -100

84569930 --- Zariadenia na odstraňovanie povlaku
     alebo čistenia polovodičových doštičiek NAR 12.- 3.4 -100

84569990 --- Ostatné NAR 12.- 3.4 -100

8457 Obrábacie centrá, stavebnicové
obrábacie stroje jednopolohové
a viacpolohové na obrábanie kovov:

845710 - Obrábacie centrá:
84571010 -- Horizontálne NAR 10.- 4.5 -50
84571090 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
845720 - Stavebnicové stroje jednopolohové:
84572010 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84572090 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
845730 - Stavebnicové stroje viacpolohové:
84573010 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84573090 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

8458 Sústruhy (vrátane sústružníckych obrá-
bacích centier), na obrábanie kovov:

- Horizontálne sústruhy:
845811 -- Číslicovo riadené:
84581120 --- Sústružnícke centrá NAR 10.- 3.3 -50

--- Automatické sústruhy:
84581141 ---- Jednovretenové NAR 10.- 3.3 -50
84581149 ---- Viacvretenové NAR 10.- 3.3 -50
84581180 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -50
845819 -- Ostatné:
84581920 --- Hrotové sústruhy (univerzálne) ale-
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     bo nástrojárske NAR 10.- 4.5 -50
84581940 --- Automatické sústruhy NAR 10.- 4.5 -50
84581980 --- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

- Ostatné sústruhy:
845891 -- Číslicovo riadené:
84589120 --- Sústružnícke obrábacie centrá NAR 10.- 4.5 -50
84589180 --- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
84589900 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

8459 Obrábacie stroje (vrátane strojov s po-
hyblivou hlavou) na vŕtanie, vyvrtáva-
nie, frézovanie, rezanie závitov alebo na
rezanie vnútorných závitov iné ako sú-
struhz (vrátane sústružníckych obrába-
cích centier) čísla 8458:

84591000 - Stroje s pohyblivou hlavou NAR 10.- 4.5 -50
- Ostatné stroje na vŕtanie:

84592100 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84592900 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

- Ostatné vyvrtávaco-frézovacie
   stroje:

84593100 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84593900 -- Ostatné NAR 10.- 2.6 -100
845940 - Ostatné vyvrtávacie stroje:
84594010 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84594090 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

- Konzolové frézky:
84595100 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84595900 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

- Ostatné frézky:
845961 -- Číslicovo riadené:
84596110 --- Nástrojové frézky NAR 10.- 4.5 -50

--- Ostatné:
84596191 ---- Rovinné frézky NAR 10.- 4.5 -50
84596199 ---- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
845969 -- Ostatné:
84596910 --- Nástrojové frézky NAR 10.- 4.5 -50

--- Ostatné:
84596991 ---- Rovinné frézky NAR 10.- 4.5 -50
84596999 ---- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
84597000 - Ostatné stroje na rezanie vnútorných

   a vonkajších závitov NAR 10.- 4.5 -50

8460 Obrábacie stroje na odstraňovanie
rozstrapenia (ostrapkov), ostrenie, brú-
senie, honovanie, lapovanie, dohla-
dzovanie povrchu, leštenie alebo na inú
konečnú úpravu kovov, cermetov
pomocou brúsnych kameňov (brusív)
alebo leštiacich prostriedkov s výnim-
kou strojov na obrábanie ozubených
kolies (frézovanie, obrážanie) alebo
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brúsok na ozubené kolesá alebo
strojov na dokončovanie obrábania
ozubených kolies čísla 8461:

- Brúsky na plocho, nastavite¾né
  v ¾ubovo¾nej  osi s presnos�ou naj-
  menej  0,01 mm:

84601100 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84601900 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

- Ostatné brúsky, nastavite¾né v ¾ubovo¾-
   nej  osi s presnos�ou najmenej 0,01 mm:

846021 -- Číslicovo riadené:
--- Na valcové povrchy:

84602111 ---- Brúsky na brúsenie vnútorných
       valcových plôch NAR 10.- 4.5 -50

84602115 ---- Brúsky na bezhrotové brúsenie NAR 10.- 4.5 -50
84602119 ---- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
84602190 --- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
846029 -- Ostatné:

--- Na valcové povrchy:
84602911 ---- Brúsky na brúsenie vnútorných

       valcových plôch NAR 10.- 4.5 -50
84602919 ---- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
84602990 --- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

- Stroje  používané na ostrenie (brúsky
   nástrojov alebo obrábacích nožov):

84603100 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 2.6 -100
84603900 -- Ostatné NAR 10.- 2.6 -100
846040 - Stroje na honovanie a lapovanie

   (dohladzovanie):
84604010 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84604090 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
846090 - Ostatné:
84609010 -- Vybavené mikrometrickým nasta-

    vovacím systémom umožňujúcim
    nastavenie ¾ubovo¾nej osi s pres-
    nos�ou najmenej 0,01 mm NAR 10.- 4.5 -50

84609090 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

8461 Obrábacie stroje na hob¾ovanie, obrá-
žanie (vodorovné aj zvislé), drážkova-
nie, pre�ahovanie, obrábanie ozubených
kolies, brúsenie ozubených kolies alebo
ich dokončovacie operácie (načisto),
strojové píly, odrezávacie stroje a
ostatné obrábacie stroje pracujúce me-
tódou úberu kovov alebo cermetov, kto-
ré nie sú inde uvedené ani zahrnuté:

84611000 - Hob¾ovacie stroje NAR 10.- 4.5 -50
84612000 - Vodorovné a zvislé obrážačky NAR 10.- 2.6 -100
846130 - Pre�ahovacie stroje:
84613010 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 2.1 -100
84613090 -- Ostatné NAR 10.- 2.1 -100
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846140 - Stroje na obrábanie, brúsenie alebo
   na dokončovacie obrábanie ozube-
   ných kolies:
-- Stroje na obrábanie ozubených
    kolies (vrátane strojov na brúsenie
    ozubených kolies):
--- Na zhotovovanie čelných ozube-
     ných kolies:

84614011 ---- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84614019 ---- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

--- Na zhotovovanie iných ozube-
     ných kolies:

84614031 ---- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84614039 ---- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50

-- Stroje na dokončovanie obrábania
     ozubených kolies:
--- Vybavené mikrometrickým nasta-
     vovacím systémom umožňujúcim
     nastavenie osi s presnos�ou najmenej
     0,01 mm:

84614071 ---- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.5 -50
84614079 ---- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
84614090 --- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
846150 - Strojové píly a odrezávacie stroje:

-- Strojové píly:
84615011 --- Kotúčové píly NAR 10.- 4.5 -50
84615019 --- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
84615090 -- Odrezávacie stroje NAR 10.- 4.5 -50
84619000 - Ostatné NAR 10.- 2.6 -100

8462 Tvárniace stroje (vrátane lisov) na
opracovanie kovov kovaním, raze-
ním alebo lisovaním v zápustke, pa-
dacie buchary, pákové buchary
a iné buchary, obrábacie stroje
(vrátane lisov) používané na tvárne-
nie kovov ohýbaním, drážkovaním
(plechu) a prekladaním, vyrovná-
vaním, rovnaním a rozkutím,  striha-
ním, dierovaním a prebíjaním alebo
narezávaním, nastrihovaním alebo
vrúbkovaním, lisy na tvárnenie ko-
vov alebo kovových karbidov tu
neuvedené ani nezahrnuté:

846210 - Stroje na kovanie (vrátane lisov)
   alebo lisovanie v zápustke (vrátane
   lisov), padacie buchary, pákové
    buchary a iné buchary:

84621010 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 5.4 -50
84621090 -- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50

- Stroje na tvárnenie kovov ohýba-
   ním, drážkovaním (plechu) a pre-
   kladaním, vyrovnávaním alebo
   rovnaním a rozkutím (vrátane lisov):
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846221 -- Číslicovo riadené:
84622110 --- Na opracovávanie plochých

     výrobkov NAR 10.- 5.4 -50
84622190 --- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50
846229 -- Ostatné:
84622910 --- Na opracovávanie plochých

     výrobkov NAR 10.- 5.4 -50
--- Ostatné:

84622991 ---- Hydraulické NAR 10.- 5.4 -50
84622999 ---- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50

- Strihacie stroje (vrátane lisov) s vý-
   nimkou kombinovaných strihacích
   a prebíjacích dierovacích, narezá-
   vacích a nastrihovacích strojov:

84623100 -- Číslicovo riadené NAR 10.- 5.4 -50
846239 -- Ostatné:
84623910 --- Na opracovávanie plochých

     výrobkov NAR 10.- 5.4 -50
--- Ostatné:

84623991 ---- Hydraulické NAR 10.- 5.4 -50
84623999 ---- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50

- Dierovacie, prebíjacie, narezáva-
   cie, nastrihovacie a vrúbkovacie
   stroje (vrátane lisov), vrátane kom-
   binovaných strihacích a prebíja-
   cích, dierovacích, narezávacích,
   nastrihovacích strojov:

846241 -- Číslicovo riadené:
84624110 --- Na opracovávanie plochých

     výrobkov NAR 10.- 5.4 -50
84624190 --- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50
846249 -- Ostatné:
84624910 --- Na opracovávanie plochých

     výrobkov NAR 10.- 4.3 -50
84624990 --- Ostatné NAR 10.- 4.3 -50

- Ostatné:
846291 -- Hydraulické lisy:
84629110 --- Lisy  na tvarovanie kovového

     práčku spekaním alebo lisovaním
     kovového odpadu do balíkov NAR 10.- 5.4 -50
--- Ostatné:

84629150 ---- Číslicovo riadené NAR 10.- 5.4 -50
---- Ostatné:

84629191 ----- Na zhotovovanie nitov a skrutiek NAR 10.- 5.4 -50
84629199 ----- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50
846299 -- Ostatné:
84629910 --- Lisy  na tvarovanie kovového

     práčku spekaním alebo lisovaním
     kovového odpadu do balíkov NAR 10.- 4.2 -50
--- Ostatné:

84629950 ---- Číslicovo riadené NAR 10.- 4.2 -50
---- Ostatné:

84629991 ----- Na zhotovovanie nitov a skrutiek NAR 10.- 4.2 -50
84629999 ----- Ostatné NAR 10.- 4.2 -50
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8463 Iné tvarovacie stroje na opracovanie
kovov alebo cermetov, pracujúce inak
ako úberom materiálu:

846310 - Ťažné stolice na výrobu tyčí, rúrok,
   profilov, drôtov alebo podobného
   tovaru:

84631010 -- Ťažné stolice na výrobu drôtov NAR 10.- 4.5 -50
84631090 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
84632000 - Valcovačky na závity NAR 10.- 2.6 -100
84633000 - Stroje na �ahanie drôtov NAR 10.- 2.6 -100
846390 - Ostatné:
84639010 -- Na opracovávanie plochých výrobkov NAR 10.- 2.6 -100
84639090 -- Ostatné NAR 10.- 2.6 -100

8464 Obrábacie stroje na kameň, kera-
mické látky, betón, azbestový ce-
ment alebo podobné nerastné ma-
teriály alebo stroje na obrábanie
skla za studena:

846410 - Strojové píly:
84641010 -- Na rezanie monokryštálových po-

    lovodičových materiálov na polo-
    vodičové doštičky NAR 12.- 3.- -100

84641090 -- Ostatné NAR 12.- 3.- -100
846420 - Brúsiace a leštiace stroje:
84642005 -- Na opracovanie polovodičových

    doštičiek NAR 12.- 3.7 -50
-- Na opracovávanie skla:

84642011 --- Optického skla NAR 12.- 3.7 -50
84642019 --- Ostatné NAR 12.- 3.7 -50
84642080 -- Ostatné NAR 12.- 3.7 -50
846490 - Ostatné:
84649010 -- Zariadenie na mokré leptanie,

    rozkladanie, odstraňovanie po-
    vlaku alebo čistenie polovodi-
    čových doštičiek NAR 12.- 3.7 -50

84649090 -- Ostatné NAR 12.- 3.7 -50

8465 Obrábacie stroje (vrátane strojov
na pribíjanie klincov, spájanie spon-
kami, glejenie alebo iné spájanie),
na opracovávanie dreva, korku,
kostí; ebonitu, tvrdých plastov alebo
podobných tvrdých materiálov:

846510 - Stroje na rôzne typy týchto operá-
   cií bez nutnosti meni� nástroje pri
   ich vykonávaní:

84651010 -- S ručným prenosom obrobku me-
    dzi jednotlivými operáciami NAR 14.- 4.5 -50

84651090 -- S automatickým prenosom obrobku



Strana 630 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 360/1996 Z. z.

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 3028

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

    medzi jednotlivými operáciami NAR 14.- 4.5 -50
- Ostatné:

846591 -- Strojové píly:
84659110 --- Pásové píly NAR 12.- 5.4 -50
84659120 --- Kotúčové píly NAR 12.- 5.4 -50
84659190 --- Ostatné NAR 12.- 5.4 -50
84659200 -- Stroje na hob¾ovanie, frézovanie,

    tvarovanie (rezaním) NAR 14.- 3.7 -50
84659300 -- Stroje na brúsenie, hladenie alebo

    leštenie NAR 14.- 3.7 -50
84659400 -- Ohýbacie alebo spojovacie stroje NAR 14.- 3.9 -50
84659500 -- Vŕtačky a obrážačky NAR 14.- 3.7 -50
84659600 -- Stroje na štiepanie, krájanie (dyhy),

    lúpanie (dreva) NAR 14.- 4.2
846599 -- Ostatné:
84659910 --- Sústruhy NAR 14.- 3.9
84659990 --- Ostatné NAR 14.- 3.9

8466 Časti, súčiastky a príslušenstvo vý-
hradne alebo hlavne na stroje a
prístroje čísel 8456 až 8465, vrátane
upínacích zariadení alebo držiakov
nástrojov a nožov, samočinných zá-
vitorezných hláv, deliacich prístro-
jov a iných špeciálnych prídavných
zariadení k obrábacím strojom;
držiaky na všetky typy ručného
náradia:

846610 - Držiaky náradia a samočinné závi-
  torezné hlavy:
-- Držiaky náradia:

84661010 --- Upínacie tŕne, upínacie puzdrá a
      objímky UNS 15.- 4.5 -50
--- Ostatné:

84661031 ---- Na sústruhy UNS 15.- 4.5 -50
84661039 ---- Ostatné UNS 15.- 4.5 -50
84661090 -- Samočinné závitorezné hlavy UNS 15.- 4.5 -50
846620 - Upínacie zariadenia:
84662010 -- Upínacie prípravky na špecifické

    použitie; sady štandardných upí-
    nacích prípravkov a ich diely UNS 15.- 4.5 -50
-- Ostatné:

84662091 --- Na sústruhy UNS 15.- 4.5 -50
84662099 --- Ostatné UNS 15.- 4.5 -50
84663000 - Deliace hlavy alebo iné špeciálne

   prídavné zariadenie k obrábacím
   strojom UNS 15.- 4.5 -50
- Ostatné:

846691 -- Na stroje čísla 8464:
84669120 --- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 16.- 4.5 -50
84669180 --- Ostatné UNS 16.- 4.5 -50
846692 -- Na stroje čísla 8465:
84669220 --- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 16.- 4.5 -50
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84669280 --- Ostatné UNS 16.- 4.5 -50
846693 -- Na stroje čísiel 8456 až 8461:
84669320 --- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 16.- 4.5 -50
84669380 --- Ostatné UNS 16.- 4.5 -50
84669400 -- Pre stroje čísiel 8462 alebo  8463 UNS 16.- 4.5 -50

8467 Ručné náradie pneumatické, hydrau-
lické alebo s vlastným motorom, iným
ako elektrickým:

- Pneumatické:
846711 -- Rotačného typu, tiež kombinované

    rotačnopríklepové:
84671110 --- Na opracovávanie kovu NAR 10.- 3.3 -100
84671190 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
84671900 -- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100

- Ostatné náradie:
84678100 -- Re�azové píly NAR 10.- 3.3 -100
84678900 -- Ostatné NAR 16.- 4.5 -50

- Časti a súčasti:
84679100 -- Re�azových píl UNS 10.- 3.3 -100
84679200 -- Pneumatického náradia UNS 10.- 3.3 -100
84679900 -- Ostatné UNS 10.- 3.3 -100

8468 Stroje a prístroje na spájkovanie
alebo na zváranie, tiež na rezanie, iné
ako čísla 8515; plynové stroje a prí-
stroje na povrchové kalenie:

84681000 - Ručné spájkovacie horáky NAR 12.- 3.9 -50
84682000 - Ostatné plynové stroje a prístroje NAR 14.- 4.3 -50
84688000 - Ostatné stroje a prístroje NAR 24.- 5.8 -50
84689000 - Časti a súčasti UNS 15.- 4.1 -50

8469 Písacie stroje (iné ako tlačiarne čísla
8471) a stroje na spracovanie textu:

- Automatické písacie stroje a stroje
  na spracovanie textu:

84691100 -- Stroje na spracovanie textu NAR 17.- 4.5 -50
84691200 -- Automatické písacie stroje NAR 17.- 4.5 -50
84692000 - Ostatné písacie stroje elektrické NAR 9.- 8.- -50
84693000 - Ostatné písacie stroje neelektrické NAR 15.- 4.5 -50

8470 Počítacie stroje a vreckové prístroje na
záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov
výpočtovými funkciami; účtovacie stroje,
frankovacie stroje, stroje na vydáva-
nie lístkov a podobné stroje vybavené
počítacím zariadením; registračné
pokladnice:
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847010 - Elektronické kalkulačky, pracujúce
  bez vonkajšieho zdroja energie a vrec-
  kové prístroje na záznam, reprodukciu 
  a zobrazenie údajov výpočtovými funk-
  ciami:

84701010 -- Elektronické kalkulačky pracujúce bez
    vonkajšieho zdroja energie NAR 9.- 5.4 -50

84701090 -- Vreckové prístroje na záznam, vyvola-
    nie a zobrazenie údajov s výpočtovými
    funkciami NAR 11.- 3.4 -50
- Ostatné elektronické počítacie stroje:

84702100 -- Vybavené tlačiarňou NAR 9.- 5.4 -50
84702900 -- Ostatné NAR 9.- 5.4 -50
84703000 - Ostatné počítacie stroje NAR 9.- 3.4 -100
84704000 - Účtovacie stroje NAR 9.- 3.4 -100
84705000 - Registračné pokladnice NAR 10.- 3.4 -100
84709000 - Ostatné NAR 2.8 2.4 -100

8471 Stroje na automatické spracovanie
dát a ich jednotky; magnetické alebo
optické snímače, stroje na prepis dát
v kódovanej forme na pamä�ové
médiá a stroje spracovávajúce tieto
dáta, inde neuvedené ani nezahrnuté:

847110 - Analógové alebo hybridné stroje
  na automatické spracovanie dát:

84711010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 6.- 1.4 -50
84711090 -- Ostatné NAR 6.- 1.4 -50
84713000 - Prenosné digitálne zariadenia na automa-

  tické spracovanie údajov o hmotnos�ou
  nepresahujúcou 10 kg, skladajúce sa
  najmenej zo základnej jednotky, kláves-
  nice a displeja NAR 6.- 1.4 -50
- Ostatné digitálne zariadenia na automa-
   tické spracovanie údajov:

847141 -- Obsahujúce pod spoločným krytom naj-
    menej základnú jednotku, vstupnú a
    výstupnú jednotku, tiež kombinované:

84714110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 6.- 1.4 -50
84714190 --- Ostatné NAR 6.- 1.4 -50
847149 -- Ostatné predkladané vo forme systému:
84714910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 6.- 1.4 -50
84714990 --- Ostatné NAR 6.- 1.4 -50
847150 - Digitálne spracovate¾ské jednotky, iné 

   ako patriace do položiek 847141 a 
   847149, obsahujúce pod spoločným kry-
   tom aj jednu alebo dve z nasledujúcich
   jednotiek: pamä�ové jednotky, vstupné
   a výstupné jednotky:

84715010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 6.- 1.4 -50
84715090 -- Ostatné NAR 6.- 1.4 -50
847160 - Vstupné alebo výstupné jednotky, obsa-

   hujúce pod spoločným krytom aj pamä-
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   �ové  jednotky:
84716010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 6.- 1.4 -50

-- Ostatné:
84716040 --- Tlačiarne NAR 6.- 1.4 -50
84716050 --- Klávesnice NAR 6.- 1.4 -50
84716090 --- Ostatné NAR 6.- 1.4 -50
847170 - Pamä�ové jednotky:
84717010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 6.- 1.4 -50

-- Ostatné:
84717040 --- Základné pamä�ové jednotky NAR 6.- 1.4 -50

--- Ostatné:
---- Diskové pamä�ové jednotky:

84717051 ----- Optické, vrátane magnetooptických NAR 6.- 1.4 -50
----- Ostatné:

84717053 ------ Diskové jednotky s pevným diskom UNS 13.- 2.3 -50
84717059 ------ Ostatné NAR 6.- 1.4 -50
84717060 ---- Magnetické páskové pamä�ové jednotky NAR 6.- 1.4 -50
84717090 ---- Ostatné NAR 6.- 1.4 -50
847180 - Ostatné jednotky zariadené na automa-

   tické spracovanie údajov:
84718010 -- Periférne jednotky NAR 6.- 1.4 -50
84718090 -- Ostatné NAR 6.- 1.4 -50
84719000 - Ostatné NAR 6.- 1.4 -50

8472 Iné kancelárske stroje a prístroje (napr.
rozmnožovacie stroje hektografické
alebo blanové stroje, adresovacie stroje
automatické rozde¾ovače bankoviek, 
stroje na triedenie, čítanie alebo na bale-
nie mincí, prístroje na orezávanie ce-
ruziek, dierkovacie alebo spínacie
stroje):

84721000 - Rozmnožovacie stroje NAR 14.- 3.4 -100
84722000 - Adresovacie stroje a stroje na vy-

   tláčanie adries alebo značiek do
   doštičiek a štítkov NAR 13.- 4.1 -50

84723000 - Stroje na triedenie alebo skladanie
   korešpondencie alebo na vkladanie
   do obálok alebo pások, stroje na
   otváranie, zatváranie alebo peča-
   tenie korešpondencie a stroje na
   lepenie alebo pečiatkovanie poš-
   tových známok NAR 18.- 4.1 -50

847290 - Ostatné:
84729010 -- Stroje na triedenie, počítanie a ba-

    lenie mincí NAR 18.- 4.1 -50
84729090 -- Ostatné NAR 18.- 4.1 -50

8473 Časti, súčasti a príslušenstvo (s vý-
nimkou krytov, kufríkov a podobných
výrobkov) používané výhradne alebo
hlavne na strojoch čísiel 8469 až 8472:

847310 - Časti, súčasti a príslušenstvo na stroje
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   čísla 8469:
84731010 -- Elektronické zostavy UNS 24.- 3.4 -100
84731090 -- Ostatné UNS 24.- 3.4 -100

- Časti, súčasti a príslušenstvo na
   stroje čísla 8470:

847321 -- K elektronickým počítačom polo-
    žiek 847010, 847021 alebo 847029:

84732110 --- Elektronické zostavy UNS 13.- 4.1 -50
84732190 --- Ostatné UNS 13.- 4.1 -50
847329 -- Ostatné:
84732910 --- Elektronické zostavy UNS 19.- 4.1 -50
84732990 --- Ostatné UNS 19.- 4.1 -50
847330 - Časti, súčasti a príslušenstvo na

   stroje čísla 8471:
84733010 -- Elektronické zostavy UNS 13.- 2.3 -50
84733090 -- Ostatné UNS 13.- 2.3 -50
847340 - Časti, súčasti a príslušenstvo na

   stroje čísla 8472:
84734010 -- Elektronické zostavy UNS 24.- 2.6 -50
84734090 -- Ostatné UNS 24.- 2.6 -50
847350 - Časti súčasti a príslušenstvo vhodné na

   použitie k strojom alebo zariadeniam
   dvoch alebo viacerých čísiel 8469 
   až 8472:

84735010 -- Elektronické zostavy UNS 24.- 2.6 -50
84735090 -- Ostatné UNS 13.- 2.3 -50

8474 Stroje a prístroje na triedenie, pre-
osievanie, odde¾ovanie, pranie,
drvenie, mletie, miešanie a miesenie
zemín, kameňov, rúd a iných pev-
ných nerastných látok (aj v tvare
prášku alebo kaše), stroje na aglome-
rovanie, lisovanie a tvárnenie pev-
ných nerastných palív, keramických
látok, cementu, sadry a iných práš-
kovitých alebo kašovitých nerast-
ných látok; stroje na tvarovanie od-
lievacích foriem z piesku:

84741000 - Stroje a prístroje na triedenie, osievanie,
   odde¾ovanie alebo na pranie NAR 17.- 4.8 -50

84742000 - Stroje a prístroje na lámanie, drve-
   nie alebo na mletie NAR 26.- 6.1 -50
- Miešačky alebo stroje na miesenie:

84743100 -- Miešačky malty alebo betónu NAR 24.- 5.8 -50
84743200 -- Miešačky bitúmenových minerálnych

    hmôt NAR 24.- 5.8 -50
84743900 -- Ostatné NAR 24.- 5.8 -50
84748000 - Ostatné stroje a prístroje NAR 20.- 5.2 -50
847490 - Časti a súčasti:
84749010 -- Z liatiny alebo z liatej ocele UNS 20.- 6.5 -50
84749090 -- Ostatné UNS 20.- 6.5 -50
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8475 Stroje a zariadenie na montáž žiaro-
viek alebo elektrónových svietidiel,
trubíc, elektrónok alebo výbojok ale-
bo bleskových žiaroviek, v sklenených
puzdrách; stroje na výrobu alebo na
opracovanie skla alebo sklenených
výrobkov za tepla:

84751000 - Stroje a zariadenie na montáž žia-
   roviek alebo elektrónových svietidiel,
   trubíc, elektróniek alebo výbojok
   alebo bleskových žiaroviek, v skle-
   nených puzdrách NAR 9.- bez cla
- Stroje na výrobu alebo opracovanie skla
   alebo sklenených výrobkov za tepla:

84752100 -- Stroje na výrobu optických vlákien a ich
    predliskov NAR 9.- bez cla

84752900 -- Ostatné NAR 9.- bez cla
84759000 - Časti a súčasti UNS 9.- bez cla

8476 Predajné automaty (napríklad na
predaj poštových známok, cigariet,
potravín alebo nápojov), vrátane
automatov na rozmieňanie mincí:

- Automaty na predaj nápojov:
84762100 -- So zabudovaným ohrievacím alebo

    chladiacim zariadením: NAR 8.- 2.- -100
84762900 -- Ostatné NAR 8.- 2.- -100

- Ostatné stroje:
84768100 -- So zabudovaným ohrievacím alebo

    chladiacim zariadením NAR 8.- 2.- -100
84768900 -- Ostatné NAR 8.- 2.- -100
84769000 - Časti a súčasti UNS 8.- 2.- -100

8477 Stroje a prístroje na spracovanie kau-
čuku alebo plastov alebo na zhoto-
vovanie výrobkov z týchto materiá-
lov, inde v tejto kapitole neuvedené
ani nezahrnuté:

84771000 - Vstrekovacie lisy NAR 12.- 3.9 -50
84772000 - Vytláčacie lisy NAR 12.- 3.9 -50
84773000 - Stroje na tvarovanie vyfukovaním NAR 12.- 3.9 -50
84774000 - Stroje na tvarovanie podtlakom

   a iné stroje na tvarovanie za tepla NAR 12.- 3.9 -50
- Ostatné stroje a prístroje na lisovanie
   alebo iné tvarovanie:

84775100 -- Na lisovanie pneumatík alebo na
    obnovovanie (protektorovanie)
    pneumatík alebo na lisovanie a
    iné tvarovanie duší pneumatík NAR 12.- 3.9 -50

847759 -- Ostatné:
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84775910 --- Lisy NAR 12.- 3.9 -50
84775990 --- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
847780 - Ostatné stroje a prístroje:
84778010 -- Stroje a prístroje na zhotovovanie

    penových výrobkov NAR 12.- 3.9 -50
84778090 -- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
847790 - Časti a súčasti:
84779010 -- Z liatiny alebo z liatej ocele UNS 24.- 2.6 -100
84779090 -- Ostatné UNS 24.- 2.6 -100

8478 Stroje a prístroje na prípravu alebo
na spracovanie tabaku, v tejto kapitole
inde neuvedené ani nezahrnuté:

84781000 - Stroje a prístroje NAR 9.- 3.- -100
84789000 - Časti a súčasti UNS 24.- 2.6 -100

8479 Stroje a mechanické prístroje s
vlastnou individuálnou funkciou,
v tejto kapitole inde neuvedené ani
nezahrnuté:

84791000 - Stroje a prístroje na verejné práce,
   stavebníctvo a podobné práce NAR 16.- 4.5 -50

84792000 - Stroje a prístroje na extrakciu alebo na
   prípravu živočíšnych alebo ztužených
   tukov alebo olejov NAR 24.- 5.8 -50

847930 - Lisy na výrobu trieskových dosiek
   alebo drevovláknitých dosiek z dre-
   va alebo iných drevitých materiálov
   a iné prístroje a prístroje na spracova-
   nie dreva alebo korku:

84793010 -- Lisy NAR 24.- 5.8 -50
84793090 -- Ostatné NAR 24.- 5.8 -50
84794000 - Stroje na výrobu lán, povrazov alebo

   káblov NAR 24.- 5.8 -50
84795000 - Priemyslové roboty inde neuvedené ani

   nezahrnuté NAR 24.- 5.8 -50
84796000 - Zariadenia na ochladzovanie vzduchu

  odparovaním NAR 24.- 5.8 -50
- Ostatné stroje a mechanické prístroje:

84798100 -- Na spracovanie kovov, vrátane na-
    víjačiek elektrických vodičov NAR 24.- 5.8 -50

84798200 -- Stroje na zmiešavanie, miesenie
    drvenie, preosievanie, triedenie,
    homogenizovanie, emulgovanie
    alebo zmiešanie NAR 24.- 5.8 -50

847989 -- Ostatné:
84798910 --- Tieto výrobky na použitie v ci-

      vilných lietadlách: hydropneuma-
      tické akumulátory; mechanické
      spúš�ače na tlakové prepínače;
      špeciálne navrhnuté toaletné jed-
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      notky; zvlhčovače a odvlhčovače
      vzduchu; servomechanizmy bez elek-
      trického pohonu; motory spúš�ačov
      (štartérov) bez elektrického poho-
      nu; pneumatické štartéry na prúdo-
      vé motory, turbovrtu¾ové prúdové
      motory, ïalšie plynové turbíny; stie-
      rače bez elektrického pohonu; nasta-
      vovače vrtule bez elektrického pohonu NAR 24.- 5.8 -50
--- Ostatné:

84798930 ---- Pojazdné hydraulicky ovládané
       výstuže banských chodieb NAR 24.- 5.8 -50

84798960 ---- Centrálny mazací systém NAR 24.- 5.8 -50
84798965 ---- Prístroje na �ahanie a pre�ahahova-

      nie monokryštalických polovodi-
      čových materiálov NAR 24.- 5.8 -50

84798970 ---- Prístroje pre epitaxné pokovovanie
      polovodičových doštičiek NAR 24.- 5.8 -50

84798975 ---- Prístroje (vrátane vybavenia na
      rozprašovanie, elektrónové žia-
      renie a odparovanie) pre fyzikál-
      ne pokovovanie polovodičových
      doštičiek NAR 24.- 5.8 -50

84798995 ---- Ostatné NAR 24.- 5.8 -50
847990 - Časti a súčasti:
84799010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 24.- 2.6 -100

-- Ostatné:
84799092 --- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 24.- 2.6 -100
84799098 --- Ostatné UNS 24.- 2.6 -100

8480 Formovacie rámy pre zlievárne ko-
vov; formovacie základne; modely
na formy, formy na kovy (iné ako
ingotové formy), karbidy kovov, sk
nerastné materiály, kaučuk alebo
plasty:

84801000 - Formovacie rámy pre zlievárne kovov NAR 24.- 5.8 -50
84802000 - Formovacie základne NAR 24.- 5.8 -50
848030 - Modely na formy:
84803010 -- Z dreva NAR 24.- 8.8 -50
84803090 -- Ostatné NAR 24.- 8.8 -50

- Formy na formovanie kovov alebo
  karbidov kovov:

84804100 -- Vstrekovacieho alebo kompresného
    typu NAR 24.- 5.8 -50

84804900 -- Ostatné NAR 24.- 5.8 -50
84805000 - Formy na sklo NAR 20.- 4.5 -50
84806000 - Formy na nerastné materiály NAR 22.- 5.5 -50

- Formy na kaučuk alebo plasty:
84807100 -- Vstrekovacieho alebo kompresného

    typu NAR 15.- 2.1 -100
84807900 -- Ostatné NAR 20.- 2.1 -100
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8481 Kohútiky, ventily a podobné zaria-
denia na potrubia, kotly, nádrže,
vane alebo podobné kade, vrátane
redukčných ventilov riadených ter-
mostatom:

848110 - Redukčné ventily:
-- Z liatiny alebo z ocele:

84811011 --- Kombinované s filtrami alebo
     s maznicami NAR 12.- 3.9 -50

84811019 --- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
-- Ostatné:

84811091 --- Kombinované s filtrami alebo
     s maznicami NAR 12.- 3.9 -50

84811099 --- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
848120 - Ventily na olejohydrualické alebo

   pneumatické prevodovky:
84812010 -- Ventily na riadenie olejohydraulickej

    výkonnej prevodovky NAR 12.- 3.9 -50
84812090 -- Ventily na riadenie pneumatickej

    prevodovky NAR 12.- 3.9 -50
848130 - Spätné ventily:
84813010 -- Na pneumatiky a duše pneumatík NAR 12.- 3.9 -50

-- Ostatné:
84813091 --- Z liatiny alebo z ocele NAR 12.- 3.9 -50
84813099 --- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
848140 - Poistné a odvzdušňovacie ventily:
84814010 -- Z liatiny alebo z ocele NAR 12.- 3.9 -50
84814090 -- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
848180 - Ostatné armatúrne výrobky:

-- Vodovodné kohútiky a ventily na
    drezy, umývadlá, bidety, vodné
    nádrže, vane a podobné zariadenia:

84818011 --- Mixážne ventily NAR 12.- 3.9
84818019 --- Ostatné NAR 12.- 3.9

-- Ventily radiátorov ústredného kúrenia:
84818031 --- Termostatické ventily NAR 12.- 3.9
84818039 --- Ostatné NAR 12.- 3.9

-- Ostatné:
--- Regulačné ventily:

84818051 ---- Regulátory teploty NAR 12.- 3.9
84818059 ---- Ostatné NAR 12.- 3.9

--- Ostatné:
---- Uzatváracie ventily  (posúvače):

84818061 ----- Z liatiny NAR 12.- 3.9
84818063 ----- Z ocele NAR 12.- 3.9
84818069 ----- Ostatné NAR 12.- 3.9

---- Gu¾ové (priame) ventily:
84818071 ----- Z liatiny NAR 12.- 3.9
84818073 ----- Z ocele NAR 12.- 3.9
84818079 ----- Ostatné NAR 12.- 3.9
84818081 ---- Gu¾ové a kuže¾ové ventily NAR 12.- 3.9
84818085 ---- Škrtiace ventily NAR 12.- 3.9
84818087 ---- Membránové ventily NAR 12.- 3.9
84818099 ---- Ostatné NAR 12.- 3.9
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84819000 - Časti a súčasti UNS 12.- 3.9

8482 Gu¾kové, valčekové alebo ihlové
ložiská:

848210 - Gu¾kové ložiská:
84821010 -- S maximálnym vonkajším priemerom

    nepresahujúcim 30 mm NAR 10.- 5.4
84821090 -- Ostatné NAR 10.- 5.4
84822000 - Kuželíkové ložiská, vrátane súborov

   valčekových a kuželíkových ložísk NAR 10.- 4.1
84823000 - Súdočkové ložiská NAR 10.- 4.1
84824000 - Ihlové ložiská NAR 10.- bez cla
84825000 - Ostatné valčekové ložiská NAR 10.- 4.1
84828000 - Ostatné, vrátane kombinácií gu¾kových

   a valčekových ložísk NAR 10.- 4.1
- Časti a súčasti:

848291 -- Gu¾ky, ihly a valčeky:
84829110 --- Kuže¾ové ložiská UNS 10.- bez cla
84829190 --- Ostatné UNS 10.- bez cla
84829900 -- Ostatné UNS 10.- bez cla

8483 Prevodové hriadele (vrátane vačko-
vých hriade¾ov a k¾ukových hriade¾ov)
a k¾ukové ústroje (k¾uky); ložiskové puz-
drá a ložiskové panvy; ozubené kolesá a
ozubené prevody; pohybové skrutky
s gu¾kovou alebo valčekovou maticou;
prevodovky, skrine prevodoviek a ostat-
né meniče rýchlosti, vrátane meničov 
krútiaceho momentu; zotrvačníky a re-
menice vrátane kladníc na kladkostroje;
spojky a hriade¾ové spojky (vrátane uni-
verzálnych kĺbov):

848310 - Prevodové hriadele (vrátane vačko-
   vých hriade¾ov a k¾ukových hriade-
   ¾ov) a k¾uky:

84831010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 29.- 6.9 -50
-- Ostatné:
--- K¾uky a k¾ukové hriadele:

84831041 ---- Z liatiny alebo z liatej  ocele NAR 29.- 6.9 -50
84831051 ---- Z kovanej  zápustkovej  ocele

       (open-die) NAR 29.- 6.9 -50
* 84831057 ---- Ostatné NAR 29.- 6.9 -50
* 84831060 --- Kĺbové hriadele NAR 29.- 6.9 -50
* 84831080 --- Ostatné NAR 29.- 6.9 -50

848320 - Ložiskové puzdrá s guličkovými
  alebo valčekovými ložiskami:

84832010 -- Používané v lietadlách a kozmic-
    kých lodiach NAR 21.- 5.4

84832090 -- Ostatné NAR 21.- 5.4
848330 - Ložiskové puzdrá bez guličkových
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   ložísk, ložiskové panvy:
84833010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 21.- 4.9

-- Ostatné:
--- Ložiskové puzdrá:

84833031 ---- Na gu¾kové alebo valčekové ložiská NAR 21.- 4.9
* 84833039 ---- Ostatné NAR 21.- 4.9

84833090 --- Ložiskové panvy NAR 21.- 4.9
848340 - Ozubené kolesá a ozubené prevody, iné

   ako obyčajné kolesá, re�azové kolesá a
   iné súčasti prevodov, ktoré sa predkla-
   dajú samostatne; pohybové skrutky s
   gu¾kovou alebo valčekovou maticou;
   prevodovky a iné meniče rýchlosti vrá-
   tane meničov krútiaceho momentu:

84834010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 5.6 -50
-- Ostatné:
--- Ozubené kolesá a ozubené prevody
     (iné ako trecie prevody):

* 84834082 ---- Čelné ozubené prevody a skrutkovité
       súkolia NAR 22.- 5.6 -50

* 84834083 ---- Čelné ozubené kolesá a čelné zošik-
       mené kolesá NAR 22.- 5.6 -50

* 84834084 ---- Závitovkové kolesá
* 84834085 ---- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50

84834092 --- Pohybové skrutky s gu¾kovou alebo
     s valčekovou maticou UNS 22.- 3.6 -100
--- Skrine prevodoviek a ostatné me-
     niče rýchlosti:

* 84834094 ---- Prevodovky NAR 22.- 5.6 -50
* 84834096 ---- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50

84834098 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
848350 - Zotrvačníky a remenice, vrátane

  kladníc na kladkostroje:
84835010 -- Remenice na použitie v civilných

    lietadlách NAR 60.- 6.2 -50
-- Ostatné:

84835091 --- Z liatiny alebo z liatej ocele NAR 60.- 6.2 -50
84835099 --- Ostatné NAR 60.- 6.2 -50
848360 - Spojky a hriade¾ové spojky

  (vrátane kardanových kĺbov):
84836010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50

-- Ostatné:
84836091 --- Z liatiny alebo z liatej  ocele NAR 17.- 4.8 -50
84836099 --- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
848390 - Časti a súčasti:
84839010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 35.- 2.6 -100

-- Ostatné:
84839030 --- Ložiskových puzdier UNS 35.- 2.6 -100

--- Ostatné:
84839092 ---- Z liatiny alebo z liatej ocele UNS 35.- 2.6 -100
84839098 ---- Ostatné UNS 35.- 2.6 -100

8484 Tesnenia a podobné spojenia z kovových
platní, kombinovaných s iným materiá-
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lom alebo s dvoma alebo s viacerými vrs-
tvami z kovu; súbory a zostavy tesnení 
a podobných spojení rôzneho zloženia
balené vo vrecúškach, obálkach, alebo
v podobných obaloch; mechanické 
upchávky:

848410 - Tesnenia a podobné spojenia kovových
   platní kombinované s iným materiálom
   alebo s dvoma alebo s viacerými vrstva-
   mi kovu:

84841010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 6.5 2.1 -100
84841090 -- Ostatné UNS 6.5 2.1 -100
84842000 - Mechanické upchávky UNS 22.- 3.6 -100
848490 - Ostatné:
84849010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 6.5 2.1 -100
84849090 -- Ostatné UNS 6.5 2.1 -100

8485 Časti a súčasti strojov a prístrojov ne-
obsahujúce elektrické svorky, izolácie, 
cievky, kontakty alebo iné elektrické 
prvky, ktoré nie sú v tejto kapitole inde
uvedené ani zahrnuté:

848510 - Lodné vrtule a ich lopatky:
84851010 -- Vyrobené z bronzu UNS 22.- 3.6 -100
84851090 -- Ostatné UNS 22.- 3.6 -100
848590 - Ostatné:
84859010 -- Vyrobené z nekovanej  liatiny UNS 22.- 3.6 -100
84859030 -- Vyrobené z kovanej  liatiny UNS 22.- 3.6 -100

-- Zo železa alebo z ocele:
84859051 --- Vyrobené z liatej  ocele UNS 22.- 3.6 -100
84859053 --- Vyrobené z kovanej  ocele alebo

      zo železa (open-die) UNS 22.- 3.6 -100
84859055 --- Vyrobené z kovanej  zápustkovej

      ocele alebo železa (closed-die) UNS 22.- 3.6 -100
84859059 --- Ostatné UNS 22.- 3.6 -100
84859080 -- Ostatné UNS 22.- 3.6 -100
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85. kapitola

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti;
 prístroje na záznam a reprodukciu zvuku,

 prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku,
 časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) prikrývky, vankúše, nánožníky alebo podobné predmety s elektrickým vyhrievacím zariadením; odevy, obuv,

chrániče uší alebo iné predmety s elektrickým vyhrievacím zariadením používané ako súčiastky odevov;
b) výrobky zo skla čísla 7011; alebo
c) elektricky vyhrievaný nábytok kapitoly 94.

2. Čísla 8501 až 8504 nezahŕňajú výrobky, ktoré sú opísané v číslach 8511, 8512, 8540, 8541 alebo 8542.
Ortu�ové usmerňovače s kovovou nádržou zostávajú zaradené v čísle 8504.

3. Číslo 8509 zahŕňa tieto elektromechanické prístroje za predpokladu, že sa používajú prevažne v domácnosti:
a) vysávače prachu, leštičky dlážok, prístroje na mletie a mixovanie potravín a lisy na ovocie alebo na zeleninu;

uvedené výrobky môžu ma� akúko¾vek hmotnos�;
b) iné prístroje s hmotnos�ou nepresahujúcou 20 kg.
Toto číslo však nezahŕňa ventilátory, ventilačné alebo recirkulačné odsávacie zariadenia (digestory) s ventilá-
torom, tiež so  vstavanými filtrami (číslo 8414), odstredivé žmýkačky bielizne (číslo 8421), umývačky riadu
(číslo 8422), práčky (číslo 8450), mangle alebo žehliace stroje (číslo 8420 alebo 8451), šijacie stroje (číslo 8452),
elektrické strihacie stroje (číslo 8508) alebo elektrotepelné prístroje (číslo 8516).

4. Za „plošné spoje“ v zmysle čísla 8534 sa považujú obvody získané rôznymi spôsobmi tlačenia na izolačný podklad
(napr. vytláčaním, plátovaním, leptaním) alebo pomocou technológie vrstvených obvodov, vodivých prvkov
(spojov), kontaktov alebo iných tlačených zložiek (napr. indukčných reaktancií, odporov a kondenzátorov),
samostatných alebo vzájomne prepojených pod¾a vopred pripravenej schémy, iné prvky, ktoré môžu vyrába�,
usmerňova�, modulova� alebo zosilňova� elektrické signály (napr. prvky s polovodičmi).
Názov „plošné spoje“ nezahŕňa spoje kombinované s inými prvkami, než ktoré sa získali počas procesu tlačenia,
ani neobsahuje jednotlivé diskrétne odpory, kondenzátory alebo indukčné prvky. Môžu by� vybavené netlače-
nými spojovacími prvkami.
Vrstvené obvody (tenké alebo hrubé) zložené z pasívnych a z aktívnych prvkov, získané rovnakým technolo-
gickým postupom, patria do čísla 8542.

5. Do čísiel 8541 a 8542 patria:
A. Diódy, tranzistory a podobné polovodičové zariadenia, ktorých činnos� závisí od zmien merného odporu

vplyvom elektrického po¾a.

B. Elektronické integrované obvody a mikroobvody sú:
a) monolitické integrované obvody, v ktorých sú jednotlivé obvodné prvky (diódy, tranzistory, odpory, kondenzá-

tory, vnútorné prepojenia a podobne) vytvorené v látke (podstatne a na povrchu polovodičového materiálu,
napr. dopovaného kremíka) a sú spolu neoddelite¾ne spojené;

b) hybridné integrované obvody spájajúce prakticky nerozdelite¾ným spôsobom na jednom izolačnom podklade
(sklo, keramická látka a podobné materiály) pasívne prvky získané technológiou tenko alebo hrubo vrstvených
obvodov (odpory, kondenzátory, vzájomné spojenia a podobné prvky) a aktívne prvky (diódy, tranzistory,
monolitické integrované obvody a podobné prvky) získané technológiou polovodičov.
Tieto obvody môžu obsahova� aj diskrétne (jednotlivé) komponenty;

c) mikroobvody lisovaných modulov, mikromoduly a podobné typy pozostávajúce z diskrétnych aktívnych alebo
z aktívnych a pasívnych komponentov, ktoré sú vzájomne kombinované a prepojené.

Výrobky definované v tejto poznámke sa zaradia prednostne, predovšetkým vzh¾adom na svoju funkciu, do
čísiel 8541 a 8542.

6. Gramofónové platne, pásky a iné médiá čísiel 8523 alebo 8524 ostávajú zaradené v týchto číslach, aj keï sa
predkladajú s prístrojmi, na ktoré sú určené.

7. Za „nepoužite¾né galvanické články, batérie a vybité elektrické akumulátory“ v zmysle čísla 8548 sa považujú
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tie, ktoré už nie sú prevádzkyschopné vzh¾adom na poškodenie, rozrezanie, opotrebovanie alebo z podobných
dôvodov, alebo ktoré nemožno znovu nabi�.

Poznámka k položke

1. Položky 8519 92 a 8527 12 zahŕňajú iba kazetové prehrávače so zabudovaným zosilňovačom bez zabudo-
vaného reproduktora, prevádzkyschopné aj bez externého zdroja napájania, s rozmermi, ktoré nepresahujú
170 mm x  100 mm x 45 mm.

Doplnkové poznámky

1. Položky 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 a 8519 39 nezahŕňajú prístroje na reprodukciu zvuku s optickým
čítacím zariadením, ktoré sa zaradia do podpoložky 8519 99 12 alebo 8519 99 18.

2. Poznámka k položke 1. uvedená vyššie sa použije podobne na podpoložky 8520 32 30 a 8520 33 30.

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 3041
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

8501 Elektrické motory a generátory (s vý-
nimkou generátorových agregátov):

850110 - Motory s výkonom nepresahujúcim
   37,5 W:

85011010 -- Synchronné motory s výkonom
    nepresahujúcim 18 W NAR 25.- 7.1 -50
-- Ostatné:

85011091 --- Univerzálne motory NAR 25.- 7.1 -50
85011093 --- Motory na striedavý prúd NAR 25.- 7.1 -50
85011099 --- Motory na jednosmerný prúd NAR 25.- 7.1 -50
850120 - Univerzálne motory na jednosmerný

   i striedavý prúd, s výkonom presa-
   hujúcim 37,5 W:

85012010 -- S výkonom presahujúcim 735 W,
    ale nepresahujúcim 150 kW, na
    použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 7.1 -50

85012090 -- Ostatné NAR 17.- 7.1 -50
- Ostatné motory na jednosmerný
   prúd; dynamá:

850131 -- S výkonom nepresahujúcim  750 W:
85013110 --- Motory s výkonom presahujúcim

       735 W, generátory jednosmerného
       prúdu na použitie v civilných
       lietadlách NAR 17.- 4.8 -50

85013190 --- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
850132 -- S výkonom presahujúcim 750 W,

    ale nepresahujúcim 75 kW:
85013210 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50

--- Ostatné:
85013291 ---- S výkonom presahujúcim 750 W,

       ale nepresahujúcim 7,5 kW NAR 17.- 4.8 -50
85013299 ---- S výkonom presahujúcim 7,5 kW,

       ale nepresahujúcim 75 kW NAR 17.- 4.8 -50
850133 -- S výkonom presahujúcim 75 kW,

    ale nepresahujúcim 375 kW:
85013310 --- Motory s výkonom nepresahujúcim

     150 kW a generátory, na použitie
      v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50

85013390 --- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
850134 -- S výkonom presahujúcim 375 kW:
85013410 --- Generátory na použitie v civilných

      lietadlách NAR 17.- 4.8 -50
--- Ostatné:

85013450 ---- Trakčné motory NAR 17.- 4.8 -50
---- Ostatné s výkonom:

85013491 ----- Presahujúcim 375 kW, ale nepre-
        sahujúcim 750 kW NAR 17.- 4.8 -50

85013499 ----- Presahujúcim 750 kW NAR 17.- 4.8 -50
850140 - Ostatné jednofázové motory na

   striedavý prúd:
85014010 -- S výkonom presahujúcim 735 W,

    ale nepresahujúcim 150 kW, na
    použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 7.1
-- Ostatné:
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

85014091 --- S výkonom nepresahujúcim 750 W NAR 17.- 7.1
85014099 --- S výkonom presahujúcim 750 W NAR 17.- 7.1

- Ostatné viacfázové motory na strie-
   davý prúd:

850151 -- S výkonom nepresahujúcim 750 W:
85015110 --- S výkonom presahujúcim 735 W,

      na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 7.1 -50
85015190 --- Ostatné NAR 17.- 7.1 -50
850152 -- S výkonom presahujúcim 750 W,

    ale nepresahujúcim 75  kW:
85015210 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 7.1 -50

--- Ostatné:
85015291 ---- S výkonom presahujúcim 750 W,

       ale nepresahujúcim 7,5  kW NAR 17.- 7.1 -50
85015293 ---- S výkonom presahujúcim 7,5  kW,

       ale nepresahujúcim 37  kW NAR 17.- 7.1 -50
85015299 ---- S výkonom presahujúcim 37  kW,

       ale nepresahujúcim 75  kW NAR 17.- 7.1 -50
850153 -- S výkonom presahujúcim 75  kW:
85015310 --- S výkonom  nepresahujúcim

     150 kW, na použitie v civilných
     lietadlách NAR 17.- 4.8 -50
--- Ostatné:

85015350 ---- Trakčné motory NAR 17.- 4.8 -50
---- Ostatné s výkonom:

85015392 ----- Presahujúcim 75 kW,
        ale nepresahujúcim 375 kW NAR 17.- 4.8 -50

85015394 ----- Presahujúcim 375 kW,
        ale nepresahujúcim 750 kW NAR 17.- 4.8 -50

85015399 ----- Presahujúcim 750 kW NAR 17.- 4.8 -50
- Generátory na striedavý prúd
   (alternátory):

850161 -- S výkonom nepresahujúcim
    75 kVA:

85016110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50
--- Ostatné:

85016191 ---- S výkonom nepresahujúcim 7,5 kVA NAR 17.- 4.8 -50
85016199 ---- S výkonom presahujúcim 7,5  kVA,

       ale nepresahujúcim 75 kVA NAR 17.- 4.8 -50
850162 -- S výkonom presahujúcim 75  kVA,

    ale nepresahujúcim 375 kVA:
85016210 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50
85016290 --- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
850163 -- S výkonom presahujúcim 375  kVA,

    ale nepresahujúcim 750 kVA:
85016310 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50
85016390 --- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
85016400 -- S výkonom presahujúcim 750  kVA NAR 17.- 4.8 -50

8502 Elektrické generátorové agregáty
a rotačné meniče (konvertory):

- Elektrické generátorové agregáty
   s piestovým vznetovým motorom
   s vnútorným spa¾ovaním (dieselové
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

   motory alebo motory so žiarovou 
   hlavou):

850211 -- S výkonom nepresahujúcim 75 kVA:
85021110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50

--- Ostatné:
85021191 ---- S výkonom nepresahujúcim 7,5 kVA NAR 17.- 4.8 -50
85021199 ---- S výkonom presahujúcim 7,5 kVA,

       ale nepresahujúcim 75 kVA NAR 17.- 4.8 -50
850212 -- S výkonom presahujúcim 75  kVA,

    ale nepresahujúcim 375 kVA
85021210 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50
85021290 --- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
850213 -- S výkonom presahujúcim 375  kVA:
85021310 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50

--- Ostatné:
85021391 ---- S výkonom presahujúcim 375  kVA,

       ale nepresahujúcim 750 kVA NAR 17.- 4.8 -50
85021399 ---- S výkonom presahujúcim 750  kVA NAR 17.- 4.8 -50
850220 - Generátorové agregáty so zážiho-

   vými spa¾ovacími  piestovými mo-
   tormi s vnútorným spa¾ovaním:

85022010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50
-- Ostatné:

85022091 --- S výkonom nepresahujúcim 7,5 kVA NAR 17.- 4.8 -50
85022099 --- S výkonom presahujúcim 7,5 kVA NAR 17.- 4.8 -50

- Ostatné generátorové agregáty:
85023100 -- Na veternú energiu NAR 17.- 4.8 -50
850239 -- Ostatné:
85023910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50

--- Ostatné:
85023991 ---- Turbogenerátory NAR 17.- 4.8 -50
85023999 ---- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50
850240 - Elektrické rotačné meniče:
85024010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 17.- 4.8 -50
85024090 -- Ostatné NAR 17.- 4.8 -50

850300 Časti a súčasti určené výhradne
alebo hlavne na stroje čísla 8501
alebo 8502:

85030010 - Nemagnetické prídržné krúžky UNS 25.- 4.8 -50
- Ostatné:

85030091 -- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 25.- 4.8 -50
85030099 -- Ostatné UNS 25.- 4.8 -50

8504 Elektrické transformátory, statické
meniče (napr. usmerňovače) a in-
duktory:

850410 - Odpory (predradníky) na výbojky
   alebo výbojkové trubice:

85041010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 3.9 -50
-- Ostatné:

85041091 --- Induktory, tiež spojené s konden-
      zátorom NAR 12.- 3.9 -50
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

85041099 --- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
- Transformátory s kvapalinovým
   dielektrikom:

85042100 -- S výkonom nepresahujúcim 650 kVA NAR 12.- 6.2
850422 --  S výkonom presahujúcim 650 kVA,

     ale nepresahujúcim 10 000 kVA:
85042210 ---  S výkonom presahujúcim 650 kVA,

       ale nepresahujúcim 1600 kVA NAR 12.- 6.2
85042290 ---  S výkonom presahujúcim 1600 kVA,

       ale nepresahujúcim 10 000 kVA NAR 12.- 6.2
85042300 --  S výkonom prevyšujúcim 10 000 NAR 12.- 3.9 -50

- Ostatné transformátory:
850431 -- S výkonom do 1 kVA:
85043110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 31.- 6.3 -50

--- Ostatné:
---- Meracie transformátory:

85043131 ----- Na meranie napätia NAR 31.- 6.3 -50
85043139 ----- Ostatné NAR 31.- 6.3 -50
85043190 ---- Ostatné NAR 31.- 6.3 -50
850432 -- S výkonom presahujúcim 1 kVA,

     ale nepresahujúcim 16  kVA:
85043210 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 31.- 6.2 -50

--- Ostatné:
85043230 ---- Meracie transformátory NAR 31.- 6.2 -50
85043290 ---- Ostatné NAR 31.- 6.2 -50
850433 -- S výkonom presahujúcim 16 kVA,

    ale nepresahujúcim 500 kVA:
85043310 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 6.2 -50
85043390 --- Ostatné NAR 12.- 6.2 -50
85043400 -- S výkonom presahujúcim 500 kVA NAR 12.- 3.9 -50
850440 - Statické meniče:
85044010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 7.7 -50

-- Ostatné:
85044030 --- Napájacie zdroje pre zariadenia na

     automatické spracovanie údajov NAR 12.- 1.4 -50
85044050 --- Polykryštalické polovodiče NAR 12.- 7.7 -50

--- Ostatné:
85044093 ---- Nabíjače akumulátorov NAR 12.- 7.7 -50

---- Ostatné:
85044094 ----- Usmerňovače NAR 12.- 7.7 -50

----- Invertory:
85044096 ------ S výkonom nepresahujúcim

         7,5 kVA NAR 12.- 7.7 -50
85044097 ------ S výkonom presahujúcim 7,5 kVA NAR 12.- 7.7 -50
85044099 ----- Ostatné NAR 12.- 7.7 -50
850450 - Ostatné induktory:
85045010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 3.9 -50
85045090 -- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50
850490 - Časti  a súčasti:

-- Transformátorov a induktorov:
85049011 --- Feritové jadrá UNS 31.- 3.9 -50
85049019 --- Ostatné UNS 31.- 3.9 -50
85049090 -- Statických meničov UNS 31.- 3.9 -50
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
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8505 Elektromagnety, permanentné mag-
nety a výrobky určené na zmagneti-
zovanie; upínacie dosky, sk¾učovadlá
a  iné podobné upínacie zariadenia
s elektromagnetmi  alebo s perma-
nentnými magnetmi; elektromagne-
tické spojky a brzdy; elektromagne-
tické zdvíhacie hlavy:

- Permanentné magnety a výrobky
   určené na zmagnetizovanie:

85051100 -- Kovové UNS 14.- 4.3 -50
850519 -- Ostatné:
85051910 --- Permanentné magnety aglomero-

     vaných feritov UNS 14.- 4.3 -50
85051990 --- Ostatné UNS 14.- 4.3 -50
85052000 - Elektromagnetické spojky a brzdy UNS 10.- 2.7 -100
85053000 - Elektromagnetické zdvíhacie hlavy UNS 11.- 3.6 -100
850590 - Ostatné, vrátane častí a súčastí:
85059010 -- Elektromagnety UNS 11.- 3.6 -50
85059030 -- Sk¾učovadlá, príchytky a podobné

    zariadenia vybavené elektromag-
    netmi alebo permanentnými mag-
    netmi UNS 11.- 3.6 -50

85059090 -- Časti a súčasti UNS 11.- 3.6 -50

8506 Galvanické články a batérie:

850610 - Na báze oxidu manganičitého:
-- Alkalické:

85061011 --- Valcové články NAR 70.- 10.-
85061015 --- Gombíkové články NAR 70.- 10.-
85061019 --- Ostatné NAR 70.- 10.-

-- Ostatné:
85061091 --- Valcové články NAR 70.- 10.-
85061095 --- Gombíkové články NAR 70.- 10.-
85061099 --- Ostatné NAR 70.- 10.-
850630 - Na báze oxidu ortu�natého:
85063010 -- Valcové články NAR 70.- 8.8 -50
85063030 -- Gombíkové články NAR 70.- 8.8 -50
85063090 -- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50
850640 - Na báze oxidu strieborného:
85064010 -- Valcové články NAR 70.- 8.8 -50
85064030 -- Gombíkové články NAR 70.- 8.8 -50
85064090 -- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50
850650 - Lítiové:
85065010 -- Valcové články NAR 70.- 8.8 -50
85065030 -- Gombíkové články NAR 70.- 8.8 -50
85065090 -- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50
850660 - Zinkovzdušné:
85066010 -- Valcové články NAR 70.- 8.8 -50
85066030 -- Gombíkové články NAR 70.- 8.8 -50
85066090 -- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50
850680 - Ostatné:
85068005 -- Suché zinko-uhlíkové články s najmenším



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 649

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 3047

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
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    napätím 5,5 V, ale nie väčším ako 6,5 V NAR 70.- 8.8 -50
-- Ostatné:

85068011 --- Valcové články NAR 70.- 8.8 -50
85068015 --- Gombíkové články NAR 70.- 8.8 -50
85068090 --- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50
85069000 - Časti a súčasti UNS 70.- 2.6 -100

8507 Elektrické akumulátory, vrátane separá-
torov, tiež s pravouhlým prierezom
(vrátane štvorcového):

850710 - Olovené, používané na štartovanie
   piestových motorov:

85071010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 62.- 8.6
-- Ostatné:
--- S hmotnos�ou nepresahujúcou 5 kg:

85071031 ---- Na báze tekutého elektrolytu NAR 62.- 8.6
85071039 ---- Ostatné NAR 62.- 8.6

--- S hmotnos�ou presahujúcou 5 kg:
85071081 ---- Na báze tekutého elektrolytu NAR 62.- 8.6
85071089 ---- Ostatné NAR 62.- 8.6
850720 - Ostatné olovené akumulátory:
85072010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 62.- 8.6

-- Ostatné:
--- Trakčné akumulátory:

85072031 ---- Na báze tekutého elektrolytu NAR 62.- 8.6
85072039 ---- Ostatné NAR 62.- 8.6

--- Ostatné:
85072081 ---- Na báze tekutého elektrolytu NAR 62.- 8.6
85072089 ---- Ostatné NAR 62.- 8.6
850730 - Niklo-kadmiové:
85073010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 5.6 -50

-- Ostatné:
85073091 --- Hermeticky uzavreté NAR 22.- 5.6 -50

--- Ostatné:
85073093 ---- Trakčné akumulátory NAR 22.- 5.6 -50
85073098 ---- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
850740 - Fero-niklové:
85074010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 5.6 -50
85074090 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
850780 - Ostatné akumulátory:
85078010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 5.6 -50

-- Ostatné:
85078091 --- Na báze hydridu niklu NAR 22.- 5.6 -50
85078099 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
850790 - Časti a súčasti:
85079010 -- Pre použitie v civilných lietadlách UNS 35.- 5.6 -50

-- Ostatné:
85079091 --- Dosky pre akumulátory UNS 35.- 5.6 -50
85079093 --- Prepážky UNS 35.- 5.6 -50
85079098 --- Ostatné UNS 35.- 5.6 -50

8508 Elektromechanické ručné nástroje
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so vstavaným elektrickým motorom:

850810 - Vŕtačky všetkých druhov:
85081010 -- Prevádzkyschopné bez externého

    zdroja napájania NAR 10.- 2.8 -100
-- Ostatné:

85081091 --- Elektropneumatické NAR 10.- 2.8 -100
85081099 --- Ostatné NAR 10.- 2.8 -100
850820 - Píly:
85082010 -- Re�azové píly NAR 10.- 2.8 -100
85082030 -- Okružné píly NAR 10.- 2.8 -100
85082090 -- Ostatné NAR 10.- 2.8 -100
850880 - Ostatné nástroje:
85088010 -- Druhy používané na opracovanie

    textilných materiálov NAR 10.- 2.8 -100
-- Ostatné:

85088030 --- Prevádzky schopné bez externého
     zdroja napájania NAR 10.- 2.8 -100
--- Ostatné:
---- Brúsky tiež s pieskovým papierom:

85088051 ----- Uhlové brúsky NAR 10.- 2.8 -100
85088053 ----- Pásové brúsky NAR 10.- 2.8 -100
85088059 ----- Ostatné NAR 10.- 2.8 -100
85088070 ---- Zarovnávačky NAR 10.- 2.8 -100
85088080 ---- Strihače živých plotov a trávnikov NAR 10.- 2.8 -100
85088090 ---- Ostatné NAR 10.- 2.8 -100
85089000 - Časti a súčasti UNS 10.- 2.8 -100

8509 Elektromechanické zariadenia pre do-
mácnos� so vstavaným elektrickým
motorom:

850910 - Vysávače prachu:
85091010 -- Na napätie 110 V alebo vyššie NAR 10.- 5.4
85091090 -- Na napätie nižšie ako 110 V NAR 10.- 5.4
85092000 - Leštiče dlážok NAR 10.- 3.3 -100
85093000 - Kuchynské drviče a mlynčeky od-

  padkov NAR 10.- 3.3 -100
85094000 - Zariadenia na mletie potravín a mixéry;

   lisy na ovocie alebo zeleninu NAR 10.- 5.4
85098000 - Iné zariadenia NAR 10.- 5.4
850990 - Časti a súčasti:
85099010 -- Vysávačov prachu alebo leštičov

    dlážok UNS 10.- 3.3 -100
85099090 -- Ostatné UNS 10.- 3.3 -100

8510 Holiace strojčeky a strojčeky na stri-
hanie vlasov so vstavaným elektrickým
motorom:

85101000 - Holiace strojčeky NAR 14.- 4.3
85102000 - Strojčeky na strihanie vlasov a srsti NAR 14.- 4.3
85103000 - Depilačné prístroje NAR 10.- 5.4
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85109000 - Časti a súčasti UNS 15.- 2.6 -100

8511 Prístroje a elektrické zapa¾ovacie
alebo spúš�acie zariadenie na
zážihové a vznetové spa¾ovacie
motory s vnútorným zapa¾ovaním
(napr. magnetické zapa¾ovače
[magnetá] dynamá s magnetom
[magdyná], zapa¾ovacie cievky, za-
pa¾ovacie a žeraviace sviečky,
spúš�ače); generátory (napr. dynamá,
alternátory) a regulačné spínače
používané s týmito motormi:

851110 - Zapa¾ovacie sviečky:
85111010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 5.4
85111090 -- Ostatné NAR 10.- 5.4
851120 - Magnetické zapa¾ovače (magne-

   tá); dynamá s magnetom (magdy-
   ná); zotrvačníky s magnetom:

85112010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 5.4 -50
85112090 -- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50
851130 - Rozde¾ovače; zapa¾ovacie cievky:
85113010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 5.4 -50
85113090 -- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50
851140 - Spúš�ače, tiež pracujúce ako štar-

   tovacie generátory:
85114010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 13.- 5.4 -50
85114090 -- Ostatné NAR 13.- 5.4 -50
851150 - Ostatné generátory:
85115010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 13.- 5.4 -50
85115090 -- Ostatné NAR 13.- 5.4 -50
851180 - Ostatné prístroje a zariadenia:
85118010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 5.6 -50
85118090 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
85119000 - Časti a súčasti UNS 13.- 4.1 -50

8512 Elektrické prístroje osvet¾ovacie a sig-
nalizačné (s výnimkou výrobkov čís-
la 8539), stierače, rozmrazovače a
odhmlievače, elektrické, na bicykle
a motorové vozidlá:

85121000 - Svetelné alebo vizuálne signalizačné
   prístroje na bicykle NAR 60.- 1.5 -50

85122000 - Ostatné svetelné alebo vizuálne
   signalizačné prístroje NAR 60.- 8.4 -50

85123000 - Zvukové signalizačné prístroje NAR 19.- 5.2 -50
85124000 - Stierače, rozmrazovače a odhmlie-

   vače NAR 19.- 5.2 -50
85129000 - Časti a  súčasti UNS 30.- 6.- -50
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8513 Prenosné elektrické svietidlá s vlast-
ným zdrojom elektrickej energie
(napr. na suché články, akumu-
látory, magnetá), s výnimkou svie-
tidiel čísla 8512:

85131000 - Svietidlá NAR 30.- 5.4
85139000 - Časti a súčasti UNS 30.- 5.4 -50

8514 Elektrické pece priemyselné alebo
laboratórne (vrátane indukčných
alebo dielektrických); ostatné prie-
myselné alebo laboratórne indukč-
né alebo dielektrické ohrievacie za-
riadenia 

851410 - Pece vyhrievané pomocou odporov:
85141010 -- Pece na pečenie chleba a peká-

    renských výrobkov NAR 26.- 6.1 -50
85141090 -- Ostatné NAR 26.- 6.1 -50
851420 - Indukčné alebo dielektrické pece:
85142010 -- Indukčné pece NAR 26.- 6.1 -50
85142090 -- Dielektrické pece NAR 26.- 6.1 -50
851430 - Ostatné pece:

-- Pece využívajúce infračervené
    žiarenie:

85143011 --- Na výrobu polovodičových súčias-
     tok na polovodičové doštičky NAR 26.- 6.1 -50

85143019 --- Ostatné NAR 26.- 6.1 -50
-- Ostatné:

85143091 --- Na výrobu polovodičových súčias-
     tok na polovodičové doštičky NAR 26.- 6.1 -50

85143099 --- Ostatné NAR 26.- 6.1 -50
85144000 - Ostatné indukčné alebo dielektric-

   ké ohrievacie zariadenia na tepelné
   spracovanie látok NAR 19.- 5.2 -50

* 85149000 - Časti a súčasti UNS 24.- 5.2 -50

8515 Zariadenie a stroje elektrické (aj na elek-
tricky vyhrievaný plyn), laserové alebo
používajúce iné svetelné či fotónové
zväzky, ultrazvukové, využívajúce
elektrónové zväzky, magnetické im-
pulzy alebo plazmové výboje na
spájkovanie a zváranie, tiež schopné 
rezania; elektrické stroje a prístroje
na striekanie kovov alebo cermetov
za tepla

- Spájkovacie (na tvrdo i na mäkko)
   stroje a zariadenia:

85151100 -- Spájkovačky a spájkovacie pištole NAR 19.- 5.2 -50
85151900 -- Ostatné NAR 19.- 5.2 -50
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- Stroje a zariadenia na odporové zvára-
   nie kovov:

85152100 -- Plno alebo čiastočne automa-
    tizované NAR 19.- 5.2

851529 -- Ostatné:
85152910 --- Na zváranie na tupo NAR 19.- 5.2
85152990 --- Ostatné NAR 19.- 5.2

- Stroje a prístroje na oblúkové zvára-
   nie kovov (vrátane prístrojov, ktoré
   používajú oblúkový výboj v plazme):

85153100 -- Plno alebo čiastočne automa-
    tizované NAR 19.- 5.2 -50

851539 -- Ostatné:
--- Na ručné zváranie pomocou oba-
     lených elektród, v spojení so zva-
      rovacím alebo s rezacím zariadením,
      a dodávané s meničmi:

85153913 ---- Transformátormi NAR 19.- 5.2 -50
85153918 ---- Generátormi alebo rotačnými

       alebo statickými meničmi, usmer-
       ňovačmi alebo usmerňovacími
       prístrojmi NAR 19.- 5.2 -50

85153990 --- Ostatné NAR 19.- 5.2 -50
851580 - Ostatné stroje a zariadenia:

-- Na  opracovanie kovov:
85158011 --- Na zváranie NAR 24.- 5.2 -50
85158019 --- Ostatné NAR 24.- 5.2 -50

-- Ostatné:
85158091 --- Na odporové zváranie plastov NAR 24.- 5.2 -50
85158099 --- Ostatné NAR 24.- 5.2 -50
85159000 - Časti a súčasti UNS 24.- 5.2 -50

8516 Elektrické prietokové alebo zásobní-
kové ohrievače vody a ponorné
ohrievače; elektrické zariadenia na vyku-
rovanie miestností, pôdy a na podobné
účely; elektrotepelné zariadenia na ošet-
rovanie vlasov (napr. sušiče vla-
sov, vlničky na vlasy (kulma), prístroje
na trvalú onduláciu) a sušiče rúk; žeh-
ličky; ostatné elektrotepelné prístroje
používané v domácnostiach; elek-
trické vykurovacie odpory, iné ako
čísla 8545:

851610 - Elektrické prietokové alebo zásob-
   níkové ohrievače vody a ponorné
   ohrievače:
-- Ohrievače vody:

85161011 --- Prietokové ohrievače vody NAR 22.- 5.6
85161019 --- Ostatné NAR 22.- 5.6

-- Ponorné ohrievače:
* 85161091 --- Na použitie v domácnosti NAR 22.- 5.6
* 85161099 --- Ostatné NAR 22.- 5.6

- Elektrické prístroje na vykurovanie
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   miestností, pôdy a podobné účely:
85162100 -- Akumulačné radiátory NAR 22.- 5.6
851629 -- Ostatné:
85162910 --- Radiátory plnené kvapalinou NAR 22.- 5.6
85162950 --- Konvektory NAR 22.- 5.6

--- Ostatné:
85162991 ---- So zabudovaným vetrákom NAR 22.- 5.6
85162999 ---- Ostatné NAR 22.- 5.6

- Elektrotepelné sušiče vlasov
   alebo rúk:

851631 -- Sušiče vlasov:
85163110 --- Vysušovacie pokrývky hlavy (helmy) NAR 22.- 5.6
85163190 --- Ostatné NAR 22.- 5.6
85163200 -- Ostatné zariadenia na úpravu vlasov NAR 22.- 5.6 -50
85163300 -- Sušiče rúk NAR 22.- 5.6 -50
851640 - Elektrické žehličky:
85164010 -- Naparovacie žehličky NAR 22.- 5.6
85164090 -- Ostatné NAR 22.- 5.6
85165000 - Mikrovlnné rúry a pece NAR 22.- 5.6
851660 - Ostatné ohrievače a pece; variče,

   rúry, varné telieska, grily a opekače:
85166010 -- Variče (aspoň s jednou špirálou) NAR 22.- 5.6

-- Rúry na pečenie, varné telieska
    a špirály:

85166051 --- Ohrievacie telieska na zabudovanie NAR 22.- 5.6
85166059 --- Ostatné NAR 22.- 5.6
85166070 -- Grily a opekače NAR 22.- 5.6
85166080 -- Ohrievače a pece na zabudovanie NAR 22.- 5.6
85166090 -- Ostatné NAR 22.- 5.6

- Ostatné elektrotepelné zariadenia:
85167100 -- Zariadenia na prípravu kávy alebo

    čaju NAR 22.- 5.6
85167200 -- Opekače hrianok NAR 22.- 5.6
851679 -- Ostatné:
85167910 --- Plošné ohrievače NAR 22.- 5.6
85167920 --- Ponorné fritézy NAR 22.- 5.6
85167980 --- Ostatné NAR 22.- 5.6
851680 - Elektrické vykurovacie odpory:
85168010 -- Spojené len s jednoduchým izolo-

    vaným rámom a s elektrickým pri-
    pojením, ktoré slúžia na odstraňo-
    vanie námraz a proti vytváraniu
    námraz, na použitie v civilných
    lietadlách NAR 22.- 5.6
-- Ostatné:

85168091 --- Spojené s izolovaným rámom NAR 22.- 5.6
85168099 --- Ostatné NAR 22.- 5.6
85169000 - Časti a súčasti UNS 22.- 2.6 -100

8517 Elektrické prístroje na drôtovú tele-
fóniu alebo telegrafiu,  vrátane drôto-
vých telefónnych prístrojov s batério-
vými mikrotelefómni a telekomunikačné
prístroje na nosnú frekvenciu alebo na
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digitálne drôtové systémy; videotelefóny:

- Telefónne prístroje; videotelefóny:
85171100 -- Drôtové telefónne prístroje s batériovými

    mikrotelefómni NAR 15.- 8.7
851719 -- Ostatné:
85171910 --- Videotelefóny NAR 10.- 3.- -100
85171990 --- Ostatné NAR 15.- 8.7

- Prístroje na obrazovú telegrafiu a ïaleko-
   pisné prístroje:

85172100 -- Prístroje na obrazovú telegrafiu NAR 15.- 6.7
85172200 -- Ďalekopisné prístroje NAR 9.- 1.3 -100
85173000 -- Telefonické alebo telegrafické

    spojovacie prístroje NAR 15.- 8.4
851750 - Ostatné prístroje na nosnú frekvenciu

   alebo na digitálne drôtové systémy:
85175010 -- Na nosnú frekvenciu NAR 15.- 8.4
85175090 -- Ostatné NAR 15.- 6.7
851780 - Ostatné prístroje:
85178010 -- Vstupné telefonické systémy NAR 15.- 8.4
85178090 -- Ostatné NAR 15.- 6.7
851790 - Časti a súčasti:

-- Prístrojov  podpoložky 85175010:
85179011 --- Elektronické zostavy UNS 9.- 1.3 -100
85179019 --- Ostatné UNS 9.- 1.3 -100

-- Ostatné:
85179082 --- Elektronické zostavy UNS 9.- 1.3 -100
85179088 --- Ostatné UNS 9.- 1.3 -100

8518 Mikrofóny a ich stojany; reproduktory,
tiež vstavané; slúchadlá všetkých
druhov a kombinované rečnícke
súpravy; elektrické nízkofrekvenčné
zosilňovače; elektrické zosilňovače
zvuku:

851810 - Mikrofóny a ich stojany:
85181010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 19.- 5.2
85181090 -- Ostatné NAR 19.- 5.2

- Reproduktory, tiež vstavané:
851821 -- Jednoduché reproduktory vsta-

    vané:
85182110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 20.- 5.2 -50
85182190 --- Ostatné NAR 20.- 5.2 -50
851822 -- Zložené reproduktory, vstavané

    v jednej  skrini:
85182210 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 20.- 5.3
85182290 --- Ostatné NAR 20.- 5.3
851829 -- Ostatné:
85182910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 20.- 5.2 -50
85182990 --- Ostatné NAR 20.- 5.2 -50
851830 - Slúchadlá všetkých druhov a kom-

   binované rečnícke súpravy:
85183010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 1.3 -100
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85183090 -- Ostatné NAR 10.- 1.3 -100
851840 - Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače:

  (audio-frekvenčné)
85184010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 20.- 5.2 -50

-- Ostatné:
85184030 --- Telefónne a meracie zosilňovače NAR 20.- 5.2 -50

--- Ostatné:
85184091 ---- S jediným kanálom NAR 20.- 5.2 -50
85184099 ---- Ostatné NAR 20.- 5.2 -50
851850 - Elektrické zosilňovače zvuku:
85185010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 20.- 5.2 -50
85185090 -- Ostatné NAR 20.- 5.2 -50
85189000 - Časti a súčasti UNS 15.- 4.2 -50

8519 Gramofóny, tiež prenosné, gramofó-
nové šasi, kazetové prehrávače a iné
zvukové reprodukčné prístroje bez
zariadenia na záznam zvuku:

85191000 - Gramofóny spúš�ané mincou alebo
   známkou NAR 24.- 24.-
- Iné gramofóny:

85192100 -- Bez reproduktora NAR 3.- 2.6 -100
85192900 -- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100

- Gramofónové šasi:
85193100 -- S automatickým mechanizmom výmeny

     platní NAR 3.- 2.6 -100
85193900 -- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100
85194000 - Prístroje na prepis záznamu NAR 3.- 2.6 -100

- Ostatné prístroje na reprodukciu
   zvuku:

85199200 -- Vreckové kazetové prehrávače NAR 3.- 2.6 -100
851993 -- Ostatné kazetové prístroje:

--- Určené na zabudovanie v motorovom
     vozidle:

85199331 ---- S analógovým a digitálnym snímacím
       systémom NAR 3.- 2.6 -100

85199339 ---- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100
--- Ostatné:

85199381 ---- S analógovým a digitálnym snímacím
       systémom NAR 3.- 2.6 -100

85199389 ---- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100
851999 -- Ostatné:

--- S laserovým optickým čítacím
     systémom:

85199912 ---- Určené na zabudovanie do motorových
       vozidiel používajúce kompaktné disky s
       priemerom nepresahujúcim 6,5cm NAR 3.5 3.- -100

85199918 ---- Ostatné NAR 3.5 3.- -100
85199990 --- Ostatné NAR 3.5 3.- -100

8520 Magnetofóny a iné prístroje na
záznam zvuku, tiež s reproduk-



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 657

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 3055

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

čným zariadením:

85201000 - Diktafóny, na pripojenie na vonkaj-
  šie zdroje energie NAR 3.- 2.6 -100

85202000 - Prístroje odpovedajúce na telefonáty NAR 3.- 2.6 -100
- Iné magnetofóny s reprodukčným
   zariadením:

852032 -- Digitálne typu audio:
--- Kazetové prístroje:
---- So vstavaným zosilňovačom a s
       jedným alebo nieko¾kými zabudo-
       vanými reproduktormi:

85203211 ----- Prevádzkyschopné bez externého zdro-
        ja napájania NAR 3.- 2.6 -100

85203219 ----- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100
85203230 ---- So vstavaným zosilňovačom, bez zabu-

       dovaného reproduktora, prevádzky-
       schopné bez externého zdroja napája-
       nia a s rozmermi, ktoré nepresahujú
       170 mm x 100 mm x 45 mm NAR 3.- 2.6 -100

85203250 ---- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100
--- Ostatné:

85203291 ---- Používajúce magnetické pásky na ciev-
       kach, umožňujúce záznam alebo repro-
       dukciu zvuku buï pri jedinej rýchlosti
       19 cm.s-1 alebo pri nieko¾kých rých-
        lostiach a to 19 cm.s-1 a nižších NAR 3.- 2.6 -100

85203299 ---- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100
852033 -- Ostatné kazetové prístroje:

--- So vstavaným zosilňovačom a s
      jedným alebo nieko¾kými zabudo-
      vanými reproduktormi:

85203311 ---- Prevádzkyschopné bez externého zdro-
       ja napájania NAR 3.- 2.6 -100

85203319 ---- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100
85203330 --- So vstavaným zosilňovačom, bez zabu-

      dovaného reproduktora, prevádzky-
      schopné bez externého zdroja napája-
      nia a s rozmermi, ktoré nepresahujú
      170 mm x 100 mm x 45 mm NAR 3.- 2.6 -100

85203390 --- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100
852039 -- Ostatné:
85203910 --- Používajúce magnetické pásky na ciev-

     kach, umožňujúce záznam alebo repro-
     dukciu zvuku buï pri jedinej rýchlosti
     19 cm.s-1 alebo pri nieko¾kých rých-
     lostiach a to 19 cm.s-1 a nižších NAR 3.- 2.6 -100

85203990 --- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100
852090 - Ostatné:
85209010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 3.6 3.1 -100
85209090 -- Ostatné NAR 3.6 3.1 -100

8521 Videofonické prístroje na záznam
a reprodukciu, tiež so zabudovaným
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videotunerom:

852110 - Používajúce magnetické pásky:
85211010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 3.- 2.6 -100

-- Ostatné:
85211030 --- So šírkou nepresahujúcou 1,3 cm NAR 3.- 2.6 -100

      a umožňujúcou záznam alebo
      reprodukciu pri rýchlosti posuvu
      pásky nepresahujúci 50 mm.s-1 NAR 3.- 2.6 -100

85211080 --- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100
85219000 - Ostatné NAR 3.- 2.6 -100

8522 Časti, súčasti a príslušenstvo vhodné na
použitie výhradne alebo hlavne s prístroj-
mi čísiel 8519 až 8521

85221000 - Prenosky UNS 10.- 2.8 -100
852290 - Ostatné:
85229010 -- Zostavy a podzostavy skladajúce

    sa z dvoch alebo nieko¾kých spoje-
    ných častí, na prístroje patriace do
    položky 852090, na použitie
    v civilných lietadlách UNS 15.- 7.5
-- Ostatné:

85229030 --- Hroty; diamanty, safíry a iné dra-
     hokamy alebo polodrahokamy
     (prírodné, syntetické alebo rekon-
     štruované) na hroty, tiež zamontované UNS 15.- 7.5
--- Ostatné:

85229091 ---- Elektronické zostavy UNS 15.- 7.5
85229093 ---- Jednoduché kazetové zostavy

       s celkovou hrúbkou nepresahujú-
       cou  53 mm, používané vo výrobe
       prístrojov na záznam zvuku a re-
       produkčných prístrojov UNS 15.- 7.5

85229098 ---- Ostatné UNS 15.- 7.5

8523 Hotové nenahrané médiá na záznam
zvuku alebo podobný záznam, s vý-
nimkou výrobkov kapitoly 37:

- Magnetické pásky:
85231100 -- V šírke nepresahujúcej  4 mm NAR 10.- 2.1 -100
85231200 -- V šírke presahujúcej 4 mm, ale ne-

    presahujúcej 6,5 mm NAR 10.- 2.1 -100
85231300 -- V šírke presahujúcej 6,5 mm NAR 10.- 2.1 -100
852320 - Magnetické disky:

-- Pevné:
85232011 --- Pokryté tenkou kovovou vrstvou

     s koercitívnou silou prevyšujúcou
     600 oerstedov a s vonkajším priemerom
     nepresahujúcim 231 mm NAR 10.- 2.1 -100

85232019 --- Ostatné NAR 10.- 2.1 -100
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85232090 -- Ostatné NAR 10.- 2.1 -100
85233000 - Karty so zabudovaným magnetickým

   prúžkom NAR 10.- 2.1 -100
85239000 - Ostatné NAR 10.- 2.1 -100

8524 Gramofónové platne, magnetické
pásky a iné nahraté médiá na záz-
nam zvuku alebo na podobné záz-
namy, vrátane matríc a galvanických
odtlačkov na výrobu platní, avšak
s výnimkou výrobkov kapitoly 37:

85241000 - Gramofónové platne NAR 8.- 1.8 -100
- Disky pre laserové čítacie systémy:

85243100 -- Pre reprodukciu iného záznamu ako
    zvuku alebo obrazu NAR 10.- 1.4 -100

85243200 -- Len na reprodukciu zvuku NAR 10.- 1.4 -100
85243900 -- Ostatné NAR 10.- 1.4 -100
852440 - Magnetické pásky pre reprodukciu iného

  záznamu ako zvuku alebo obrazu:
85244010 -- Obsahujúce dáta alebo inštrukcie (iné 

    ako zvukové alebo vizuálne záznamy),
    ktoré sa používajú v strojoch na automa-
    tické spracovanie dát NAR 10.- 2.1 -100
-- Ostatné:

85244091 --- V šírke presahujúcej 4 mm, ale ne-
      presahujúcej 6,5 mm NAR 10.- 2.1 -100

85244099 --- Ostatné NAR 10.- 2.1 -100
- Ostatné magnetické pásky:

85245100 -- V šírke nepresahujúcej 4 mm NAR 10.- 2.1 -100
85245200 -- V šírke presahujúcej 4 mm, ale ne-

    presahujúcej 6,5 mm NAR 10.- 2.1 -100
85245300 -- V šírke presahujúcej 6,5 mm NAR 10.- 2.1 -100
85246000 -- Karty so zabudovaným magnetickým

    prúžkom NAR 10.- 1.4 -100
- Ostatné:

852491 -- Pre reprodukciu iného záznamu ako
    zvuku alebo obrazu:

85249110 --- Obsahujúce dáta alebo inštruk-
     cie (iné ako zvukové alebo vizuál-
     ne záznamy), ktoré sa používajú
     v strojoch na automatické spra-
     covanie dát NAR 10.- 1.4 -100

85249190 --- Ostatné NAR 10.- 1.4 -100
85249900 -- Ostatné NAR 10.- 1.4 -100

8525 Vysielacie prístroje pre rádiotelefó-
niu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo
televízne vysielanie, tiež s prijímacím
zariadením alebo so zariadením
na záznam alebo reprodukciu zvuku;
televízne kamery; stabilné videokamery
a ostatné videokamery:
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852510 - Vysielacie prístroje:
85251010 -- Rádiotelegrafické alebo rádiote-

    fónne prístroje, na použitie v civil-
    ných lietadlách NAR 15.- 8.4

85251090 -- Ostatné NAR 15.- 8.4 -50
852520 - Vysielacie prístroje s prijímacím

   zariadením:
85252010 -- Rádiotelegrafické alebo rádiotele-

    fónne prístroje, na použitie v civil-
    ných lietadlách NAR 15.- 8.4
-- Ostatné

85252091 --- Pre celulárnu sie�  (mobilné) NAR 15.- 8.4 -50
85252099 --- Ostatné NAR 15.- 8.4 -50
852530 - Televízne kamery:
85253010 -- S troma alebo viacerými snímacími

    elektrónkami NAR 10.- 3.- -100
85253090 -- Ostatné NAR 10.- 3.- -100
852540 - Stabilné videokamery a ostatné video-

  kamery:
85254010 -- Stabilné videokamery NAR 10.- 3.- -100

-- Ostatné videokamery a rekordéry:
85254091 --- Iba na záznam obrazu alebo zvuku,

     použite¾né ako televízne kamery NAR 3.- 2.6 -100
85254099 --- Ostatné NAR 3.- 2.6 -100

8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prí-
stroje (radary), rádionavigačné prís-
troje a rádiové prístroje na dia¾kové
riadenie:

852610 - Rádiolokačné a rádiosondážne
  prístroje (radary):

85261010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.- -100
85261090 -- Ostatné NAR 10.- 3.- -100

- Ostatné:
852691 -- Rádionavigačné prístroje:

--- Na použitie v civilných lietadlách:
85269111 ---- Rádionavigačné prijímače NAR 10.- 3.- -100
85269119 ---- Ostatné NAR 10.- 3.- -100
85269190 --- Ostatné NAR 10.- 3.- -100
852692 -- Rádiové prístroje na dia¾kové

    riadenie:
85269210 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 30.- 6.1 -50
85269290 --- Ostatné NAR 30.- 6.1 -50

8527 Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu,
rádiotelegrafiu alebo rozhlasové
vysielanie, tiež kombinované v jed-
nej skrini s prístrojom na záznamy
alebo reprodukciu zvuku alebo
s hodinami:

- Rozhlasové prijímače pracujúce
  bez pripojenia na vonkajší zdroj
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  energie, vrátane prístrojov i na príjem
  rádiotelefónie alebo rádiotelegrafie:

852712 -- Vreckové rádiokazetové prehrávače:
85271210 --- S analógovým digitálnym snímacím

     systémom NAR 2.- 1.8 -100
85271290 --- Ostatné NAR 2.- 1.8 -100
852713 -- Ostatné prístroje kombinované s prís-

    trojmi na záznam alebo reprodukciu
    zvuku:

85271310 --- S laserovým optickým čítacím
     systémom NAR 2.- 1.8 -100
--- Ostatné:

85271391 ---- Kazetové s analógovým digitálnym
      snímacím  systémom NAR 2.- 1.8 -100

85271399 ---- Ostatné NAR 2.- 1.8 -100
85271900 -- Ostatné NAR 2.- 1.8 -100

- Rozhlasové prijímače pracujúce
   len s pripojením na vonkajší zdroj
   energie typov používaných v mo-
   torových vozidlách, vrátane prí-
   strojov i na príjem rádiotelefónu
   alebo rádiotelegrafu:

852721 -- Kombinované s prístrojom na zá-
    znam alebo reprodukciu zvuku:
--- Schopné prijíma� a dekódova� digitálne
     signály rádiového dátového systému:

85272120 ---- S laserovým snímacím systémom NAR 7.- 1.8 -100
---- Ostatné:

85272152 ----- Ostatné NAR 7.- 1.8 -100
85272159 ----- Kazetového typu s analógovým a digitál-

        nym snímacím systémom NAR 7.- 1.8 -100
--- Ostatné:

85272170 ---- S laserovým snímacím systémom NAR 7.- 1.8 -100
---- Ostatné

85272192 ----- Kazetového typu s analógovým
       a digitálnym snímacím systémom NAR 7.- 1.8 -100

85272198 ----- Ostatné NAR 7.- 1.8 -100
85272900 -- Ostatné NAR 2.- 1.8 -100

- Ostatné rozhlasové prijímače, vrá-
   tane prístrojov i na príjem rádiotele-
   fónie alebo rádiotelegrafie:

852731 -- Kombinované s prístrojom na
    záznam alebo reprodukciu zvuku:
--- Umiestnené v jednom puzdre
     spolu s jedným alebo s nieko¾kými
     reproduktormi:

85273111 ---- S digitálnoanalógovým kazetovým
       čítacím systémom NAR 2.- 1.8 -100

85273119 ---- Ostatné NAR 2.- 1.8 -100
--- Ostatné:

85273191 ---- S laserovým optickým čítacím
       systémom NAR 2.- 1.8 -100
---- Ostatné:

85273193 ----- S digitálnoanalógovým kazetovým
        čítacím systémom NAR 2.- 1.8 -100
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85273198 ----- Ostatné NAR 2.- 1.8 -100
852732 -- Nekombinované s prístrojom na

    záznam alebo reprodukciu zvuku,
    ale kombinované s hodinami:

85273210 --- Rádiá s budíkom NAR 2.- 1.8 -100
85273290 --- Ostatné NAR 2.- 1.8 -100
852739 -- Ostatné:
85273910 --- Umiestnené v jednom puzdre spolu

     s jedným alebo s nieko¾kými re-
     produktormi NAR 2.- 1.8 -100
--- Ostatné:

85273991 ---- Bez vstavaného zosilňovača NAR 2.- 1.8 -100
85273999 ---- So vstavaným zosilňovačom NAR 2.- 1.8 -100
852790 - Ostatné prístroje:
85279010 -- Na rádiotelefóniu alebo rádiotele-

    grafiu a na použitie v civilných
    lietadlách NAR 12.- 1.8 -100
-- Ostatné:

85279091 --- Prenosné prijímače na volanie a
     vyh¾adávanie osôb NAR 12.- 1.8 -100

85279099 --- Ostatné NAR 12.- 1.8 -100

8528 Televízne prijímače, tiež so vstavanými
rozhlasovými prijímačmi alebo prístroj-
mi na záznam či reprodukciu zvuku ale-
bo obrazu; videomonitory a videopro-
jektory:

- Televízne prijímače, tiež so vstavanými
   rozhlasovými prijímačmi alebo prístoj-
   mi na záznam či reprodukciu zvuku ale-
   bo obrazu; videomonitory a videopro-
   jektory:

852812 -- Farebné:
--- Televízne projekčné zariadenia:

85281214 ---- So zobrazovacími parametrami ne-
      presahujúcimi 625 riadkov NAR 16.5 15.2
---- So zobrazovacími parametrami
       presahujúcimi 625 riadkov:

85281216 ----- So zvislou rozlišovacou schopnos-
        �ou menšou ako 700 riadkov NAR 16.5 15.2

85281218 ----- So zvislou rozlišovacou schopnos-
        nos�ou 700 riadkov alebo viac NAR 16.5 15.2
--- Prístroje zahrnujúce videofónne zázna-
     mové alebo reprodukčné zariadenia:

85281222 ---- S premietacím zariadením v pome-
       re šírka /výška menšom ako 1,5 NAR 16.5 15.2

85281228 ---- Ostatné NAR 16.5 15.2
--- Ostatné:
---- S integrálnou obrazovkou:
----- S premietacím zariadením v pome-
       re  šírky k výške menšom ako 1,5,
       s uhlopriečkou:

85281252 ------ Nepresahujúcou 42 cm NAR 16.5 15.2
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85281254 ------ Presahujúcou 42 cm, ale nepresahujú-
         cou 52 cm NAR 16.5 15.2

85281256 ------ Presahujúcou 52 cm, ale nepresahujú-
         cou 72 cm NAR 16.5 15.2

85281258 ------ Presahujúcou 72 cm NAR 16.5 15.2
----- Ostatné:
------ So zobrazovacími parametrami ne-
          presahujúcimi 625 riadkov,
          s uhlopriečkou:

85281262 ------- Nepresahujúcou 75 cm NAR 16.5 15.2
85281266 ------- Presahujúcou 75 cm NAR 16.5 15.2

------ So zobrazovacími parametrami presa-
         hujúcimi 625 riadkov:

85281272 ------- So zvislou rozlišovacou schopnos�ou
           menšou ako 700 riadkov NAR 16.5 15.2

85281276 ------- So zvislou rozlišovacou schopnos�ou
          700 riadkov alebo viac NAR 16.5 15.2
---- Ostatné:
----- S premietacím zariadením:

85281281 ------ V pomere šírky k výške menšom 
          ako 1,5 NAR 16.5 15.2

85281289 ------ Ostatné NAR 16.5 15.2
----- Bez premietacieho zariadenia:
------ Videotunery:

* 85281292 ------- Digitálne (vrátane zmiešaných digi-
          tálnych a analógových) NAR 16.5 15.2

* 85281294 ------- Ostatné NAR 16.5 15.2
85281298 ------ Ostatné NAR 16.5 15.2
85281300 -- Čiernobiele alebo inak monochro-

     matické (jednofarebné) NAR 16.5 15.2
- Videomonitory:

852821 -- Farebné:
--- S  obrazovkou CRT:

85282114 ---- S premietacím zariadením v pomere
       výšky k šírke menšom ako 1,5 NAR 16.5 15.2
---- Ostatné:

85282116 ----- So zobrazovacími parametrami nepresa-
        hujúcimi 625 riadkov NAR 16.5 15.2

85282118 ----- So zobrazovacími parametrami presa-
        hujúcimi 625 riadkov NAR 16.5 15.2

85282190 --- Ostatné NAR 16.5 15.2
85282200 -- Čiernobiele alebo inak monochro-

    matické (jednofarebné) NAR 16.5 15.2
852830 - Videoprojektory:
85283010 -- Farebné NAR 16.5 15.2
85283090 -- Čiernobiele alebo inak monochro-

     matické (jednofarebné) NAR 16.5 15.2

8529 Časti a súčasti vhodné výlučne ale-
bo hlavne na prístroje čísiel 8525
až 8528:

852910 - Antény a parabolické antény všet-
  kých druhov; časti a súčasti vhodné
   na použitie s nimi:
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85291010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 7.- 2.4
-- Ostatné:
--- Antény:

85291020 ---- Teleskopické a prútové antény
       na prenosné prístroje alebo na
       prístroje určené na zabudovanie
       do motorových vozidiel NAR 7.- 2.4
---- Vonkajšie antény na rozhlasové
       a televízne prijímače:

85291031 ----- Na príjem satelitných programov NAR 7.- 2.4
85291039 ----- Ostatné NAR 7.- 2.4
85291040 ---- Vnútorné antény na rozhlasové

       alebo na televízne prijímače, vrátane
       vstavaných typov antén NAR 7.- 2.4

85291050 ---- Ostatné NAR 7.- 2.4
85291070 --- Anténne filtre a separátory UNS 7.- 2.4
85291090 --- Ostatné UNS 7.- 2.4
852990 - Ostatné:
85299010 -- Zostavy a podzostavy skladajúce

    sa z dvoch alebo viac spojených
    častí, na prístroje patriace do pod-
    položiek 85261010, 85269111,
    85269119, a 85269210 a na použitie
    v civilných lietadlách UNS 7.- 2.4 -100
-- Ostatné:
--- Skrine a puzdrá:

85299051 ---- Z dreva UNS 7.- 2.4 -100
85299059 ----Z iných materiálov UNS 7.- 2.4 -100
85299070 --- Elektronické zostavy UNS 7.- 2.4 -100

--- Ostatné:
85299081 ---- Na televízne kamery položky

      852530 a prístroje čísiel 8527 a
      8528 UNS 7.- 2.4 -100

85299089 ---- Ostatné UNS 7.- 2.4 -100

8530 Elektrické prístroje signalizačné, bez-
pečnostné alebo na kontrolu a ria-
denie železničnej, električkovej, ces-
nej a riečnej dopravy, na parkovacie
zariadenia a na vybavenie prístavov
a letísk (iné ako čísla 8608):

85301000 - Prístroje na železničnú alebo elek-
   tričkovú dopravu NAR 18.- 4.9 -50

85308000 - Ostatné zariadenia NAR 18.- 4.9 -50
85309000 - Časti a súčasti UNS 18.- 4.9 -50

8531 Elektrické akustické alebo vizuálne
signalizačné prístroje (napr. zvonče-
ky, sirény, návestné panely, popla-
chové zariadenia na ochranu proti
krádeži alebo proti požiaru), iné ako
čísiel 8512 alebo 8530:
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853110 - Poplachové zariadenia na ochra-
  nu proti krádeži alebo požiaru a
  podobné prístroje:

85311010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 5.6 -50
-- Ostatné:

85311020 --- Na motorové vozidlá NAR 22.- 5.6 -50
85311030 --- Na zabezpečenie budov NAR 22.- 5.6 -50
85311080 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
853120 - Návestné panely so zabudovanými

   prístrojmi s kvapalnými kryštálmi
   (LCD) alebo s diódami vyžarujúcimi
   svetlo (LED):

85312010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 5.6 -50
-- Ostatné:

85312030 --- So zabudovanśmi diódami vyžarujúcimi
     svetlo (LED) NAR 22.- 5.6 -50
--- S kvalpalnými kryštálmi (LCD):
----S aktívnymi kvapalnými kryš-
      tálmi (LCD):

85312051 ----- Farebné NAR 22.- 5.6 -50
85312059 ----- Čiernobiele alebo inak mono-

        chromatické NAR 22.- 5.6 -50
85312080 ---- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
853180 - Ostatné prístroje:
85318010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 22.- 5.6 -50
85318090 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
853190 - Časti a súčasti:
85319010 -- Prístrojov položky 853120 UNS 22.- 5.6 -50
85319090 -- Ostatné UNS 22.- 5.6 -50

8532 Elektrické kondenzátory, pevné,
otočné alebo dolaïovacie:

85321000 - Pevné kondenzátory, projektované
   na použitie v obvodoch s 50/60 Hz,
   pri ktorých je jalový výkon najmenej
   0,5 kvar (silové kondenzátory) NAR 20.- 5.2 -50
- Ostatné pevné kondenzátory:

85322100 -- Tantalové NAR 20.- 5.2 -50
85322200 -- Alumíniové s elektrolytom NAR 20.- 5.2 -50
85322300 -- Keramické dielektrikum, jednovrst-

    vové NAR 20.- 5.2 -50
853224 -- Keramické dielektrikum, viac-

   vrstvové:
85322410 --- S pripojenými vodičmi NAR 20.- 5.2 -50
85322490 --- Ostatné NAR 20.- 5.2 -50
85322500 -- Papierové dielektrikum alebo dialektri-

    kum z plastov NAR 20.- 5.2 -50
85322900 -- Ostatné NAR 20.- 5.2 -50

* 85323000 - Otočné alebo dolaïovacie kon-
   denzátory NAR 20.- 5.2 -50

85329000 - Časti a súčasti UNS 20.- 5.2 -50

8533 Elektrické odpory (vrátane reostatov
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a potenciometrov), s výnimkou vyku-
rovacích odporov:

85331000 - Stále uhlíkové odpory, zložené
   alebo vrstvené NAR 11.- 3.4 -100
- Ostatné stále odpory:

85332100 -- Na výkon nepresahujúci 20 W NAR 11.- 3.4 -100
85332900 -- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100

- Drôtové (navíjané) premenné od-
   pory, vrátane reostatov a poten-
   ciometrov:

85333100 -- Na výkon nepresahujúci 20 W NAR 11.- 3.4 -100
85333900 -- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100
853340 - Ostatné premenné odpory, vrátane

   reostatov a potenciometrov:
85334010 -- Na výkon nepresahujúci 20 W NAR 11.- 3.4 -100
85334090 -- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100
85339000 - Časti a súčasti UNS 11.- 3.4 -100

853400 Tlačené obvody:

- Skladajúce sa len z polovodičových
   prvkov a kontaktov:

85340011 -- Viacnásobné obvody NAR 11.- 5.4 -50
85340019 -- Ostatné NAR 11.- 5.4 -50
85340090 - S ïalšími pasívnymi prvkami NAR 11.- 5.4 -50

8535 Elektrické prístroje na vypínanie,
na spínanie alebo na ochranu
elektrických obvodov, na ich za-
pájanie, spájanie a pripájanie
(napr. odpájače, spínače, poistky,
bleskoistky, obmedzovače napätia,
obmedzovače prúdových rázov,
zásuvky, rozvodné skrine) na na-
pätie presahujúce 1000 V:

85351000 - Poistky NAR 11.- 6.-
- Automatické vypínače elektrických
   obvodov:

85352100 -- Na napätie nižšie ako 72,5 kV NAR 11.- 6.-
85352900 -- Ostatné NAR 11.- 6.-
853530 - Odpájače a vypínače zá�aže:
85353010 -- Na napätie nižšie ako 72,5 kV NAR 11.- 6.-
85353090 -- Ostatné NAR 11.- 6.-
85354000 - Bleskoistky, obmedzovače napätia

   a obmedzovače prúdových nárazov NAR 11.- 6.-
85359000 - Ostatné NAR 11.- 6.-

8536 Elektrické zariadenia na vypínanie,
na spínanie alebo na ochranu elek-
trických obvodov, na ich zapájanie,
spájanie a pripájanie (napríklad
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vypínače, spínače, relé, poistky,
obmedzovače prúdových nárazov,
zástrčky, zásuvky, objímky žiaroviek,
rozvodné skrine), na napätie nepresa-
hujúce 1000 V:

853610 - Poistky:
85361010 -- Na intenzitu prúdu nepresahujúcu

  10 A NAR 11.- 6.-
85361050 -- Na intenzitu prúdu presahujúcu

   10 A, ale nepresahujúcu 63 A NAR 11.- 6.-
85361090 -- Na intenzitu prúdu presahujúcu 63 A NAR 11.- 6.-
853620 - Automatické vypínače obvodov:
85362010 -- Na intenzitu prúdu nepresahujúcu

    63 A NAR 11.- 6.-
85362090 -- Na intenzitu prúdu presahujúcu 63 A NAR 11.- 6.-
853630 - Ostatné zariadenia na ochranu

   elektrických obvodov:
85363010 -- Na intenzitu prúdu nepresahujúcu

    16 A NAR 11.- 6.-
85363030 -- Na intenzitu prúdu presahujúcu

    16 A, ale nepresahujúcu 125 A NAR 11.- 6.-
85363090 -- Na intenzitu prúdu presahujúcu

    125 A NAR 11.- 6.-
- Relé:

853641 -- Na napätie nepresahujúce 60 V:
85364110 --- Na intenzitu prúdu nepresahujúcu 2 A NAR 11.- 6.-
85364190 --- Na intenzitu prúdu presahujúcu 2 A NAR 11.- 6.-
85364900 -- Ostatné NAR 11.- 6.-
853650 - Ostatné vypínače:

-- Pre napätie nepresahujúce 60 V:
85365011 --- Stláčacie NAR 11.- 6.-
85365015 --- Otočné NAR 11.- 6.-
85365019 --- Ostatné NAR 11.- 6.-
85365090 -- Ostatné NAR 11.- 6.-

- Objímky žiaroviek, zástrčky a zá-
   suvky:

853661 -- Objímky žiaroviek:
85366110 --- Objímky žiaroviek so skrutkovacou

     päticou NAR 11.- 6.-
85366190 --- Ostatné NAR 11.- 6.-
853669 -- Ostatné:
85366910 --- Pre koaxiálne káble NAR 11.- 6.-
85366930 --- Pre tlačené obvody NAR 11.- 6.-
85366990 --- Ostatné NAR 11.- 6.-
853690 - Ostatné zariadenia:
85369001 -- Prefabrikované prvky na elektrické

    obvody NAR 11.- 6.-
85369010 -- Spojky a kontakty na drôty

    a káble NAR 11.- 6.-
85369020 -- Waferové sondy NAR 11.- 6.-
85369085 -- Ostatné NAR 11.- 6.-

8537 Rozvádzače, rozvodové panely, ovládacie
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(dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostat-
né základne vybavené dvoma alebo via-
cerými zariadeniami čísiel 8535 alebo
8536,  na elektrické riadenie alebo na 
rozvod elektrického prúdu vrátane za-
budovaných nástrojov a prístrojov ka-
pitoly 90 a číslicové riadiace zariadenia 
s výnimkou spínacích prístrojov
a zariadení čísla 8517:

853710 - Na napätie nepresahujúce 1000 V:
85371010 -- Číslicovo riadené panely so zabudova-

    ným zariadením na automatické spraco-
    vanie údajov NAR 11.- 5.4 -50
-- Ostatné:

85371091 --- Programovate¾né pamä�ové riadiace
     prvky NAR 11.- 5.4 -50

85371099 --- Ostatné NAR 11.- 5.4 -50
853720 - Na napätie presahujúce 1000 V:
85372091 -- Na napätie presahujúce 1000 V,

    ale nepresahujúce 72,5 kV NAR 11.- 5.4 -50
85372099 -- Na napätie presahujúce 72,5 kV NAR 11.- 5.4 -50

8538 Časti a súčasti určené výhradne
alebo hlavne na použitie s prístrojmi
a zariadeniami čísiel 8535, 8536, 8537:

85381000 - Rozvádzače, rozvodné panely,
   ovládacie (dispečerské) stoly, pulty,
   skrine a iné základne na výrobky
   čísla 8537, nevybavené ich prístrojmi UNS 11.- 3.6 -50

853890 - Ostatné:
85389010 -- Elektronické systémy UNS 11.- 3.6 -50
85389090 -- Ostatné UNS 11.- 3.6 -50

8539 Elektrické žiarovky alebo výbojky,
vrátane žiaroviek na svetlomety, tzv.
"zapečatené svetlomety" a ultrafialo-
vé alebo infračervené žiarovky;
oblúkovky:

853910 - Žiarovky do svetlometov, tzv.
   "zapečatené svetlomety":

85391010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 60.- 2.6 -100
85391090 -- Ostatné NAR 60.- 2.6 -100

- Ostatné žiarovky, s výnimkou
   ultrafialových a infračervených:

853921 -- Halogénové s volfrámovým vláknom:
85392130 --- Typy používané na motocykle

      alebo iné motorové vozidlá NAR 15.- 10.-
--- Ostatné, na napätie:

85392192 ---- Presahujúce 100 V NAR 15.- 10.-
85392198 ---- Nepresahujúce 100 V NAR 15.- 10.-
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853922 -- Ostatné, s výkonom nepresahujú-
    cim 200 W a na elektrické napätie
    presahujúce 100 V:

85392210 --- Žiarovky do reflektorov NAR 15.- 10.-
85392290 --- Ostatné NAR 15.- 10.-
853929 -- Ostatné:
85392930 --- Typy používané na motocykle

      alebo iné motorové vozidlá NAR 15.- 10.-
--- Ostatné, na napätie:

85392992 ---- Presahujúce 100 V NAR 15.- 10.-
85392998 ---- Nepresahujúce 100 V NAR 15.- 10.-

- Výbojky, s výnimkou ultrafialových:
853931 -- Fluorescenčné, so žeravenou

    katódou:
85393110 --- Obojstrannou päticou NAR 15.- 10.-
85393190 --- Ostatné NAR 15.- 10.-
853932 -- Ortu�ové alebo sodíkové výbojky; kovo-

    vé halogénové žiarovky:
85393210 --- Ortu�ové výbojky NAR 15.- 8.8 -50
85393250 --- Sodíkové výbojky NAR 15.- 8.8 -50
85393290 --- Kovové halogenidové žiarovky NAR 15.- 8.8 -50
85393900 -- Ostatné NAR 15.- 8.8 -50

- Ultrafialové alebo infračervené žia-
   rovky; oblúkovky:

85394100 -- Oblúkovky NAR 15.- 4.5 -50
853949 -- Ostatné:
85394910 --- Ultrafialové žiarovky NAR 15.- 4.5 -50
85394930 --- Infračervené žiarovky NAR 15.- 4.5 -50
853990 - Časti a súčasti:
85399010 -- Pätice žiaroviek a elektrónok UNS 20.- 1.8 -100
85399090 -- Ostatné UNS 20.- 1.8 -100

8540 Elektrónky a trubice so studenou ka-
tódou, so žeravenou katódou alebo
s fotokatódou (napr. vákuové či para-
mi alebo plynmi plnené elektrónky
a trubice, ortu�ové usmerňovacie
výbojky a trubice, televízne obra-
zovky a snímacie elektrónky televíz-
nych kamier):

- Televízne obrazovky, vrátane obra-
   zoviek pre videomonitory:

854011 -- Farebné:
--- S pomerom šírky k výške menším
     ako 1,5, s uhlopriečkou:

85401111 ---- Nepresahujúcou 42 cm NAR 7.- 2.4 -100
85401113 ---- Presahujúcou 42 cm, ale nepre-

      sahujúcou 52 cm NAR 7.- 2.4 -100
85401115 ---- Presahujúcou 52 cm, ale nepresa-

       hujúcou 72 cm NAR 7.- 2.4 -100
85401119 ---- Presahujúcou 72 cm NAR 7.- 2.4 -100

--- Ostatné, s uhlopriečkou:
85401191 ---- Nepresahujúcou 75 cm NAR 7.- 2.4 -100
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85401199 ---- Presahujúcou 75 cm NAR 7.- 2.4 -100
85401200 -- Čiernobiele alebo inak monochro-

    matické NAR 7.- 2.4 -100
854020 - Snímacie elektrónky televíznych ka-

   mier; elektrónové meniče a zosilňo-
   vače obrazu; ostatné fotokatódo-
   vé elektrónky:

85402010 -- Snímacie elektrónky televíznych
    kamier NAR 7.- 2.4 -100

85402030 -- Elektrónové meniče a zosilňovače
    obrazu NAR 7.- 2.4 -100

85402090 -- Ostatné fotokatódové elektrónky NAR 7.- 2.4 -100
85404000 - Obrazovky s grafickým zobrazením, fa-

   rebné, s luminofórnym bodom menším
   ako 0,4 mm NAR 7.- 2.4 -100

85405000 - Ostatné obrazovky s grafickým zobraze-
   ním, čiernobiele alebo inak monochro-
   matické NAR 7.- 2.4 -100

85406000 - Ostatné obrazovky NAR 7.- 2.4 -100
- Mikrovlnné elektrónky (napr. magnetró-
   ny, klystróny, permatróny, karcinotró-
   ny) s výnimkou elektrónky s riadiacou
   mriežkou:

85407100 -- Magnetróny NAR 7.- 2.4 -100
85407200 -- Klystróny NAR 7.- 2.4 -100
85407900 -- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100

- Ostatné elektrónky a trubice:
85408100 -- Prijímacie a zosilňovacie elektrónky

    a trubice NAR 7.- 2.4 -100
854089 -- Ostatné:

--- Obrazovky:
85408911 ---- Vákuové NAR 7.- 2.4 -100
85408919 ---- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100
85408990 --- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100

- Časti a súčasti:
85409100 -- Obrazoviek UNS 7.- 2.4 -100
85409900 -- Ostatné UNS 7.- 2.4 -100

8541 Diódy, tranzistory a podobné po-
lovodičové prvky,  fotocitlivé
polovodičové zariadenia, vrátane
fotovoltických článkov, tiež
zostavených do modulov alebo
zabudovaných do panelov; diódy
vyžarujúce svetlo (LED), zabudované
piezoelektrické kryštály:

854110 - Diódy, iné ako fotosenzitívne alebo
  diódy vyžarujúce svetlo:

85411010 -- Doštičky ešte nerozrezané na čipy NAR 7.- 2.4 -100
-- Ostatné:

85411091 --- Výkonové usmerňovacie diódy NAR 7.- 2.4 -100
85411099 --- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100

- Tranzistory, iné ako fotosenzitívne:
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854121 -- So stratovým výkonom menším
    ako 1 W:

85412110 --- Doštičky ešte nerozrezané na čipy NAR 7.- 2.4 -100
85412190 --- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100
854129 -- Ostatné:
85412910 --- Doštičky ešte nerozrezané na čipy NAR 7.- 2.4 -100
85412920 --- Výkonové tranzistory MOS  riadené

      elektrickým po¾om NAR 7.- 2.4 -100
85412930 --- Bipolárne tranzistory s izolovaným

      hradlom (IGBT) NAR 7.- 2.4 -100
85412980 --- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100
854130 - Tyristory, diaky a triaky, iné ako fo-

   tosenzitívne zariadenia:
85413010 -- Doštičky ešte nerozrezané na čipy NAR 7.- 2.4 -100
85413090 -- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100
854140 - Fotosenzitívne polovodičové zaria-

  denia, vrátane fotovoltických článkov,
  tiež zostavených do modulov alebo 
  zabudovaných do panelov; diódy
  vyžarujúce svetlo (LED):
-- Diódy vyžarujúce svetlo (svietivky):

85414011 --- Laserové diódy NAR 7.- 2.4 -100
85414019 --- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100

-- Ostatné:
85414091 --- Slnečné články, tiež zostavené

     alebo zložené do panelov NAR 7.- 2.4 -100
85414093 --- Fotodiódy, fototranzistory, foto-

     tyristory alebo fotočlánky (opto-
      elektrické členy) NAR 7.- 2.4 -100

85414099 --- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100
854150 - Ostatné polovodičové zariadenia:
85415010 -- Doštičky ešte nerozrezané na čipy NAR 7.- 2.4 -100
85415090 -- Ostatné: NAR 7.- 2.4 -100
85416000 - Zabudované piezoelektrické kryštály NAR 7.- 2.4 -100
85419000 - Časti a súčasti UNS 7.- 2.4 -100

8542 Elektronické integrované obvody
a mikrozostavy:

- Monolitické digitálne integrované 
   obvody:

85421200 -- Karty so zabudovaným elektronickým
    integrovaným obvodom ("smart" karty) NAR 7.- bez cla

854213 -- Polovodiče z oxidu kovov (MOS tech-
    nológia):

85421301 --- Doštičky ešte nerozrezané na čipy NAR 7.- bez cla
85421305 --- Čipy NAR 7.- bez cla

--- Ostatné:
---- Pamäte:
----- Dynamické pamäte s ¾ubovo¾ným
        prístupom (D-RAM):

85421311 ------ S kapacitou pamäte nepresahujúcou
         4 Mbity NAR 7.- bez cla

85421313 ------ S kapacitou pamäte presahujúcou 4
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         Mbity, ale nepresahujúcou 16 Mbitov NAR 7.- bez cla
85421315 ------ S kapacitou pamäte presahujúcou 16

         Mbitov,ale nepresahujúcou 64 Mbitov NAR 7.- bez cla
85421317 ------ S kapacitou pamäte presahujúcou

         64 Mbitov NAR 7.- bez cla
----- Statické pamäte s priamym prístupom
        (S-RAM), vrátane rýchlej vyrovnáva-
        cej pamäte s priamym prístupom 
         (cache RAM):

85421322 ------ S kapacitou pamäte nepresahujúcou
         256 Kbitov NAR 7.- bez cla

85421325 ------ S kapacitou pamäte presahujúcou
          256 Kbitov, ale nepresahujúcou
          1 Mbit NAR 7.- bez cla

85421327 ------ S kapacitou pamäte presahujúcou
          1 Mbit NAR 7.- bez cla
----- Permanentné programovate¾né pamäte,
        vymazate¾né ultrafialovými lúčmi
        (EPROM):

85421332 ------ S kapacitou pamäte nepresahjúcou
         1 Mbit NAR 7.- bez cla

85421335 ------ S kapacitou pamäte presahujúcou
         1 Mbit, ale nepresahujúcou 4 Mbity NAR 7.- bez cla

85421337 ------ S kapacitou pamäte presahujúcou
          4 Mbity NAR 7.- bez cla
----- Elektricky vymazate¾né programova-
        te¾né permanentné pamäte (E 2PROM)
         vrátane FLASH E2PROM:
------ FLASH E2PROM:

85421341 ------- S kapacitou pamäte nepresahujúcou
           1 Mbit NAR 7.- bez cla

85421343 ------- S kapacitou pamäte presahujúcou
           1 Mbit, ale nepresahujúcou 4 Mbity NAR 7.- bez cla

85421345 ------- S kapacitou pamäte presahujúcou
           4 Mbity, ale nepresahujúcou
           16 Mbitov NAR 7.- bez cla

85421347 ------- S kapacitou pamäte presahujúcou
           16 Mbitov NAR 7.- bez cla

85421349 ------Ostatné NAR 7.- bez cla
85421351 ----- Permanentné pamäte, neprogramova-

        te¾né (ROM); pamäte s adresovate¾ným
        obsahom (CAM); pamäte na čítanie a
        zápis metódou "prvý zaradený/prvý
        vybraný" (FIFO); pamäte na čítanie
         a zápis metódou "posledný zaradený/
         prvś vybraný (LIFO); feroelektrické
         pamäte NAR 7.- bez cla

85421353 ----- Ostatné pamäte NAR 7.- bez cla
85421355 ---- Mikroprocesory NAR 7.- bez cla

---- Mikroradiče  a mikropočítače:
85421361 ----- S kapacitou pamäte nepresahujúcou

        4 bity NAR 7.- bez cla
85421363 ----- S kapacitou pamäte presahujúcou

        4 bity, ale nepresahujúcou 8 bitov NAR 7.- bez cla
85421365 ----- S kapacitou pamäte presahujúcou
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        8 bitov, ale nepresahujúcou 16 bitov NAR 7.- bez cla
85421367 ----- S kapacitou pamäte presahujúcou

        16 bitov ale nepresahujúcou 32 bitov NAR 7.- bez cla
85421369 ----- S kapacitou pamäte presahujúcou

        32 bitov NAR 7.- bez cla
---- Ostatné:

85421370 ----- Mikroperiférne zariadenia NAR 7.- bez cla
----- Ostatné:

85421372 ------ Zákazkové logické  obvody NAR 7.- bez cla
85421374 ------ Hradlové polia NAR 7.- bez cla
85421376 ------ Štandardné bloky NAR 7.- bez cla
85421382 ------ Programovate¾né logické obvody NAR 7.- bez cla
85421384 ------ Štandardné logické obvody NAR 7.- bez cla

------ Ostatné:
85421391 ------- Riadiace obvody; obvody rozhrania

           (interface); obvody rozhrania
           schopné vykonáva� riadiace funkcie NAR 7.- bez cla

85421399 ------- Ostatné NAR 7.- bez cla
854214 -- Obvody získané bipolárnou technoló-

    giou:
85421401 --- Plátky ešte nerozrezané na čipy NAR 7.- bez cla
85421405 --- Čipy NAR 7.- bez cla

--- Ostatné:
---- Pamäte:

85421410 ----- Dynamické pamäte s priamym
        prístupom (D-RAM) NAR 7.- bez cla

85421415 ----- Statické pamäte s priamym prí-
        stupom (S-RAM), vrátane rých-
        lej  vyrovnávacej  pamäte s
        priamym prístupom (cache RAM);
        permanentné pamäte, neprogramo-
        vate¾né (ROM); pamäte s adresova-
        te¾ným obsahom (CAM); pamäte
        na čítanie a zápis metódou "prvý
        zaradený/ prvý vybraný" (FIFO);
        pamäte na čítanie a zápis metódou
        "posledný  zaradený/prvý vybraný"
         (LIFO); feroelektrické pamäte NAR 7.- bez cla

85421420 ----- Elektricky vymazate¾né progra-
        movate¾né permanentné pamäte
        (E2PROM vrátane FLASH E2PROM) NAR 7.- bez cla

* 85421422 ----- Permanentné programovate¾né
        pamäte, vymazate¾né ultrafialovými
        lúčmi (EPROMs) NAR 7.- bez cla

* 85421429 ----- Ostatné pamäte NAR 7.- bez cla
85421430 ---- Mikroprocesory NAR 7.- bez cla

---- Mikroradiče a mikropočítače:
85421442 ----- S kapacitou pamäti nepresahujúcou

        4 bity NAR 7.- bez cla
85421444 ----- S kapacitou pamäte presahujúcou

        4 bity NAR 7.- bez cla
---- Ostatné:

85421450 ----- Mikroperiférne zariadenia NAR 7.- bez cla
----- Ostatné:

85421460 ------ Zákazkové logické obvody NAR 7.- bez cla
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85421465 ------ Hradlové polia NAR 7.- bez cla
85421470 ------ Štandardné bloky NAR 7.- bez cla
85421475 ------ Programovate¾né logické obvody NAR 7.- bez cla
85421480 ------ Štandardné logické obvody NAR 7.- bez cla

------ Ostatné:
85421491 ------- Riadiace obvody; obvody rozhrania

          (interface);obvody rozhrania schop-
           né vykonáva� riadiace funkcie NAR 7.- bez cla

85421499 ------- Ostatné NAR 7.- bez cla
854219 -- Ostatné vrátane obvodov získaných 

    kombináciou bipolárnej a MOS techno-
     lógie (BIMOS technológie):

85421901 --- Doštičky ešte nerozrezané na čipy NAR 7.- bez cla
85421905 --- Čipy NAR 7.- bez cla

--- Ostatné:
---- Pamäte:

85421915 ----- Dynamické pamäte s priamym
        prístupom (D-RAM) NAR 7.- bez cla
----- Statické pamäte s priamym prístupom
        (S-RAM), vrátane rýchlej vyrovná-
        vacej pamäte s priamym prístupom
        (cache RAM):

85421922 ------ S kapacitou pamäte nepresahujúcou
         256 Kbitov NAR 7.- bez cla

85421925 ------ S kapacitou pamäte presahujúcou
         256 Kbitov, ale nepresahujúcou
         1 Mbit NAR 7.- bez cla

85421927 ------ S kapacitou pamäte presahujúcou
         1 Mbit NAR 7.- bez cla

85421931 ----- Permanentné programovate¾né pamä-
        te, vymazate¾né ultrafialovými lúčmi
        (EPROM) NAR 7.- bez cla

85421935 ----- Elektricky vymazate¾né progra-
        movate¾né permanentné pamäte
        (E2PROM), vrátane FLASH E2PPROM NAR 7.- bez cla

85421941 ----- Permanentné pamäte, neprogramo-
        vate¾né (ROMs); pamäte s adresova-
        te¾ným obsahom (CAMs); pamäte
        na čítanie a zápis metódou "prvý
        zaradený/ prvý vybraný" (FIFO);
        pamäte na čítanie a zápis metódou
        "posledný  zaradený/prvý vybraný"
         (LIFO); feroelektrické pamäte NAR 7.- bez cla

85421949 ----- Ostatné pamäte NAR 7.- bez cla
85421955 ---- Mikroprocesory NAR 7.- bez cla

---- Mikroradiče  a mikropočítače:
85421962 ----- S kapacitou pamäti nepresahujúcou

        4 bity NAR 7.- bez cla
85421968 ----- S kapacitou pamäte  presahujúcou

        4 bity NAR 7.- bez cla
---- Ostatné:

85421971 ----- Mikroperiférne zariadenia NAR 7.- bez cla
----- Ostatné:

85421972 ------ Zákazkové logické obvody NAR 7.- bez cla
85421974 ------ Hradlové polia NAR 7.- bez cla



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 675

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 3073

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

85421976 ------ Štandardné bloky NAR 7.- bez cla
85421982 ------ Programovate¾né logické obvody NAR 7.- bez cla
85421984 ------ Štandardné logické obvody NAR 7.- bez cla

------ Ostatné:
85421992 ------- Riadiace obvody; obvody rozhrania

           (interface);obvody rozhrania schop-
           né vykonáva� riadiace funkcie NAR 7.- bez cla

85421998 ------- Ostatné NAR 7.- bez cla
854230 - Ostatné monolitické integrované obvody:
85423010 -- Plátky ešte nerozrezané na čipy NAR 7.- bez cla
85423020 -- Čipy NAR 7.- bez cla

-- Ostatné:
85423030 --- Zosilňovače NAR 7.- bez cla
85423050 --- Regulátory napätia a prúdu NAR 7.- bez cla

--- Riadiace obvody:
85423061 ---- Inteligentné riadiace obvody NAR 7.- bez cla

---- Ostatné:
85423065 ----- Zmiešané analógové a digitálne

        obvody NAR 7.- bez cla
85423069 ----- Ostatné NAR 7.- bez cla
85423070 --- Obvody rozhrania (interface);

      rozhrania schopné vykonáva�
      riadiace funkcie NAR 7.- bez cla
--- Ostatné:

85423091 ---- Inteligentné riadiace obvody NAR 7.- bez cla
---- Ostatné:

85423095 ----- Zmiešané analógové a digitálne
        obvody NAR 7.- bez cla

85423099 ----- Ostatné NAR 7.- bez cla
854240 - Hybridné integrované obvody:
85424010 -- Mikropočítače, mikroradiče a mikro-

    procesory NAR 7.- bez cla
85424030 -- Meniče NAR 7.- bez cla
85424050 -- Zosilňovače NAR 7.- bez cla
85424090 -- Ostatné NAR 7.- bez cla
85425000 - Elektronické mikrozostavy NAR 7.- bez cla
85429000 - Časti a súčasti UNS 7.- bez cla

8543 Elektrické stroje a zariadenia a prístroje, 
ktoré majú individuálne funkcie a nie sú 
uvedené ani zahrnuté v iných číslach 
tejto kapitoly:

- Urých¾ovače častíc:
85431100 -- Iónové implantátory  na  dotovanie

    polovodičových materiálov NAR 11.- 3.4 -100
85431900 -- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100
85432000 - Meracie vysielače NAR 11.- 3.4 -100
854330 - Stroje a prístroje slúžiace na galva-

   nické pokovovanie, elektrolýzu
   alebo na elektroforézu:

85433010 -- Prístroje na mokré leptanie, prípravu,
    stieranie alebo čistenie polovodičo-
    vých doštičiek NAR 11.- 3.4 -100
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85433090 -- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100
85434000 - Elektrické zdroje pre ohrady (ploty) NAR 11.- 3.4 -50

- Ostatné stroje a prístroje:
85438100 -- Prístupové karty a štítky NAR 11.- 3.4 -50
854389 -- Ostatné :
85438910 --- Letové zapisovače na použitie

     v civilných lietadlách NAR 11.- 3.4 -50
85438920 --- Letecké zosilňovače NAR 11.- 3.4 -50

--- Solárne lôžka, solárne svietidlá
     a podobné opa¾ovacie zariadenia:
---- S fluorescenčnými trubicami využíva-
       júcimi UV A lúče:

85438951 ----- S maximálnou dĺžkou trubice
        100 cm NAR 11.- 3.4 -50

85438955 ----- Ostatné NAR 11.- 3.4 -50
85438959 ---- Ostatné NAR 11.- 3.4 -50
85438970 --- Prístroje pre pre fyzikálne pokovovanie

     rozprašovaním na polovodičové doštičky NAR 11.- 3.4 -50
85438990 --- Ostatné NAR 11.- 3.4 -50
854390 - Časti a súčasti:
85439010 -- Zostavy a podzostavy skladajúce

    sa z dvoch alebo viacerých spo-
    jených častí, na letové zapisovače,
    na použitie v civilných lietadlách UNS 11.- 3.4 -100

85439090 -- Ostatné UNS 11.- 3.4 -100

8544 Drôty, káble (vrátane koaxiálnych
káblov) izolované (tiež lakovým
povrchom alebo s anodickým okys-
ličením) a ostatné izolované elek-
trické vodiče, tiež s prípojkami; káble
z optických vlákien vyrobené z jednot-
livo opláštených vlákien, tiež spojené
s elektrickými vodičmi alebo s prípoj-
kami:
- Drôty na navíjanie:

854411 -- Medené:
85441110 --- Lakované alebo smaltované UNS 22.- 5.6
85441190 --- Ostatné UNS 22.- 5.6
854419 -- Ostatné:
85441910 --- Lakované alebo smaltované UNS 22.- 5.6 -50
85441990 --- Ostatné UNS 22.- 5.6 -50
85442000 - Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne

   vodiče UNS 22.- 5.6
854430 - Súpravy zapa¾ovacích káblov

   a ostatné súpravy drôtov použí-
  vané v automobiloch, lietadlách
   alebo lodiach:

85443010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 22.- 5.6 -50
85443090 -- Ostatné UNS 22.- 5.6 -50

- Ostatné elektrické vodiče na na-
   pätie nepresahujúce 80 V:

854441 -- Vybavené prípojkami:
85444110 --- Druhy používané v telekomunikácii UNS 22.- 5.6 -50
85444190 --- Ostatné UNS 22.- 5.6 -50
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854449 -- Ostatné:
85444920 --- Používané na  telekomunikácie UNS 22.- 5.6 -50
85444980 --- Ostatné UNS 22.- 5.6 -50

- Ostatné elektrické vodiče na na-
   pätie presahujúce 80 V, ale nepre-
   sahujúce 1000 V:

85445100 -- Vybavené prípojkami UNS 22.- 5.6 -50
854459 -- Ostatné:
85445910 --- Drôty a káble, ktorých priemer

     drôtu v jednotlivých vodičoch
      presahuje 0,51 mm UNS 22.- 5.6 -50
--- Ostatné:

85445920 ---- Na napätie 1000 V UNS 22.- 5.6 -50
85445980 ---- Ostatné UNS 22.- 5.6 -50
854460 - Ostatné elektrické vodiče na na-

   pätie presahujúce 1000 V:
85446010 -- S medenými vodičmi UNS 22.- 5.6 -50
85446090 -- S inými vodičmi UNS 22.- 5.6 -50
85447000 - Káble z optických vlákien UNS 7.- 1.3 -100

8545 Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky,
osvet¾ovacie uhlíky, uhlíky na elektrické
batérie a ostatné výrobky zhotovené
z grafitu alebo z iného uhlíku, tiež spo-
jené s kovom, používané na elektrické
účely:

- Elektródy:
85451100 -- Používané v peciach UNS 44.- 7.5 -50
854519 -- Ostatné:
85451910 --- Elektródy na elektrolytické zariadenia UNS 44.- 7.5 -50
85451990 --- Ostatné UNS 44.- 7.5 -50
85452000 - Kefky UNS 44.- 7.5 -50
854590 - Ostatné:
85459010 -- Vykurovacie odpory UNS 44.- 7.5 -50
85459090 -- Ostatné UNS 44.- 7.5 -50

8546 Elektrické izolátory z ¾ubovo¾ného
materiálu:

85461000 - Sklenené NAR 10.- 3.4
854620 - Keramické:
85462010 -- Neobsahujúce žiadne kovové časti NAR 14.8 14.8

-- Obsahujúce kovové časti:
85462091 --- Na vrchné prenosové alebo trakčné

     vedenie NAR 14.8 14.8
85462099 --- Ostatné NAR 14.8 14.8
854690 - Ostatné:
85469010 -- Z plastov NAR 12.- 3.9 -50
85469090 -- Ostatné NAR 12.- 3.9 -50

8547 Izolačné časti a súčasti na elektrické
stroje, prístroje a zariadenia, vyrobené
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úplne z izolačných materiálov alebo
len s jednoduchými, do materiálu
vlisovanými drobnými kovovými sú-
čas�ami (napr. s objímkami so závi-
tom), slúžiacimi výlučne na pripevňo-
vanie, s výnimkou izolátorov čísla 8546;
elektrické vodivé rúrky a ich spojky zo 
základného kovu, s vnútorným izolač-
ným materiálom:

854710 - Izolačné príslušenstvo z keramiky:
85471010 -- Obsahujúce 80 % alebo viac hmot-

    nosti oxidov kovov UNS 10.- 8.8 -50
85471090 -- Ostatné UNS 10.- 8.8 -50
85472000 - Izolačné príslušenstvo z plastov UNS 20.- 5.2 -50
85479000 - Ostatné UNS 30.- 5.2 -50

8548 Odpad a zbytky galvanických článkov,
batérií a elektrických akumulátorov, ne-
používate¾né galvanické články, batérie 
a elektrické akumulátory; elektrické čas-
ti a súčasti strojov a prístrojov neuvede-
né ani nezahrnuté inde v tejto kapitole:

854810 - Odpad a zbytky galvanických článkov,
  batérií a elektrických akumulátorov;
   nepoužite¾né galvanické články, baté-
   térie a elektrické akumulátory:

85481010 -- Nepoužite¾né galvanické články a batérie NAR 70.- 8.8 -50
-- Nepoužite¾né elektrické akumulátory:

* 85481021 --- Olovo-kyselinové akumulátory NAR 22.- 5.6 -50
* 85481029 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50

-- Odpad a zbytky galvanických článkov,
    batérií a elektrických akumulátorov:

* 85481091 --- Obsahujúce olovo UNS bez cla bez cla
* 85481099 --- Ostatné UNS bez cla bez cla

85489000 - Ostatné UNS 22.- 5.6 -50
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XVII. TRIEDA

VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Poznámky

1. Do tejto triedy nepatria výrobky čísiel 9501, 9503 alebo 9508, ani sánky, boby a podobné výrobky (číslo 9506).

2. Za „časti“, „súčasti“ alebo „príslušenstvo“ sa nepovažujú, aj keï sú zrejme určené na dopravné prostriedky:
a) tesnenia, podpoložky a podobné výrobky z akéhoko¾vek materiálu (zaradené pod¾a prevažujúceho materiálu

alebo zaradené do čísla 8484), ako aj ostatné výrobky z vulkanizovaného netvrdeného kaučuku (číslo 4016);
b) časti a súčasti, ktoré sa dajú všeobecne použi� v zmysle poznámky 2 triedy XV zo základnéhé kovu (trieda XV)

a podobné výrobky z plastov (kapitola 39);
c) výrobky kapitoly 82 (nástroje);
d) výrobky čísla 8306;
e) stroje a prístroje čísel 8401 až 8479, ako aj ich časti a súčasti; výrobky čísiel 8481 alebo 8482 a ak sú

podstatnou súčas�ou motorov aj výrobky čísla 8483;
f) elektrické stroje a prístroje, ako aj elektrické zariadenia a príslušenstvo (kapitola 85);
g) výrobky kapitoly 90;
h) výrobky kapitoly 91;
ij) zbrane (kapitola 93);
k) svietidlá a ich časti a súčasti čísla 9405;
l) kefy používané ako časti vozidiel (číslo 9603).

3. Výrazy „časti a súčasti“ alebo „príslušenstvo“ používané v kapitolách 86 až 88 sa nevz�ahujú na časti a súčasti
alebo príslušenstvo, ktoré nie sú výhradne alebo hlavne určené na vozidlá alebo na iné výrobky týchto kapitol.
Časti a súčasti alebo príslušenstvo, ktoré zodpovedajú súčasne opisu dvoch alebo viacerých čísiel týchto kapitol,
sa zaradia do čísla, ktoré zodpovedá ich hlavnému použitiu.

4. V tejto triede:
a) sa vozidlá zvláš� konštruované na použitie na cestách a ko¾ajniciach zaraïujú do príslušnej položky

kapitoly 87;
b) obojživelné motorové vozidlá sa zaraïujú do príslušnej položky kapitoly 87;
c) vzdušné dopravné prostriedky špeciálne konštruované aj ako pozemné vozidlá sa zaraïujú do príslušnej

položky kapitoly 88.

5. Vozidlá na vzduchovom vankúši sa zaraïujú v rámci tejto triedy medzi vozidlá, ktorým sa najviac podobajú:
a) do kapitoly 86, ak sú určené na pohyb nad vodiacou tra�ou (aerovlaky);
b) do kapitoly 87, ak sú určené na pohyb nad zemou alebo aj nad zemou aj nad vodou;
c) do kapitoly 89, ak sú určené na pohyb nad vodou, aj keï môžu pristáva� na plážach alebo na prístavných

mostíkoch alebo sa pohybova� nad ¾adovými plochami.
Časti a súčasti a príslušenstvo vozidiel na vzduchovom vankúši sa zaraïujú rovnako ako časti a súčasti
a príslušenstvo vozidiel čísla, do ktorého sú tieto vozidlá zaradené pod¾a predchádzajúcich ustanovení.
Pevný materiál na trate aerovlakov sa považuje za pevný železničný materiál a návestné, zabezpečovacie,
kontrolné alebo ovládacie zariadenia na trate aerovlakov ako návestné, zabezpečovacie, kontrolné alebo
ovládacie zariadenia pre železničnú dopravu.

Doplnkové poznámky

1. S výhradou ustanovení doplnkovej poznámky 3 kapitoly 89 nástroje a výrobky potrebné na údržbu alebo na
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opravy vozidiel, lietadiel alebo plavidiel sa zaraïujú spolu s týmito vozidlami, lietadlami alebo s plavidlami, ak
sa s nimi predkladajú na vybavenie. Ďalšie príslušenstvo dovážané s vozidlami, lietadlami alebo s plavidlami
sa zaraïuje s nimi, ak tvorí súčas� normálneho vybavenia vozidiel, lietadiel alebo plavidiel a sa s nimi tiež bežne
predáva.

2. Ustanovenia všeobecného pravidla 2 a)  možno takisto aplikova� na žiados� účastníka colného konania a pod¾a
podmienok ustanovených príslušnými úradmi na tovar, ktorý patrí do čísiel 8608, 8805, 8905 a 8907,
predkladaný v čiastkových dodávkach.
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86. kapitola

Železničné a električkové lokomotívy,
 vozový park a jeho časti a súčasti;

 zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia a ich časti;
 dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické)

 zariadenia všetkých druhov

Poznámky

1. Táto kapitola neobsahuje:
a) drevené alebo betónové podvaly na železnice a podobnú dopravu a betónové dielce vodiacich tratí na

aerovlaky (čísla 4406 alebo 6810);
b) liatinové, železné alebo oce¾ové dielce na železnice a inú ko¾ajovú dopravu čísla 7302;
c) elektrické signalizačné, zabezpečovacie, kontrolné alebo riadiace zariadenia čísla 8530.

2. Do čísla 8607 patria najmä:
a) nápravy, kolesá, súkolesia (pohybové mechanizmy), obruče, poistné krúžky, hlavy a ostatné časti kolies;
b) rámy, podvozky všetkých druhov, tiež Bisselove podvozky;
c) skrine ložísk nápravy, brzdové zariadenia všetkých druhov;
d) nárazníky; �ažné háky a iné spojovacie systémy a priechodové spojenia;
e) časti vozňovej skrine (karosérie).

3. S výhradou ustanovení predchádzajúcej poznámky 1 do čísla 8608 patria najmä:
a) zmontované ko¾aje, točne, zarážadlá, plošiny a obrysnice;
b) mechanické návestné terče a dosky, ako aj návestidlá, ovládacie zariadenia na úrovňové priecestia,

výhybkové zariadenia, dia¾kové stavadlá a ostatné signalizačné, zabezpečovacie, kontrolné a ovládacie
mechanické zariadenia (vrátane elektromechanických), aj ak sú vybavené pomocným zariadením na
elektrické osvetlenie, na železničné alebo na podobné trate, cestnú alebo na riečnu dopravu, parkovacie,
prístavné alebo letiskové zariadenia.
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8601 Lokomotívy a lokotraktory závislé
od vonkajšieho zdroja prúdu alebo
akumulátorové:

86011000 - Závislé od vonkajšieho zdroja prúdu NAR 38.- 7.1 -50
86012000 - Akumulátorové NAR 38.- 7.1 -50

8602 Ostatné lokomotívy a lokotrakto-
ry; tendre:

86021000 - Dieselelektrické lokomotívy NAR 19.- 5.2 -50
86029000 - Ostatné NAR 19.- 5.2 -50

8603 Motorové vozne železničnej alebo
inej ko¾ajovej dopravy, s výnimkou
uvedených v čísle 8604:

86031000 - Závislé od vonkajšieho zdroja prúdu NAR 15.- 5.4 -50
86039000 - Ostatné NAR 10.- 5.4 -50

86040000 Vozidlá na údržbu železničných alebo
iných ko¾ajových tratí alebo na tra-
�ovú službu, tiež s vlastným pohonom
(napr. dielenské vozne, žeriavové voz-
ne, vozne vybavené podbíjačkami 
štrkového lôžka, vyrovnávačky ko¾ají,
skúšobné vozne a dreziny) NAR 10.- 3.3 -100

86050000 Osobné vozne bez vlastného pohonu, že-
lezniçné alebo na inú ko¾ajovú dopravu,
batožinové vozne, poštové a iné špeciálne
vozne bez vlastného pohonu (s výnimkou
vozňov čísla 8604) NAR 8.- 4.5 -50

8606 Nákladné vagóny na železničnú
alebo inú ko¾ajovú dopravu, bez
vlastného pohonu:

86061000 - Cisternové a podobné vagóny NAR 28.- 9.2 -50
86062000 - Izotermické alebo chladiarenské 

   vagóny, iné ako zaradené do
   položky 860610 NAR 28.- 8.8 -50

86063000 - Samovýsypné vagóny, iné ako za-
   radené do položiek 860610 alebo
   860620 NAR 28.- 8.8 -50
- Ostatné:

860691 -- Kryté a uzavreté:
86069110 --- Špeciálne skonštruované na  pre-

     prepravu vysoko rádioaktívnych
     výrobkov NAR 28.- 8.8 -50
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86069190 --- Ostatné NAR 28.- 8.8 -50
86069200 -- Otvorené s nesnímate¾nými bočni-

    cami s výškou presahujúcou 60 cm NAR 28.- 8.8 -50
86069900 -- Ostatné NAR 28.- 9.2 -50

8607 Časti a súčasti železničných a elek-
tričkových vozidiel alebo iných ko¾a-
jových vozidiel:

- Podvozky, Bisselove podvozky, ná-
  pravy  a kolesá a ich časti a súčasti:

86071100 -- Hnacie podvozky a Bisselove
    podvozky UNS 30.- 8.8 -50

86071200 -- Ostatné podvozky a Bisselove
    podvozky UNS 30.- 8.8 -50

860719 -- Ostatné, vrátane častí a súčastí:
--- Nápravy, tiež zmontované; ko-
     lesá a ich časti:

86071901 ---- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 30.- 8.8 -50
86071911 ---- Z okovanej  zápustkovej  ocele UNS 30.- 8.8 -50
86071918 ---- Ostatné UNS 30.- 8.8 -50

--- Časti podvozkov, Bisselových pod-
     vozkov a podobné výrobky:

86071991 ---- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 30.- 8.8 -50
86071999 ---- Ostatné UNS 30.- 8.8 -50

- Brzdy a ich časti a súčasti:
860721 -- Pneumatické brzdy a ich časti

    a súčasti:
86072110 --- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 19.- 8.8 -50
86072190 --- Ostatné UNS 19.- 8.8 -50
860729 -- Ostatné:
86072910 --- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 19.- 8.8 -50
86072990 --- Ostatné UNS 19.- 8.8 -50
860730 - Háky a iné spojovacie zariadenia,

   nárazníky; ich časti a súčasti:
86073001 -- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 16.- 4.5 -50
86073099 -- Ostatné UNS 16.- 4.5 -50

- Ostatné:
860791 -- Lokomotív alebo lokotraktorov:
86079110 --- Skrine ložiska náprav a ich časti UNS 40.- 4.8 -50

--- Ostatné:
86079191 ---- Z liatiny alebo z liatej  ocele UNS 40.- 4.8 -50
86079199 ---- Ostatné UNS 40.- 4.8 -50
860799 -- Ostatné:
86079910 --- Skrine ložiska náprav a ich časti UNS 17.- 4.8 -50
86079930 --- Karosérie a ich časti a súčasti UNS 17.- 4.8 -50
86079950 --- Podvozky a ich časti a súčasti UNS 17.- 4.8 -50
86079990 --- Ostatné UNS 17.- 4.8 -50

860800 Ko¾ajový zvrškový upevňovací ma-
teriál a nepojazdné zariadenia;
mechanické (tiež elektromechanic-
ké) prístroje návestné, bezpečnost-
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né, kontrolné, ovládacie na želez-
ničnú alebo inú ko¾ajovú dopravu,
na dopravu cestnú alebo riečnu,
na parkoviská, na prístavné a letiskové
zariadenia; ich časti a súčasti:

86080010 - Zariadenia na vlaky a električky UNS 38.- 6.9 -50
86080030 - Ostatné zariadenia UNS 38.- 6.9 -50

* 86080090 - Časti a súčasti UNS 38.- 6.9 -50

860900 Kontajnery (vrátane kontajnerov na
transport tekutín) zvláš� konštruované
a vybavené na jeden alebo viac
druhov dopravy:

86090010 - Kontajnery s antiradiačným olove-
   ným krytom, na prepravu rádioaktív-
   nych materiálov NAR 11.- 3.- -100

86090090 - Ostatné NAR 11.- 3.- -100
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87. kapitola

Motorové vozidlá, traktory, motocykle, bicykle a iné pozemné vozidlá,
 ich časti, súčasti a príslušenstvo (s výnimkou ko¾ajových)

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria ko¾ajové vozidlá.

2. V zmysle tejto kapitoly sa výrazom „traktory“ rozumejú vozidlá konštruované tak, aby �ahali alebo postrkovali
iné stroje, vozidlá alebo náklady, aj ak sú vybavené niektorým ved¾ajším zariadením, ktoré im v spojení s ich
hlavným použitím umožňuje dopravova� nástroje, osivo, hnojivá a iné výrobky.
Nástroje a pracovné mechanizmy konštruované na vybavenie traktorov čísla 8701 ako výmenné prídavné
zariadenia majúce vlastnú funkciu zostávajú zaradené v im zodpovedajúcich číslach, aj ak sa predkladajú
s traktorom, či už sú na ňom primontované, alebo nie.

3. Šasi motorových vozidiel s kabínou patria do čísiel 8702 až 8704, a nie do čísla 8706.

4. Všetky detské bicykle patria do čísla 8712. Ostatné detské vozidielka patria do čísla 9501.

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 3083
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8701 Traktory a �ahače ( s výnimkou trakto-
rov čísla 8709):

870110 - Jednonápravové kultivačné malo-
   traktory; záhradnícke traktory:

87011010 -- S výkonom nepresahujúcim 4 kW NAR 17.- 4.8 -50
87011090 -- S výkonom presahujúcim 4 kW NAR 17.- 4.8 -50
870120 - Cestné návesové �ahače:
87012010 -- Nové NAR 17.- 5.1 -50
87012090 -- Použité NAR 17.- 5.1 -50
870130 - Pásové traktory:

* 87013010 -- Na úpravu snehu NAR 17.- 4.8
* 87013090 -- Ostatné NAR 17.- 4.8

870190 - Ostatné:
-- Po¾nohospodárske kolesové traktory
    (okrem jednonápravových kultivačných
    malotraktorov a záhradníckych traktorov)
    a lesnícke kolesové traktory:
--- Nové s výkonom motora:

87019011 ---- Nepresahujúcim 18 kW NAR 17.- 4.8
87019015 ---- Presahujúcim 18 kW, ale nepresa-

      hujúcim 25 kW NAR 17.- 4.8
87019021 ---- Presahujúcim 25 kW, ale nepresa-

      hujúcim 37 kW NAR 17.- 4.8
87019025 ---- Presahujúcim 37 kW, ale nepresa-

       hujúcim 59 kW NAR 17.- 4.8
87019031 ---- Presahujúcim 59 kW, ale nepresa-

       hujúcim 75 kW NAR 17.- 4.8
87019035 ---- Presahujúcim 75 kW, ale nepresa-

      hujúcim 90 kW NAR 17.- 4.8
87019039 ---- Presahujúcim 90 kW NAR 17.- 4.8
87019050 --- Použité NAR 17.- 4.8
87019090 -- Ostatné NAR 17.- 4.8

8702 Motorové vozidlá na dopravu desiatich
a viacerých osôb, vrátane vodiča:

870210 - S piestovým  vznetovým  motorom
   s vnútorným spa¾ovaním  (dieselovým
   motorom alebo motorom so žiaro-
   vou hlavou):
-- S obsahom valcov presahujúcim
    2500 cm3:

87021011 --- Nové NAR 30.- 15.-
87021019 --- Použité NAR 30.- 15.-

-- S obsahom valcov  nepresahujúcim
    2500 cm3:

87021091 --- Nové NAR 30.- 15.-
87021099 --- Použité NAR 30.- 15.-
870290 - Ostatné:

-- So zážihovým motorom s vnútorným
    spa¾ovaním:
--- S obsahom valcov presahujúcim
     2800 cm3:
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87029011 ---- Nové NAR 23.- 6.7
87029019 ---- Použité NAR 23.- 6.7

--- S obsahom valcov  nepresahujúcim
     2800 cm3:

87029031 ---- Nové NAR 23.- 6.7
87029039 ---- Použité NAR 23.- 6.7
87029090 -- S inými motormi NAR 23.- 6.7

8703 Osobné  automobily a iné motorové
vozidlá konštruované hlavne na pre-
pravu osôb ( s výnimkou uvedených
v čísle 8702), vrátane osobných dodáv-
kových a pretekárskych automobilov:

870310 - Vozidlá zvláš� konštruované na jazdu
   na snehu; špeciálne vozidlá na prepra-
   vu osôb na golfových ihriskách a po-
   dobné vozidlá:
-- S piestovým vznetovým motorom s
    vnútorným spa¾ovaním (dieselovým mo-
    torom alebo s motorom so žiarovou hla-
    vou) alebo s piestovým zážihovým moto-
    rom s vnútorným spaîovaním:

* 87031011 --- Špeciálne určené na jazdu po snehu NAR 38.- 4.5 -50
* 87031019 --- Ostatné NAR 38.- 4.5 -50

87031090 -- S inými motormi NAR 38.- 4.5 -50
- Ostatné vozidlá s vratným piestovým
   zážihovým spa¾ovacím motorom s
   vnútorným spa¾ovaním:

870321 -- S obsahom valcov nepresahujúcim 
    1000 cm3:

87032110 --- Nové NAR 38.- 19.-
87032190 --- Použité NAR 38.- 19.-
870322 -- S obsahom valcov väčším ako 1000

    cm3, ale nepresahujúcim 1500 cm3:
--- Nové:

87032211 ---- Motorové karavany NAR 38.- 19.-
87032219 ---- Ostatné NAR 38.- 19.-
87032290 --- Použité NAR 38.- 19.-
870323 -- S obsahom valcov väčším ako 1500

    cm3, ale nepresahujúcim  3000 cm3:
--- Nové:

87032311 ---- Motorové karavany NAR 38.- 19.-
87032319 ---- Ostatné NAR 38.- 19.-
87032390 --- Použité NAR 38.- 19.-
870324 -- S obsahom valcov väčším ako

    3000 cm3:
87032410 --- Nové NAR 38.- 19.-
87032490 --- Použité NAR 38.- 19.-

- Ostatné vozidlá s piestovým vznetovým
   motorom s vnútorným spa¾ovaním
   ( s dieselovým motorom alebo s motorom
   so žiarovou hlavou):

870331 -- S obsahom valcov nepresahujúcim 
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    1500 cm3:
87033110 --- Nové NAR 38.- 19.-
87033190 --- Použité NAR 38.- 19.-
870332 -- S obsahom valcov väčším ako 1500

    cm3, ale nepresahujúcim  2500 cm3:
--- Nové:

87033211 ---- Motorové karavany NAR 38.- 19.-
87033219 ---- Ostatné NAR 38.- 19.-
87033290 --- Použité NAR 38.- 19.-
870333 -- S obsahom valcov väčším ako

    2500 cm3:
--- Nové:

87033311 ---- Motorové karavany NAR 38.- 19.-
87033319 ---- Ostatné NAR 38.- 19.-
87033390 --- Použité NAR 38.- 19.-
870390 - Ostatné:
87039010 -- S elektrickými motormi NAR 38.- 19.-
87039090 -- Ostatné NAR 38.- 19.-

8704 Motorové vozidlá na nákladnú dopravu:

870410 - Terénne vyklápacie vozy (dampry):
-- S piestovým  vznetovým  motorom s
    vnútorným spa¾ovaním  (dieselovým
    motorom alebo motorom so žiaro-
    vou hlavou) alebo s piestovým
    zážihovým motorom s vnútorným
    spa¾ovaním:

87041011 --- S piestovým  vznetovým  motorom s
     vnútorným spa¾ovaním  (dieselovým
     motorom alebo s motorom so žiaro-
     vou hlavou), s obsahom valcov
     presahujúcim  2500 cm3, alebo s
     piestovým zážihovým  motorom s
     vnútorným spa¾ovaním s obsahom
     valcov presahujúcim 2800 cm3 NAR 36.- 18.-

87041019 --- Ostatné NAR 36.- 18.-
87041090 -- Ostatné NAR 36.- 18.-

- Ostatné vozidlá s piestovým vzneto-
   vým motorom s vnútorným spa¾ova-
   ním (s dieselovým motorom alebo
   s motorom so žiarovou hlavou):

870421 -- S celkovou hmotnos�ou  nepresahujúcou
    5 ton:

87042110 --- Špeciálne upravené na prepravu
     vysoko rádioaktívnych materiálov NAR 36.- 18.-
--- Ostatné:
---- S motorom s obsahom valcov 
       presahujúcim 2500 cm3:

87042131 ----- Nové NAR 36.- 18.-
87042139 ----- Použité NAR 36.- 18.-

---- S motorom s obsahom valcov  ne-
      presahujúcim  2500 cm3:

87042191 ----- Nové NAR 36.- 18.-
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87042199 ----- Použité NAR 36.- 18.-
870422 -- S celkovou hmotnos�ou väčšou ako 

    5 ton ale nepresahujúcou 20 ton:
87042210 --- Špeciálne upravené na prepravu

     vysoko rádioaktívnych materiálov NAR 36.- 18.-
--- Ostatné:

87042291 ---- Nové NAR 36.- 18.-
87042299 ---- Použité NAR 36.- 18.-
870423 -- S celkovou hmotnos�ou  väčšou ako 

    20 ton:
87042310 --- Špeciálne upravené na prepravu

     vysoko rádioaktívnych materiálov NAR 36.- 18.-
--- Ostatné:

87042391 ---- Nové NAR 36.- 18.-
87042399 ---- Použité NAR 36.- 18.-

- Ostatné s piestovým zážihovým spa¾o-
   cím motorom:

870431 -- S celkovou hmotnos�ou nepresahujúcou
    5 ton:

87043110 --- Špeciálne upravené na prepravu
     vysoko rádioaktívnych materiálov NAR 36.- 18.-
--- Ostatné:
---- S motorom s obsahom valcov
       presahujúcim 2800 cm3:

87043131 ----- Nové NAR 36.- 18.-
87043139 ----- Použité NAR 36.- 18.-

---- S motorom s obsahom valcov ne-
      presahujúcim 2800 cm3:

87043191 ----- Nové NAR 36.- 18.-
87043199 ----- Použité NAR 36.- 18.-
870432 -- S  s celkovou hmotnos�ou väčšou ako 

    5 ton:
87043210 --- Špeciálne upravené na prepravu

     vysoko rádioaktívnych materiálov NAR 36.- 18.-
--- Ostatné:

87043291 ---- Nové NAR 36.- 18.-
87043299 ---- Použité NAR 36.- 18.-
87049000 - Ostatné NAR 36.- 18.-

8705 Motorové vozidlá na zvláštne účely, iné
ako tie, ktoré sú konštruované hlavne
na osobnú alebo na nákladnú dopravu
(napr. vyslobodzovacie automobily,
požiarne automobily, žeriavové ná-
kladné automobily, nákladné automo-
bily s miešačkou na betón, zametacie
automobily, kropiace automobily,
jazdné dielne, pojazdné röntgenové
stanice):

87051000 - Žeriavové automobily NAR 24.- 9.2 -50
87052000 - Pojazdné vrtné súpravy NAR 16.- 4.5 -50
87053000 - Požiarne automobily NAR 24.- 9.2 -50
87054000 - Nákladné automobily s miešačkou na

   betón NAR 16.- 9.2 -50
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870590 - Ostatné:
87059010 -- Vyslobodzovacie vozy NAR 24.- 5.8
87059030 -- Vozy s čerpadlom na betón NAR 24.- 5.8
87059090 -- Ostatné NAR 24.- 5.8

870600 Šasi (chassis) motorových vozidiel
8701 až 8705, s motorom:

- Šasi na traktory zaradené do čísla
   8701; šasi na motorové vozidlá zara-
   dené do čísiel 8702, 8703 alebo 8704,
   buï s piestovým vznetovým motorom
   s vnútorným spa¾ovaním (dieselovým
   motorom alebo s motorom so žiarovou
   hlavou) s obsahom valcov presahujú-
   cim 2500 cm3 alebo s piestovým zá-
   žihovým motorom s vnútorným spa¾o-
   vaním s obsahom valcov presahujú-
   cim 2800 cm3  :

87060011 -- Na vozidlá zaradené do čísiel 8702
    alebo 8704 NAR 17.- 5.1

87060019 -- Ostatné NAR 17.- 5.1
- Ostatné:

87060091 -- Na vozidlá zaradené do čísla  8703 NAR 17.- 5.1
87060099 -- Ostatné NAR 17.- 5.1

8707 Karosérie motorových vozidiel čísiel
8701 až 8705, vrátane kabín pre vodičov:

870710 - Vozidiel čísla 8703:
87071010 -- Na priemyselnú montáž NAR 46.- 7.8 -50
87071090 -- Ostatné NAR 46.- 7.8 -50
870790 - Ostatné:
87079010 -- Na priemyselnú montáž:

    jednonápravových kultivačných
    malotraktorov a záhradníckych
    traktorov položky 870110;
    vozidiel čísla 8704 buï s piestovým
    vznetovým motorom s vnútorným
    spa¾ovaním (dieselovým motorom
    alebo s motorom so žiarovou hlavou)
    s obsahom valcov do 2500 cm3,
    alebo s piestovým zážihovým moto-
    rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
    hom valcom  nepresahujúcim
    2800 cm3; vozidiel na zvláštne 
    účely čísla 8705 NAR 70.- 7.1 -50

87079090 -- Ostatné NAR 70.- 7.1 -50

8708 Časti súčasti a príslušenstvo motorových
vozidiel čísiel 8701 až  8705:

870810 - Nárazníky a ich časti a súčasti:
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87081010 -- Na priemyselnú montáž:
    vozidiel čísla 8703;
    vozidiel čísla 8704 buï:
    s piestovým vznetovým motorom s
    vnútorným spa¾ovaním (dieselovým
    motorom alebo motorom so žiaro-
    vou hlavou) s obsahom valcov
    nepresahujúcim  2500 cm3

    alebo s piestovým zážihovým moto-
    rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
    hom valcom nepresahujúcim 2800 cm3;
    vozidiel čísla 8705 NAR 47.- 7.4 -50

87081090 -- Ostatné NAR 47.- 7.4 -50
- Ostatné časti, súčasti a príslušenstvá
   karosérií (vrátane kabín pre vodičov):

870821 -- Bezpečnostné pásy:
87082110 --- Na priemyselnú montáž:

     vozidiel čísla 8703;
     vozidiel čísla 8704 buï:
     s piestovým vznetovým motorom s
     vnútorným spa¾ovaním (dieselovým
     motorom alebo motorom so žiaro-
     vou hlavou) s obsahom valcov
     nepresahujúcim  2500 cm3

     alebo s piestovým zážihovým moto-
     rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
     hom valcom nepresahujúcim 2800 cm3;
     vozidiel čísla 8705 NAR 11.- 3.6 -50

87082190 --- Ostatné NAR 11.- 3.6 -50
870829 -- Ostatné:
87082910 --- Na priemyselnú montáž:

     jednonápravových kultivačných
     malotraktorov a záhradníckych
     traktorov položky 870110;
     vozidiel čísla 8704 buï s piestovým
     vznetovým motorom s vnútorným
     spa¾ovaním (dieselovým motorom
     alebo s motorom so žiarovou hlavou)
     s obsahom valcov do 2500 cm3,
     alebo s piestovým zážihovým moto-
     rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
     hom valcom  nepresahujúcim
     2800 cm3; vozidiel na zvláštne 
      účely čísla 8705 NAR 38.- 3.4 -50

87082990 --- Ostatné NAR 38.- 3.4 -100
- Brzdy a servobrzdy a ich časti
  a súčasti:

870831 -- Namontované brzdové obloženia:
87083110 --- Na priemyselnú montáž:

     jednonápravových kultivačných
     malotraktorov a záhradníckych traktorov
     položky 870110; vozidiel čísla 8703;
     vozidiel čísla 8704 buï s piestovým
     vznetovým motorom s vnútorným
     spa¾ovaním (dieselovým motorom
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     alebo s motorom so žiarovou hlavou)
     s obsahom valcov do 2500 cm3,
     alebo s piestovým zážihovým moto-
     rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
     hom valcom  nepresahujúcim
     2800 cm3; vozidiel na zvláštne 
      účely čísla 8705 NAR 16.- 4.5 -50
--- Ostatné:

87083191 ---- Na diskové brzdy NAR 16.- 4.5 -50
87083199 ---- Ostatné NAR 16.- 4.5 -50
870839 -- Ostatné:
87083910 --- Na priemyselnú montáž:

     jednonápravových kultivačných
     malotraktorov a záhradníckych traktorov
     položky 870110; vozidiel čísla 8703;
     vozidiel čísla 8704 buï s piestovým
     vznetovým motorom s vnútorným
     spa¾ovaním (dieselovým motorom
     alebo s motorom so žiarovou hlavou)
     s obsahom valcov do 2500 cm3,
     alebo s piestovým zážihovým moto-
     rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
     hom valcom  nepresahujúcim
     2800 cm3; vozidiel na zvláštne 
      účely čísla 8705 NAR 16.- 4.5 -50

87083990 --- Ostatné NAR 16.- 4.5 -50
870840 - Rýchlostné skrine:
87084010 -- Na priemyselnú montáž: NAR 16.- 4.5 -50

    jednonápravových kultivačných
    malotraktorov a záhradníckych traktorov
    položky 870110; vozidiel čísla 8703;
    vozidiel čísla 8704 buï:
    s piestovým vznetovým motorom s
    vnútorným spa¾ovaním (dieselovým
    motorom alebo motorom so žiaro-
    vou hlavou) s obsahom valcov
    nepresahujúcim  2500 cm3

    alebo s piestovým zážihovým moto-
    rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
    hom valcom nepresahujúcim 2800 cm3;
    vozidiel čísla 8705

87084090 -- Ostatné NAR 16.- 4.5 -50
870850 - Nápravy s diferenciálom, tiež vybave-

   né inými prevodovými mechanizma-
   mi:

87085010 -- Na priemyselnú montáž:
    vozidiel čísla 8703;
    vozidiel čísla 8704 buï:
    s piestovým vznetovým motorom s
    vnútorným spa¾ovaním (dieselovým
    motorom alebo motorom so žiaro-
    vou hlavou) s obsahom valcov
    nepresahujúcim  2500 cm3

    alebo s piestovým zážihovým moto-
    rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
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    hom valcom nepresahujúcim 2800 cm3;
    vozidiel čísla 8705 NAR 11.- 3.6 -50

87085090 -- Ostatné NAR 11.- 3.6 -50
870860 - Behúňové nápravy a ich časti a súčasti:
87086010 -- Na priemyselnú montáž:

    vozidiel čísla 8703;
    vozidiel čísla 8704 buï:
    s piestovým vznetovým motorom s
    vnútorným spa¾ovaním (dieselovým
    motorom alebo motorom so žiaro-
    vou hlavou) s obsahom valcov
    nepresahujúcim  2500 cm3

    alebo s piestovým zážihovým moto-
    rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
    hom valcom nepresahujúcim 2800 cm3;
    vozidiel čísla 8705 NAR 11.- 3.4 -100
-- Ostatné:

87086091 --- Z kovanej zápustkovej ocele NAR 11.- 3.4 -100
87086099 --- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100
870870 - Kolesá,  ich časti, súčasti a príslušenst-

   vá:
87087010 -- Na priemyselnú montáž:

    jednonápravových kultivačných
    malotraktorov a záhradníckych traktorov
    položky 870110; vozidiel čísla 8703;
    vozidiel čísla 8704 buï s piestovým
    vznetovým motorom s vnútorným
    spa¾ovaním (dieselovým motorom
    alebo s motorom so žiarovou hlavou)
    s obsahom valcov do 2500 cm3,
    alebo s piestovým zážihovým moto-
    rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
    hom valcom  nepresahujúcim
    2800 cm3; vozidiel na zvláštne 
    účely čísla 8705 NAR 11.- 3.4 -100
-- Ostatné:

87087050 --- Kolesá z hliníka; časti, súčasti a prí-
     slušenstvá kolies, z hliníka NAR 11.- 3.4 -100

87087091 --- Hviezdice kolies odlievané v jednom NAR 11.- 3.4 -100
     kuse z liatiny, zo železa alebo z ocele NAR 11.- 3.4 -100

87087099 --- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100
870880 - Tlmiče perovania:
87088010 -- Na priemyselnú montáž:

    vozidiel čísla 8703;
    vozidiel čísla 8704 buï:
    s piestovým vznetovým motorom s
    vnútorným spa¾ovaním (dieselovým
    motorom alebo motorom so žiaro-
    vou hlavou) s obsahom valcov
    nepresahujúcim  2500 cm3

    alebo s piestovým zážihovým moto-
    rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
    hom valcom nepresahujúcim 2800 cm3;
    vozidiel čísla 8705 NAR 11.- 3.4 -100

87088090 -- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100
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- Ostatné časti, súčasti a príslušenstvá:
870891 -- Chladiče:
87089110 --- Na priemyselnú montáž:

     jednonápravových kultivačných
     malotraktorov a záhradníckych traktorov
     položky 870110; vozidiel čísla 8703;
     vozidiel čísla 8704 buï s piestovým
     vznetovým motorom s vnútorným
     spa¾ovaním (dieselovým motorom
     alebo s motorom so žiarovou hlavou)
     s obsahom valcov do 2500 cm3,
     alebo s piestovým zážihovým moto-
     rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
     hom valcom  nepresahujúcim
     2800 cm3; vozidiel na zvláštne 
     účely čísla 8705 NAR 11.- 3.4 -100

87089190 --- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100
870892 -- Tlmiče výfuku a výfukové rúry:
87089210 --- Na priemyselnú montáž:

     jednonápravových kultivačných
     malotraktorov a záhradníckych traktorov
     položky 870110; vozidiel čísla 8703;
     vozidiel čísla 8704 buï s piestovým
     vznetovým motorom s vnútorným
     spa¾ovaním (dieselovým motorom
     alebo s motorom so žiarovou hlavou)
     s obsahom valcov do 2500 cm3,
     alebo s piestovým zážihovým moto-
     rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
     hom valcom  nepresahujúcim
     2800 cm3; vozidiel na zvláštne 
     účely čísla 8705 NAR 11.- 3.4 -100

87089290 --- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100
870893 -- Spojky a ich časti a súčasti:
87089310 --- Na priemyselnú montáž:

     jednonápravových kultivačných
     malotraktorov a záhradníckych traktorov
     položky 870110; vozidiel čísla 8703;
     vozidiel čísla 8704 buï s piestovým
     vznetovým motorom s vnútorným
     spa¾ovaním (dieselovým motorom
     alebo s motorom so žiarovou hlavou)
     s obsahom valcov do 2500 cm3,
     alebo s piestovým zážihovým moto-
     rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
     hom valcom  nepresahujúcim
     2800 cm3; vozidiel na zvláštne 
     účely čísla 8705 NAR 16.- 4.5 -50

87089390 --- Ostatné NAR 16.- 4.5 -50
870894 -- Volanty, stĺpiky a skrine riadenia:
87089410 --- Na priemyselnú montáž:

     vozidiel čísla 8703;
     vozidiel čísla 8704 buï:
     s piestovým vznetovým motorom s
     vnútorným spa¾ovaním (dieselovým
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     motorom alebo motorom so žiaro-
     vou hlavou) s obsahom valcov
     nepresahujúcim  2500 cm3

     alebo s piestovým zážihovým moto-
     rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
     hom valcom nepresahujúcim 2800 cm3;
     vozidiel čísla 8705 NAR 14.- 4.1 -50

87089490 --- Ostatné NAR 14.- 4.1 -50
870899 -- Ostatné:
87089910 --- Na priemyselnú montáž:

     jednonápravových kultivačných
     malotraktorov a záhradníckych traktorov
     položky 870110; vozidiel čísla 8703;
     vozidiel čísla 8704 buï s piestovým
     vznetovým motorom s vnútorným
     spa¾ovaním (dieselovým motorom
     alebo s motorom so žiarovou hlavou)
     s obsahom valcov do 2500 cm3,
     alebo s piestovým zážihovým moto-
     rom s vnútorným spa¾ovaním s obsa-
     hom valcom  nepresahujúcim
     2800 cm3; vozidiel na zvláštne 
     účely čísla 8705 NAR 11.- 3.4 -100
--- Ostatné:

87089930 ---- Stabilizátory UNS 11.- 3.4 -100
87089950 ---- Iné torzné tyče UNS 11.- 3.4 -100

---- Ostatné:
87089992 ----- Z kovanej zápustkovej ocele UNS 11.- 3.4 -100
87089998 ----- Ostatné UNS 11.- 3.4 -100

8709 Vozíky s vlastným pohonom bez zdví-
hacieho zariadenia, typy používané
v továrňach, skladoch, prístavoch
alebo na letiskách na prepravu tovaru
na krátke vzdialenosti; malé �ahače
používané na železničných staniciach;
ich časti a súčasti:

- Vozidlá:
870911 -- Elektrické:
87091110 --- Špeciálne upravené na prepravu

     vysoko rádioaktívnych materiálov NAR 22.- 5.6 -50
87091190 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
870919 -- Ostatné:
87091910 --- Špeciálne upravené na prepravu

     vysoko rádioaktívnych materiálov NAR 22.- 5.6 -50
87091990 --- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50

* 87099000 - Časti a súčasti UNS 17.- 4.8 -50

87100000 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá,
tiež vybavené zbraňami; ich časti a sú-
časti NAR 5.- 1.6 -100
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8711 Motocykle (vrátane mopedov) a bi-
cykle s pomocným motorom, tiež s prí-
vesným vozíkom; prívesné vozíky:

87111000 - S piestovým motorom s obsahom val-
   cov nepresahujúcim 50 cm3 NAR 34.- 8.8 -50

871120 - S piestovým motorom s obsahom val-
   cov presahujúcim 50 cm3, ale nepresa-
   hujúcim 250 cm3 :

87112010 -- Skútre NAR 34.- 8.8 -50
-- Ostatné s obsahom valcov:

87112091 --- Presahujúcim 50 cm3

     ale nepresahujúcim 80 cm3 NAR 34.- 8.8 -50
87112093 --- Presahujúcim 80 cm3

     ale nepresahujúcim 125 cm3 NAR 34.- 8.8 -50
87112098 --- Presahujúcim 125 cm3

     ale nepresahujúcim 250 cm3 NAR 34.- 8.8 -50
871130 - S piestovým motorom s obsahom val-

   cov väčším ako 250 cm 3, ale nepre-
   sahujúcim 500 cm3 :

87113010 -- S obsahom valcov presahujúcim NAR 34.- 8.8 -50
    250 cm3, ale nepresahujúcim 380 cm3

87113090 -- S obsahom valcov presahujúcim
    380 cm3, ale nepresahujúcim 500 cm3 NAR 34.- 8.8 -50

87114000 - S piestovým motorom s obsahom val-
   cov väčším ako 500 cm 3, ale nepre-
   sahujúcim 800 cm3 NAR 34.- 6.9 -50

87115000 - S piestovým motorom s obsahom val-
   cov väčším ako 800 cm 3 NAR 34.- 6.9 -50

87119000 - Ostatné NAR 34.- 6.9 -50

871200 Cestovné bicykle a iné (vrátane do-
dávkových trojkoliek), bez motora:

87120010 - Bez gu¾kových ložísk NAR 60.- 8.8 -50
- Ostatné:

87120030 -- Cestovné bicykle NAR 60.- 8.8 -50
87120080 -- Ostatné NAR 60.- 8.8 -50

8713 Vozíky pre invalidov, tiež s motorom
alebo s iným mechanickým pohonným
zariadením:

87131000 - Bez zariadenia na mechanický pohon NAR 19.- bez cla
87139000 - Ostatné NAR 10.- bez cla

8714 Časti, súčasti a príslušenstvá vozidiel
čísiel 8711 až 8713:

- Motocyklov (vrátane mopedov):
87141100 -- Sedadlá UNS 60.- 5.4 -50
87141900 -- Ostatné UNS 60.- 5.4 -50
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87142000 - Vozíkov pre invalidov UNS 60.- 3.6 -50
- Ostatné:

871491 -- Rámy a vidlice a ich časti:
87149110 --- Rámy UNS 60.- 5.4 -50
87149130 --- Predné vidlice UNS 60.- 5.4 -50
87149190 --- Časti a súčasti UNS 60.- 5.4 -50
871492 -- Ráfiky a špice kolies:
87149210 --- Ráfiky UNS 60.- 5.4 -50
87149290 --- Špice kolies UNS 60.- 5.4 -50
871493 -- Náboje kolies (okrem stredových bŕzd) a re-

    �azové kolesá vo¾nobežiek:
87149310 --- Hlavy bez re�azových kolies vo¾no-

     bežiek alebo stredových bŕzd UNS 57.- 5.4 -50
87149390 --- Re�azové kolesá vo¾nobežiek UNS 57.- 5.4 -50
871494 -- Brzdy, vrátane stredových bŕzd a ich

    časti:
87149410 --- Stredové brzdy UNS 57.- 5.4 -50
87149430 --- Ostatné brzdy UNS 57.- 5.4 -50
87149490 --- Časti a súčasti UNS 57.- 5.4 -50
87149500 -- Sedadlá UNS 57.- 5.4 -50
871496 -- Pedále a pedálové mechanizmy

    a ich časti a súčasti:
87149610 --- Pedály UNS 57.- 5.4 -50
87149630 --- Pedálové mechanizmy UNS 57.- 5.4 -50
87149690 --- Časti a súčasti UNS 57.- 5.4 -50
871499 -- Ostatné:
87149910 --- Kormidlá UNS 60.- 5.4 -50
87149930 --- Nosiče batožín UNS 60.- 5.4 -50
87149950 --- Vyrovnávacie prevody UNS 60.- 5.4 -50
87149990 --- Ostatné; časti a súčasti UNS 60.- 5.4 -50

871500 Detské kočíky a ich časti a súčasti:

87150010 - Detské kočíky NAR 66.- 5.4 -50
87150090 - Časti a súčasti UNS 66.- 5.4 -50

8716 Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez
mechanického pohonu; ich časti a sú-
časti:

871610 - Obytné alebo kempingové prívesy
   a návesy karavánového typu:

87161010 -- Stanové prívesy NAR 22.- 5.6 -50
-- Ostatné, s hmotnos�ou:

87161091 --- Nepresahujúcou 750 kg NAR 22.- 5.6 -50
87161094 --- Presahujúcou 750 kg, ale nepresa-

     hujúcou 1600 kg NAR 22.- 5.6 -50
87161096 --- Presahujúcou 1600 kg, ale nepresa-

     hujúcou 3500 kg NAR 22.- 5.6 -50
87161099 --- Presahujúcou 3500 kg NAR 22.- 5.6 -50
871620 - Samonakladacie alebo samovyklá-

   pacie prívesy a návesy na po¾nohos-
   podárske účely:
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87162010 -- Rozmetávadlá hnojív NAR 22.- 5.6 -50
87162090 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50

- Ostatné návesy a prívesy na prepravu
   tovaru:

87163100 -- Cisternové prívesy a návesy NAR 22.- 5.6 -50
871639 -- Ostatné:
87163910 --- Špeciálne upravené na prepravu

     vysoko rádioaktívnych materiálov NAR 22.- 5.6 -50
--- Ostatné:
---- Nové:

87163930 ----- Návesy NAR 22.- 5.6 -50
----- Ostatné:

87163951 ------ Jednonápravové NAR 22.- 5.6 -50
87163959 ------ Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
87163980 ---- Použité NAR 22.- 5.6 -50
87164000 - Ostatné prívesy a návesy NAR 22.- 5.6 -50
87168000 - Ostatné vozidlá NAR 21.- 5.2 -50
871690 - Časti a súčasti:
87169010 -- Šasi (chassis) NAR 22.- 5.6 -50
87169030 -- Karosérie NAR 22.- 5.6 -50
87169050 -- Nápravy NAR 22.- 5.6 -50
87169090 -- Ostatné časti a súčasti UNS 22.- 5.6 -50
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88. kapitola

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

Poznámka k položkám

1. „Vlastnou hmotnos�ou“ sa na účely položiek 880211 až 880240 rozumie hmotnos� stroja za obvyklého stavu
s výnimkou hmotnosti posádky, hmotnosti pohonných látok a rôzneho vybavenia okrem trvale primontovaného
zariadenia. 
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8801 Balóny a vzducholode; vetrone, (klzáky),
deltaplány (rogalá) a ostatné bezmo-
torové lietadlá:

880110 - Vetrone (klzáky) a deltaplány (rogalá):
88011010 -- Na civilné použitie NAR 50.- 8.- -50
88011090 -- Ostatné NAR 50.- 8.- -50
880190 - Ostatné:
88019010 -- Na civilné použitie NAR 50.- 8.- -50

-- Ostatné:
88019091 --- Balóny a vzducholode NAR 50.- 8.- -50
88019099 --- Ostatné NAR 50.- 8.- -50

8802 Ostatné letúne (napr. vrtu¾níky, lietad-
lá); kozmické lode (vrátane družíc
a ich štartovacie nosiče):

- Vrtu¾niky:
880211 -- S vlastnou hmotnos�ou nepresahujúcou

    2000 kg:
88021110 --- Civilné vrtu¾níky NAR 40.- 1.8 -100
88021190 --- Ostatné NAR 40.- 1.8 -100
880212 -- S vlastnou hmotnos�ou presahujúcou

    2000 kg:
88021210 --- Civilné vrtu¾níky NAR 40.- 1.8 -100
88021290 --- Ostatné NAR 40.- 1.8 -100
880220 - Letúne a ostatné lietadlá s vlastnou

   hmotnos�ou nepresahujúcou 2000 kg:
88022010 -- Civilné lietadlá NAR 40.- 7.4 -50
88022090 -- Ostatné NAR 40.- 7.4 -50
880230 - Letúne a ostatné lietadlá s vlastnou

  hmotnos�ou presahujúcou 2000 kg, ale
  nepresahujúcou 15000 kg:

88023010 -- Civilné lietadlá NAR 32.- 6.7 -50
88023090 -- Ostatné NAR 32.- 6.7 -50
880240 - Letúne a ostatné lietadlá s vlastnou

  hmotnos�ou presahujúcou  15000 kg:
88024010 -- Civilné lietadlá NAR 24.- 5.8 -50
88024090 -- Ostatné NAR 24.- 5.8 -50
88026000 - Kozmické lode (vrátane družíc) a ich

   štartovacie nosiče a podorbitálne
   rakety NAR 13.- 3.6 -100

8803 Časti výrobkov čísiel 8801 alebo 8802:

880310 - Vrtule a rotory a ich časti a súčasti:
88031010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 50.- 8.- -50
88031090 -- Ostatné UNS 50.- 8.- -50
880320 - Podvozky a ich časti a súčasti:
88032010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 25.- 4.2 -50
88032090 -- Ostatné UNS 25.- 4.2 -50
880330 - Ostatné časti súčasti letúňov alebo

   vrtu¾níkov:
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88033010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 50.- 1.9 -100
88033090 -- Ostatné UNS 50.- 1.9 -100
880390 - Ostatné:
88039010 -- Šarkanov UNS 27.- 4.2 -50

-- Ostatné:
88039091 --- Na použitie v civilných lietadlách,

     klzákoch, vetroňoch UNS 27.- 4.2 -50
88039099 --- Ostatné UNS 27.- 4.2 -50

88040000 Padáky (vrátane riadite¾ných padákov
a paraglidingy) a rotujúce padáky;
ich časti a príslušenstvá NAR 43.- 7.3 -50

8805 Letecké katapulty palubné lapače
a podobné mechanizmy; pozemné
prístroje pre letecký výcvik; ich
časti a súčasti:

880510 Letecké katapulty palubné lapače
a podobné mechanizmy; pozemné
prístroje pre letecký výcvik; ich
časti a súčasti:

88051010 -- Letecké katapulty a ich časti a súčasti UNS 30.- 6.5 -50
88051090 -- Ostatné UNS 30.- 6.5 -50
880520 - Pozemné zariadenia pre letecký výcvik

   a ich časti a súčasti:
88052010 -- Na civilné použitie UNS 30.- 6.5 -50
88052090 -- Ostatné UNS 30.- 6.5 -50
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89. kapitola

Námorné a riečne plavidlá

Poznámka

1. Neúplné alebo nedohotovené plavidlá a trupy plavidiel, tiež rozložené alebo nezostavené, ako aj rozložené alebo
nezmontované celé plavidlá sa v prípade pochybnosti o tom, k akému druhu plavidiel patria, zaradia do
čísla 8906.

Doplnkové poznámky

1. Do podpoložiek 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10,
8903 92 10, 8904 00 91 a 8906 00 91 sa zaraïujú len plavidlá stavané pre námornú plavbu, ktoré majú trup
s celkovou dĺžkou (okrem vyčnievajúcich častí) najmenej 12 m. Rybárske člny a záchranné člny označované
ako plavidlá pre námornú plavbu je však potrebné považova� za plavidlá pre námornú plavbu bez oh¾adu na
ich dĺžku.

2. Do podpoložiek 8905 10 10 a 8905 90 10 sa zaraïujú len plavidlá, plávajúce doky a plávajúce alebo ponorné
vrtné alebo výrobné plošiny označované ako plavidlá pre námornú plavbu.

3. Na účely čísla 8908 výraz „lode, člny a ostatné plavidlá určené do šrotu“ zahŕňa aj nasledujúce výrobky, ak sa
predpokladá, že sa zošrotujú, v prípade, že tvoria súčas� obvyklého vybavenia lodí, člnov alebo iných plavidiel:
— náhradné diely (napr. lodné vrtule), tiež opravené,
— prenosné výrobky (nábytok, kuchynské zariadenia, stolový riad a pod.), ktoré jasne svedčia o ich použití.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

8901 Lode na osobnú a poštovú dopravu,
turistické lode, trajektové lode, ná-
kladné člny a podobné plavidlá na
prepravu osôb alebo nákladov:

890110 - Lode na osobnú a poštovú dopravu,
  turistické lode a podobné plavidlá
  slúžiace prevažne na prepravu osôb;
  trajektové lode všetkého druhu:

89011010 -- Na námornú plavbu NAR 40.- 7.1 -50
89011090 -- Ostatné NAR 40.- 7.1 -50
890120 - Cisternové lode:
89012010 -- Na námornú plavbu NAR 24.- 5.8 -50
89012090 -- Ostatné NAR 24.- 5.8
890130 - Chladiarenské lode, okrem uvede-

   ných v čísle 890120:
89013010 -- Na námornú plavbu NAR 24.- 5.8
89013090 -- Ostatné NAR 24.- 5.8
890190 - Ostatné plavidlá na nákladnú do-

   pravu a ostatné plavidlá zaradené
   na prepravu osôb aj nákladov:

89019010 -- Na námornú plavbu NAR 24.- 5.8
-- Ostatné:

89019091 --- Bez mechanického pohonu NAR 24.- 5.8
89019099 --- S mechanickým pohonom NAR 24.- 5.8

890200 Rybárske plavidlá; plavidlá zariadené
na priemyselné spracovanie, opraco-
vanie alebo konzervovanie rybár-
skych výrobkov:

- Na námornú plavbu:
* 89020012 -- S výtlakom presahujúcim 250 ton NAR 15.- 4.5 -50
* 89020018 -- S výtlakom nepresahujúcim 250 ton NAR 15.- 4.5 -50

89020090 - Ostatné NAR 15.- 4.5 -50

8903 Jachty a ostatné plavidlá pre zábavu
a šport; veslové člny a kanoe:

890310 - Nafukovacie člny:
-- S hmotnos�ou jedného člna nepre-
    sahujúcou 100 kg:

89031011 --- S hmotnos�ou jedného člna nepre-
     sahujúcou 20 kg, alebo s dĺžkou
     nepresahujúcou 2,5 m NAR 17.- 7.1 -50

89031019 --- Ostatné NAR 17.- 7.1 -50
89031090 -- Ostatné NAR 17.- 7.1 -50

- Ostatné:
890391 -- Plachetnice, tiež s pomocným motorom:
89039110 --- Na plavbu po mori NAR 25.- 5.8 -50

--- Ostatné:
89039191 ---- S hmotnos�ou jednej lode nepre-

       sahujúcou 100 kg NAR 25.- 5.8 -50
---- Ostatné:
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

89039193 ----- S dĺžkou nepresahujúcou 7,5 m NAR 25.- 5.8 -50
89039199 ----- S dĺžkou presahujúcou 7,5 m NAR 25.- 5.8 -50
890392 -- Motorové člny, iné ako s prívesným

    motorom:
89039210 --- Na námornú plavbu NAR 20.- 5.2 -50

--- Ostatné:
89039291 ---- S dĺžkou nepresahujúcou 7,5 m NAR 20.- 5.2 -50
89039299 ---- S dĺžkou presahujúcou 7,5 m NAR 20.- 5.2 -50
890399 -- Ostatné:
89039910 --- S hmotnos�ou jednej lode nepre-

     sahujúcou 100 kg NAR 18.- 5.8 -50
--- Ostatné:

89039991 ---- S dĺžkou nepresahujúcou 7,5 m NAR 18.- 5.8 -50
89039999 ---- S dĺžkou presahujúcou 7,5 m NAR 18.- 5.8 -50

890400 Lode na vlečenie alebo tlačenie iných
lodí (remorkéry):

89040010 - Lode na vlečenie iných lodí NAR 15.- 7.1 -50
- Lode na tlačenie iných lodí:

89040091 -- Na námornú plavbu NAR 15.- 7.1 -50
89040099 -- Ostatné NAR 15.- 7.1 -50

8905 Majákové lode, požiarne lode, pláva-
júce bagre, plávajúce žeriavy a iné
plavidlá, u ktorých je plavba iba
ved¾ajšou činnos�ou okrem ich
hlavnej funkcie; plávajúce doky ale-
bo ponorné vŕtacie alebo �ažobné
plošiny:

890510 - Plávajúce nasávacie bagre:
89051010 -- Na námornú plavbu NAR 15.- 4.5 -50
89051090 -- Ostatné NAR 15.- 4.5 -50
89052000 - Plávajúce alebo ponorné vŕtacie ale-

   bo �ažobné plošiny NAR 15.- 4.5 -50
890590 - Ostatné:
89059010 -- Na námornú plavbu NAR 15.- 4.5 -50
89059090 -- Ostatné NAR 15.- 4.5 -50

890600 Ostatné lode a člny, vrátane vojnových
lodí a záchranných člnov, okrem 
veslových:

89060010 - Vojnové lode NAR 16.- 4.6 -50
- Ostatné:

89060091 -- Na námornú plavbu NAR 16.- 4.6 -50
-- Ostatné:

89060093 --- S hmotnos�ou jednej lode nepre-
     sahujúcou 100 kg NAR 16.- 4.6 -50

89060099 --- Ostatné NAR 16.- 4.6 -50
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8907 Ostatné plavidlá (napr. plte, nádrže,
kesóny, prístavné mostíky, bóje a vý-
stražné svetelné plaváky):

89071000 - Nafukovacie plte NAR 12.- 3.9 -50
89079000 - Ostatné NAR 25.- 5.- -50

89080000 Lode, člny a ostatné plavidlá určené
do šrotu NAR 7.- 2.1 -100
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XVIII. TRIEDA

NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ ALEBO
 KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ ALEBO PRESNÉ,

 NÁSTROJE A PRÍSTROJE LEKÁRSKE A CHIRURGICKÉ;
 HODINÁRSKE VÝROBKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ČASTI, SÚČASTI

 A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV A PRÍSTROJOV
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90. kapitola

Nástroje a prístroje optické, fotografické alebo
 kinematografické, meracie, kontrolné alebo presné,

 nástroje a prístroje lekárske a chirurgické;
 časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov a prístrojov

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) výrobky používané na stroje, prístroje a na iné technické účely, z vulkanizovaného netvrdeného kaučuku

(číslo 4016), z prírodnej alebo z umelej kože (číslo 4204) alebo z textilných materiálov (číslo 5911);
b) podporné pásy alebo iné výrobky podporného charakteru z textilného materiálu, ktorých schopnos�

podopiera� alebo drža� telesný orgán spočíva výhradne na ich elastickosti [napr. pásy pre �archavé ženy,
obväzové pásy hrudníka, obväzové pásy brušnej krajiny, obväzové pásy (ovínadlá) kĺbov a svalov] (triedy XI);

c) žiaruvzdorné výrobky čísla 6903; výrobky na chemické alebo na iné technické účely čísla 6909;
d) opticky neopracované sklenené zrkadlá čísla 7009 a zrkadlá zo základných kovov alebo z drahých kovov,

ktoré nemajú povahu optických článkov (číslo 8306 alebo kapitola 71);
e) výrobky čísiel 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 alebo 7017;
f) časti a súčasti všeobecne použite¾né v zmysle poznámky 2 triedy XV zo základného kovu (trieda XV) alebo

podobné výrobky z plastov (kapitola 39);
g) čerpadlá na výdaj tekutín s meracím zariadením čísla 8413; váhy na kontrolu a počítanie obrobkov, ako aj

závažia predkladané osobitne (číslo 8423); zdvíhacie alebo manipulačné zariadenia (čísla 8425 až 8428);
rezačky na papier, kartón alebo lepenku všetkých druhov (číslo 8441); špeciálne zariadenia na nastavovanie
obrobkov alebo nástrojov obrábacích strojov, tiež s optickým čítacím zariadením (napr. tzv. „optické“ deliace
hlavy) čísla 8466 s výnimkou optických zariadení (napr. nastavovacie a zameriavacie ïalekoh¾ady); kalku-
lačné stroje (číslo 8470); redukčné ventily, posúvače a iné armatúry čísla 8481;

h) svetlomety na bicykle alebo na motorové vozidlá (číslo 8512); prenosné elektrické svietidlá čísla 8513;
kinematografické prístroje na záznam (tiež opakovaný) alebo reprodukciu zvuku, ako aj zariadenia na sériové
kopírovanie nosičov zvukových záznamov (čísla 8519 alebo 8520); snímače zvuku (číslo 8522), statické
kamery a ostatné kamery (číslo 8525); rádiolokačné zariadenia, rádiosondy, rádionavigačné  zariadenia alebo
zariadenia na rádiové dia¾kové ovládanie (číslo 8526); vzduchotesne uzavreté (tzv. zapečatené) svetlomety
čísla 8539; káble z optických vlákien čísla 8544;

ij) svetlomety a svetlometky čísla 9405;
k) výrobky kapitoly 95;
l) duté meradlá, ktoré sa zaraïujú pod¾a materiálu, ktorý im dáva podstatný charakter; alebo

m) cievky, bubny a podobné nosiče (zaraïujú sa pod¾a materiálu, ktorý im dáva podstatný charakter, napr. do
čísla 3923 alebo do triedy XV).

2. S výhradou ustanovení predchádzajúcej poznámky 1 sa časti, súčasti a príslušenstvo strojov, prístrojov,
nástrojov alebo výrobkov tejto kapitoly zaraïujú pod¾a týchto pravidiel:
a) časti, súčasti a príslušenstvo, ktoré sú výrobkami zahrnutými pod ktoréko¾vek číslo tejto kapitoly alebo

kapitol 84, 85 alebo 91 (s výnimkou čísiel 8485, 8548 alebo 9033), sa zaradia do ich príslušného čísla
nezávisle od strojov, prístrojov alebo nástrojov, na ktoré sú určené;

b) ostatné časti, súčasti a príslušenstvo, ktoré sú výhradne alebo hlavne určené na určitý stroj, prístroj alebo
na nástroj alebo na viacej strojov, prístrojov alebo nástrojov toho istého čísla (tiež čísiel 9010, 9013 a 9031)
s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, sa zaradia do čísla zodpovedajúceho týmto
strojom, prístrojom alebo nástrojom;

c) ostatné časti a súčasti a príslušenstvo patria do čísla 9033.

3. Ustanovenia poznámky 4 triedy XVI sa vz�ahujú aj na túto kapitolu.

4. Do čísla 9005 nepatria zameriavacie ïalekoh¾ady na zbrane, periskopy na ponorky alebo na tanky a ïalekoh¾ady
na stroje, prístroje a nástroje tejto kapitoly alebo triedy XVI; takéto optické zameriavače a ïalekoh¾ady sa
zaraïujú do čísla 9013.

5. Meracie alebo kontrolné optické stroje, prístroje a nástroje, ktoré by mohli patri� tak do čísla 9013, ako aj do
čísla 9031, sa zaradia do čísla 9031.

6. Do čísla 9032 patria len:
a) nástroje a prístroje na samočinnú kontrolu a reguláciu prietoku, úrovne, tlaku alebo iných premenných
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charakteristík plynov alebo kvapalín, alebo na samočinnú kontrolu a reguláciu teplôt, aj keï ich činnos�
závisí od elektrického javu, ktorý sa mení s kontrolovaným a regulovaným činite¾om;

b) samočinné regulátory elektrických veličín, ako aj samočinné regulátory iných veličín, ktorých činnos� závisí
od elektrického javu, ktorý sa mení s kontrolovaným a regulovaným činite¾om.

Doplnková poznámka

1. Výraz „elektronické prístroje a zariadenia“ v podpoložkách 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10,
9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30,
9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 15, 9027 80 18, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 31, 9031 80 39
a 9032 10 30 označuje prístroje a zariadenia, do ktorých je zabudovaný jeden alebo viac výrobkov čísiel 8540,
8541 alebo 8542. Na účely tejto poznámky však nie je možné bra� do úvahy výrobky čísiel 8540, 8541 alebo
8542, ktorých výhradnou funkciou je usmerňovanie napätia alebo ktoré sú len čas�ami energetického napájania
týchto prístrojov alebo zariadení.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

9001 Optické vlákna a zväzky optických
vlákien; káble optických vlákien, iné
ako zaradené do čísla 8544; polari-
začný materiál v tvare listov alebo do-
siek; šošovky, tiež kontaktné, hranoly,
zrkadlá, a iné optické články, z aké-
hoko¾vek materiálu, nezasadené, iné
ako z opticky neopracovaného skla:

900110 - Optické vlákna, zväzky a káble z op-
   tických vlákien:

90011010 -- Káble na prenos obrazu UNS 7.- 2.- -100
90011090 -- Ostatné UNS 7.- 2.- -100
90012000 - Polarizačný materiál v listoch alebo

   v doskách UNS 7.- 2.4 -100
90013000 - Kontaktné šošovky NAR 7.- 2.4 -100
900140 - Okuliarové šošovky zo skla:
90014020 -- Neslúžiace na korekciu videnia NAR 7.- 2.4

-- Slúžiace na korekciu videnia:
--- Opracované obojstranne:

90014041 ---- Jednoohniskové NAR 7.- 2.4
90014049 ---- Ostatné NAR 7.- 2.4
90014080 --- Ostatné NAR 7.- 2.4
900150 - Okuliarové šošovky z iných materiálov:
90015020 -- Neslúžiace na korekciu videnia NAR 7.- 2.4 -100

-- Slúžiace na korekciu videnia:
--- Opracované obojstranne:

90015041 ---- Jednoohniskové NAR 7.- 2.4 -100
90015049 ---- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100
90015080 --- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100
900190 - Ostatné:
90019010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 7.- 1.8 -100
90019090 -- Ostatné UNS 7.- 1.8 -100

9002 Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optic-
ké články z akéhoko¾vek materiálu,
zasadené, na nástroje alebo prístroje,
iné ako z opticky neopracovaného
skla:

- Objektívy:
90021100 -- Na fotografické prístroje, premieta-

    cie prístroje, zväčšovacie alebo
    zmenšovacie fotografické alebo ki-
    nematografické prístroje NAR 10.- 5.4 -50

90021900 -- Ostatné NAR 10.- 5.4 -50
90022000 - Filtre NAR 10.- 5.4 -50
900290 - Ostatné:
90029010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 10.- 5.4 -50

* 90029090 -- Ostatné UNS 10.- 5.4 -50

9003 Rámy a obruby na okuliare a na 
 ochranné okuliare alebo podobné 
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CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

výrobky a ich časti a súčasti:

- Rámy a obruby:
90031100 -- Z plastov NAR 10.- 3.3 -100
900319 -- Z iných materiálov:
90031910 --- Vyrobené z drahých kovov alebo

     plátované drahými kovmi NAR 10.- 3.3 -100
90031930 --- Vyrobené zo základného kovu NAR 10.- 3.3 -100
90031990 --- Vyrobené z ostatných materiálov NAR 10.- 3.3 -100
90039000 - Časti a súčasti UNS 10.- 3.3 -100

9004 Okuliare (korekčné, ochranné alebo
iné) a podobné výrobky:

900410 - Slnečné okuliare:
90041010 -- Opticky opracované NAR 10.- 3.3 -100

-- Ostatné:
90041091 --- So šošovkami z plastov NAR 10.- 3.3 -100
90041099 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100

- Ostatné:
90049010 -- So šošovkami z plastov UNS 10.- 3.3 -100
90049090 -- Ostatné UNS 10.- 3.3 -100

9005 Binokulárne i monokulárne ïalekoh¾a-
dy a ostatné optické teleskopy, ich
podstavce a rámy; ostatné astrono-
mické prístroje a ich podstavce a rámy,
s  výnimkou rádioastronomických
prístrojov:

90051000 - Binokulárne ïalekoh¾ady NAR 10.- 3.3 -100
90058000 - Ostatné prístroje NAR 10.- 3.3 -100
90059000 - Časti, súčasti a príslušenstvá (vrátane

   podstavcov a rámov) UNS 10.- 3.3 -100

9006 Fotografické prístroje, (okrem kinema-
tografických); prístroje a žiarovky na
bleskové svetlo na fotografické účely
s výnimkou výbojok čísla 8539:

900610 - Fotografické prístroje používané na
  vyhotovenie tlačiarskych štočkov
  alebo valcov:

90061010 -- Prístroje na výrobu farebných filtrov
    alebo ohniskovśch doštičiek s ochrannou
    základnou fotovrstvou NAR 10.- 1.8 -100

90061090 -- Ostatné NAR 10.- 1.8 -100
90062000 - Fotografické prístroje používané na

   záznam dokumentov na mikrofilmy,
   mikrofiše alebo iné mikroformáty NAR 10.- 1.8 -100

90063000 - Fotografické prístroje zvláš� upravené
   na podmorské alebo letecké foto-
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   grafovanie, lekárske a chirurgické vy-
   šetrovanie vnútorných orgánov ale-
   bo pre laboratóriá súdneho lekárstva
   alebo súdneho zis�ovania totožnosti NAR 10.- 1.8 -100

90064000 - Fotografické prístroje na okamžité
   vyvolanie a kopírovanie NAR 10.- 1.8 -100
- Ostatné fotografické prístroje:

90065100 -- So zameraním cez objektív (jednooké
    zrkadlovky) na zvitkové filmy so šír-
    kou nepresahujúcou 35 mm NAR 10.- 1.8 -100

90065200 -- Ostatné, na zvitkové filmy užšie
    ako 35 mm NAR 10.- 1.8 -100

900653 -- Ostatné, na zvitkové filmy široké
    35 mm:

90065310 --- Fotografické prístroje na jednorazo-
      vé použitie NAR 10.- 1.8 -100

90065390 --- Ostatné NAR 10.- 1.8 -100
90065900 -- Ostatné NAR 10.- 1.8 -100

- Prístroje a žiarovky na bleskové svetlo
   na fotografické účely:

90066100 -- Prístroje s výbojkou na bleskové svet-
    lo (tzv. elektronické blesky) NAR 15.- 1.8 -100

90066200 -- Bleskové žiarovky, bleskové kocky a
    podobné výrobky NAR 15.- 1.8 -100

90066900 -- Ostatné NAR 13.- 1.8 -100
- Časti, súčasti a príslušenstvo:

90069100 -- Fotografických prístrojov UNS 9.- 1.8 -100
90069900 -- Ostatné UNS 10.- 1.8 -100

9007 Kinematografické kamery a premieta-
cie prístroje, tiež so vstavanými prístroj-
mi na záznam a reprodukciu zvuku:

- Kamery:
90071100 -- Na filmy užšie ako 16 mm alebo na filmy

    dvakrát 8 mm NAR 10.- 1.8 -100
90071900 -- Ostatné NAR 10.- 1.8 -100
90072000 - Projektory NAR 10.- 1.8 -100

- Časti, súčasti a príslušenstvo:
90079100 -- Kamier UNS 10.- 3.3 -100
90079200 -- Premietacích prístrojov UNS 10.- 3.3 -100

9008 Premietacie prístroje na statické sním-
ky (iné ako kinematografické); foto-
grafické prístroje zväčšovacie alebo
zmenšovacie (iné ako kinematogra-
fické):

90081000 - Premietacie prístroje na diapozitívy NAR 10.- 3.3 -100
90082000 - Čítacie prístroje na mikrofilmy, mikro-

   fiše alebo na iné mikroformáty, tiež 
   umožňujúce vyhotovenie kópií NAR 10.- 3.3 -100

90083000 - Ostatné premietacie prístroje na sta-
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   tické snímky NAR 10.- 3.3 -100
90084000 - Fotografické prístroje zväčšovacie 

  alebo zmenšovacie ( iné ako kine-
  matografické) NAR 10.- 3.3 -100

90089000 - Časti, súčasti a príslušenstvo UNS 10.- 3.3 -100

9009 Fotokopírovacie prístroje s optickým
alebo kontaktným systémom a termo-
kopírovacie prístroje:

- Elektrostatické fotokopírovacie prí-
   stroje:

90091100 -- Priamo reprodukujúce obraz originá-
    lu na kópiu (priamy postup) NAR 44.- 7.5 -50

90091200 -- Reprodukujúce obraz originálu na
    kópiu pomocou sprostredkovacieho
    nosiča (nepriamy postup) NAR 44.- 7.5 -50
- Ostatné fotokopírovacie prístroje:

90092100 -- S optickým systémom NAR 44.- 7.5 -50
900922 -- S kontaktným systémom:
90092210 --- Modrotlačové stroje a diazokopíro-

     vacie stroje NAR 44.- 7.5 -50
90092290 --- Ostatné NAR 44.- 7.5 -50
90093000 - Termokopírovacie prístroje NAR 44.- 4.5 -50
900990 - Časti, súčasti a príslušenstvo:
90099010 -- Elektrostatických fotokopírovacích

    strojov alebo iných fotokopírovacích
    strojov s optickým systémom UNS 44.- 3.- -100

90099090 -- Ostatné UNS 44.- 3.- -100

9010 Prístroje a vybavenie pre fotografické
alebo kinematografické laboratóriá
(vrátane prístrojov na premietanie
alebo realizáciu predlôh obvodov
na citlivé [senzitívne] polovodičové
materiály) inde v tejto kapitole ne-
uvedené ani nezahrnuté; negatoskopy;
premietacie plátna:

90101000 - Prístroje a materiál na automatické
  vyvolávanie fotografických filmov, ki-
  nematografických filmov alebo foto-
  grafických papierov vo zvitkoch ale-
  bo na automatickú tlač filmov vyvo-
  laných na zvitkoch fotografického
  papiera UNS 30.- 6.5 -50
- Prístroje na premietanie alebo realizáciu
  predlôh obvodov na citlivé polovodičové
  materiály:

90104100 -- Prístroje pre priamy záznam na doštičky UNS 35.- 6.2 -50
90104200 -- Krokové a periodicky pracujúce 

    vyrovnávače UNS 35.- 6.2 -50
90104900 -- Ostatné UNS 35.- 6.2 -50
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90105000 - Ostatné prístroje a materiál pre fotogra-
  fické a kinematografické laboratória;
  negatoskopy UNS 35.- 6.2 -50

90106000 - Premietacie plátna NAR 16.- 4.5 -50
90109000 - Časti, súčasti a príslušenstvo UNS 35.- 3.- -100

9011 Združené optické mikroskopy, vrátane
mikroskopov na mikrofotografiu, mi-
krokinematografiu alebo mikroprojek-
ciu:

90111000 - Stereoskopické mikroskopy NAR 10.- 3.3 -100
90112000 - Ostatné mikroskopy na mikrofotogra- NAR 10.- 3.3 -100

   fiu mikrokinematografiu alebo mikro-
   projekciu

90118000 - Ostatné mikroskopy NAR 10.- 3.3 -100
90119000 - Časti, súčasti a príslušenstvo UNS 10.- 3.3 -100

9012 Iné mikroskopy ako optické; difrakto-
grafy:

90121000 - Iné mikroskopy ako optické a difrakto-
   tografy NAR 10.- 3.3 -100

90129000 - Časti, súčasti a príslušenstvo UNS 10.- 3.3 -100

9013 Výrobky s tekutými kryštálmi, ktoré
nie sú inde zvláš� zahrnuté; lasery, iné 
ako laserové diódy; ostatné optické prí-
stroje a nástroje, inde v tejto kapitole 
neuvedené ani nezahrnuté:

90131000 - Zameriavacie ïalekoh¾ady na zbra-
  ne; periskopy; ïalekoh¾ady na stroje,
  prístroje, prístroje a nástroje tejto ka-
   pitoly alebo triedy XVI NAR 10.- 5.4 -50

90132000 - Lasery, iné ako laserové diódy NAR 10.- 1.3 -100
901380 - Ostatné optické prístroje a nástroje:

-- S tekutými kryštálmi:
--- S aktívnymi tekutými kryštálmi:

90138011 ---- Farebné NAR 10.- 3.3 -100
90138019 ---- Čiernobiele alebo inak monochro-

       matické NAR 10.- 3.3 -100
90138030 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
90138090 -- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
901390 - Časti, súčasti a príslušenstvo:
90139010 -- Na zariadenie na báze tekutých

    kryštálov (LCD) UNS 10.- 3.3 -100
90139090 -- Ostatné UNS 10.- 3.3 -100

9014 Buzoly, vrátane navigačných kompa-
sov; iné navigačné nástroje a prístroje:
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901410 - Buzoly, vrátane navigačných kom-
   pasov:

90141010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.3 -100
90141090 -- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
901420 - Nástroje a prístroje na leteckú alebo na

   kozmickú navigáciu (okrem kompa-
   sov):
-- Na použitie v civilných lietadlách:

90142013 --- Inerciálne navigačné systémy NAR 18.- 3.7 -50
90142018 --- Ostatné NAR 18.- 3.7 -50
90142090 -- Ostatné NAR 18.- 3.7 -50
90148000 - Ostatné nástroje a prístroje NAR 9.- 2.6 -100
901490 - Časti, súčasti a príslušenstvo:
90149010 -- Prístrojov a zariadení položiek 901410

    a 901420 na použitie v civilných lie-
    tadlách UNS 20.- 1.8 -100

90149090 -- Ostatné UNS 20.- 1.8 -100

9015 Geodetické, topografické, zememe-
račské, nivelačné, fotogrametrické,
hydrografické, oceánografické, hyd-
rologické, meteorologické alebo geo-
fyzikálne nástroje a prístroje, okrem
kompasov; dia¾komery:

901510 - Dia¾komery:
90151010 -- Elektronické NAR 10.- 4.5 -50
90151090 -- Ostatné NAR 10.- 4.5 -50
901520 - Teodolity a tachometre:
90152010 -- Elektronické NAR 11.- 3.3 -100
90152090 -- Ostatné NAR 11.- 3.3 -100
901530 - Libely:
90153010 -- Elektronické NAR 10.- 3.1 -100
90153090 -- Ostatné NAR 10.- 3.1 -100
901540 - Fotogrametrické nástroje a prístroje:
90154010 -- Elektronické NAR 11.- 3.3 -100
90154090 -- Ostatné NAR 11.- 3.3 -100
901580 - Ostatné nástroje a prístroje a zariadenia:

-- Elektronické:
90158011 --- Meteorologické, hydrologické a geofyzi-

     kálne nástroje, prístroje a zariadenia NAR 10.- 3.1 -100
90158019 --- Ostatné NAR 10.- 3.1 -100

-- Ostatné:
90158091 --- Nástroje, prístroje a zariadenia používané

     v geodézii, topografii, zememerač-
     stve; hydrografické prístroje NAR 10.- 3.1 -100

90158093 --- Meteorologické, hydrologické a geofyzi-
     kálne nástroje, prístroje a zariadenia NAR 10.- 3.1 -100

90158099 --- Ostatné NAR 10.- 3.1 -100
90159000 - Časti, súčasti a príslušenstvo UNS 20.- 1.8 -100

901600 Váhy s citlivos�ou 5 cg alebo väčšou,
tiež so závažiami:
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90160010 - Váhy NAR 19.- 3.8 -50
90160090 - Časti, súčasti a príslušenstvo UNS 19.- 3.8 -50

9017 Kresliace, rysovacie alebo počítacie
prístroje (napr. kresliace stroje, panto-
grafy, uhlomery, rysovadlá, logaritmic-
ké pravítka a počítacie kotúče); ručné
dĺžkové meradlá (napr. metre, meracie
pásma, mikrometre, posuvné meradlá
a kalibre) inde v tejto kapitole neuve-
dené ani nezahrnuté:

* 90171000 - Kresliace (rysovacie) stoly a stroje,
  tiež automatické NAR 10.- 3.3 -100

901720 - Ostatné kresliace, rysovacie alebo
   počítacie nástroje:
-- Kresliace nástroje:

90172011 --- Rysovacie a kresliace súpravy NAR 10.- 3.3 -100
90172019 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100

-- Predkres¾ovacie (značkovacie) nástroje:
90172031 --- Prístroje ktoré sa používajú na výro-

     bu farebných filtrov alebo ohnisko-
     vých doštičiek s ochrannou základ-
     nou fotovrstvou NAR 10.- 3.3 -100

90172039 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
90172090 -- Matematické počítacie prístroje

    (vrátane logaritmických pravítok,
    kruhových logaritmických pravítok)
    a podobne NAR 10.- 3.3 -100

901730 - Mikrometre, posuvné meradlá, kalibre
   a mierky:

90173010 -- Mikrometre a posuvné meradlá NAR 8.- 4.5 -50
90173090 -- Ostatné (s výnimkou mierok bez nastavi-

    te¾ného zariadenia podpoložky 90318051) NAR 8.- 4.5 -50
901780 -- Ostatné nástroje:
90178010 -- Meracie tyče (latky) a pásy a mierky NAR 16.- 4.3 -50
90178090 -- Ostatné NAR 16.- 4.3 -50
90179000 - Časti, súčasti a príslušenstvo UNS 16.- 1.8 -100

9018 Lekárske, chirurgické, zubolekárske a-
lebo zverolekárske nástroje a prístroje
vrátane scintigrafických prístrojov, os-
tatné elektroliečebné prístroje, ako aj
prístroje na skúšanie zraku:

- Elektrodiagnostické prístroje (vrátane
   prístrojov na funkčné vyšetrenie ale-
   bo kontrolu fyziologických paramet-
   rov):

90181100 -- Elektrokardiografy NAR 5.- 1.-
90181200 -- Ultrazvukové diagnostické prístroje NAR 5.- 1.- -100
90181300 -- Diagnostické prístroje pracujúce na

     základe magnetickej rezonancie NAR 5.- 1.- -100
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90181400 -- Scintigrafické prístroje NAR 5.- 1.- -100
901819 -- Ostatné:

* 90181910 --- Monitorovacie prístroje pre simultánne
      monitorovanie dvoch alebo viacerých
     parametrov NAR 5.- 1.- -100

* 90181990 --- Ostatné NAR 5.- 1.- -100
90182000 - Ultrafialové alebo infračervené prístroje NAR 10.- 7.1 -50

- Injekčné striekačky, ihly, katétre
   (cievkovače), kanyly a podobné vý-
    robky:

901831 -- Injekčné striekačky, tiež s ihlami:
90183110 --- Z plastov NAR 10.- 8.8
90183190 --- Ostatné NAR 10.- 8.8
901832 -- Kovové rúrkové ihly a zošívacie ihly:
90183210 --- Kovové rúrkové ihly NAR 10.- 3.3 -100
90183290 --- Zošívacie ihly NAR 10.- 3.3 -100
90183900 -- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100

- Ostatné zubolekárske nástroje a prí-
   stroje:

90184100 -- Zubné vŕtačky, tiež kombinované na
    spoločnej základni s iným zubolekár-
    skym vybavením NAR 10.- 8.8

901849 -- Ostatné:
90184910 --- Frézy, disky, vrtáky a kefky na použi-

     tie v zubných vŕtačkách NAR 15.- 8.8
90184990 --- Ostatné NAR 15.- 8.8
901850 - Ostatné oftalmologické nástroje a

   prístroje:
90185010 -- Iné ako optické NAR 6.- 2.1 -100
90185090 -- Optické NAR 6.- 2.1 -100
901890 - Ostatné nástroje a prístroje:
90189010 -- Prístroje a nástroje na meranie krv-

    ného tlaku NAR 10.- 3.3
90189020 -- Endoskopy NAR 10.- 3.3
90189030 -- Prístroje a zariadenia na dialýzu obli-

    čiek (umelé obličky, dialyzačné prí-
    stroje) NAR 10.- 3.3
-- Prístroje na diatermiu:

90189041 --- Ultrazvukové NAR 10.- 3.3
90189049 --- Ostatné NAR 10.- 3.3
90189050 -- Transfúzne prístroje a zariadenia NAR 10.- 3.3
90189060 -- Prístroje, nástroje a zariadenia na 

    anestéziu NAR 10.- 3.3
90189070 -- Ultrazvukové prístroje na litotripsiu NAR 10.- 3.3
90189075 -- Prístroje na nervovú stimuláciu NAR 10.- 3.3
90189085 -- Ostatné NAR 10.- 3.3

9019 Prístroje na mechanoterapiu; masážne
prístroje; psychotechnické prístroje;
prístroje na liečbu ozónom, kyslíkom,
aerosólom, dýchacie prístroje oživova-
cie  a iné liečebné dýchacie prístroje:

901910 - Prístroje na mechanoterapiu; masáž-
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   ne prístroje; psychotechnické prístro-
   je:

90191010 -- Elektrické vibračné masážne strojčeky NAR 12.- 1.5 -100
90191090 -- Ostatné NAR 12.- 1.5 -100
90192000 - Prístroje na liečbu ozónom, kyslíkom

   aerosólom, dýchacie prístroje oživo-
  vacie a iné liečebné dýchacie prístroje NAR 10.- 8.8 -50

902000 Ostatné dýchacie prístroje a plynové
masky, okrem ochranných masiek
bez mechanických častí a vymenite¾-
ných filtrov:

90200010 - Dýchacie prístroje a plynové masky
   (okrem ich častí a súčastí), na použi-
   tie v civilných lietadlách NAR 8.- 2.- -100

90200090 - Ostatné NAR 8.- 2.- -100

9021 Ortopedické pomôcky a prístroje, vrá-
tane bariel, liečebných a chirurgických 
pásov a bandáží; dlahy a iné potreby 
a prístroje na liečenie zlomenín;
protézové pomôcky a prístroje;
prístroje pre nedoslýchavých a iné
prístroje nosené v ruke alebo na tele
alebo implantované v organizme, na
kompenzovanie následkov nejakej
chyby alebo neschopnosti:

- Kĺbové protézy a iné ortopedické prí-
   stroje alebo prístroje na liečbu zlomenín:

90211100 -- Kĺbové protézy UNS 5.- 1.8 -100
902119 -- Ostatné:
90211910 --- Ortopedické pomôcky a prístroje UNS 5.- 1.1 -100
90211990 --- Dlahy a iné potreby a prístroje na

     liečenie zlomenín UNS 5.- 1.1 -100
-Umelé zuby a zubolekárske fitingy:

902121 -- Umelé zuby:
90212110 --- Z plastov UNS 5.- 1.6 -100
90212190 --- Z iných materiálov UNS 5.- 1.6 -100

* 90212900 -- Ostatné UNS 5.- 1.8 -100
902130 - Ostatné umelé časti tela:
90213010 -- Očné protézy UNS 5.- 1.8 -100
90213090 -- Ostatné UNS 5.- 1.8 -100
90214000 - Prístroje pre nedoslýchavých okrem

  ich častí, súčastí a príslušenstva NAR 5.- 1.8 -100
90215000 - Srdcové stimulátory, s výnimkou ich

   častí, súčastí a príslušenstva NAR 5.- 1.8 -100
902190 - Ostatné:
90219010 -- Časti, súčasti a príslušenstvo pomô-

    cok pre nedoslýchavých UNS 5.- 1.8 -100
90219090 -- Ostatné UNS 5.- 1.8 -100
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9022 Röntgenové prístroje a prístroje využí-
vajúce žiarenie alfa, beta alebo gama,
tiež na lekárske, chirurgické, zubole-
kárske alebo zverolekárske účely
vrátane rádiografických alebo rádio-
terapeutických prístrojov, röntgeniek a
iných zariadení na výrobu röntgeno-
vých lúčov, generátorov vysokého na-
pätia, ovládacích panelov a pultov
stolov, presvet¾ovacích štítov, vyšetro-
vacích a liečebných stolov, kresiel
a podobne

- Röntgenové prístroje, tiež na
  lekárske, chirurgické, zubolekár-
  ske alebo zverolekárske účely, vrá-
  tane rádiografickśch alebo rádiote-
   rapeutických prístrojov:

90221200 -- Tomografické prístroje riadené strojom
    na automatické spracovanie informácií NAR 10.- 8.8 -50

90221300 -- Ostatné na zubolekárske účely NAR 10.- 8.8 -50
90221400 -- Ostatné na lekárske, chirurgické alebo 

    na zverolekárske účely NAR 10.- 8.8 -50
90221900 -- Na ostatné účely NAR 6.- 2.1 -100

- Prístroje využívajúce žiarenie alfa, 
  beta alebo gama, tiež na lekárske, chi-
  rurgické, zubolekárske alebo zvero-
  lekárske účely, vrátane rádiografických
  alebo rádioterapeutických prístrojov:

90222100 -- Na lekárske, chirurgické, zubolekár-
    ske alebo zverolekárske účely NAR 6.- 2.1 -100

90222900 -- Na ostatné účely NAR 6.- 2.1 -100
90223000 - Röntgenky NAR 6.5 2.1 -100
902290 - Ostatné, vrátane častí, súčastí a prí-

   slušenstva:
90229010 -- Röntgenové flourescenčné obrazov-

    ky a röntgenové presvet¾ovacie ste-
    ny; ochranné štíty a mriežky UNS 12.- 1.8 -100

90229090 -- Ostatné UNS 12.- 1.8 -100

902300 Nástroje, prístroje, zariadenia a modely 
určené na predvádzacie účely (napr.
pri vyučovaní alebo na výstavách), 
nehodiace sa na iné účely:

90230010 - Na vyučovanie fyziky, chémie alebo
   technických predmetov UNS 27.- 27.-

90230080 - Ostatné UNS 27.- 27.-

9024 Stroje  a prístroje na skúšanie tvrdosti,
pevnosti v �ahu, stlačite¾nosti, pruž-
nosti alebo iných mechanických
vlastností materiálov (napr. kovov, 
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dreva, textilu, papiera, plastov):

902410 - Stroje a prístroje na skúšanie kovov:
90241010 -- Elektronické NAR 15.- 15.-

-- Ostatné:
90241091 --- Univerzálne alebo na testovanie

      pevnosti v �ahu NAR 15.- 15.-
90241093 --- Na skúšanie tvrdosti NAR 15.- 15.-
90241099 --- Ostatné NAR 15.- 15.-
902480 - Ostatné stroje a prístroje:
90248010 -- Elektronické NAR 15.- 15.-

-- Ostatné:
90248091 --- Na testovanie textilných materiálov,

      papiera alebo lepenky NAR 15.- 15.-
90248099 --- Ostatné NAR 15.- 15.-
90249000 - Časti, súčasti a príslušenstvo UNS 5.- 4.5 -50

9025 Hydrometre a podobné plávajúce
prístroje, teplomery, žiaromery, baro-
metre, vlhkomery a psychrometre, tiež
registračné i navzájom kombinované:

- Teplomery a pyrometre nekombino-
   nované s inými nástrojmi:

902511 -- Kvapalinové, s priamym čítaním:
90251110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.3 -100

--- Ostatné:
90251191 ---- Klinické alebo zverolekárske teplomery NAR 10.- 3.3 -100
90251199 ---- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
902519 -- Ostatné:
90251910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 3.3 -100

--- Ostatné:
90251991 ---- Elektronické NAR 12.- 3.3 -100
90251999 ---- Ostatné NAR 12.- 3.3 -100
902580 - Ostatné prístroje:
90258015 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 3.3 -100

-- Ostatné:
90258020 --- Barometre, nekombinované s inými

     prístrojmi NAR 14.- 3.7 -50
--- Ostatné:

90258091 ---- Elektronické NAR 12.- 3.3 -100
90258099 ---- Ostatné NAR 12.- 3.3 -100
902590 - Časti, súčasti a príslušenstvo:
90259010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 24.- 1.8 -100
90259090 -- Ostatné UNS 24.- 1.8 -100

9026 Prístroje a nástroje na meranie alebo na
kontrolu prietokov, hladiny, tlaku ale-
bo iných premenných charakteristík
kvapalín alebo plynov (napr. prieto-
komery, hladinomery, manometre,
merače spotrebovaného tepla), okrem
prístrojov a nástrojov čísiel 9014, 9015,
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 9028 alebo 9032:

902610 - Na meranie alebo kontrolu prietokov
   alebo hladiny kvapalín:

90261010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 8.- 1.3 -100
-- Ostatné:
--- Elektronické:

90261051 ---- Prietokomery NAR 8.- 1.3 -100
90261059 ---- Ostatné NAR 8.- 1.3 -100

--- Ostatné:
90261091 ---- Prietokomery NAR 8.- 1.3 -100
90261099 ---- Ostatné NAR 8.- 1.3 -100
902620 - Na meranie alebo kontrolu tlaku:
90262010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 13.- 1.3 -100

-- Ostatné:
90262030 --- Elektronické NAR 13.- 1.3 -100

--- Ostatné:
---- Prístroje a zariadenia na meranie
       tlaku so špirálou alebo s kovovou 
       membránou:

90262051 ----- Prístroje a zariadenia na meranie
        a neautomatickú reguláciu tlaku
        v pneumatikách NAR 13.- 1.3 -100

90262059 ----- Ostatné NAR 13.- 1.3 -100
90262090 ---- Ostatné NAR 13.- 1.3 -100
902680 - Ostatné prístroje a nástroje:
90268010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 13.- 2.6 -100

-- Ostatné:
90268091 --- Elektronické NAR 13.- 2.6 -100
90268099 --- Ostatné NAR 13.- 2.6 -100
902690 - Časti, súčasti a príslušenstvo:
90269010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 24.- 1.8 -100
90269090 -- Ostatné UNS 24.- 1.8 -100

9027 Prístroje, zariadenia a nástroje na 
fyzikálne alebo na chemické rozbory 
(napr. polarimetre, refraktometre,
spektrometre, analyzátory plynov alebo
dymu); prístroje a nástroje na určo-
vanie viskozity, pórovitosti, roz�ažnosti,
povrchového napätia alebo podobné
prístroje a nástroje na kalorimetrické, 
akustické alebo fotometrické merania 
alebo kontrolu (vrátane expozimetrov);
 mikrotómy:

902710 - Analyzátory plynov alebo dymu:
90271010 -- Elektronické NAR 12.- 3.3 -100
90271090 -- Ostatné NAR 12.- 3.3 -100
902720 - Chromatografy a prístroje na elektro-

   forézu:
90272010 -- Chromatografy NAR 14.- 3.7 -50
90272090 -- Prístroje na elektroforézu NAR 14.- 3.7 -50
90273000 - Spektrometre, spektrofotometre a
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   spektrografy používajúce optické žia-
   renie (ultrafialové, vidite¾né a infra-
   červené) NAR 9.- 1.9 -100

90274000 - Expozimetre NAR 9.- 2.9 -100
90275000 - Ostatné prístroje a nástroje využíva-

   júce optické žiarenie (ultrafialové, vi-
   dite¾né, infračervené) NAR 9.5 3.- -100

902780 - Ostatné prístroje a nástroje:
-- Elektronické:

90278011 --- Prístroje na meranie pH a rH (Clar-
     kovho exponenta) a ostatné prístro-
     je a nástroje na meranie vodivosti NAR 12.- 1.9 -100

90278015 --- Prístroje na meranie fyzikálnych
     vlastností polovodičových materiá-
     lov alebo pripojených izolačných
     a vodivých vrstiev, počas výrobné-
     ho procesu polovodičovej  doštičky NAR 12.- 1.9 -100

90278018 --- Ostatné NAR 12.- 1.9 -100
-- Ostatné:

90278091 --- Viskozimetre, porozimetre a expan-
      zometre NAR 12.- 1.9 -100

90278095 --- Prístroje na meranie fyzikálnych
     vlastností polovodičových materiá-
     lov alebo pripojených izolačných
     a vodivých vrstiev, počas výrobné-
     ho procesu polovodičovej  doštičky NAR 12.- 1.9 -100

90278098 --- Ostatné NAR 12.- 1.9 -100
902790 - Mikrotómy; časti, súčasti a príslušenstvo:
90279010 -- Mikrotómy UNS 17.- 4.6 -50
90279090 -- Časti, súčasti a príslušenstvo UNS 17.- 4.6 -50

9028 Merače dodávky a výroby plynov, kva-
palín a elektrickej energie, vrátane
meračov na ich kalibrovanie

90281000 - Plynomery NAR 12.- 3.9
90282000 - Merače kvapalín NAR 6.- 2.1 -100
902830 - Elektromery:

-- Na striedavý prúd:
90283011 --- Jednofázový NAR 22.- 5.6 -50
90283019 --- Viacfázový NAR 22.- 5.6 -50
90283090 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50
902890 - Časti, súčasti a príslušenstvo:
90289010 -- Pre elektromery UNS 24.- 1.8 -100
90289090 -- Ostatné UNS 24.- 1.8 -100

9029 Otáčkomery, počítače výrobkov, ta-
xametre, merače ubehnutej dráhy,
krokomery a pod.; rýchlomery a ta-
chometre, okrem patriacich do čísiel
9014 alebo 9015; stroboskopy:

902910 - Otáčkomery a počítače výrobkov,
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   taxametre, merače ubehnutej dráhy,
   krokomery a podobné počítače:

90291010 -- Elektrické alebo elektronické otáčko-
    mery, na použitie v civilných lietad-
    lách NAR 12.- 12.-

90291090 -- Ostatné NAR 12.- 12.-
902920 - Rýchlomery a tachometre; stroboskopy:

-- Rýchlomery a tachometre:
90292010 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 12.- 3.3 -100

--- Ostatné:
90292031 ---- Rýchlomery na vozidlá NAR 12.- 3.3 -100
90292039 ---- Ostatné NAR 12.- 3.3 -100
90292090 -- Stroboskopy NAR 12.- 3.3 -100
902990 - Časti, súčasti a príslušenstvo:
90299010 -- Na otáčkomery, rýchlomery a ta-

    chometre, na použitie v civilných lie-
    tadlách UNS 24.- 1.8 -100

90299090 -- Ostatné UNS 24.- 1.8 -100

9030 Osciloskopy, analyzátory spektra a
ostatné prístroje a nástroje na meranie
a kontrolu elektrických veličín, okrem
meračov čísla 9028; prístroje a nástroje
na meranie alebo zis�ovanie žiarenia
alfa, beta, gama, röntgenového, koz-
mického alebo iného ionizujúceho
žiarenia:

903010 - Prístroje a nástroje na meranie alebo
  na zis�ovanie ionizujúceho žiarenia:

90301010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 6.- 1.4 -100
90301090 -- Ostatné NAR 6.- 1.4 -100
903020 - Katódové osciloskopy a oscilografy:
90302010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 8.- 2.6 -100
90302090 -- Ostatné NAR 8.- 2.6 -100

- Ostatné prístroje a nástroje na mera-
   nie alebo kontrolu napätia, intenzity,
   odporu alebo výkonu, bez registrač-
   ného zariadenia:

903031 -- Univerzálne meracie prístroje:
90303110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 11.- 8.8 -50
90303190 --- Ostatné NAR 11.- 8.8 -50
903039 -- Ostatné:
90303910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 8.8 -50

--- Ostatné:
90303930 ---- Elektronické NAR 10.- 8.8 -50

---- Ostatné:
90303991 ----- Voltmetre NAR 10.- 8.8 -50
90303999 ----- Ostatné NAR 10.- 8.8 -50
903040 - Ostatné prístroje a nástroje zvláš� ur-

   čené na oznamovaciu techniku
   (napr. hypsometre [merače preslu-
    chov], merače zosilnenia, merače
    kreslenia, psofometre a pod.):



360/1996 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 723

Čiastka 127 Zbierka Zákonov č. 360/19 Strana 3121

Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

90304010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 14.- 3.9 -50
90304090 -- Ostatné NAR 14.- 3.9 -50

- Ostatné prístroje a nástroje:
90308200 -- Pre meranie alebo kontrolu polovodi-

    čových doštičiek alebo zariadení NAR 18.- 4.9 -50
903083 -- Ostatné s registračným zariadením:
90308310 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 18.- 4.9 -50
90308390 --- Ostatné NAR 18.- 4.9 -50
903089 -- Ostatné:
90308910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 16.- 4.9 -50

--- Ostatné:
90308992 ---- Elektronické NAR 16.- 4.9 -50
90308999 ---- Ostatné NAR 16.- 4.9 -50
903090 - Časti, súčasti a príslušenstvo:
90309010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 24.- 1.8 -100
90309090 -- Ostatné UNS 24.- 1.8 -100

9031 Meracie alebo kontrolné prístroje, ná-
stroje a stroje, inde neuvedené ani neza-
hrnuté; projektory na kontrolu profilov:

90311000 - Stroje na vyvažovanie mechanických
   súčastí NAR 16.- 4.4 -50

90312000 - Skúšobné zariadenia NAR 16.- 4.4 -50
90313000 - Projektory na kontrolu profilov NAR 22.- 5.6 -50

- Ostatné optické prístroje a nástroje:
90314100 -- Pre kontrolu polovodičových doštičiek

    alebo polovodičových zariadení alebo
    na kontrolu masiek alebo ohniskových
    doštičiek používaných na výrobu polo-
    vodičových  zariadení NAR 12.- 3.3 -100

903149 -- Ostatné:
90314910 --- Na presné meranie povrchového

     znečistenia  polovodičových doštičiek NAR 12.- 3.3 -100
90314990 --- Ostatné NAR 12.- 3.3 -100
903180 - Ostatné prístroje, nástroje a stroje:
90318010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 2.6 -100

-- Ostatné:
--- Elektronické:

90318031 ---- Na meranie alebo kontrolu geo-
      metrických veličín NAR 10.- 2.6 -100

90318039 ---- Ostatné NAR 10.- 2.6 -100
--- Ostatné:

* 90318091 ---- Na meranie alebo kontrolu geo-
       metrických veličín NAR 10.- 2.6 -100

90318099 ---- Ostatné NAR 10.- 2.6 -100
903190 - Časti, súčasti a príslušenstvo:
90319010 -- Na prístroje, nástroje a stroje položky

    903180, na použitie v civilných lie-
    tadlách UNS 18.- 1.8 -100

90319090 -- Ostatné UNS 18.- 1.8 -100

9032 Automatické regulačné alebo riadiace
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prístroje a nástroje:

903210 - Termostaty:
90321010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 8.- 1.3 -100

-- Ostatné:
90321030 --- Elektronické NAR 8.- 1.3 -100

--- Ostatné:
90321091 ---- S elektrickým prepínačom NAR 8.- 1.3 -100
90321099 ---- Ostatné NAR 8.- 1.3 -100
903220 - Manostaty:
90322010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 10.- 3.- -100
90322090 -- Ostatné NAR 10.- 3.- -100

- Ostatné prístroje a nástroje:
903281 -- Hydraulické alebo pneumatické:
90328110 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 5.- 1.3 -100
90328190 --- Ostatné NAR 5.- 1.3 -100
903289 -- Ostatné:
90328910 --- Na použitie v civilných lietadlách NAR 14.- 4.1 -50
90328990 --- Ostatné NAR 14.- 4.1 -50
903290 - Časti, súčasti a príslušenstvo:
90329010 -- Na použitie v civilných lietadlách UNS 24.- 1.8 -100
90329090 -- Ostatné UNS 24.- 1.8 -100

90330000 Časti, súčasti a príslušenstvá inde v tej-
to kapitole neuvedené ani nezahrnuté
na stroje, nástroje a prístroje kapitoly 90 UNS 24.- 1.8 -100
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91. kapitola

Hodiny, hodinky a ich časti

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) hodinové alebo hodinkové sklá a skielka alebo hodinové závažia (zaraïované pod¾a materiálu, ktorý im dáva

podstatný charakter);
b) hodinkové retiazky (čísla 7113 alebo 7117, pod¾a druhu);
c) časti a súčasti všeobecne použite¾né v zmysle poznámky 2 triedy XV, zo základného kovu (trieda XV) alebo

podobné výrobky z plastov (kapitola 39), alebo z drahých kovov, alebo z kovu plátovaného drahými kovmi
(spravidla číslo 7115); hodinové alebo hodinkové perá sa zaraïujú ako hodinové a hodinkové časti a súčasti
(číslo 9114);

d) ložiskové gu¾ky (číslo 7326 alebo 8482, pod¾a druhu);
e) výrobky čísla 8412 konštruované na chod bez krokového mechanizmu;
f) gu¾ôčkové ložiská (číslo 8482); alebo
g) výrobky kapitoly 85 ešte navzájom alebo s inými čas�ami a súčas�ami nezmontované do hodinkových alebo

do hodinových strojčekov, ktoré nie sú vhodné výlučne alebo hlavne na použitie ako časti a súčasti takých
strojčekov (kapitola 85).

2. Do čísla 9101 patria len hodinky s puzdrom, ktoré je celé z drahých kovov alebo z kovu plátovaného drahými
kovmi, alebo z rovnakých materiálov kombinovaných s prírodnými alebo s umelo pestovanými perlami, alebo
s drahokamami, alebo s polodrahokamami (prírodnými, umelými alebo rekonštituovanými) čísiel 7101 až 7104.
Hodinky s puzdrom zo základného kovu vykladaným drahými kovmi patria do čísla 9102.

3. Na účely tejto kapitoly sa výrazom „hodinové strojčekyő rozumie zariadenie, ktorého reguláciu zabezpečuje
zotrvačníkové koliesko s vláskom (kompletka), kremeň alebo akýko¾vek iný systém schopný určova� časové
intervaly so zobrazením, alebo systém, ktorý umožňuje vsadi� mechanické zobrazenie. Hrúbka týchto strojčekov
nesmie by� väčšia ako 12 mm a ich šírka, dĺžka alebo priemer nesmú by� väčšie ako 50 mm.

4. S výhradou ustanovenia poznámky 1 sa zaraïujú do tejto kapitoly strojčeky, časti a súčasti použite¾né tak na
hodinárske, ako aj na iné výrobky (napríklad na presné prístroje).

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 3123
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9101 Náramkové hodinky, vreckové hodin-
ky a podobné hodinky (vrátane sto-
piek) s puzdrom z drahých kovov ale-
bo z kovu plátovaného drahými kovmi
(doublé):

- Náramkové hodinky, poháňané elektric-
   ky tiež so stopkami:

91011100 -- Len s mechanickým zobrazením
    (displejom) NAR 14.- 3.4 -100

91011200 -- Len s optoelektronickým zobrazením
    (displejom) NAR 14.- 3.4 -100

91011900 -- Ostatné NAR 14.- 3.4 -100
- Ostatné náramkové hodinky, tiež so
   stopkami:

91012100 -- S automatickým na�ahovaním NAR 14.- 3.4 -100
91012900 -- Ostatné NAR 14.- 3.4 -100

- Ostatné:
91019100 -- Riadené elektricky NAR 14.- 3.4 -100
91019900 -- Ostatné NAR 14.- 3.4 -100

9102 Náramkové hodinky, vreckové hodin-
ky a podobné hodinky (vrátane sto-
piek), s výnimkou zaradených do čís-
la 9101:

- Náramkové hodinky, poháňané elektric-
   ky tiež so stopkami:

91021100 -- Len s mechanickým zobrazením
    (displejom) NAR 14.- 3.4 -100

91021200 -- Len s optoelektronickým zobrazením
    (displejom) NAR 14.- 3.4 -100

91021900 -- Ostatné NAR 14.- 3.4 -100
- Ostatné náramkové hodinky, tiež so
   vsadenými stopkami:

91022100 -- S automatickým na�ahovaním NAR 14.- 3.4 -100
91022900 -- Ostatné NAR 14.- 3.4 -100

- Ostatné:
91029100 -- Riadené elektricky NAR 14.- 3.4 -100
91029900 -- Ostatné NAR 14.- 3.4 -100

9103 Hodiny s hodinovým strojčekom
s výnimkou tých, čo sa zaraïujú do
čísla 9104:

91031000 - Poháňané elektricky NAR 56.- 3.4 -100
91039000 - Ostatné NAR 56.- 6.2 -50

910400 Hodiny do prístrojových (palubných)
dosiek a podobné hodiny do vozidiel,
lietadiel, kozmických lodí alebo pla-
vidiel:
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91040010 - Na použitie v civilných lietadlách NAR 8.- 2.4 -100
91040090 - Ostatné NAR 8.- 2.4 -100

9105 Ostatné hodiny:

- Budíky:
91051100 -- Poháňané elektricky NAR 11.- 3.4 -100
91051900 -- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100

- Nástenné hodiny:
91052100 -- Poháňané elektricky NAR 11.- 3.4 -100
91052900 -- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100

- Ostatné:
91059100 -- Poháňané elektricky NAR 11.- 3.4 -100
910599 -- Ostatné:
91059910 --- Hodiny stolové alebo kozubové NAR 11.- 3.4 -100
91059990 --- Ostatné NAR 11.- 3.4 -100

9106 Časové kontrolné prístroje a časové
počítadlá s hodinovým alebo hodin-
kovým strojčekom alebo synchrónnym
motorom (napr. kontrolné časové re-
gistračné hodiny, hodiny zaznamená-
vajúce dátum a hodinu, meracie hodiny):

91061000 - Kontrolné časové registračné hodiny;
   hodiny zaznamenávajúce dátum a hodinuNAR 5.- 1.3 -100

91062000 - Parkovacie hodiny NAR 14.- 4.3 -50
910690 - Ostatné:
91069010 -- Procesné časovače, stopky a po-

    dobné hodiny NAR 14.- 4.3 -50
91069090 -- Ostatné NAR 14.- 4.3 -50

91070000 Časové spínače a vypínače, časové
spúš�ače s hodinovým alebo hodinko-
vým strojčekom alebo synchrónnym
motorom NAR 10.- 3.3 -100

9108 Hodinkové strojčeky, úplné a zmonto-
vané:

- Poháňané elektricky
91081100 -- Len s mechanickým zobrazením

    (displejom) alebo so zariadením 
    možňujúcim vsadi� mechanické zo-
    brazenie (displej) NAR 13.- 4.1 -50

91081200 -- Len s optoelektronickým zobrazením
    (displejom) NAR 13.- 4.1 -50

91081900 -- Ostatné NAR 13.- 4.1 -50
91082000 - S automatickým na�ahovaním NAR 13.- 4.1 -50

- Ostatné:
91089100 -- Merajúce 33,8 mm alebo menej NAR 13.- 4.1 -50
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91089900 -- Ostatné NAR 13.- 4.1 -50

9109 Hodinové stroje, úplné a zmontované:

- Poháňané elektricky
91091100 -- Budíkové NAR 10.- 3.3 -100
910919 -- Ostatné:
91091910 --- Nepresahujúce šírku alebo priemer

     50 mm, na použitie v civilných lie-
     tadlách NAR 10.- 3.3 -100

91091990 --- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100
910990 - Ostatné:
91099010 -- Nepresahujúce šírku alebo priemer

    50 mm, na použitie v civilných lie-
    tadlách NAR 10.- 3.3 -100

91099090 -- Ostatné NAR 10.- 3.3 -100

9110 Úplné hodinové alebo hodinkové stroj-
čeky nezmontované alebo čiastočne
zmontované (súpravy); neúplné hodi-
nové alebo hodinkové strojčeky zmon-
tované; nedohotovené hodinové alebo
hodinkové strojčeky:

- Hodinkové:
911011 -- Úplné strojčeky nezmontované ale-

    bo čiastočne zmontované (súpravy):
91101110 --- So zotrvačným kolieskom s vláskom

     (kompletkou) NAR 5.- 0.9 -100
91101190 --- Ostatné NAR 5.- 0.9 -100
91101200 -- Neúplné strojčeky, zmontované UNS 5.- 0.9 -100
91101900 -- Nedohotovené strojčeky UNS 5.- 0.9 -100
91109000 - Ostatné UNS 5.- 0.9 -100

9111 Puzdrá hodiniek a ich časti a súčasti:

91111000 - Puzdrá z drahého kovu alebo z kovu
  plátovaného drahým kovom NAR 14.- 1.8 -100

911120 - Puzdrá zo základného kovu, tiež po-
   zlátené alebo postriebrené:

91112010 -- Pozlátené alebo postriebrené NAR 14.- 1.8 -100
91112090 -- Ostatné NAR 14.- 1.8 -100
91118000 - Ostatné puzdrá NAR 14.- 1.8 -100
91119000 - Časti a súčasti UNS 14.- 1.8 -100

9112 Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu
na ostatné výrobky tejto kapitoly a ich
časti a súčasti:

91121000 - Kovové puzdrá NAR 30.- 1.8 -100
91128000 - Ostatné puzdrá NAR 30.- 1.8 -100
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91129000 - Časti a súčasti UNS 30.- 1.8 -100

9113 Hodinkové remienky, pásky, náramky
a ich časti a súčasti:

911310 - Z drahých kovov alebo kovu pláto-
  vaného drahými kovmi (doublé):

91131010 -- Z drahých kovov NAR 24.- 1.8 -100
91131090 -- Z kovov plátovaných alebo inak po-

    kovovaných drahými kovmi NAR 24.- 1.8 -100
91132000 - Zo základného kovu, tiež pozlátené

   alebo postriebrené NAR 20.- 1.8 -100
911390 - Ostatné:
91139010 -- Z kože alebo z umelej kože NAR 24.- 1.8 -100
91139030 -- Z plastov NAR 24.- 1.8 -100
91139090 -- Ostatné NAR 24.- 1.8 -100

9114 Ostatné časti a súčasti hodín alebo 
hodiniek:

91141000 - Perá, vrátane vláskov UNS 5.- 0.9 -100
91142000 - Hodinkové kamene UNS 5.- 0.9 -100
91143000 - Číselníky UNS 5.- 0.9 -100
91144000 - Doštičky a  ložiskové mostíky UNS 5.- 0.9 -100
91149000 - Ostatné UNS 5.- 0.9 -100
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92. kapitola

Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) časti a súčasti všeobecne použite¾né v zmysle poznámky 2 triedy XV, zo základného kovu (trieda XV)

a podobné výrobky z plastov (kapitola 39);
b) mikrofóny, zosilňovače, reproduktory, slúchadlá, vypínače, stroboskopy a ostatné doplnkové nástroje,

prístroje a zariadenia kapitoly 85 alebo 90 používané spolu s výrobkami tejto kapitoly, ktoré však nie sú do
nich vstavané, ani s nimi uložené spoločne v tej istej schránke;

c) nástroje a prístroje, ktoré majú povahu hračiek (číslo 9503);
d) valcové kefy a iné kefárske výrobky na čistenie hudobných nástrojov (číslo 9603);
e) nástroje a prístroje, ktoré majú povahu zberate¾ských predmetov alebo starožitností (číslo 9705 alebo 9706).

2. Sláčiky, paličky a podobné predmety k hudobným nástrojom čísiel 9202 alebo 9206 predkladané v množstve
zodpovedajúcom hudobným nástrojom, ku ktorým patria, sa zaradia do rovnakého čísla s týmito nástrojmi.
Karty, kotúče a valčeky čísla 9209 zostávajú zaradené v tomto čísle, aj keï sa predkladajú spolu s nástrojmi
a prístrojmi, pre ktoré sú určené.
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9201 Klavíry a pianína, tiež automatické;
čembalá a ostatné strunové nástroje
s klaviatúrou:

920110 - Pianína:
92011010 -- Nové NAR 45.- 45.-
92011090 -- Použité NAR 45.- 45.-
92012000 - Krídla NAR 17.- 17.-
92019000 - Ostatné NAR 33.- 33.-

9202 Ostatné strunové hudobné nástroje
(napr. gitary, husle, harfy):

920210 - Sláčikové:
92021010 -- Husle NAR 1.3 1.1 -100
92021090 -- Ostatné NAR 1.3 1.1 -100
920290 - Ostatné:
92029010 -- Harfy NAR 1.8 1.6 -100
92029030 -- Gitary NAR 1.8 1.6 -100
92029090 -- Ostatné NAR 1.8 1.6 -100

920300 Píš�alové orgány s klaviatúrou; harmó-
nia a podobné nástroje s klaviatúrou
a vo¾nými kovovými jazýčkami:

92030010 - Píš�alové orgány s klaviatúrou NAR 2.8 2.4 -100
92030090 - Ostatné NAR 2.8 2.4 -100

9204 Akordeóny (�ahacie harmoniky) a po-
dobné nástroje; fúkacie harmoniky:

920410 - Akordeóny (�ahacie harmoniky) a 
   podobné nástroje:

92041010 -- Menej ako s 80 basmi NAR 3.8 3.3 -100
92041090 -- S 80 alebo viacerými basmi NAR 3.8 3.3 -100
92042000 - Fúkacie harmoniky NAR 4.- 3.4 -100

9205 Ostatné dychové hudobné nástroje
(napr. klarinety, trúbky, gajdy):

92051000 - Dychové nástroje plechové NAR 0.3 0.1 -100
92059000 - Ostatné NAR 0.4 0.2 -100

92060000 Bicie hudobné nástroje (napr. bubny,
bubienky, xylofóny, cimbaly, kastane-
ty, marakasy) NAR 3.- 2.6 -100

9207 Hudobné nástroje, ktorých zvuk sa 
tvorí alebo sa musí  zosilni� elektricky
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(napr. organy, gitary, akordeóny):

920710 - Klávesové hudobné nástroje, iné
   ako akordeóny:

92071010 -- Organy NAR 5.5 4.9 -50
92071030 -- Digitálne klavíry NAR 5.5 4.9 -50
92071050 -- Syntetizátory NAR 5.5 4.9 -50
92071080 -- Ostatné NAR 5.5 4.9 -50
920790 - Ostatné:
92079010 -- Gitary NAR 5.5 4.9 -50
92079090 -- Ostatné NAR 5.5 4.9 -50

9208 Hracie skrinky, orchestrióny, verklíky,
mechanické spievajúce vtáky, hracie píly
a ostatné hudobné nástroje nezaradené
do iných čísel tejto kapitoly; vábničky
všetkých druhov, píš�alky, húkačky
a iné dychové návestné nástroje:

92081000 - Hracie skrinky NAR 32.- 6.7 -50
92089000 - Ostatné NAR 5.3 4.8 -50

9209 Časti, súčasti a príslušenstvo hudob-
ných nástrojov (napr. mechanizmy
hracích skriniek, karty, kotúče a val-
čeky na mechanicky hrajúce prístro-
je); metronómy a ladičky všetkých
druhov:

92091000 - Metronómy a ladičky UNS 14.- 1.1 -100
92092000 - Mechanizmy hracích skriniek UNS 5.- 1.3 -100
92093000 - Struny na hudobné nástroje UNS 5.- 4.5 -50

- Ostatné:
92099100 -- Časti, súčasti a príslušenstvo klavírov

    a pianín UNS 20.- 5.2 -50
92099200 -- Časti, súčasti a príslušenstvo hudob-

     ných nástrojov čísla 9202 UNS 20.- 5.2 -50
92099300 -- Časti, súčasti a príslušenstvo hudob-

     ných nástrojov čísla 9203 UNS 5.- 1.3 -100
92099400 -- Časti, súčasti a príslušenstvo hudob-

     ných nástrojov čísla 9207 UNS 11.- 3.4 -100
920999 -- Ostatné:
92099910 -- Časti, súčasti a príslušenstvo hudob-

     ných nástrojov čísla 9204 UNS 5.- 1.3 -100
92099930 -- Časti, súčasti a príslušenstvo hudob-

     ných nástrojov čísla 9205 UNS 5.- 1.3 -100
92099980 --- Ostatné UNS 5.- 1.3 -100
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93. kapitola

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) roznetky a rozbušky, signálové rakety, ostré roznecovače (roznecovače s rozbuškou), osvet¾ovacie rakety

alebo rakety na rozptýlenie mračien a ostatné výrobky kapitoly 36;
b) časti a súčasti všeobecne použite¾né v zmysle poznámky 2 triedy XV, zo základného kovu (trieda XV)

a podobné výrobky z plastov (kapitola 39);
c) tanky a obrnené vozidlá (číslo 8710);
d) zameriavacie ïalekoh¾ady a iné optické zariadenia na zbrane, ak nie sú namontované na zbraniach, alebo

sa predkladajú spolu so zbraňami, na ktoré sú určené (kapitola 90);
e) kuše (samostrely), luky a šípy pre strelecký šport, tupé zbrane na športové šermovanie a zbrane, ktoré majú

povahu hračiek (kapitola 95); alebo
f) zbrane a strelivo, ktoré majú povahu zberate¾ských predmetov alebo starožitností (číslo 9705 alebo 9706).

2. Za „časti a súčasti“ v zmysle čísla 9306 sa nepovažujú rádiové alebo radarové prístroje čísla 8526.
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93010000 Vojenské zbrane, iné ako revolvery,
pištole a zbrane čísla 9307 NAR 5.- 1.7 -100

930200 Revolvery a pištole, iné ako zaradené
do čísiel 9303 alebo 9304:

93020010 - S kalibrom 9 mm a väčším NAR 6.- 5.4 -50
93020090 - Ostatné NAR 6.- 5.4 -50

9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia fun-
gujúce na princípe výbuchu strelného
prachu (napr. športové brokovnice
a gu¾ovnice, strelné zbrane, ktoré možno 
nabíja� len ústím hlavne, pištole vystre¾u-
júce rakety a ostatné zariadenia urče-
né len na vypúš�anie signálových rakiet,
pištole a revolvery na stre¾bu slepými
nábojmi, jatočné pištole, delá na vrhanie
kotevného lana):

93031000 - Strelné zbrane nabíjané ústím hlavne NAR 11.- 3.4 -100
930320 - Ostatné športové, lovecké alebo na

   stre¾bu na cie¾ určené brokovnice, vráta-
   ne kombinácie brokovnica - gu¾ovnica

93032030 -- S dvojitou hladkou hlavňou NAR 5.- 4.5 -50
93032080 -- Ostatné NAR 5.- 4.5 -50
93033000 - Ostatné športové, lovecké alebo

   na stre¾bu na cie¾ určené gu¾ovnice NAR 5.- 4.5 -50
93039000 - Ostatné NAR 11.- 3.4 -100

93040000 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny
a pištole na pero, tlak vzduchu alebo
na plyn, obušky), s výnimkou sečných
a bodných zbraní čísla 9307 NAR 15.- 8.- -50

9305 Časti,  súčasti a príslušenstvo výrobkov
čísiel 9301 až 9304:

93051000 - Revolverov alebo pištolí UNS 25.- 1.8 -100
- Brokovníc alebo gu¾ovníc čísla 9303:

93052100 -- Hlavne na brokovnice UNS 28.- 1.8 -100
930529 -- Ostatné:
93052930 --- Nahrubo opracované puškové pažby UNS 25.- 1.8 -100

* 93052995 --- Ostatné UNS 25.- 1.8 -100
930590 - Ostatné:
93059010 -- Na vojenské zbrane čísla 9301 UNS 27.- 1.8 -100
93059090 -- Ostatné UNS 27.- 1.8 -100

9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, ria-
dené strely, podobná vojenská výzbroj
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a jej časti; náboje a iné strelivo a strely
a ich časti, vrátane brokov a nábojových
krytiek (zátok):

93061000 - Náboje do nitovacích pištolí alebo do
  jatočných pištolí a do ich častí a súčastí NAR 5.- 4.5 -50
- Náboje do brokovníc a ich časti a súčasti;
   broky do vzduchoviek:

93062100 -- Náboje NAR 5.- 4.5 -50
930629 -- Ostatné:
93062940 --- Nábojnice NAR 5.- 4.5 -50
93062970 --- Ostatné NAR 5.- 4.5 -50
930630 - Ostatné náboje a ich časti a súčasti:
93063010 -- Do revolverov a pištolí čísla 9302 a

    do samopalov a automatických pušiek
    čísla 9301 NAR 21.- 1.3 -100
-- Ostatné:

93063030 --- Do vojenských zbraní NAR 21.- 1.3 -100
--- Ostatné:

93063091 ---- Náboje so stredovým zápalom NAR 21.- 1.3 -100
93063093 ---- Náboje s okrajovým zápalom NAR 21.- 1.3 -100
93063098 ---- Ostatné NAR 21.- 1.3 -100
930690 - Ostatné:
93069010 -- Na vojenské účely NAR 5.- 1.3 -100
93069090 -- Ostatné NAR 5.- 1.3 -100

93070000 Meče, tesáky, bodáky, kopije a po-
dobné sečné a bodné zbrane, ich
časti, súčasti a ich pošvy UNS 12.- 3.4 -100
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94. kapitola

Nábytok; lekársky chirurgický nábytok; poste¾oviny a podobné potreby;
 svietidlá inde neuvedené ani nezahrnuté; reklamné svietidlá;

 svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele
 a podobné výrobky; montované stavby

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) matrace, podhlavnice a vankúše nafukovacie (pneumatické) alebo na plnenie vodou kapitol 39, 40 alebo 63; 
b) zrkadlá, ktoré stoja na dlážke (napr. toaletné zrkadlá) (číslo 7009);
c) výrobky kapitoly 71;
d) časti a súčasti všeobecne použite¾né v zmysle poznámky 2 triedy XV, zo základného kovu (trieda XV), podobné

výrobky z plastov (kapitola 39) a bezpečnostné schránky čísla 8303;
e) nábytok, ktorý tvorí zvláštnu súčas� chladiacich alebo mraziacich zariadení čísla 8418, aj keï sa predkladá

nevybavený; zvláš� konštruovaný na šijacie stroje v zmysle čísla 8452;
f) svietidlá kapitoly 85;
g) nábytok, ktorý tvorí špecifické súčasti prístrojov čísiel 8518 (číslo 8518), 8519 až 8521 (8522) alebo čísiel

8525 až 8528 (číslo 8529);
h) výrobky čísla 8714;
ij) zubolekárske kreslá so vstavanými zubolekárskymi prístrojmi čísla 9018, ako aj p¾uvadlá pre zubolekárske

ordinácie (číslo 9018);
k) výrobky kapitoly 91 (hodiny a ich kryty a skrinky);
l) nábytok a svietidlá, ktoré majú povahu hračiek (číslo 9503), biliardy všetkých druhov a nábytok na hry

(číslo 9504), ako aj nábytok na kúzelnícke triky a dekoračné výrobky (s výnimkou elektrických girlánd), ako
sú lampióny (číslo 9505).

2. Výrobky (iné ako časti a súčasti) uvedené v číslach 9401 až 9403 sa zaraïujú do týchto kapitol, len ak sú
konštruované tak, aby mohli stá� na dlážke.
Do týchto čísiel však patria, aj keï sú konštruované tak, aby viseli, boli pripevnené na stenu alebo položené na
sebe:
a) skrine, knižnice, police a sektorový nábytok;
b) sedadlá a postele.

3. a) Sklenené dosky (vrátane zrkadiel), dosky z mramoru, kameňa alebo z akýchko¾vek iných materiálov
zaradených do kapitoly 68 alebo 69, tiež prirezané do tvaru, ale nespojené s inými čas�ami a súčas�ami
nábytku sa nepovažujú za časti a súčasti výrobkov zaradených do čísiel 9401 až 9403, ak sa predkladajú
oddelene.

b) Výrobky čísla 9404 predkladané oddelene zostávajú v tomto čísle, aj keï tvoria súčas� nábytku čísiel 9401
až 9403.

4. V zmysle čísla 9406 sa výrazom „montované stavby“ rozumejú stavby dokončené v továrni alebo dodávané
v podobe stavebných dielcov predkladaných spoločne, ktoré sa majú zmontova� na stavenisku, ako sú ubytovne,
dielenské objekty, kancelárie, školy, obchody, kôlne, garáže alebo podobné stavby.
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9401 Sedadlá (s výnimkou sedadiel zarade-
ných do čísla 9402), tiež premenite¾né
na lôžka, a ich časti a súčasti:

940110 - Sedadlá používané v lietadlách:
94011010 -- Nepotiahnuté kožou, na použitie

    v civilných lietadlách NAR 70.- 8.8 -50
94011090 -- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50
94012000 - Sedadlá používané v motorových

   vozidlách NAR 70.- 8.8 -50
940130 - Otáčacie sedadlá nastavite¾né na

   výšku:
94013010 -- Čalúnené, s operadlami a

    s kolieskami alebo sanicami NAR 65.- 7.8 -50
94013090 -- Ostatné NAR 65.- 7.8 -50
94014000 - Sedadlá, iné ako kempingové ale-

   bo záhradné, premenite¾né na lôžka NAR 65.- 5.6 -50
94015000 - Sedadlá z indického tŕstia, vŕbového

   prútia, bambusu alebo z podobných
   materiálov NAR 70.- 8.8 -50
- Ostatné sedadlá s drevenou kostrou:

94016100 -- Čalúnené NAR 22.- 5.6 -50
94016900 -- Ostatné NAR 22.- 5.6 -50

- Ostatné sedadlá s kovovou kostrou:
94017100 -- Čalúnené NAR 70.- 8.8 -50
94017900 -- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50
94018000 - Ostatné sedadlá NAR 65.- 6.9 -50
940190 - Časti a súčasti:
94019010 -- Sedadiel, ktoré sa používajú v lietadlách UNS 65.- 7.4 -50

-- Ostatné:
94019030 --- Z dreva UNS 65.- 7.4 -50
94019080 --- Ostatné UNS 65.- 7.4 -50

9402 Lekársky, chirurgický, zubolekársky
alebo zverolekársky nábytok (napr.
operačné stoly, vyšetrovacie stoly, ne-
mocničné lôžka s mechanickým 
zariadením, zubolekárske kreslá);
kreslá pre holičstvá a kaderníctva a
podobné kreslá otočné, so sklápacím
a zdvíhacím zariadením, časti a súčasti
týchto výrobkov:

94021000 - Zubolekárske kreslá, kreslá pre holič-
   stvá a kaderníctva a podobné kreslá
    a ich časti a súčasti NAR 19.- 9.2

94029000 - Ostatné NAR 19.- 8.8 -50

9403 Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti:

940310 - Kancelársky kovový nábytok:
94031010 -- Rysovacie stoly (s výnimkou stolov

    čísla 9017) NAR 70.- 8.8
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-- Ostatné:
--- Nepresahujúci výšku 80 cm:

94031051 ---- Písacie stoly NAR 70.- 8.8
94031059 ---- Ostatné NAR 70.- 8.8

--- Presahujúci výšku80 cm:
94031091 ---- Skrine s dverami, žalúziami alebo so

       sklopnými doskami NAR 70.- 8.8
94031093 ---- Registračky, lístkovnice a iné karto-

       tečné skrine NAR 70.- 8.8
94031099 ---- Ostatné NAR 70.- 8.8
940320 - Ostatný kovový nábytok:
94032010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 52.- 8.8

-- Ostatné:
94032091 --- Postele NAR 52.- 8.8
94032099 --- Ostatné NAR 52.- 8.8
940330 - Kancelársky drevený nábytok:

-- Nepresahujúci výšku 80 cm:
94033011 --- Písacie stoly NAR 22.- 12.-
94033019 --- Ostatné NAR 22.- 12.-

-- Presahujúci výšku 80 cm:
94033091 --- Skrine s dverami, žalúziami alebo so

      sklopnými doskami; registračky, líst-
      kovnice a iné kartotečné skrine NAR 22.- 12.-

94033099 --- Ostatné NAR 22.- 12.-
940340 - Kuchynský drevený nábytok:
94034010 -- Vstavané kuchynské  jednotky NAR 22.- 12.-
94034090 -- Ostatný NAR 22.- 12.-
94035000 - Spálňový drevený nábytok NAR 22.- 12.-
940360 - Ostatný drevený nábytok:
94036010 -- Drevený nábytok používaný v byto-

    vých jedálňach a obývacích izbách NAR 22.- 12.-
94036030 -- Drevený nábytok používaný v ob-

    chodoch NAR 22.- 12.-
94036090 -- Ostatný drevený nábytok NAR 22.- 12.-
940370 - Nábytok z plastov:
94037010 -- Na použitie v civilných lietadlách NAR 70.- 2.6
94037090 -- Ostatné NAR 70.- 2.6
94038000 - Nábytok z iných materiálov, vrátane

   indického tŕstia, vrbového prútia, bam-
   busu, alebo podobných materiálov NAR 68.- 6.9

940390 - Časti a súčasti:
94039010 -- Kovu UNS 70.- 8.8
94039030 -- Z dreva UNS 70.- 8.8
94039090 -- Z iných materiálov UNS 70.- 8.8

9404 Matracové podložky; poste¾oviny
a podobné výrobky (napr. matrace,
prešívané prikrývky, periny, vankúše
a podhlavníky), s pružinami, alebo
vypchávané alebo vo vnútri vylo-
žené akýmko¾vek materiálom, alebo
z ¾ahčenej gumy alebo plastov, tiež
potiahnuté:
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94041000 - Matracové podložky do postelí NAR 48.- 7.8 -50
- Matrace:

940421 -- Z ¾ahčenej gumy alebo plastov,
    tiež potiahnuté:

94042110 --- Z gumy NAR 32.- 6.7 -50
94042190 --- Z plastov NAR 32.- 6.7 -50
940429 -- Z iných materiálov:
94042910 --- S kovovými pružinami NAR 32.- 6.7 -50
94042990 --- Ostatné NAR 32.- 6.7 -50
940430 - Spacie vaky:
94043010 -- Plnené páraným alebo prachovým perím NAR 40.- 7.4 -50
94043090 -- Ostatné NAR 40.- 7.4 -50
940490 - Ostatné:
94049010 -- Plnené páraným alebo prachovým perím UNS 40.- 7.4 -50
94049090 -- Ostatné UNS 40.- 7.4 -50

9405 Svietidlá (vrátane svetlometov) a
ich časti a súčasti inde neuvedené
ani nezahrnuté; svetelné  reklamy,
svetelné znaky a značky, svetelné 
oznamovacie tabule a podobné výrobky
s pevným osvet¾ovacím zdrojom a ich
časti a súčasti inde neuvedené ani 
nezahrnuté:

940510 - Lustre a ostatné stropné alebo nás-
  tenné svietidlá, s výnimkou vonkaj-
  ších svietidiel na verejné osvetlenie:

94051010 -- Z obyčajných kovov alebo z plastov,
    na použitie v civilných lietadlách NAR 25.- 4.5
-- Ostatné:
--- Z plastov:

94051021 ---- Používané so žiarovkami NAR 25.- 4.5
94051029 ---- Ostatné NAR 25.- 4.5
94051030 --- Z keramických materiálov NAR 25.- 4.5
94051050 --- Zo skla NAR 25.- 4.5

--- Z iných materiálov:
94051091 ---- Používané so žiarovkami NAR 25.- 4.5
94051099 ---- Ostatné NAR 25.- 4.5
940520 - Elektrické nočné svietidlá, kancelárske

   svietidlá a stojacie svietidlá:
-- Z plastov:

94052011 --- Používané so žiarovkami NAR 25.- 7.4
94052019 --- Ostatné NAR 25.- 7.4
94052030 -- Z keramických materiálov NAR 25.- 7.4
94052050 -- Zo skla NAR 25.- 7.4

-- Z iných materiálov:
94052091 --- Používané so žiarovkami NAR 25.- 7.4
94052099 --- Ostatné NAR 25.- 7.4
94053000 - Elektrické svietidlá na vianočné

   stromčeky NAR 39.- 6.8
940540 - Ostatné elektrické svietidlá:
94054010 -- Svetlomety NAR 25.- 8.8

-- Ostatné:
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--- Z plastov:
94054031 ---- Používané so žiarovkami NAR 25.- 8.8
94054035 ---- Používané so žiarivkovými trubicami NAR 25.- 8.8
94054039 ---- Ostatné NAR 25.- 8.8

--- Z iných materiálov:
94054091 ---- Používané so žiarovkami NAR 25.- 8.8
94054095 ---- Používané so žiarivkovými trubicami NAR 25.- 8.8
94054099 ---- Ostatné NAR 25.- 8.8
94055000 - Neelektrické svietidlá NAR 32.- 5.5 -50
940560 - Svetelné  reklamy, svetelné znaky

  a značky, svetelné ukazovatele 
  a podobné výrobky:

94056010 -- Svetelné reklamy, svetelné znaky,
    svetelné ukazovatele a podobné
    výrobky z obyčajných kovov alebo
    z plastov, na použitie v civilných lie-
    tadlách NAR 32.- 6.9
-- Ostatné:

94056091 --- Z plastov NAR 32.- 6.9
94056099 --- Z iných materiálov NAR 32.- 6.9

- Časti a súčasti:
940591 -- Sklenené:

--- Potreby na vybavenie elektrických
     svietidiel  (výnimkou svetlometov):

94059111 ---- Fazetované sklo, doštičky, gulôčky,
       mandličky, kvietky, sklenené zá-
       vesky a iné sklené ozdoby na zá-
       veskové lustre UNS 14.- 3.1

94059119 ---- Ostatné (napr. rozpty¾ovacie tie-
       nidlá, povalové telesá, gule, mis-
       ky, nočné tienidlá, gu¾ové tienid-
       lá, tulipániky) UNS 14.- 3.1

94059190 --- Ostatné UNS 14.- 3.1
940592 -- Z plastov:
94059210 --- Časti a súčasti výrobkov položiek

      940510 alebo 940560 na použitie
      v civilných lietadlách UNS 40.- 6.1

94059290 --- Ostatné UNS 40.- 6.1
940599 -- Ostatné:
94059910 --- Časti a súčasti výrobkov položiek

      940510 alebo 940560 zo základného
      kovu, na použitie v civilných lie-
      tadlách UNS 29.- 4.5 -50

94059990 --- Ostatných UNS 29.- 4.5 -50

940600 Montované stavby:

94060010 - Z dreva NAR 30.- 6.5
- Zo železa alebo z ocele:

94060031 -- Skleníky NAR 30.- 6.5
94060039 -- Ostatné NAR 30.- 6.5
94060090 - Z iných materiálov NAR 30.- 6.5
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95. kapitola

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) sviečky na vianočné stromčeky (číslo 3406);
b) pyrotechnické výrobky na zábavu čísla 3604;
c) nite, monofil, šnúry, črievka a podobné výrobky na rybolov, tiež narezané na dĺžku, ale nenamontované na

hotové rybárske udice (kapitola 39, číslo 4206 alebo triedy XI);
d) tašky na športové potreby a iné schránky čísiel 4202, 4303 alebo 4304;
e) športové odevy a maškarné kostýmy z textilných materiálov kapitol 61 alebo 62;
f) zástavy alebo vlajky z textilných látok alebo z plachty na člny, na windsurfing alebo na pozemné plachtové

vozidlá kapitoly 63;
g) športová obuv (s výnimkou obuvi s namontovanými korču¾ami alebo s kolieskovými korču¾ami) kapitoly 64

a športové pokrývky hlavy kapitoly 65;
h) vychádzkové palice, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky (číslo 6602), ako aj ich časti a súčasti

(číslo 6603);
ij) nemontované sklenené oči pre bábiky alebo na iné hračky čísla 7018;
k) časti a súčasti všeobecne použite¾né v zmysle poznámky 2 triedy XV, zo základného kovu (trieda XV)

a podobné výrobky z plastov (kapitoly 39);
l) zvony, zvončeky, gongy a podobné výrobky čísla 8306;

m) kvapalinové čerpadlá (číslo 8413), prístroje na filtráciu alebo čistenie kvapalín alebo plynov (číslo 8421),
elektrické motory (číslo 8501), elektrické transformátory (číslo 8504) alebo rádiové prístroje na dia¾kové
ovládanie (číslo 8526);

n) športové vozidlá triedy XVII s výnimkou sánok, bobov a podobných výrobkov;
o) detské bicykle (číslo 8712);
p) športové plavidlá ako kanoe a skify (kapitola 89) a ich pomôcky na pohyb na vode (kapitola 44, ak sú drevené);
q) ochranné okuliare na športovanie alebo hry pod holým nebom (číslo 9004);
r) vábničky a píš�aly (číslo 9208);
s) zbrane a ostatné výrobky kapitoly 93;
t) elektrické girlandy všetkých druhov (číslo 9405);
u) raketové struny, stany, výrobky na táborenie a rukavice z akéhoko¾vek materiálu (zaraïujú sa pod¾a

materiálu, z ktorého sú vyrobené).

2. Výrobky tejto kapitoly môžu ma� jednoduché ozdoby alebo nepodstatné príslušenstvo z drahých kovov, tiež
môžu by� plátované drahými kovmi (doublé), z pravých alebo z umelo vypestovaných perál, drahokamov alebo
z polodrahokamov (prírodných, umelých alebo z rekonštituovaných).

3. S výhradou poznámky 1 sa časti a súčasti a príslušenstvo zaraïujú ako výrobky tejto kapitoly, ak možno
rozpozna�, že sú výhradne alebo hlavne určené na tieto výrobky.

Čiastka 127 Zbierka zákonov č. 360/1996 Strana 3141
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950100 Detské vozidlá a vozidielka (napr. troj-
kolky, kolobežky, šliapacie autá);
kočíky pre bábiky:

95010010 - Kočíky pre bábiky UNS 54.- 8.2 -50
95010090 - Ostatné UNS 54.- 8.2 -50

9502 Bábiky predstavujúce len, ¾udské by-
tosti:

950210 - Bábiky, tiež oblečené:
95021010 -- Z plastov NAR 17.- 4.8 -50
95021090 -- Z iných materiálov NAR 17.- 4.8 -50

- Časti, súčasti a príslušenstvo:
95029100 -- Obleky a ich príslušenstvo, obuv a

    klobúky UNS 15.- 3.9 -50
95029900 -- Ostatné UNS 15.- 4.2 -50

9503 Ostatné hračky; zmenšené modely,
podobné modely na hranie, tiež me-
chanické; skladačky všetkých druhov:

950310 - Elektrické vláčiky, vrátane ko¾ajníc,
   signalizačného zariadenia a ostat-
   ného príslušenstva:

95031010 -- Zmenšené modely UNS 58.- 8.1 -50
95031090 -- Ostatné UNS 58.- 8.1 -50
950320 - Zmenšené modely, tiež mechanické,

  na zostavovanie, iné ako zaradené
   v položke 950310:

95032010 -- Z plastov UNS 58.- 8.8 -50
95032090 -- Z iných materiálov UNS 58.- 8.8 -50
950330 - Ostatné súpravy stavebníc a staveb-

   né hračky:
95033010 -- Z dreva UNS 58.- 8.2 -50
95033030 -- Z plastov UNS 58.- 8.2 -50
95033090 -- Z iných materiálov UNS 58.- 8.2 -50

- Hračky predstavujúce zvieratá alebo
   iné ako ¾udské bytosti:

95034100 -- Vypchané NAR 52.- 5.6 -50
950349 -- Ostatné:
95034910 --- Z dreva NAR 58.- 7.3 -50
95034930 --- Z plastov NAR 58.- 7.3 -50
95034990 --- Z iných materiálov NAR 58.- 7.3 -50
95035000 - Hudobné nástroje a prístroje ako

  hračky UNS 58.- 7.3 -50
950360 - Skladačky:
95036010 -- Z dreva NAR 60.- 8.4 -50
95036090 -- Ostatné NAR 60.- 8.4 -50
95037000 - Ostatné hračky tvoriace súpravy ale-

   bo zbierky NAR 59.- 8.2 -50
950380 - Ostatné motorové hračky a modely:
95038010 -- Z plastov NAR 54.- 7.4 -50
95038090 -- Z iných materiálov NAR 54.- 7.4 -50
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950390 - Ostatné:
95039010 -- Detské zbrane (hračky) NAR 56.- 8.8 -50

-- Ostatné:
--- Z plastov:

95039032 ---- Nie mechanicky ovládané UNS 56.- 8.8 -50
95039034 ---- Ostatné UNS 56.- 8.8 -50
95039035 --- Z gumy UNS 56.- 8.8 -50
95039037 --- Z textilných materiálov UNS 56.- 8.8 -50

--- Z kovu:
95039051 ---- Miniatúrne modely liate pod tlakom UNS 56.- 8.8 -50
95039055 ---- Ostatné UNS 56.- 8.8 -50
95039099 --- Z ostatných materiálov UNS 56.- 8.8 -50

9504 Potreby na lunaparkové a spoločen-
ské hry, vrátane biliardov, špeciál-
nych stolov pre herne a automatické
zariadenia do kolkární:

95041000 - Obrazové hry (video) použite¾né s te-
  levíznym prijímačom UNS 42.- 7.5 -50

950420 - Biliardy a ich príslušenstvo:
95042010 -- Biliardové stoly (s nohami aj bez nôh) NAR 30.- 5.6 -50
95042090 -- Ostatné UNS 30.- 5.6 -50
950430 - Ostatné hry fungujúce po vhodení

   mince alebo hracej známky, iné ako
   automatické zariadenia do kolkární:

95043010 -- Hry s obrazovkou NAR 32.- 6.6 -50
-- Ostatné hry:

95043030 --- Flipper (mechanická hra) NAR 32.- 6.6 -50
95043050 --- Ostatné NAR 32.- 6.6 -50
95043090 -- Časti a súčasti UNS 32.- 6.6 -50
95044000 - Hracie karty UNS 70.- 8.8 -50
950490 - Ostatné:
95049010 -- Súpravy elektrických pretekárskych autí-

    čok, ktoré majú povahu sú�ažných hier UNS 26.- 7.5 -50
95049090 -- Ostatné UNS 26.- 7.5 -50

9505 Výrobky na slávnosti, karnevaly alebo
na  iné zábavy, vrátane kúzelníckych 
rekvizít a žartovných výrobkov:

950510 - Vianočné výrobky:
95051010 -- Zo skla UNS 27.- 5.2
95051090 -- Z iných materiálov UNS 27.- 5.2
95059000 - Ostatné UNS 41.- 6.9

9506 Výrobky a potreby na telesné cvičenie,
na gymnastiu, atletiku alebo na ostatné
športy (vrátane stolného tenisu) alebo
na hry pod šírym nebom, inde v tejto
kapitole neuvedené ani nezahrnuté;
plavecké a veslárske bazény:
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- Lyže (snehové) a iné lyžiarske potreby:
950611 -- Lyže:
95061110 --- Bežky NAR 6.- 5.4
95061190 --- Ostatné lyže NAR 6.- 5.4
95061200 -- Viazanie na lyže NAR 6.- 5.4 -50
95061900 -- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50

- Vodné lyže, surfingy, windsurfingy
   a iné potreby na vodné športy:

95062100 -- Windsurfingy NAR 70.- 8.8 -50
95062900 -- Ostatné NAR 45.- 5.3 -50

- Golfové palice a ostatné:
95063100 -- Palice, úplné súpravy NAR 70.- 8.8 -50
95063200 -- Loptičky NAR 28.- 6.2 -50
950639 -- Ostatné:
95063910 --- Časti golfových palíc NAR 70.- 8.8 -50
95063990 --- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50
950640 - Výrobky a potreby na stolný tenis:
95064010 -- Rakety, loptičky a sie�ky NAR 26.- 6.1 -50
95064090 -- Ostatné NAR 26.- 6.1 -50

- Tenisové, badmintonové alebo po-
   dobné rakety, tiež bez výpletu:

95065100 -- Tenisové rakety, tiež bez výpletu NAR 70.- 8.8 -50
95065900 -- Ostatné NAR 70.- 8.8 -50

- Lopty a loptičky, iné ako golfové lop-
   tičky alebo loptičky na stolný tenis:

95066100 -- Tenisové loptičky NAR 28.- 6.2 -50
950662 -- Nafukovacie:
95066210 --- Z kože NAR 28.- 6.2 -50
95066290 --- Ostatné NAR 28.- 6.2 -50
950669 -- Ostatné:
95066910 --- Kriketové loptičky a lopty na pólo NAR 28.- 6.2 -50
95066990 --- Ostatné NAR 28.- 6.2 -50
950670 - Korčule a kolieskové korčule, vráta-

   ne obuvi, na ktorú sú korčule pripev-
   nené:

95067010 -- Korčule NAR 70.- 8.8 -50
95067030 -- Kolieskové korčule NAR 70.- 8.8 -50
95067090 -- Časti, súčasti a príslušenstvo UNS 70.- 8.8 -50

- Ostatné:
95069100 -- Výrobky a potreby na gymnastiku

    alebo atletiku NAR 38.- 8.8 -50
950699 -- Ostatné:
95069910 --- Vybavenie na kriket a pólo, iné ako

     lopty NAR 32.- 8.8 -50
95069990 --- Ostatné NAR 32.- 8.8 -50

9507 Rybárske prúty, rybárske háčiky, udice
a ostatné rybárske navijáky; podberáky,
sie�ky na motýle a podobné sie�ky;
umelé návnady (iné ako zaradené v čís-
lach 9208 alebo do 9705) a podobné
lovecké alebo strelecké potreby:

95071000 - Rybárske prúty NAR 17.- 4.8 -50
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950720 - Rybárske háčiky, tiež naviazané na
  nastavce:

95072010 -- Rybárske háčiky nenaviazané NAR 5.- 1.6 -100
95072090 -- Ostatné NAR 5.- 1.6 -100
95073000 - Rybárske navijaky NAR 40.- 7.4 -50
95079000 - Ostatné UNS 35.- 7.4 -50

95080000 Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostat-
né jarmočné atrakcie; kočovné cirkusy,
zverince a divadlá UNS 20.- 5.2 -50
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96. kapitola

Rôzne výrobky

Poznámka

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) ceruzky na kozmetické alebo na toaletné účely (kapitola 33);
b) výrobky kapitoly 66 (napríklad časti a súčasti dáždnikov alebo vychádzkových palíc);
c) bižutéria (číslo 7117);
d) časti a súčasti všeobecne použite¾né v zmysle poznámky 2 triedy XV a podobné výrobky z plastov

(kapitola 39);
e) výrobky kapitoly 82 (nástroje, nožiarsky tovar, príbory) s rukovä�ami alebo s inými čas�ami a súčas�ami

z rezbárskych alebo z formovacích materiálov. Ak sa vybavujú oddelene, patria tieto rukoväte a časti a súčasti
do čísla 9601 alebo 9602;

f) výrobky kapitoly 90 [napríklad rámy na okuliare (číslo 9003)], rysovacie perá (číslo 9017), kefárske výrobky
určené špeciálne na používanie v lekárstve, chirurgii, zubnom lekárstve alebo v zverolekárstve (číslo 9018);

g) výrobky kapitoly 91 (napríklad kryty a skrinky na hodiny a hodinky);
h) hudobné nástroje, ich časti a súčasti a príslušenstvo (kapitola 92);
ij) výrobky kapitoly 93 (zbrane a ich časti a súčasti);
k) výrobky kapitoly 94 (napríklad nábytok, svietidlá);
l) výrobky kapitoly 95 (napríklad hračky, hry, športové potreby);

m) výrobky kapitoly 97 (umelecké diela, zberate¾ské predmety alebo starožitnosti).

2. V zmysle čísla 9602 sa výrazom „rastlinné alebo nerastné rezbárske látky“ rozumejú:
a) tvrdé jadrá, zrnká, škrupiny a orechy a podobné rastlinné rezbárske látky (napríklad rastlinná slonovina

alebo orechy palmy dum);
b) jantár a morská pena, prírodná alebo rekonštituovaná, ako aj gagát a nerastné látky podobné gagátu.

3. V zmysle čísla 9603 sa výrazom „pripravené kefové zväzočky na výrobu kefárskych výrobkov“ rozumejú
nemontované zväzky chlpov, rastlinných vlákien alebo iných materiálov pripravených na výrobu metiel alebo
kief, alebo ktoré na tento účel vyžadujú len ïalšie menšie opracovanie ako zarovnanie alebo zabrúsenie koncov.

4. Výrobky tejto kapitoly, iné ako čísiel 9601 až 9606 alebo 9615, celkom alebo čiastočne z drahých kovov,
plátované drahými kovmi, z drahokamov alebo z polodrahokamov, prírodných, syntetických alebo z rekonšti-
tuovaných kameňov alebo obsahujúce pravé alebo umelo pestované perly, zostávajú zaradené v tejto kapitole.
Čísla 9601 až 9606 a 9615 zahŕňajú výrobky, ktoré majú len jednoduché ozdoby alebo bezvýznamné príslu-
šenstvo z drahých kovov, z kovov plátovaných drahými kovmi (doublé), z pravých alebo z umelo pestovaných
perál, drahokamov alebo z polodrahokamov, umelých alebo z rekonštituovaných kameňov.
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Položka Názov tovaru MJ Všeob. Zmluv. Pref. Colné kvóty
CS clo clo RK
1 2 3 4 5 6 7

9601 Slonovina, kos�, korytnačina, rohovina,
parohy, koraly, perle� a iné živočíšne
rezbárske materiály, opracované a výrob-
ky  z týchto látok (vrátane výrobkov
získaných tvarovaním):

96011000 - Opracovaná slonovina a výrobky zo
   slonoviny UNS 5.- 1.3 -100

960190 - Ostatné:
96019010 -- Prírodný alebo rekonštituovaný koral

    a výrobky z neho UNS 24.- 3.9 -50
96019090 -- Ostatné UNS 24.- 3.9 -50

96020000 Opracované rastlinné alebo nerastné
rezbárske materiály a výrobky z týchto
látok; výrobky tvarované alebo vy-
rezávané z vosku, parafínu, stearínu,
prírodného kaučuku alebo prírodných
živíc, modelovacích materiálov, ako aj
ostatné tvarované alebo vyrezávané vý- 
robky, inde neuvedené ani nezahrnuté;
opracovaná netvrdená želatína (iná ako
čísla 3503) a výrobky z netvrdenej
želatíny UNS 10.- 2.3 -100

9603 Metly a kefy, (vrátane kief tvoriacich
časti strojov, prístrojov alebo vozidiel),
ručné mechanické metly bez motora,
 mopy a oprašovače prachu; pripravené
kefárske zväzočky na výrobu kefárskych
výrobkov; maliarske podložky a valčeky;
gumové stierky, s výnimkou gumových
valčekov:

96031000 - Metly a kefy z prútikov alebo 
   iných rastlinných materiálov zviaza-
   ných do zväzkov, tiež s rúčkou NAR 9.- 3.- -100
- Zubné kefky, kefky a štetce na hole-
   nie, na vlasy, na mihalnice alebo na
   nechty a ostatné kefy na toaletné
    potreby, vrátane tých, ktoré tvoria
    časti prístrojov:

96032100 -- Zubné kefky, vrátane kefiek na zubné
    protézy NAR 36.- 7.1

960329 -- Ostatné:
96032910 --- Holiace štetky NAR 28.- 7.1
96032930 --- Kefy na vlasy NAR 28.- 7.1
96032990 --- Ostatné NAR 28.- 7.1
960330 - Štetce a kefy pre umelcov, štetce na

   písanie a podobné štetce na nanáša-
   nie kozmetických výrobkov:

96033010 -- Štetce a kefy pre umelcov, štetce na
    písanie NAR 24.- 4.5
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96033090 -- Štetce na nanášanie kozmetických
    výrobkov NAR 24.- 4.5

960340 - Maliarske, natieračské, lakovacie alebo
  lebo podobné kefy a štetce (iné ako
  položky 960330); maliarske podložky
  (podušky) a valčeky:

96034010 -- Maliarske, natieračské, lakovacie 
    alebo podobné kefy a štetce NAR 24.- 2.1

96034090 -- Maliarske podložky (vankúšiky) a val-
    čeky NAR 24.- 2.1

96035000 - Ostatné kefy ktoré tvoria časti strojov, 
   prístrojov alebo vozidiel NAR 17.- 4.8

960390 - Ostatné:
96039010 -- Ručné mechanické metly, iné ako

    motorové NAR 22.- 4.9
-- Ostatné:

96039091 --- Kefy a zametacie kefy na čistenie ulíc
     alebo pre domácnos�, vrátane kief na 
     šaty alebo na topánky; kefy na česanie
     a umývanie zvierat NAR 22.- 4.9

96039099 --- Ostatné NAR 22.- 4.9

96040000 Ručné sitá a riečice NAR 9.- 3.- -100

96050000 Cestovné súpravy na osobnú toaletu,
šitie, alebo čistenie obuvi, alebo odevov NAR 31.- 6.4 -50

9606 Gombíky, stláčacie gombíky, formy
na gombíky a ostatné časti a súčasti
gombíkov alebo stláčacích gombíkov;
gombíkové polotovary:

96061000 - Stláčacie gombíky, zaklápacie gombíky, 
   patentky a ich časti a súčasti UNS 14.- 4.3 -50
- Gombíky:

96062100 -- Z plastov, nepotiahnuté textilnými
    materiálmi UNS 14.- 4.3 -50

96062200 -- Zo základného kovu, nepotiahnuté
    textilnými materiálmi UNS 14.- 4.3 -50

96062900 -- Ostatné UNS 14.- 4.3 -50
96063000 - Formy na gombíky a ostatné časti a sú-

   súčasti gombíkov; gombíkové poloto-
   vary UNS 14.- 4.3 -50

9607 Zipsy a ich časti a súčasti:

- Zipsy:
96071100 -- S článkami zo základného kovu NAR 19.- 5.2 -50
96071900 --Ostatné NAR 19.- 5.2 -50
960720 - Časti  a súčasti:
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96072010 -- Zo základného kovu, vrátane úzkych
    pásikov vybavených článkami zo zá-
    kladného kovu NAR 19.- 5.2 -50

96072090 -- Ostatné NAR 19.- 5.2 -50

9608 Gu¾ôčkové perá; popisovače, značko-
vače a zvýrazňovače s plsteným hro-
tom alebo s iným pórovitým hrotom;
plniace perá, rysovacie perá a iné perá;
rydlá na rozmnožovače; patentné ceruz-
ky; rúčky na pero, rúčky na ceruzku a
podobné výrobky; časti a súčasti týchto
výrobkov, vrátane ochranných krytov
a príchytiek, s výnimkou výrobkov 
čísla  9609:

960810 - Gu¾ôčkové perá:
96081010 -- Na tekutý atrament NAR 14.- 4.3 -50

-- Ostatné:
96081030 --- S telom alebo klobúčikom z dra-

     hých kovov, plátované alebo po-
     tiahnuté drahými kovmi NAR 14.- 4.3 -50
--- Ostatné:

96081091 ---- S vymenite¾nou náplňou NAR 14.- 4.3 -50
96081099 ---- Ostatné NAR 14.- 4.3 -50
96082000 - Popisovače, značkovače a zvýrazňo-

   vače s plsteným hrotom alebo iným
   pórovitým hrotom NAR 14.- 4.3 -50
- Plniace perá, rysovacie perá a iné perá:

96083100 -- Na rysovanie tušom NAR 14.- 4.3 -50
960839 -- Ostatné:
96083910 --- S telom alebo klobúčikom z drahých

     kovov, plátované alebo potiahnuté
     drahými  kovmi NAR 14.- 4.3 -50

96083990 --- Ostatné NAR 14.- 4.3 -50
96084000 - Patentné ceruzky NAR 14.- 4.3 -50
96085000 - Súpravy výrobkov patriace najmenej

   do dvoch predchádzajúcich položiek NAR 14.- 4.3 -50
960860 - Náhradné náplne do gu¾ôčkových

   pier skladajúce sa z gu¾ôčkového hrotu
   a zásobníka náplne:

96086010 -- S tekutým atramentom NAR 14.- 4.3 -50
96086090 -- Ostatné NAR 14.- 4.3 -50

- Ostatné:
96089100 -- Písacie perá a špičky na perá NAR 34.- 1.3 -100
960899 -- Ostatné:
96089910 --- Rúčky na perá, držadlá na ceruzky

     a podobné rúčky a držadlá NAR 14.- 4.3 -50
--- Ostatné:

* 96089992 ---- Z kovu UNS 14.- 4.3 -50
* 96089998 ---- Ostatné UNS 14.- 4.3 -50

9609 Ceruzky (iné ako čísla 9608), tuhy, pa-
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stelky, kresliace uhle, kriedy na písanie
alebo kreslenie a krajčírske kriedy:

960910 - Ceruzky a pastelky s tuhou v pevnom 
   plášti:

96091010 -- S tuhou z grafitu NAR 10.- 3.4 -100
96091090 -- Ostatné NAR 10.- 3.4 -100
96092000 - Tuhy do ceruziek alebo do patentných

   ceruziek, čierne alebo farebné NAR 10.- 3.4 -100
960990 - Ostatné:
96099010 -- Pastelky a kresliace uhle NAR 32.- 7.1 -50
96099090 -- Ostatné UNS 32.- 7.1 -50

96100000 Bridlicové tabu¾ky a tabule na písanie
alebo na kreslenie, tiež zarámované UNS 68.- 8.8 -50

96110000 Dátovacie, pečatiace alebo číslovacie
a podobné (vrátane strojčeov na tlač 
alebo na vytláčanie štítkov), ručné
sádzadlá a malé ručné tlačiace 
súpravy, obsahujúce takéto sádzadlá NAR 8.- 2.1 -100

9612 Pásky do písacích strojov a podobné
farbiace pásky napustené tlačiarenskou
skou čerňou alebo inak pripravené na
zanechanie odtlačkov, tiež na ciev-
kach alebo v kazetách; farbiace po-
dušky aj napustené, tiež v škatu¾kách:

961210 - Farbiace pásky:
96121010 -- Z plastov UNS 26.- 6.1 -50
96121020 -- Z chemických vlákien (netkaných),

    s priemerom menším ako 30mm, 
    trvale zamontované v plastových 
    alebo kovových kazetách druhov
    používaných v automatických písa-
    cích strojoch, automatických zaria-
    deniach na spracovanie údajov a
     ostatných strojoch UNS 26.- 6.1 -50

96121080 -- Ostatné UNS 26.- 6.1 -50
96122000 - Farbiace na pečiatky UNS 12.- 3.9 -50

9613 Zapa¾ovače cigariet a iné zapa¾ovače, tiež
mechanické alebo elektrické, ich časti
a súčasti, s výnimkou  kamienkov
a knôtov:

96131000 - Plynové vreckové zapa¾ovače znovu
  nenaplnite¾né NAR 28.- 6.2 -50

961320 - Plynové vreckové zapa¾ovače znovu
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   naplnite¾né:
96132010 -- S elektrickým zapa¾ovacím systémom NAR 28.- 6.2 -50
96132090 -- S iným zapa¾ovacím systémom NAR 28.- 6.2 -50
96133000 - Stolové zapa¾ovače NAR 28.- 6.2 -50
96138000 - Ostatné zapa¾ovače NAR 28.- 6.2 -50
96139000 - Časti a súčasti UNS 28.- 6.2 -50

9614 Fajky  (vrátane fajkových hláv), ciga-
rové alebo cigaretové špičky a ich časti
a súčasti:

961420 - Fajky a fajkové hlavy:
96142020 -- Hrubotvarované bloky (polotovary)

    z dreva alebo z koreňa, na výrobu fajok NAR 7.- 2.4 -100
96142080 -- Ostatné NAR 7.- 2.4 -100
96149000 - Ostatné NAR 7.- 2.4 -100

9615 Hrebene na vlasy, hrebene do vlasov,
sponky do vlasov a podobné výrobky;
vlásenky, pripínadlá, natáčky na vlasy
a podobné výrobky na účesy, iné ako
zaradené do čísla 8516, a ich časti a
súčasti:

- Hrebene na vlasy, hrebene do vlasov,
   sponky do vlasov a podobné výrobky:

96151100 -- Z tvrdej gumy alebo z plastov NAR 11.- 3.3 -100
96151900 -- Ostatné NAR 11.- 3.6 -100
96159000 - Ostatné UNS 40.- 7.- -50

9616 Toaletné rozprašovače, ich rozprašo-
vacie zariadenia a hlavy na ne;  labu-
tienky a pudrovadlá na nanášanie
kozmetických alebo toaletných prí-
pravkov:

961610 - Toaletné rozprašovače, ich rozprašo-
  vacie zariadenia a hlavy na ne:

96161010 -- Toaletné rozprašovače UNS 12.- 3.4 -100
96161090 -- Rozprašovacie zariadenia a hlavy na ne UNS 12.- 3.4 -100
96162000 - Labutienky a pudrovadlá na nanáša-

  nie kozmetických alebo toaletných
  prípravkov UNS 37.- 6.2 -50

961700 Vákuové f¾aše a iné vákuové nádoby,
kompletné s puzdrom; ich časti a súčasti
okrem sklenených vložiek:

- Vákuové f¾aše a ostatné vákuové ná-
   doby vrátane obalu, s kapacitou:

96170011 -- Nepresahujúcou 0,75 litra NAR 46.- 7.8
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96170019 -- Presahujúcou 0,75 litra NAR 46.- 7.8
96170090 - Časti a súčasti, iné ako sklenené vložky UNS 46.- 7.8

96180000 Krajčírske panny, figuríny a podobné
výrobky; automaty a oživené scény  do
výkladných skríň NAR 26.- 5.5 -50
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97. kapitola

Umelecké diela, zberate¾ské predmety a starožitnosti

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) poštové známky, kolky, poštové ceniny a pod., neopečiatkované, ktoré majú alebo sú určené na to, aby mali

výplatnú hodnotu v krajine určenia (kapitola 49);
b) ma¾ované plátna na divadelné dekorácie, na ateliérové pozadia alebo na podobné účely (číslo 5907), ak ich

nemožno zaradi� do čísla 9706;
c) pravé alebo umelo vypestované perly, drahokamy a polodrahokamy (čísla 7101 až 7103).

2. V zmysle čísla 9702 sa výrazom „pôvodné rytiny, tlače a litografieő rozumejú čierne alebo farebné odtlačky
bezprostredne obtiahnuté z jednej alebo z viacerých dosiek, ktoré umelec vypracoval celé ručne, pričom nezáleží
na použitej technike alebo na materiáli s výnimkou akéhoko¾vek mechanického alebo fotomechanického
postupu.

3. Do čísla 9703 nepatria sériovo vyrábané reprodukcie alebo tradičné remeselné ručné práce obchodnej povahy,
aj keï takéto predmety navrhli alebo vytvorili umelci.

4. a) S výhradou poznámok 1, 2 a 3 predmety, ktoré by mohli patri� tak do tejto kapitoly, ako aj do iných kapitol
nomenklatúry, zaradia sa do tejto kapitoly.

b) Predmety, ktoré by mohli patri� tak do čísla 9706, ako aj do čísiel 9701 až 9705, zaradia sa do čísiel 9701
až 9705.

5. Rámy, do ktorých sú vsadené obrazy, ma¾by, kresby, koláže alebo podobné obrázky, rytiny, tlače alebo litografie,
sa zaradia s týmito predmetmi, ak svojou povahou a hodnotou zodpovedajú týmto predmetom. Rámy, ktorých
druh a hodnota nezodpovedajú uvedenému opisu, sa zaraïujú samostatne.
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9701 Obrazy, ma¾by a kresby zhotovené
celkom ručne, okrem výkresov čísla
4906 a ručne ma¾ovaných alebo ozdobe-
ných priemyselných výrobkov; koláže
a podobné obrázky:

97011000 - Obrazy, ma¾by a kresby NAR bez cla bez cla
97019000 - Ostatné NAR 70.- 8.8 -50

97020000 Pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pô-
vodné litografie NAR bez cla bez cla

97030000 Pôvodné sochy a súsošia z akéhoko¾vek
materiálu NAR bez cla bez cla

97040000 Poštové známky, kolky, odtlačky poš-
tových pečiatok, obálky prvého dňa,
poštové celiny a podobné výrobky,
opečiatkované alebo neopečiatkova-
né, ale nemajúce výplatnú hodnotu
v krajine určenia UNS bez cla bez cla

97050000 Zbierky a zberate¾ské predmety zoolo-
gickej, botanickej, mineralogickej
anatomickej, historickej, archeologickej,
paleontologickej, etnografickej alebo
numizmatickej hodnoty NAR bez cla bez cla

97060000 Starožitnosti, staršie ako 100 rokov NAR bez cla bez cla
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Príloha č. 2
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

ZOZNAM colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót v roku 1997

Por. č.
colnej
kvóty

Položka colného
sadzobníka

Ročná
colná kvóta

Merná
jednotka

Colná sadzba (%)
v rámci colnej
kvóty

Prístup na trh/
Platnosť do

1 2 3 4 5 6
1 0102 90     30 (1)/-
  0201     30 (1)/-
  0202 2984 t 30 (1)/-
2 0103 92     25 (1)/-
  0203 7820 t 30 (1)/-
3 ex0104     5 (1)/-
  ex0204 128 t 20 (1)/-
4 ex0207 2896 t 24 (1)/-
5 021020     30 (2)/-
  ex0210 90 550 t 24 (2)/-
6 0402 10     30 (1)/-
  0402 21     31 (1)/-
  0402 29 652 t 35 (1)/-
7 0403 10 2374 t 10 (2)/-
8 0405 811 t 32 (1)/-
9 ex0701 90 11 040 t 50 (1)/-
10 ex0806 10 3 212 t 28 (1)
11 1108 11     53,2 (2)/-
  1108 12     55,6 (2)/-
  1108 13 820 t 63,4 (2)/-
12 1205 00 90 3220 t 20 (1)/-
13 ex!206 2 020 t 10 (2)/-
14 1512 11     18 (2)/-
  1512 19 1 140 t 19 (2)/-
15 1514 1 176 t 20 (1)/-
16 1517 10     20 (2)/-
  151790 4260 t 10 (2)/-
17 ex!702 75 t 50 (2)/-
18 1902 11     12 (2)/-
  1902 19     12 (2)/-
  1902 20     12 (2)/-
  1902 30 1 152 t 10 (2)/-
19 210500 307 t 11 (2)/-
20 2202 10 10 160 t 11 (2)/-
21 2204 2280 t 25 (1)/-
1 2 3 4 5 6
22 2207 10 656 t 70 (1)/-
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23 2208 90 4590 t 56 (2)/-
24 3505 10 1 176 t 52 (2)/-
25 0105 11 11 590 000 ks nulová -/31. 12. 1997
26 0105 12 00 20000 ks nulová -/31. 12. 1997
27 0105 19 20 20000 ks nulová -/31. 12. 1997
28 0105 19 90 15000 ks nulová -/31. 12. 1997
29 040700 11 150 000 ks nulová -/31. 12. 1997
30 1001 90 99 165 000 x) t nulová -/30. 6. 1997
31 1002 00 00 50 000 x) t nulová -/30. 6. 1997
32 1003 00 90 165 000 x) t nulová -/30. 6. 1997
33 1104 20 000 x) t nulová -/30. 6. 1997
34 1703 90 00 20000 t 6 -/31. 12. 1997
  5301 10        
35 5301 21 6000 t nulová -/31. 12. 1997
36 2804 69 00 1 500 t nulová -/31. 12. 1997
37 2921 41 00 6000 t nulová -/31. 12. 1997
  7005 10        
38 700521        
  7005 29 1 500 000 m2 nulová -/31. 12. 1997

ex0104 – 0104 10 30, 0104 10 80
ex0204 – 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43
ex0207 – len pri položkách Gallus domesticus
ex0210 90 – 0210 90 11, 0210 90 19, 0210 90 21, 0210 90 29, 0210 90 60
ex0701 90 – 0701 90 10, 0701 90 90
ex0806 10 – 0806 10 93, 0806 10 95, 0806 10 97,
ex1206 – 1206 00 91, 1206 00 99
ex1702 – 1702 30, 1702 40

stĺpec 6: (1) – minimálny prístup na trh
(2) – bežný prístup na trh
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Príloha č. 3
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

ZOZNAM rozvojových krajín

Albánsko Irak Panama
Alžírsko Irán Papua-Nová Guinea
Antigua a Barbadua Jamajka Paraguaj
Argentína Jordánsko Peru
Arménsko Južná Afrika Pobrežie Slonoviny
Azerbajdžan Južná Kórea Rusko
Bahamy Kamerun Salvádor
Bahrajn Katar Saudská Arábia
Barbados Kazachstan Senegal
Belize Keňa Severná Kórea
Bielorusko Kirgizsko Seychely
Bolívia Kolumbia Singapur
Bosna a Hercegovina Kongo Spojené arabské emiráty
Brazília Kostarika Srí Lanka
Brunej Darussalam Kuba Surinam
Cyprus Kuvajt Svätá Lucia
Čína Libanon Svätý Krištof a Nevis
Dominika Líbya Svätý Vincent a Grenadiny
Dominikánska republika Macedónsko Svazijsko
Egypt Malajzia Sýria
Ekvádor Malta Tadžikistan
Fidži Maroko Thajsko
Filipíny Marshallove ostrovy Tonga
Gabun Maurícius Trinidad a Tobago
Ghana Mexiko Tunisko
Grenada Mikronézia Turkménsko
Gruzínsko Moldavsko Ukrajina
Guatemala Mongolsko Uruguaj
Guyana Namíbia Uzbekistan
Honduras Nauru Venezuela
Chile Nigéria Vietnam
Chorvátsko Nikaragua Zimbabwe
India Omán
Indonézia Pakistan
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Príloha č. 4
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

ZOZNAM najmenej rozvinutých krajín

Afganistan Kambodža Rwanda
Angola Kapverdy Sierra Leone
Bangladéš Kiribati Somálsko
Benin Komory Stredoafrická republika
Bhután Laos Sudán
Botswana Lesotho Svätý Tomáš a Princov ostrov
Burkina Faso Libéria Šalamúnove ostrovy
Burundi Madagaskar Tanzánia
Čad Malawi Togo
Džibutsko Maledilvy Tuvalu
Eritrea Mali Uganda
Etiópia Mauretánia Vanuatu
Gambia Mozambik Zair
Guinea Myanmar Zambla
Gulnea-Blssau Nepál Západná Samoa
Haiti Niger
Jemen Rovníková Guinea
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Príloha č. 5
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA zmluvných colných sadzieb vybraných tovarov na rok 1997

Položka colného sadzobníka Dočasná zmluvná colná sadzba (%) Platnosť do
ex2826 1 1 00 nulová 31. 12. 1997
ex2833 29 90 nulová 31. 12. 1997
ex29157030 3 31. 12. 1997
ex2917 13 00 nulová 31. 12. 1997
ex291829 90 3,2 31. 12. 1997
ex2920 90 80 nulová 31. 12. 1997
ex2927 00 00 nulová 31. 12. 1997
ex3905 30 00 nulová 31. 12. 1997
ex5404 10 90 nulová 31. 12. 1997
ex5506 30 00 nulová 31. 12. 1997
ex9201 10 10 15 31. 12. 1997
ex9201 10 90 15 31. 12. 1997
ex9201 20 00 10 31. 12. 1997
ex9201 90 00 10 31. 12. 1997
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Príloha č. 6
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

Dočasná úprava colnej sadzby a colnej kvóty na dovoz vína v roku 1997

Položka colného Dočasná colná kvóta Merná Colná sadzba (%) Platnosť do
sadzobníka jednotka v rámci colnej kvóty
2204 29 100 000 hl 25 30. 9. 1997
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1) § 3 až 6 a príloha č. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb.
o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného
cla.

x) Vrátane dovozov realizovaných v období medzi 15. novembrom až 31. decembrom 1996 podľa
nariadenia vlády  Slovenskej republiky č. 318/1996 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
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