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44

VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 19. februára 1999,
ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona č. 129/1998 Z. z. o
zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1
Zaraďovanie sledovaných chemických látok do skupín

(1) Sledované chemické látky sa zaraďujú podľa medzinárodného Dohovoru o zákaze vývoja,
výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení1) (ďalej len „dohovor“) do týchto
skupín:

a) vysoko rizikové chemické látky (zoznam 1 prílohy k dohovoru),

b) rizikové chemické látky (zoznam 2 prílohy k dohovoru),

c) menej rizikové chemické látky (zoznam 3 prílohy k dohovoru),
(ďalej len „zoznam 1, 2 a 3“).

(2) Kritériá zaraďovania sledovaných chemických látok do skupín uvedených v odseku 1 určuje
Smernica pre zoznamy chemických látok prílohy k dohovoru.

§ 2
Vedenie evidencie sledovaných chemických látok

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba vedie evidenciu o množstve používanej sledovanej
chemickej látky uvedenej v prílohe k dohovoru v zoznamoch 1, 2 alebo 3 podľa vzoru tlačiva
uvedeného v prílohe č. 1.

(2) Evidencia podľa odseku 1 sa vedie tak, aby sa údaje v nej uvedené nedali dodatočne zmeniť.
Chybné údaje sa opravia tak, aby pôvodný zápis zostal čitateľný. Pri evidencii sledovaných
chemických látok, ktorá sa vedie podľa zoznamov 1, 2 a 3 prílohy k dohovoru, sa toxické chemické
látky a prekurzory vedú oddelene.

(3) Evidencia sa uschováva päť rokov od skončenia používania sledovaných chemických látok u
užívateľa, potom sa archivuje.

(4) Súčasťou evidencie sledovaných chemických látok je žiadosť o udelenie povolenia na
používanie vysoko rizikových chemických látok. Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 2, vzory
žiadostí o licenciu na dovoz alebo vývoz vysoko rizikovej chemickej látky sú uvedené v prílohách č.
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3 a 4 a vzor žiadosti o povolenie na tranzit vysoko rizikovej chemickej látky je uvedený v prílohe č.
5.

(5) Súčasťou evidencie sledovaných chemických látok sú vyplnené deklaračné tlačivá.

§ 3
Množstvá vysoko rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma

predkladaných deklarácií

(1) Deklaračná povinnosť vysoko rizikových chemických látok sa vzťahuje na

a) objekt, v ktorom sa vysoko rizikové chemické látky používajú v množstvách väčších ako 100 g
jednotlivej látky za kalendárny rok v jednom objekte,

b) dovoz a vývoz akejkoľvek vysoko rizikovej chemickej látky v akomkoľvek množstve a na zmesi,
ktoré obsahujú akúkoľvek vysoko rizikovú chemickú látku v akejkoľvek koncentrácii, dovážané
na územie Slovenskej republiky alebo vyvážané z územia Slovenskej republiky v akomkoľvek
množstve.

(2) Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VI dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 6.

§ 4
Množstvá rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma

predkladaných deklarácií

(1) Deklaračná povinnosť rizikových chemických látok sa vzťahuje na

a) objekt, v ktorom sa používa riziková chemická látka uvedená v zozname 2 prílohy k dohovoru1)

1. vo väčšom množstve ako 1 kg rizikovej chemickej látky označenej (*) v zozname 2 časti A,

2. vo väčšom množstve ako 100 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti A,

3. vo väčšom množstve ako 1 000 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti B,

b) na dovoz a vývoz rizikových chemických látok uvedených v zozname 2 prílohy k dohovoru1)

1. vo väčšom množstve ako 100 g rizikovej chemickej látky označenej (*) v zozname 2 časti A
alebo vo väčšom množstve ako 1 000 g zmesi obsahujúcej túto látku s väčšou hmotnostnou
koncentráciou ako 10 %,

2. vo väčšom množstve ako 10 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti A alebo
vo väčšom množstve ako 100 kg zmesi obsahujúcej aspoň jednu takúto látku s väčšou
hmotnostnou koncentráciou ako 10 %,

3. vo väčšom množstve ako 100 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti B alebo
vo väčšom množstve ako 1 000 kg zmesi obsahujúcej aspoň jednu takúto látku s väčšou
hmotnostnou koncentráciou ako 10 %.

(2) Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VII dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 7.

§ 5
Množstvá menej rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma

predkladaných deklarácií

(1) Deklaračná povinnosť menej rizikových chemických látok sa vzťahuje na

a) objekt, v ktorom sa používa menej riziková chemická látka uvedená v zozname 3 k dohovoru vo
väčších množstvách ako 30 t menej rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 3 k dohovoru,

b) dovoz a vývoz menej rizikových chemických látok uvedených v zozname 3 k dohovoru1) vo
väčšom množstve ako 3 t čistej menej rizikovej chemickej látky alebo vo väčšom množstve ako
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12 t zmesi obsahujúcej aspoň jednu takúto látku s väčšou hmotnostnou koncentráciou ako 25
%.

(2) Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VIII dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 8.

§ 6
Množstvá konkrétnych organických chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a

forma predkladaných deklarácií

(1) Deklaračná povinnosť sa vzťahuje na objekty, v ktorých sa vyrábajú konkrétne organické
chemické látky vo väčších množstvách ako

a) 30 t jednotlivej konkrétnej organickej chemickej látky obsahujúcej fosfor, síru alebo fluór za
kalendárny rok v jednom závode,

b) 200 t konkrétnych organických chemických látok za kalendárny rok v jednom závode.

(2) Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti IX dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 9.

§ 7
Obsah a forma predkladaných deklarácií chemických látok na potláčanie nepokojov

Obsah deklarácií podľa článku III ods.1 písm. e) dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 10.

§ 8
Obmedzenia vzťahujúce sa na používanie vysoko rizikových chemických látok

(1) Právnické osoby môžu používať vysoko rizikové chemické látky len v

a) jednoúčelovom nízkotonážnom objekte na výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo
ochranné účely, pričom výrobu v objekte možno uskutočňovať v reakčných nádobách na
výrobných linkách, ktorých konfigurácia nie je prispôsobená nepretržitému pracovnému
režimu, pričom objem jednotlivých reakčných nádob neprevyšuje 100 litrov a celkový objem
všetkých reakčných nádob s väčším objemom ako 5 litrov neprevyšuje 500 litrov,

b) objekte, v ktorom sa vyrábajú tieto látky na ochranné účely v úhrnnom množstve
neprevyšujúcom 10 kg za rok,

c) iných objektoch, v ktorých sa vyrábajú tieto látky na výskumné, zdravotnícke alebo
farmaceutické účely v množstve do 10 kg za rok v jednom objekte,

d) laboratóriách na výskumné, zdravotnícke a farmaceutické účely, nie však na ochranné účely, v
úhrnnom množstve menšom ako 100 g za rok v jednom objekte.

(2) Výrobu vysoko rizikových chemických látok na výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo
ochranné účely v jednoúčelovom nízkotonážnom objekte možno uskutočňovať na celom území
Slovenskej republiky iba v jednom objekte.

(3) Výrobu vysoko rizikových chemických látok na ochranné účely možno uskutočňovať na
celom území Slovenskej republiky iba v jednom objekte.

(4) Zmesi obsahujúce vysoko rizikové chemické látky v akomkoľvek množstve možno dovážať len
z členských štátov dohovoru a vyvážať len do členských štátov dohovoru.

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
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Ľudovít Černák v. r.
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VEDENIE EVIDENCIE LÁTOK UVEDENÝCH V DOHOVORE O ZÁKAZE VÝVOJA, VÝROBY, HROMADENIA
 A POUŽITIA CHEMICKÝCH ZBRANÍ A O ICH ZNIČENÍ

Zoznam 1 (2, 3)

Názov sledovanej chemickej látky: ................................................                          CAS: ....................................................

Jednotka evidovaného množstva: .................................................

Číslo evidenčného listu: ...............................................................
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k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Por. číslo
záznamu

Dátum
zápisu

Druh a číslo
dokladu Príjem Výdaj Zásoba Dodávate¾

(názov, sídlo, IČO)
Príjemca

(názov, sídlo, IČO)

Podpis
príjemcu
(výdajcu),
rodné číslo

Účel, na ktorý
bola

látka používaná

Poznám-
ka
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Žiados�
 o vydanie povolenia na používanie vysoko rizikovej chemickej látky

Príloha č. 2
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Došlo dňa:

Číslo konania:

Pridelené:

Kontroloval:

Schválil:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor pre kontrolu zákazu chemických zbraní

Mierová 19

827 15 Bratislava

A. Údaje o žiadate¾ovi (právnickej osobe)

Názov — obchodné meno

Sídlo

Právna forma

IČO

Telefón
Fax
E-mail

B. Členovia štatutárneho orgánu

Meno, priezvisko Trvalý pobyt Rodné
číslo

Štátne
občianstvo

Spôsob konania

Zodpovedný zástupca — prokurista

Meno, priezvisko Trvalý pobyt Rodné
číslo

Štátne
občianstvo

Spôsob konania

Strana 362 Zbierka zákonov č. 44/1999 Čiastka 19
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C. Účel a spôsob používania vysoko rizikovej chemickej látky

1. Vývoj

2. Výroba

3. Spracovanie

4. Spotreba

5. Držanie

 6. Prevod

 7. Dovoz

 8. Vývoz

 9. Tranzit

10. Iné

D. Špecifikácia vysoko rizikovej chemickej látky

Názov látky Množstvo látky Účel a spôsob používania Konečné určenie

E. Účel a charakteristika výroby vysoko rizikovej chemickej látky

1. Jednoúčelový nízkotonážny objekt

2. Objekt na ochranné účely

3. Objekt na výskumné účely 6. Laboratórium na ochranné účely

4. Objekt na zdravotnícke účely 7. Laboratórium na zdravotnícke účely

5. Objekt na farmaceutické účely 8. Laboratórium na farmaceutické účely

9. Iný objekt na výskumné účely nevyrábajúci vysoko rizikové chemické látky

F. Navrhovaná doba platnosti povolenia

Prílohy (špecifikácia dokladov pod¾a § 13 ods. 3 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).

Dátum Podpis oprávnenej osoby
  Odtlačok pečiatky

Čiastka 19 Zbierka zákonov č. 44/1999 Strana 363
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Žiados� o licenciu na vývoz
Licenčný odbor vysoko rizikovej chemickej látky
Mierová 19 

827 15 Bratislava

Príloha č. 3
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Došlo dňa:

Číslo konania:

Pridelené:

Kontroloval:

Schválil:

Chemický
názov

Registračné číslo
Chemical abstract service
C A S

1. Názov a adresa slovenského vývozcu

  IČO

2. Názov a adresa zahraničného zmluvného partnera

  Telefón/fax/e-mail

3. Názov a adresa konečného užívate¾a (IČO)

  Štát
  Telefón/fax/e-mail 

4. Názov a adresa výrobcu

  IČO
  Telefón/fax/e-mail

5. Colný úrad rozhodujúci o prepustení 6. Miesto colného konania

7. Číslo a dátum vydania povolenia na používanie
  vysoko rizikových chemických látok

8. Podrobný opis látky
  (obchodný názov, technológia výroby)

Klasifikačné
číslo
(ECCN)

Položka
colného
sadzobníka

Množstvo
   —
jednotka

Hodnota

(mena)

Celkové množstvo a hodnota

Strana 364 Zbierka zákonov č. 44/1999 Čiastka 19
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 9. Umiestnenie (spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás)

10. Cie¾ vývozu

11. Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Umožním kontrolu orgánom štátnej správy. Som si

   vedomý, že porušenie podmienok na vývoz v zmysle § 19 až 24 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze che-

   mických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno postihova� pod¾a § 41 ods. 1 písm. a)

   a b) zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Navrhovaná doba platnosti licencie

Podpis a odtlačok pečiatky vývozcu

Meno a priezvisko (strojom)

Podpis a odtlačok pečiatky výrobcu

Meno a priezvisko (strojom)

            

               Dátum

13. Zodpovedný zástupca vývozcu
   (meno, priezvisko)

Rodné číslo

Telefón

Fax

E-mail

14. Príloha  (špecifikácia dokladov pod¾a § 21 ods. 4
        zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze che-
        mických zbraní a o zmene a doplnení
        niektorých zákonov)

Čiastka 19 Zbierka zákonov č. 44/1999 Strana 365
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Žiados� o licenciu na dovoz
Licenčný odbor vysoko rizikovej chemickej látky
Mierová 19 

827 15 Bratislava

Došlo dňa:

Číslo konania:

Pridelené:

Kontroloval:

Schválil:

1. Názov a adresa slovenského dovozcu

  IČO
  Telefón/fax/e-mail

2. Názov a adresa zahraničného zmluvného partnera

  Telefón/fax/e-mail

3. Názov a adresa konečného užívate¾a (IČO)

  
  Telefón/fax/e-mail 

4. Názov a adresa výrobcu, štát pôvodu

  
  Telefón/fax/e-mail

5. Colný úrad rozhodujúci o prepustení 6. Miesto colného konania

7. Číslo a dátum vydania povolenia na používanie
  vysoko rizikových chemických látok

8. Podrobný opis látky
  (obchodný názov, technológia výroby)

Klasifikačné
číslo
(ECCN)

Položka
colného
sadzobníka

Množstvo
   —
jednotka

Hodnota

(mena)

Celkové množstvo a hodnota

Príloha č. 4
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Chemický
názov

Registračné číslo
Chemical abstract service
C A S

Strana 366 Zbierka zákonov č. 44/1999 Čiastka 19
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 9. Umiestnenie (spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás)

10. Cie¾ dovozu

11. Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Umožním kontrolu orgánom štátnej správy. Som si 

   vedomý, že porušenie podmienok na dovoz v zmysle § 19 až 24 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze che-

   mických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno postihova� pod¾a § 41 ods.1 písm. a)

   a b) zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Navrhovaná doba platnosti licencie

Podpis a odtlačok pečiatky zmluvného zahraničného
partnera

Meno a priezvisko (strojom)

Podpis a odtlačok pečiatky konečného užívate¾a

Meno a priezvisko (strojom)

            
               Dátum

13. Zodpovedný zástupca dovozcu
   (meno, priezvisko)

Rodné číslo

Telefón

Fax

E-mail

14. Zodpovedný zástupca dovozcu
   (meno, priezvisko)

Rodné číslo

Telefón

Fax

E-mail

15. Príloha   (špecifikácia dokladov pod¾a § 21 ods. 4 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní
         a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Čiastka 19 Zbierka zákonov č. 44/1999 Strana 367
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

DynamicResources\675409be-2e81-46bf-9032-c39664e9a6d8_5.pdf

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Žiados� o povolenie na tranzit
Odbor pre kontrolu zákazu chemických zbraní (Žiados� o povolenie na zmenu trasy tranzitu)

Mierová 19 vysoko rizikovej chemickej látky
827 15 Bratislava
 

Došlo dňa:

Číslo konania:

Pridelené:

Kontroloval:

Schválil:

1. Názov a adresa prepravcu

  Štát
  Telefón
  Fax
  E-mail

2. Colný úrad určený ako miesto začiatku tranzitu cez územie Slovenskej republiky

3. Colný úrad určený ako miesto konca tranzitu cez územie Slovenskej republiky

4. Podrobný opis látky
  (obchodný názov, technológia výroby)

Klasifikačné
číslo
(ECCN)

Položka
colného
sadzobníka

Množstvo
   —
jednotka

Hodnota

(mena)

Celkové množstvo a hodnota

Príloha č. 5
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Chemický
názov

Registračné číslo
Chemical abstract service
C A S
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5. Spôsob prepravy a vymedzenie prepravnej trasy

6. Žiados� o povolenie zmeny miesta začiatku alebo konca tranzitu a jej dôvod

7. Navrhovaná doba platnosti povolenia

8. Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Umožním kontrolu orgánom štátnej správy. Som si

   vedomý, že porušenie podmienok na tranzit v zmysle § 25 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemic-

   kých zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno postihova� pod¾a § 41 ods. 1 písm. a)

   a b) zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Prílohy  (špecifikácia dokladov pod¾a § 25 ods. 2 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní
        a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
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Príloha č. 6
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

DynamicResources\675409be-2e81-46bf-9032-c39664e9a6d8_6.pdf

Prvotná deklaračná identifikácia chemikálií a objektov pod¾a zoznamu 1

Tlačivo C-1: Prvotná deklarácia existujúcich objektov pod¾a zoznamu 1

Označte, ktoré z nasledujúcich položiek sa deklarujú.

Jednoúčelový nízkotonážny objekt (JNO):

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

(Skompletizujte prílohu I k tlačivu C deklarovaných JNO a prílohu II k tlačivu C ostatných objektov zo zoznamu 1.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.

Príloha č. 6
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Deklaračná identifikácia chemikálií a objektov pod¾a zoznamu 1

Tlačivo C-2: Prvotná deklarácia nových objektov pod¾a zoznamu 1

Označte, ktoré z nasledujúcich položiek sa deklarujú.

Jednoúčelový nízkotonážny objekt (JNO):

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

(Skompletizujte prílohu I k tlačivu C deklarovaných JNO a prílohu II k tlačivu C ostatných objektov zo zoznamu 1.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.
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Deklaračná identifikácia chemikálií a objektov pod¾a zoznamu 1

Tlačivo C-3: Každoročná deklarácia chemikálií a činností objektov zo zoznamu 1 v minulom roku

Označte, ktorých činností a objektov pod¾a zoznamu 1 sa tieto deklarácie týkajú.

Chemikálie zo zoznamu 1, ktoré boli premiestnené:

Jednoúčelový nízkotonážny objekt:

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

(Skompletizujte prílohu I k tlačivu C na deklarovanie zmien v JNO a prílohu II k tlačivu C na deklarovanie zmien
v ostatných objektoch zo zoznamu 1.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT ):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.
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Deklaračná identifikácia chemikálií a objektov pod¾a zoznamu 1

Tlačivo C-4: Každoročná deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby

Označte, ktoré z nasledujúcich položiek sa deklarujú.

Jednoúčelový nízkotonážny objekt (JNO):

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

(Skompletizujte prílohu I k tlačivu C na deklarovanie predpokladaných zmien v JNO a prílohu II k tlačivu C na
deklarovanie predpokladaných zmien v ostatných objektoch zo zoznamu 1.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.
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Príloha I k tlačivu C: Deklarácia jednoúčelového nízkotonážneho objektu (JNO)

Kód JNO:

/. Názov objektu:

/. Meno vlastníka (zástupcu) tohto objektu:

/. Číslo stavby v evidencii katastrálneho úradu:

/. Adresa objektu:

/. Zemepisná šírka, dĺžka — presná poloha:

/. Uveïte ïalšie dodatočné informácie o tomto objekte pod¾a vlastného uváženia:

Priložte technický opis objektu.

/. (i) Detailný opis objektu

/. (ii) Detailné diagramy

/. (v) Inventárny zoznam zariadenia

/. (iii) Objem najväčšej reakčnej nádoby v litroch ___________  

/. (iv) Celkový objem všetkých reaktorov prekračujúcich 5 litrov ___________
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Príloha II k tlačivu C: Deklarácia ostatných objektov pod¾a zoznamu 1

Označte, ktoré z nasledujúcich položiek sa deklarujú.

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

Kód objektu:

/. Názov objektu:

/. Meno vlastníka (zástupcu) tohto objektu:

/. Číslo stavby v evidencii katastrálneho úradu:

/. Adresa objektu:

/. Zemepisná šírka, dĺžka — presná poloha:

/. Uveïte ïalšie dodatočné informácie o tomto objekte pod¾a vlastného uváženia:

Priložte nasledujúce údaje pre technický opis objektu.

/. (i) Detailný opis objektu

/. (ii) Detailné diagramy

/. (iii) Inventárny zoznam zariadenia
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Notifikácia chemikálií a objektov pod¾a zoznamu 1

Tlačivo CN-1: Postup notifikácie plánovaných zmien prvotnej deklarácie deklarovaných objektov

Označte, ktorých objektov zo zoznamu 1 sa týka táto deklarácia.

Jednoúčelový nízkotonážny objekt (JNO):

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

(Skompletizujte prílohu I alebo II k tlačivám C na vyznačenie plánovaných zmien prvotnej deklarácie.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/ alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.
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Notifikácia presunov chemikálií zo zoznamu 1

Tlačivo CN-2: Notifikácia plánovaných presunov do notifikovaných účastníckych štátov alebo
           z notifikovaných účastníckych štátov

Označte, či je táto notifikácia o poskytnutí alebo o prijatí chemikálie zo zoznamu 1 (len jedna možnos�):

(Skompletizujte prílohu I k tlačivu CN-2 na špecifikáciu presunu.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.
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Príloha I k tlačivu CN-2: Detailná notifikácia plánovaných presunov chemikálií zo zoznamu 1 do
                  notifikovaných účastníckych štátov alebo z notifikovaných účastníckych
                  štátov

(Poskytnutie nasledujúcej informácie pre každý plánovaný presun.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

/. Obsiahnuté množstvo:

/. Plánovaný dátum presunu:

/. Dôvod presunu:

Identifikujte zdroje chemikálií zo zoznamu 1

/. Krajina zdroja:

/. Meno:

/. Adresa (ulica):

Identifikujte príjemcu chemikálie zo zoznamu 1

/. Krajina príjemcu:

/. Meno:

/. Adresa (ulica):
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Tlačivo 1.1  Každoročná deklarácia chemikálií zo zoznamu 1
          Informácia pre všetky chemikálie v JNO a v ostatných objektoch zo zoznamu 1 v
minulom
          roku

(Vyplňte tlačivo pre každú chemikáliu zo zoznamu 1, ktorá bola používaná v JNO alebo v ostatných objektoch zo
zoznamu 1.)

Kód objektu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

Celkové množstvo chemikálií zo zoznamu 1 používaných v objekte

/. Vyrobené množstvo:

/. Použité výrobné metódy (potrebné iba pre JNO a ostatné objekty na ochranné účely):

/. Spotrebované množstvo:

/. Dôvody spotreby:

/. Celkové množstvo chemikálie získané od ostatných objektov v účastníckych štátoch:

/. Celkové množstvo chemikálie dodané ostatným objektom v účastníckych štátoch:

/. Maximálne množstvo chemikálie zo zoznamu 1 skladované kedyko¾vek v minulom roku:

/. Množstvo chemikálie zo zoznamu 1 uskladnené na konci minulého roku:

Čiastka 19 Zbierka zákonov č. 44/1999 Strana 379



44/1999 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25

Tlačivo 1.1.1 Každoročná deklarácia chemikálií JNO a ostatných objektov zo zoznamu 1
           Meno a množstvo prekurzorov v zoznamoch 1, 2 alebo 3 použitých na výrobu chemikálií
           zo zoznamu 1

Kód objektu:

/. Chemický názov IUPAC zo zoznamu 1 chemickej výroby:

/. Registračné číslo CAS zo zoznamu 1 chemickej výroby:

(Zopakujte nasledujúce informácie na deklarovanie všetkých prekurzorov zo zoznamu použitých na výrobu každej
chemikálie zo zoznamu 1 v objekte.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS prekurzora:

/. Množstvo použitých prekurzorov:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS prekurzora:

/. Množstvo použitých prekurzorov:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS prekurzora:

/. Množstvo použitých prekurzorov:
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Tlačivo 1.1.2 Každoročná deklarácia chemikálií zo zoznamu 1 v jednoúčelovom nízkotonážnom
            objekte
            Presun chemikálií do ostatných podnikov zo zoznamu 1 alebo z ostatných podnikov zo
            zoznamu 1

Kód objektu:

(Zopakujte nasledujúci blok informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie všetkých presunov chemikálií
zo zoznamu 1 do JNO alebo z JNO.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

  Udajte, či bola chemikália zo zoznamu 1 prijatá alebo poskytnutá:

/. Množstvo:

/. Meno objektu:

/. Adresa (ulica):

/. Špecifické ciele presunu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

  Udajte, či bola chemikália zo zoznamu 1 prijatá alebo poskytnutá:

/. Množstvo:

/. Meno objektu:

/. Adresa (ulica):

/. Špecifické ciele presunu:
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Tlačivo 1.1.3 Každoročná deklarácia ostatných objektov zo zoznamu 1
          Poskytnutie chemikálií zo zoznamu 1 ostatným objektom zo zoznamu 1

Kód objektu:

(Zopakujte nasledujúci blok informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie všetkých presunov chemikálií
zo zoznamu 1 z iných objektov zo zoznamu 1.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Množstvo:

/. Meno iného objektu:

/. Adresa (ulica):

/. Cie¾ presunu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Množstvo:

/. Meno iného objektu:

/. Adresa (ulica):

/. Cie¾ presunu:
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Tlačivo 1.2 Detailná každoročná deklarácia presunov do deklarujúcich účastníckych štátov počas 
         minulého roku alebo z deklarujúcich účastníckych štátov počas minulého roku

  (Vyplňte tlačivo pre všetky chemikálie zo zoznamu 1, ktoré boli presunuté.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

  (Zopakujte nasledujúci blok informácií na deklarovanie všetkých presunov chemikálií zo zoznamu 1.)

/. Krajina:

/. Celkové prijaté množstvo:

/. Celkové poskytnuté množstvo:

/. Krajina:

/. Celkové prijaté množstvo:

/. Celkové poskytnuté množstvo:

/. Krajina:

/. Celkové prijaté množstvo:

/. Celkové poskytnuté množstvo:

/. Krajina:

/. Celkové prijaté množstvo:

/. Celkové poskytnuté množstvo:
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Tlačivo 1.2.1 Detailná každoročná deklarácia každého presunu chemikálií zo zoznamu 1

  (Vyplňte tlačivo pri každom presune chemikálií zo zoznamu 1 poskytnutých alebo prijatých.)

  Bola chemikália zo zoznamu 1 poskytnutá alebo prijatá deklarujúcim účastníckym štátom?

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Krajina poskytnutia alebo zdroja:

/. Meno príjemcu alebo dodávate¾a:

/. Adresa (ulica):

/. Účel presunu:

/. Presunuté množstvo:

/. Dátum presunu:
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Tlačivo 1.3 Deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby chemikálií zo zoznamu 1 v JNO

  (Zopakujte nasledujúce informácie na deklarovanie všetkých chemikálií zo zoznamu 1 plánovaných vyrába�,
spotrebúva� alebo skladova� v JNO.)

Kód objektu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

Predpokladá sa, že táto chemikália zo zoznamu 1 bude

— vyrobená

— spotrebovaná

— uskladnená

/. Predpokladané množstvo výroby:

/. Účel predpokladanej výroby:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

Predpokladá sa, že táto chemikália zo zoznamu 1 bude

— vyrobená

— spotrebovaná

— uskladnená

/. Predpokladané množstvo výroby:

/. Účel predpokladanej výroby:
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Tlačivo 1.4 Deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby chemikálií zo zoznamu 1
           v ostatných objektoch zo zoznamu 1

  (Zopakujte nasledujúcu informáciu, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie všetkých časových období výroby
chemikálií zo zoznamu 1 v objektoch zo zoznamu1.)

Kód objektu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

/. Predpokladané obdobie výroby:

/. Predpokladané vyrobené množstvo:

/. Účel predpokladanej výroby:

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

/. Predpokladané obdobie výroby:

/. Predpokladané vyrobené množstvo:

/. Účel predpokladanej výroby:

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

/. Predpokladané obdobie výroby:

/. Predpokladané vyrobené množstvo:

/. Účel predpokladanej výroby:
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Príloha č. 7
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

DynamicResources\675409be-2e81-46bf-9032-c39664e9a6d8_7.pdf

Tlačivo 2.1 Deklarácia vývozu a dovozu pod¾a zoznamu 2

Kód vývozcu/dovozcu:

/. Názov firmy:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku:

/. Adresa (ulica):

/. Mesto (obvod):

Príloha č. 7
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Tlačivo 2.1.1 Deklarácia vývozu a dovozu pod¾a zoznamu 2

Kód vývozcu/dovozcu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Vyvezené množstvo:

/. Dovezené množstvo:

/. Krajina poskytnutia alebo zdroja:

/. Meno príjemcu alebo dodávate¾a:

/. Adresa (ulica):

Strana 388 Zbierka zákonov č. 44/1999 Čiastka 19



Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 44/1999 Z. z.

Tlačivo 2.2 Deklarácia výrobných zón pod¾a zoznamu 2

Kód výrobnej zóny:

/. Názov výrobnej zóny:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku, ktorý prevádzkuje výrobnú zónu:

/. Adresa (ulica):

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (okres):

/. Zemepisná šírka/dĺžka — presná poloha:

/. Iná informácia o výrobnej zóne:

Deklarovanie výrobných zón pod¾a zoznamu 2

/. Počet deklarovaných závodov pod¾a zoznamu 2 vo výrobnej zóne:

/. Vyrábala sa v tejto výrobnej zóne počas predchádzajúceho roka, alebo sa predpokladá na tomto mieste závodu

 v budúcom roku vyrobi� akúko¾vek chemikáliu zo zoznamu 2 s väčším úhrnným množstvom, ako je deklaračné
minimum?
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Tlačivo 2.3 Deklarácia závodov zo zoznamu 2

(Vyplňte tlačivo pre každý závod používajúci chemikálie zo zoznamu 2.)

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Meno závodu:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku, ktorý prevádzkuje tento závod:

/. Presná lokalizácia závodu vo výrobnej zóne:

  Číslo objektu:

  Číslo budovy:

/. Iné informácie o závode:

Hlavná činnos� závodov zo zoznamu 2

/. Účel nakladania (vývoj, výroba, spotreba, spracovanie, skladovanie, vývoz, dovoz):

/. Hlavná činnos� závodu z h¾adiska produktov (farbivá, polyméry, kozmetické prípravky, pesticídy atï.):
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Tlačivo 2.3.1 Činnos� závodu vz�ahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 2

(Vyplňte to¾ko tlačív, ko¾ko je nevyhnutné, na deklarovanie činností každého závodu vo výrobnej zóne.)

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Označte nižšie uvedené činnosti podnikov, a to výrobu, spracovanie, spotrebu chemikálií zo zoznamu 2.

  Výroba:

  Spracovanie:

  Spotreba:

/. Uveïte, či ide o jednoúčelový, alebo viacúčelový závod:

/. Ak je viacúčelový, špecifikujte ostatné činnosti vz�ahujúce sa na chemikálie zo zoznamu 2.

  Skladovanie:

  Distribúcia:

  Vývoz:

  Dovoz:

(Deklarujte výrobnú kapacitu závodu pre každú chemikáliu zo zoznamu 2 v nasledujúcom tlačive 2.3.2.)
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Tlačivo 2.3.2 Výrobná kapacita závodov pre všetky deklarované chemikálie zo zoznamu 2

(Pri prvotnej deklarácii zopakujte nasledujúce bloky informácií, ko¾ko ráz je potrebné deklarova� výrobnú kapacitu
závodov pri všetkých chemikáliách zo zoznamu vyrobených, spracovaných alebo spotrebovaných v tomto závode.
Pri ročných deklaráciách uveïte zmeny, ak nastali vo výrobnej kapacite v porovnaní s predchádzajúcimi deklará-
ciami.)

Kód závodu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):
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Tlačivo 2.4 Informácia o každej chemikálii zo zoznamu 2 nad deklaračné minimum vo výrobnej zóne

(Vyplňte to¾ko tlačív, ko¾ko je nevyhnutné na deklarovanie všetkých chemikálií zo zoznamu 2 vo výrobnej zóne.)

Pri prvotných informáciách poskytnite tieto informácie pre každý z predchádzajúcich troch kalendárnych rokov.

Kód výrobnej zóny:

Uveïte rok, na ktorý sa údaje vz�ahujú:

Chemický názov IUPAC:

Bežný alebo obchodný názov chemikálie používanej v zariadení:

K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec (ako prílohu):

Registračné číslo CAS:

Celkové množstvo chemikálie zo zoznamu 2 vyrobenej, spracovanej, spotrebovanej, dovezenej alebo
vyvezenej z výrobnej zóny

(Špecifikujte hmotnostnú jednotku pri každom deklarovanom množstve.)

Vyrobené množstvo:

Spracované množstvo:

Spotrebované množstvo:

Dovezené množstvo:

Vyvezené množstvo:

Dôvod, pre ktorý sa chemikália vyrábala, spracúvala alebo spotrebovala

Spracovanie a spotreba chemikálie zo zoznamu 2 na mieste; špecifikujte typ výrobku (polyméry, kozmetické
výrobky, lieky, farbivá atï.):

Uskutočnil sa priamy vývoz z výrobnej zóny?

Ak áno, špecifikujte, o ktoré štáty šlo:

Predaj alebo prevoz na samotnom území alebo na iné miesto pod správou alebo kontrolou Slovenskej republiky
(vyznačte miesto určenia):

Iné odvetvie priemyslu:

Obchodná firma:

Iné miesto určenia:

Uveïte konečný výrobok vyrobených/premiestnených chemikálií, ak je to možné.

Iný dôvod, pre ktorý sa daná chemikália zo zoznamu 2 vyrábala, spracúvala, spotrebúvala:

Čiastka 19 Zbierka zákonov č. 44/1999 Strana 393



44/1999 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 39

Tlačivo 2.5  Predpokladaná činnos� vz�ahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 2 v množstve 
          presahujúcom deklaračné minimum vo výrobnej zóne

(Zopakujte nasledujúci blok informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie činnosti vo výrobnej zóne.)

Kód výrobnej zóny:

(Pri každej chemikálii zo zoznamu 2 vyplňte toto tlačivo na deklarovanie všetkých činností vo výrobnej zóne
týkajúcich sa tejto chemikálie.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

Výroba:
/. Celkové množstvo, ktoré sa predpokladá vyrobi� počas budúceho kalendárneho roka:

/. Obdobie:

Spracovanie:
/. Celkové množstvo, ktoré sa predpokladá spracova� počas budúceho kalendárneho roka:

/. Obdobie:

Spotreba:
/. Celkové množstvo, ktoré sa predpokladá spotrebova� počas budúceho kalendárneho roka:

/. Obdobie:

Dôvody, pre ktoré sa chemikália bude vyrába�, spracúva� alebo spotrebúva�

/. Spracovanie a spotreba chemikálie zo zoznamu 2 na mieste; špecifikujte typ výrobku:

/. Priamy vývoz z výrobnej zóny (kraj/miesto určenia):

/. Iný priemysel:

/. Obchodná firma:

/. Iné miesto určenia:

/. Špecifikujte inú príčinu, pre ktorú sa chemikália zo zoznamu 2 bude vyrába�, spracúva� alebo spotrebúva�:
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Tlačivo 2.6 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby 
          chemických zbraní

(Vyplňte tlačivo pre všetky výrobné zóny zahŕňajúce závody, ktoré od 1. januára 1946 vyrábajú chemikálie zo
zoznamu 2 pre chemické zbrane (pre každú výrobnú zónu vyplňte tlačivo 2.7.)

Kód výrobnej zóny:

/. Názov výrobnej zóny:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku, ktorý prevádzkuje výrobnú zónu:

/. Adresa (ulica):

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Zemepisná šírka/dĺžka — presná poloha:

/. Dodatočná informácia o výrobnej zóne:
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Tlačivo 2.7 Deklarácia závodov vyrábajúcich chemikálie zo zoznamu 2 na účely výroby 
          chemických zbraní

Pre každý závod vyrábajúci chemikálie zo zoznamu 2 od 1. januára 1946 pre chemické zbrane vyplňte toto tlačivo,
ako aj tlačivo 2.7.1 a 2.7.2.

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Názov závodu:

/. Meno majite¾a závodu:

/. Presná poloha závodu vo výrobných zónach:

  Číslo objektu:

  Číslo budovy:

/. Dodatočná informácia o závode:

Hlavné činnosti závodov zo zoznamu 2 (súčasné činnosti)

/. Hlavná činnos�, typ činnosti:

/. Hlavná činnos� z h¾adiska produktov:
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Tlačivo 2.7.1 Súčasná činnos� závodu používaného na predchádzajúcu výrobu chemikálií 
             zo zoznamu 2 na účely výroby chemických zbraní

(Vyplňte tlačivo pre deklarované súčasné činnosti všetkých závodov zo zoznamu 2 vo výrobnej zóne.)

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Uveïte nižšie uvedené činnosti, ako je výroba, spracovanie, spotreba chemikálií zo zoznamu 2:

  výroba:

  spracovanie:

  spotreba:

/. Uveïte, či závod je jednoúčelový, alebo viacúčelový:

/. Ak ide o viacúčelový závod, špecifikujte ostatné činnosti súvisiace s deklaráciou chemikálií zo zoznamu 2:

(Deklarujte výrobnú kapacitu závodu pre všetky chemikálie deklarované v zozname 2 v nasledujúcom tlačive 2.7.2.)
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Tlačivo 2.7.2 Informácia o každej chemikálii zo zoznamu 2 súčasnej výrobnej kapacity závodov
            používanej na predchádzajúcu výrobu chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby
            chemických zbraní

(Pri prvotnej deklarácii zopakujte nasledujúce bloky informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie výrobnej
kapacity závodu pre každú chemikáliu zo zoznamu 2 vyrobenú, spracovanú alebo spotrebovanú v tomto závode.)

Kód závodu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):
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Tlačivo 2.8  Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby 
            chemických zbraní

(Vyplňte tlačivo pre všetky chemikálie zo zoznamu 2 vyrábané vo výrobnej zóne.)

Kód výrobnej zóny:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Bežný alebo obchodný názov chemikálie používanej v zariadení:
   K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec.

/. Registračné číslo CAS:

(Zopakujte nasledujúce bloky informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie všetkých chemikálií zo zoznamu
2 vyrábaných vo výrobnej zóne.)

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:
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Tlačivo 2.8.1  Miesto, kam boli dodané chemikálie zo zoznamu 2 vyrobené vo výrobnej zóne na účely
             výroby chemických zbraní

(Pre všetky chemikálie zo zoznamu 2 vyrobené na účely výroby chemických zbraní.)

Kód výrobnej zóny:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Poloha:

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Krajina:

/. Konečný výrobok (ak je známy):

/. Poloha:

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Krajina:

/. Konečný výrobok (ak je známy):

/. Poloha:

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Krajina:

/. Konečný výrobok (ak je známy):
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Príloha č. 8
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

DynamicResources\675409be-2e81-46bf-9032-c39664e9a6d8_8.pdf

Tlačivo 3.1 Deklarácia vývozu a dovozu pod¾a zoznamu 3

Kód vývozcu/dovozcu:

/. Názov firmy:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku:

/. Adresa (ulica):

/. Mesto (obvod):

Príloha č. 8
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Tlačivo 3.1.1 Deklarácia vývozu a dovozu pod¾a zoznamu 3

Kód vývozcu/dovozcu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Vyvezené množstvo:

/. Dovezené množstvo:

/. Krajina poskytnutia alebo zdroja:

/. Meno príjemcu alebo dodávate¾a:

/. Adresa (ulica):
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Tlačivo 3.2 Deklarácia výrobných zón pod¾a zoznamu 3

Označte, na ktorý zoznam chemikálií sa vz�ahujú informácie o danej výrobnej zóne.

Kód výrobnej zóny:

/. Názov výrobnej zóny:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku, ktorý prevádzkuje výrobnú zónu:

/. Adresa (ulica):

/. Mesto (obvod):

/. Kraj/okres:

/. Zemepisná šírka/dĺžka — presná poloha:

/. Iná informácia o výrobnej zóne:

Deklarovanie výrobných zón pod¾a zoznamu 3

/. Počet deklarovaných závodov pod¾a zoznamu 3 vo výrobnej zóne:

/. Vyrábalo sa v tejto výrobnej zóne počas predchádzajúceho roka, alebo sa predpokladá na tomto mieste závodu
v budúcom roku vyrobi� spolu viac ako 200 ton akejko¾vek chemikálie zo zoznamu 3?
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Tlačivo 3.3 Deklarácia závodov zo zoznamu 3

(Vyplňte tlačivo pre každý závod používajúci chemikálie zo zoznamu 3.)

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Meno závodu:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku, ktorý prevádzkuje tento závod:

/. Presná lokalizácia závodu vo výrobnej zóne:

  Číslo objektu:

  Číslo budovy:

/. Iné informácie o závode:

Hlavná činnos� závodov zo zoznamu 3

/. Účel nakladania (vývoj, výroba, spotreba, export, import, spracovanie, skladovanie):

/. Hlavná činnos� závodu z h¾adiska produktov (farbivá, polyméry, kozmetické prípravky, pesticídy atï.):
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Tlačivo 3.4 Informácia o každej chemikálii zo zoznamu 3 nad deklaračné minimum vo výrobnej zóne

(Vyplňte to¾ko tlačív, ko¾ko je nevyhnutné, na deklarovanie všetkých chemikálií zo zoznamu 3 vo výrobnej zóne.)

Pri prvotných informáciách poskytnite tieto informácie pre každý z predchádzajúcich troch kalendárnych rokov.

Kód výrobnej zóny:

Uveïte rok, na ktorý sa údaje vz�ahujú:

Chemický názov IUPAC:

Bežný alebo obchodný názov chemikálie používanej v zariadení:

K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec (ako prílohu):

Registračné číslo CAS:

Celkové množstvo chemikálie zo zoznamu 3 vyrobenej, spracovanej, spotrebovanej, dovezenej alebo
vyvezenej z výrobnej zóny:

(Špecifikujte hmotnostnú jednotku pri každom deklarovanom množstve.)

Vyrobené množstvo:

Spracované množstvo:

Spotrebované množstvo:

Dovezené množstvo:

Vyvezené množstvo:

Dôvod, pre ktorý sa chemikália vyrábala, spracúvala alebo spotrebovala

Spracovanie a spotreba chemikálie zo zoznamu 3 na mieste; špecifikujte typ výrobku (polyméry, kozmetické
výrobky, lieky, farbivá atï.):

Uskutočnil sa priamy vývoz z výrobnej zóny?

Ak áno, špecifikujte, o ktoré štáty išlo:

Predaj alebo prevoz na samotnom území, alebo na iné miesto pod správou alebo kontrolou Slovenskej republiky
(vyznačte miesto určenia):

Iné odvetvie priemyslu:

Obchodná firma:

Iné miesto určenia:

Uveïte konečný výrobok z vyrobených/premiestnených chemikálií, ak je to možné.

Iný dôvod, pre ktorý sa daná chemikália zo zoznamu 3 vyrábala, spracúvala, spotrebúvala:
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Tlačivo 3.4.1  Predpokladaná činnos� vz�ahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 3 v množstve 
           presahujúcom deklaračné minimum vo výrobnej zóne

(Zopakujte nasledujúci blok informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie každej činnosti vo výrobnej zóne.)

Kód výrobnej zóny:

(Pre každú chemikáliu zo zoznamu 3 vyplňte toto tlačivo na deklarovanie všetkých činností vo výrobnej zóne
týkajúcich sa tejto chemikálie.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

Výroba:
/. Celkové množstvo, ktoré sa predpokladá vyrobi� počas budúceho kalendárneho roka:

/. Obdobie:

Spracovanie:
/. Celkové množstvo, ktoré sa predpokladá spracova� počas budúceho kalendárneho roka:

/. Obdobie:

Spotreba:
/. Celkové množstvo, ktoré sa predpokladá spotrebova� počas budúceho kalendárneho roka:

/. Obdobie:

Dôvody, pre ktoré sa chemikália bude vyrába�, spracúva� alebo spotrebúva�

/. Spracovanie a spotreba chemikálie zo zoznamu 3 na mieste; špecifikujte typ výrobku:

/. Priamy vývoz z výrobnej zóny (kraj/miesto určenia):

/. Iný priemysel:

/. Obchodná firma:

/. Iné miesto určenia:

/. Špecifikujte inú príčinu, pre ktorú sa chemikália zo zoznamu 3 bude vyrába�, spracúva� alebo spotrebúva�:
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Tlačivo 3.5  Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 3 na účely výroby 
            chemických zbraní

(Vyplňte toto tlačivo pre všetky výrobné zóny zahŕňajúce závody, ktoré od 1. januára 1946 vyrábajú chemikálie zo
zoznamu 3 pre chemické zbrane (pre každú výrobnú zónu vyplňte tlačivo 3.6.)

Kód výrobnej zóny:

/. Názov výrobnej zóny:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku, ktorý prevádzkuje výrobnú zónu:

/. Adresa (ulica):

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Zemepisná šírka/dĺžka — presná poloha:

/. Dodatočná informácia o výrobnej zóne:
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Tlačivo 3.6 Deklarácia závodov vyrábajúcich chemikálie zo zoznamu 3 na účely výroby 
          chemických zbraní

Pre každý závod vyrábajúci chemikálie zo zoznamu 3 od 1. januára 1946 pre chemické zbrane vyplňte toto tlačivo,
ako aj tlačivo 3.6.1 a 3.6.2.

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Názov závodu:

/. Meno majite¾a závodu:

/. Presná poloha závodu vo výrobných zónach:

  Číslo objektu:

  Číslo budovy:

/. Dodatočná informácia o závode:

Hlavné činnosti závodov zo zoznamu 3 (súčasné činnosti)

/. Hlavná činnos�, typ činnosti:

/. Hlavná činnos� z h¾adiska produktov:
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Tlačivo 3.6.1  Súčasná činnos� závodu používaného na predchádzajúcu výrobu chemikálií 
           zo zoznamu 3 na účely výroby chemických zbraní

(Vyplňte v tlačive pre deklarované súčasné činnosti všetkých závodov zo zoznamu 3 v mieste závodu.)

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Uveïte nižšie uvedené činnosti, ako je výroba, spracovanie, spotreba chemikálií zo zoznamu 3:

  výroba:

  spracovanie:

  spotreba:

/. Uveïte, či závod je jednoúčelový, alebo viacúčelový:

/. Ak ide o viacúčelový závod, špecifikujte ostatné činnosti súvisiace s deklaráciou chemikálií zo zoznamu 3:

(Deklarujte výrobnú kapacitu závodu pre všetky chemikálie deklarované v zozname 3 v nasledujúcom tlačive 3.6.2.)
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Tlačivo 3.6.2 Pre každú chemikáliu zo zoznamu 3 súčasná výrobná kapacita závodov používaná na
           predchádzajúcu výrobu chemikálií zo zoznamu 3 na účely výroby chemických zbraní

(Pri prvotnej deklarácii zopakujte nasledujúce bloky informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie výrobnej
kapacity závodu pre každú chemikáliu zo zoznamu 3 vyrobenú, spracovanú alebo spotrebovanú v tomto závode.)

Kód závodu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):
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Tlačivo 3.7 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 3 na účely výroby chemických
           zbraní

(Vyplňte tlačivo pre všetky chemikálie zo zoznamu 3 vyrábané vo výrobnej zóne.)

Kód výrobnej zóny:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Bežný alebo obchodný názov chemikálie používanej v zariadení:
   (K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec.)

/. Registračné číslo CAS:

  (Zopakujte nasledujúce bloky informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie všetkých chemikálií
vyrábaných zo zoznamu 3 vo výrobnej zóne.)

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

Čiastka 19 Zbierka zákonov č. 44/1999 Strana 411



44/1999 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 57

Tlačivo 3.7.1 Miesto, kam boli dodané chemikálie zo zoznamu 3 vyrobené vo výrobnej zóne na účely
           výroby chemických zbraní

(Pre všetky chemikálie zo zoznamu 3 vyrobené na účely výroby chemických zbraní.)

Kód výrobnej zóny:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Poloha:

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Krajina:

/. Konečný výrobok (ak je známy):

/. Poloha:

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Krajina:

/. Konečný výrobok (ak je známy):

/. Poloha:

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Krajina:

/. Konečný výrobok (ak je známy):
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Príloha č. 9
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Tlačivo 4.1 Deklarácia „ostatných chemických výrobných zariadení“

(Vyplňte po jednom tlačive pre každé „ostatné chemické výrobné zariadenia“.)

Kód výrobnej zóny:

/. Názov výrobnej zóny:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku, ktorý prevádzkuje výrobnú zónu:

/. Adresa (ulica):

/. Mesto/obvod:

/. Kraj/okres:

/. Zemepisná šírka/dĺžka — presná poloha:

/. Dodatočné informácie o výrobnej zóne:

/. Účel nakladania (výroba, spotreba, export, import, spracovanie):

/. Hlavná činnos� z h¾adiska finálnych produktov (polyméry, deriváty karboxylových kyselín, farbivá, herbicídy

atï.):

Pre výrobné zóny vyrábajúce viac ako 200 ton chemikálií KOCHL

/. Súhrnné množstvo výroby jednotlivých nešpecifikovaných organických chemikálií:

/. Približný počet závodov vyrábajúcich jednotlivé nešpecifikované organické chemikálie vrátane chemikálií PSF
   vo výrobnej zóne:

Pre výrobné zóny tvorené jedným alebo viacerými závodmi, ktoré produkujú viac ako 30 ton chemikálií
PSF

/. Počet závodov PSF vo výrobnej zóne:

/. Vyrobilo sa v tejto výrobnej zóne počas predchádzajúceho kalendárneho roka viac ako 200 ton chemikálií PSF?

Úhrnné množstvo výroby chemikálií PSF vyrobených každým z PSF závodov

/. Počet závodov vyrábajúcich menej ako 200 ton:

/. Počet závodov vyrábajúcich 200 — 1 000 ton:

/. Počet závodov vyrábajúcich 1 000 — 10 000 ton:

/. Počet závodov vyrábajúcich viac ako 10 000 ton:

Príloha č. 9
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Tlačivo 4.1.1 Informácia o každej chemikálii KOCHL a PSF vo výrobnej zóne nad deklaračné minimum

Kód výrobnej zóny:

Kód závodu vyrábajúceho KOCHL alebo PSF:

(Zopakujte nasledujúci blok informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie KOCHL a PSF chemikálií v danom
závode.)

Chemický názov IUPAC:

Názov používaný vo výrobnej zóne:

Štruktúrny vzorec (v prílohe):

Registračné číslo CAS:

Vyrobené množstvo:

Chemický názov IUPAC:

Názov používaný vo výrobnej zóne:

Štruktúrny vzorec (v prílohe):

Registračné číslo CAS:

Vyrobené množstvo:

Chemický názov IUPAC:

Názov používaný vo výrobnej zóne:

Štruktúrny vzorec (v prílohe):

Registračné číslo CAS:

Vyrobené množstvo:

Chemický názov IUPAC:

Názov používaný vo výrobnej zóne:

Štruktúrny vzorec (v prílohe):

Registračné číslo CAS:

Vyrobené množstvo:
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Príloha č. 10
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Tlačivo 5.1 Deklarácia chemických látok používaných na potláčanie nepokojov

Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku:

Adresa:

(Zopakujte nasledujúci blok informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie každej chemickej látky.

Chemický názov IUPAC:

Obchodný názov:

Štruktúrny vzorec (v prílohe):

Registračné číslo CAS:

Chemický názov IUPAC:

Obchodný názov:

Štruktúrny vzorec (v prílohe):

Registračné číslo CAS:

Chemický názov IUPAC:

Obchodný názov:

Štruktúrny vzorec (v prílohe):

Registračné číslo CAS:

Chemický názov IUPAC:

Obchodný názov:

Štruktúrny vzorec (v prílohe):

Registračné číslo CAS:

Príloha č. 10
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1) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 276/1997 Z. z. o uzavretí
Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických látok a o ich zničení.
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