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Z Á K O N

z 18. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti sa
mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
„c) podmienky registrácie prípravkov na ochranu rast-

lín a ich uvádzanie do obehu,
 d) podmienky kontroly účinných látok a prípravkov na

ochranu rastlín.“.

2. § 2 znie:

„§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumejú
a) rastlinolekárskou starostlivos�ou opatrenia, ktoré

zabraňujú šíreniu škodlivých organizmov a škodli-
vých činite¾ov,

b) rastlinolekárskou kontrolou doh¾ad príslušných or-
gánov rastlinolekárskej starostlivosti nad dodržiava-
ním povinností ustanovených fyzickým osobám
a právnickým osobám týmto zákonom,

c) rastlinami živé rastliny a ich časti vrátane
1. plodov okrem hlboko zmrazených,
2. zeleniny okrem hlboko zmrazenej,
3. cibú¾, h¾úz, podcibulia a podzemkov,
4. rezaných kvetov a odrezkov,
5. zo�atých stromov s asimilačnými orgánmi,
6. pletivových kultúr,
7. semien okrem tých, ktoré nie sú určené na pes-

tovanie,
d) ochranou rastlín súbor všetkých opatrení zamedzu-

júcich výskyt, šírenie a pôsobenie škodlivých činite-
¾ov a škodlivých organizmov,

e) integrovanou ochranou rastlín racionálne uplatne-
nie kombinácie biologických, biotechnologických,
chemických a pestovate¾ských opatrení, pri ktorých
je použitie chemických prípravkov na ochranu rast-
lín obmedzené na minimum nevyhnutné na udrža-
nie populácie škodcov pod prahom ekonomickej
škodlivosti,

f) signalizáciou určenie termínu zásahu proti škodli-
vým organizmom,

g) rastlinnými produktmi materiál rastlinného pôvodu
nespracovaný alebo spracovaný jednoduchým spô-

sobom tak, že už nie je schopný ïalšieho rastu
a rozmnožovania,

h) škodlivými činite¾mi fyzikálne a chemické faktory,
ktoré spôsobujú nepriaznivé zmeny na rastlinách,

i) škodlivými organizmami rastlinné alebo živočíšne
organizmy alebo choroboplodné činitele, ktoré pre
rastliny alebo rastlinné produkty sú alebo môžu by�
škodlivé,

j) karanténnymi škodlivými organizmami škodlivé or-
ganizmy, ktoré na území Slovenskej republiky zatia¾
nie sú prítomné, alebo ak sú prítomné, ich rozšírenie
je obmedzené,

k) prípravkami na ochranu rastlín látky s výnimkou
vody, hnojív1) a prípravkov na posilnenie odolnosti
rastlín, ktoré sú určené na
1. ochranu rastlín a rastlinných produktov pred

škodlivými organizmami vrátane ničenia burín
a ochrany skladových zásob,

2. ovplyvňovanie priebehu života rastlín, pričom
neslúžia na ich výživu,

3. brzdenie klíčenia rastlín,
l) účinnými látkami chemické látky1a) s pôsobením na

1. škodlivé organizmy,
2. rastliny a rastlinné produkty,
pričom mikroorganizmy, vírusy a im  podobné or-
ganizmy sú rovnocenné chemickým látkam,

m) látkami chemické látky v prírodnom stave alebo vy-
robené vrátane nečistôt vyplývajúcich nevyhnutne
z výrobného procesu,

n) rezíduami látky prítomné v rastlinách alebo na rastli-
nách alebo rastlinných produktoch alebo v životnom
prostredí, vznikajúce pri používaní prípravkov na
ochranu rastlín vrátane ich metabolitov a produktov
vznikajúcich pri ich rozklade alebo reakcii,

o) prípravkami na posilnenie odolnosti rastlín látky,
najmä mikroorganizmy a prírodné látky, ktoré sú
určené na
1. zvýšenie odolnosti rastlín,
2. ochranu pred škodlivými činite¾mi,
3. použitie pre odrezky okrasných rastlín,

p) mechanizačnými prostriedkami a zariadeniami na
ochranu rastlín aplikačné zariadenia a stroje určené
na ochranu rastlín,

q) uvádzaním do obehu ponúkanie na účely predaja,
predaj a obchodné skladovanie vrátane dovozu, pre-
vozu alebo vývozu,

r) zásielkou rastliny, rastlinné produkty, ako aj pred-
mety, ktoré môžu by� nosite¾mi škodlivých organiz-
mov a súčasne podliehajú rastlinolekárskej kontrole
pri dovoze, prevoze a vývoze a sú upravené odosie-
late¾om pod¾a požiadaviek odberate¾a,
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s) chránenou zónou územie, v ktorom sa určitý škod-
livý organizmus nevyskytuje alebo jeho rozšírenie
je obmedzené napriek vhodným podmienkam na
jeho výskyt a pre ktoré hrozí nebezpečenstvo, že sa
tu určitý škodlivý organizmus za priaznivých eko-
logických podmienok rozšíri,

t) správnou odbornou praxou požiadavky a opatrenia
na zachovanie zdravotného stavu rastlín a rastlin-
ných produktov, ich kvality a bezpečnosti použitím
agrotechnických opatrení a zásad integrovanej
ochrany rastlín.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) § 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
1a) § 2 písm. a) zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach

a chemických prípravkoch.“.

3. Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1b sa citácia „Zákon
č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení ne-
skorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na vý-
robky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.

4. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) oznámi� orgánu rastlinolekárskej starostlivosti

pod¾a § 20 výskyt škodlivých organizmov a prízna-
ky napadnutia alebo poškodenia škodlivými orga-
nizmami rastlín, rastlinných produktov a iných
predmetov, ktoré môžu by� nosite¾mi škodlivých
organizmov,“.

5. V § 3 ods. 1 písm. d) sa za slová „prípravky na
ochranu rastlín“ vkladajú slová „pod¾a správnej odbor-
nej praxe“.

6. V § 3 ods. 1 písm. e) sa slovo „príslušnému“ vy-
púš�a a za slová „starostlivosti“ sa vkladajú slová
„pod¾a § 20 písm. b)“.

7. V § 3 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) umožni� na účely vykonania kontroly zdravotného

stavu rastlín alebo rastlinných produktov povere-
ným zamestnancom orgánov rastlinolekárskej sta-
rostlivosti (ïalej len „fytoinšpektor“) vstup na po-
zemky alebo do prevádzkových priestorov,
v ktorých sa rastliny, rastlinné produkty, ako aj
predmety, ktoré môžu by� nosite¾mi škodlivých or-
ganizmov, pestujú a skladujú alebo rastliny alebo
rastlinné produkty spracúvajú, alebo do prevádz-
kových priestorov, v ktorých sa skladujú prípravky
na ochranu rastlín alebo sa s nimi manipuluje,
alebo do dopravných prostriedkov, ktorými sa pre-
pravujú rastliny alebo rastlinné produkty, alebo
prípravky na ochranu rastlín,“.

8. V § 3 ods. 2 sa slová „alebo doklady o pôvode
rastlín príslušnému orgánu rastlinolekárskej sta-
rostlivosti alebo fytoinšpektorovi“ nahrádzajú slova-
mi „Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústa-
vu po¾nohospodárskemu (ïalej len „kontrolný
ústav“)“.

9. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a

(1) Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré uvá-
dzajú do obehu alebo pestujú rastliny a spracúvajú
rastlinné produkty, ako aj predmety, ktoré môžu by�
nosite¾mi škodlivých organizmov, podliehajúce sús-
tavnej rastlinolekárskej kontrole, sú povinné registro-
va� sa.

(2) Registrácia výrobcov, dovozcov a vývozcov sa za-
znamenáva v úradnom registri (ïalej len „register vý-
robcov, dovozcov a vývozcov“) pod registračným čís-
lom, ktorým sú príslušné osoby jednoznačne
identifikované. Register výrobcov, dovozcov a vývozcov
vedie kontrolný ústav.

(3) Výrobca registrovaný pod¾a odseku 2 označuje
rastliny a rastlinné produkty rastlinným pasom, kto-
rým potvrdzuje, že spĺňajú požiadavky týkajúce sa ich
zdravotného stavu.

(4) Rastlinný pas je doklad, ktorý potvrdzuje, že
rastliny alebo rastlinné produkty boli vypestované ale-
bo vyrobené pod sústavnou rastlinolekárskou kontro-
lou.

(5) Rastlinný pas pre rastliny a rastlinné produkty
obsahuje
a) označenie „Rastlinný pas“,
b) kód Slovenskej republiky,
c) registračné číslo udelené pod¾a odseku 2 a porado-

vé číslo,
d) botanický názov,
e) množstvo,
f) pri preprave do chránenej zóny alebo cez chránenú

zónu názov alebo kód chránenej zóny,
g) iné vhodné údaje.

(6) Do chránených zón je zakázané dováža� a cez
chránené zóny preváža�
a) škodlivé organizmy, ktoré sa na ich území nevysky-

tujú alebo ich rozšírenie je obmedzené, a zásielky
s ich výskytom,

b) zásielky, ktoré nespĺňajú osobitné karanténne po-
žiadavky.

(7) Registrácii pod¾a odseku 1 nepodliehajú fyzické
osoby a právnické osoby, ktoré všetky nimi vypestova-
né rastliny alebo spracované rastlinné produkty, ako
aj predmety, ktoré môžu by� nosite¾mi škodlivých or-
ganizmov, neuvádzajú do obehu alebo ich uvádzajú do
obehu len pre konečnú spotrebu a nehrozí pritom
nebezpečenstvo šírenia karanténnych škodlivých or-
ganizmov.

(8) Právnické osoby alebo fyzické osoby registrované
pod¾a odseku 2 sú ïalej povinné
a) oznámi� kontrolnému ústavu skončenie, obnovenie

alebo zmenu činnosti, pre ktorú sú registrované,
b) vykonáva� prehliadky rastlín, rastlinných produk-

tov, ako aj predmetov, ktoré môžu by� nosite¾mi
škodlivých organizmov, v termínoch a spôsobom,
ktorý určí kontrolný ústav,

c) vies� evidenciu a uchováva� doklady o pôvode rast-
lín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré
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môžu by� nosite¾mi škodlivých organizmov, a na
základe výzvy ich predloži� kontrolnému ústavu,

d) plni� pokyny kontrolného ústavu týkajúce sa sta-
rostlivosti o zdravotný stav rastlín, rastlinných pro-
duktov, ako aj predmetov, ktoré môžu by� nosite¾mi
škodlivých organizmov, hodnotenia ich zdravotné-
ho stavu a zabezpečenia ich totožnosti.

 (9) Kontrolný ústav zruší registráciu fyzickej osoby
alebo právnickej osoby uvedenej v odseku 2
a) na vlastnú žiados�,
b) pri závažnom porušení povinností ustanovených

v odseku 8.

(10) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym
predpisom ustanoví zoznam rastlín, rastlinných pro-
duktov, ako aj predmetov, ktoré môžu by� nosite¾mi
škodlivých organizmov, ktoré pod¾a odseku 1 podlie-
hajú sústavnej rastlinolekárskej kontrole, podrobnos-
ti týkajúce sa vykonávania sústavnej rastlinolekárskej
kontroly, ako aj obsahu, rozsahu a spôsobu registrá-
cie, vedenia registra výrobcov, dovozcov a vývozcov
a vedenia evidencie pod¾a odseku 8 písm. c).“.

10. V § 4 ods. 1 sa slovo „určených“ nahrádza slo-
vom „zásielok“, slovo „alebo“ sa nahrádza slovami „ako
aj“ a za slovo „stav“ sa vkladajú slová „a pôvod“.

11. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) vývoze kontrolný ústav,“.

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia
„§ 16 ods. 1 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.“
nahrádza citáciou „§ 2 písm. i) a § 21 až 54 zákona
č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.“.

13. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným

právnym predpisom podrobnosti o dovoze, vývoze
a prevoze rastlín, rastlinných produktov, ako aj pred-
metov, ktoré môžu by� nosite¾mi škodlivých organiz-
mov, prípady, v ktorých zásielka nemusí ma� fytocer-
tifikát, ako aj podrobnosti o vydávaní, používaní
a uchovávaní rastlinných pasov a podrobnosti o dovo-
ze a ich prevoze cez chránené zóny.“.

14. § 4 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Ustanovenie odseku 1 sa nevz�ahuje na dovoz

a prevoz malého množstva rastlín, rastlinných pro-
duktov, ako aj predmetov, ktoré môžu by� nosite¾mi
škodlivých organizmov, určených výhradne na osobnú
potrebu.

 (6) Dovozcovia zásielok uvedených v odseku 1 sú po-
vinní zabezpeči� ich prepravu tak, aby nedošlo k napad-
nutiu zásielok škodlivými organizmami ani k prípadné-
mu rozšíreniu škodlivých organizmov z týchto zásielok.“.

15. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré znejú:

„§ 4a

(1) Na územie Slovenskej republiky je zakázané do-
váža� a cez územie Slovenskej republiky preváža�
a) škodlivé organizmy, ktoré sa na území Slovenskej

republiky nevyskytujú alebo ich rozšírenie je obme-
dzené, a zásielky s ich výskytom,

b) zásielky, ktoré nespĺňajú osobitné karanténne po-
žiadavky.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz�ahuje na škodlivé
organizmy a zásielky určené na vedecké, výskumné
alebo š¾achtite¾ské účely, dovážané alebo prevážané
na základe povolenia ministerstva. Podmienkou na
vydanie takéhoto povolenia je vylúčenie akéhoko¾vek
rizika rozšírenia škodlivých organizmov. Tieto zásielky
podliehajú rastlinolekárskej kontrole.

(3) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym pred-
pisom ustanoví zoznamy škodlivých organizmov, zá-
sielok a krajín pod¾a odseku 1 písm. a) a podrobnosti
o osobitných karanténnych požiadavkách pod¾a odse-
ku 1 písm. b), ako aj podrobnosti týkajúce sa zaobchá-
dzania so zásielkami uvedenými v odseku 2.

§ 4b

(1) Vyvážané zásielky musia spĺňa� karanténne po-
žiadavky krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré
sa zásielka preváža.

(2) Vývozca, prípadne výrobca rastlín, rastlinných
produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu by� nosite¾mi
škodlivých organizmov, určených na vývoz alebo opä-
tovný vývoz je povinný
a) požiada� kontrolný ústav o vykonanie rastlinole-

kárskej kontroly,
b) predloži� kontrolnému ústavu v dostatočnom časo-

vom predstihu karanténne požiadavky krajiny ur-
čenia a všetkých krajín, cez ktoré sa zásielka pre-
váža,

c) predloži� kontrolnému ústavu potvrdenia o vyko-
naní testov a ošetrení požadovaných krajinou urče-
nia.

(3) Ak zásielka spĺňa karanténne požiadavky krajiny
určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa zásielka prevá-
ža, kontrolný ústav po vykonaní rastlinolekárskej kon-
troly vystaví fytocertifikát.

(4) Vývozcovia zásielok sú povinní zabezpeči� ich
prepravu tak, aby nedošlo k napadnutiu zásielok
škodlivými organizmami ani k prípadnému rozšíreniu
škodlivých organizmov z týchto zásielok.“.

16. § 5 znie:

„§ 5

(1) Fytoinšpektori vykonávajú kontrolu zdravotného
stavu dovážaných, vyvážaných alebo prevážaných
rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, kto-
ré môžu by� nosite¾mi škodlivých organizmov, a kon-
trolu zis�ovaných ukazovate¾ov kvality rastlín a rast-
linných produktov na určených miestach.

(2) Fytoinšpektori vykonávajú kontrolu právnických
osôb a fyzických osôb uvedených v § 3a ods. 1, ako aj
kontrolu výroby, spracovania a uvádzania do obehu
rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, kto-
ré môžu by� nosite¾mi škodlivých organizmov, a kon-
trolu uvádzania do obehu a použitia prípravkov na
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ochranu rastlín alebo mechanizačných prostriedkov
na ochranu rastlín vrátane súvisiacich dokladov.

(3) Na základe výsledkov kontroly vykonanej fytoin-
špektorom pod¾a odsekov 1 a 2 kontrolný ústav roz-
hodnutím nariadi niektoré z týchto rastlinolekárskych
opatrení:
a) zakáže dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných

produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu by� nosi-
te¾mi škodlivých organizmov, pri ktorých sa zistil
výskyt škodlivých organizmov,

b) pozastaví až do konečného rozhodnutia dovoz, vý-
voz a prevoz a uvádzanie do obehu rastlín, rastlin-
ných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu by�
nosite¾mi škodlivých organizmov, ktoré sú dôvodne
podozrivé z napadnutia škodlivými organizmami,

c) prikáže vrátenie zásielky, izoláciu alebo osobitný
spôsob využitia, zneškodnenie4) rastlín alebo rast-
linných produktov napadnutých škodlivými orga-
nizmami,

d) zakáže spracovanie alebo uvádzanie do obehu ta-
kých rastlín, rastlinných produktov, ako aj predme-
tov, ktoré môžu by� nosite¾mi škodlivých organiz-
mov, pri ktorých ochrane sa nedodržali ustanovené
podmienky použitia prípravkov na ochranu rastlín,

e) zakáže spracovanie alebo uvádzanie do obehu rast-
lín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré
môžu by� nosite¾mi škodlivých organizmov, v kto-
rých v dôsledku použitia prípravku na ochranu
rastlín presiahol obsah cudzorodých látok prípust-
né množstvo5) alebo v ktorých výskyt škodlivých
organizmov spôsobil ich zdravotnú závadnos�,

f) určí po dohode s príslušným orgánom na ochranu
zdravia6) spôsob asanácie pozemku alebo objektu,
ktoré sú napadnuté karanténnymi škodlivými orga-
nizmami alebo inými škodlivými organizmami,

g) zakáže uvádzanie do obehu a používanie príprav-
kov na ochranu rastlín alebo mechanizačných pro-
striedkov na ochranu rastlín, ak nie sú registrované
pod¾a tohto zákona,

h) prikáže preventívnu ochranu ohrozených porastov
alebo ich likvidáciu,

i) zakáže alebo obmedzí vstup na zamorené pozemky,
j) vykonanie iného vhodného opatrenia.

(4) Kontrolný ústav okrem rastlinolekárskych opat-
rení pod¾a odseku 3 môže ïalej
a) zakáza�, obmedzi� alebo urči� spôsob pestovania,

zberu, pozberovej úpravy, uvádzania do obehu,
priemyselného spracovania a iného použitia rastlín
a rastlinných produktov,

b) zakáza� alebo urči� spôsob využívania pozemkov,
skladov alebo prevádzok, ako aj prepravy rastlín,
rastlinných produktov, zeminy, organických hnojív,
dopravných prostriedkov, ako aj ostatných predme-
tov, ktoré môžu by� nosite¾mi škodlivých organizmov,

c) nariadi� povinné testovanie rastlín alebo rastlin-
ných produktov na napadnutie škodlivými organiz-
mami alebo na rezistenciu proti nim,

d) navrhnú� vyhlásenie karantény a zrušenie karan-
tény okresnému úradu.

(5) Rastlinolekárskej kontrole pod¾a odseku 1 pod-
liehajú tiež dopravné prostriedky, kontajnery a obaly
používané pri preprave zásielok.

(6) Vykonanie rastlinolekárskej kontroly pod¾a odse-
ku 1 je podmienkou prepustenia zásielky do colného
režimu vo¾ný obeh.3)

(7) Ak ten, komu bola rozhodnutím uložená povin-
nos� vykona� niektoré z opatrení pod¾a odseku 3 a od-
seku 4 písm. a) až c), takéto opatrenia nevykonal
v určenej lehote, môže príslušný orgán rastlinolekárskej
starostlivosti zabezpeči� ich vykonanie na jeho náklady.

(8) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odsekov 3 a 4
nemá odkladný účinok.

(9) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym pred-
pisom ustanoví miesta na vykonanie kontroly pod¾a
odseku 1, vybavenie na vykonanie rastlinolekárskej
kontroly a prípady, v ktorých sa môže rastlinolekárska
kontrola vykona� na iných miestach, podrobnosti o vy-
konaní tejto kontroly, o prieskume výskytu škodlivých
organizmov a vedení evidencie výskytu karanténnych
škodlivých organizmov, ako aj podrobnosti o pred-
chádzaní, kontrole a likvidácii škodlivých organiz-
mov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4) Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov.
 5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.

o potravinách v znení neskorších predpisov.“.

17. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Ak sa napriek vykonaniu potrebných opatrení

pod¾a § 5 ods. 3 a 4 na určitom území vyskytnú v ne-
bezpečnom rozsahu škodlivé organizmy alebo ak je
odôvodnená obava z ich nebezpečného rozšírenia, na-
vrhne kontrolný ústav okresnému úradu alebo kraj-
skému úradu pod¾a ich územnej príslušnosti, aby
nariadil vykonanie rastlinolekárskych opatrení proti
týmto škodlivým organizmom.“.

18. V § 6 ods. 2 sa slovo „hromadných“ nahrádza
slovom „rastlinolekárskych“.

19. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Karanténa je súbor preventívnych, kontrolných

a likvidačných opatrení na obmedzenie výskytu a šíre-
nia škodlivých organizmov na určitom území.“.

20. V § 7 ods. 2 sa slová „vykonávajú štátne skúšob-
ne.7)“ nahrádzajú slovami „vykonáva autorizovaná
osoba.7)“.

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia
„Zákon č. 30/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.“
nahrádza citáciou „Zákon č. 264/1999 Z. z.“.

22. V § 7 ods. 3 sa za slovo „nepodliehajú“ vkladajú
slová „účinné látky“.

23. V § 7 odseky 4 až 6 znejú:
„(4) Žiadate¾ovi o registráciu už zaregistrovaného

prípravku na ochranu rastlín je prvý držite¾ registrácie
povinný poskytnú� výsledky pokusov na zvieratách,
aby sa zabránilo opakovaniu týchto pokusov.

 (5) Podrobnosti o odskúšavaní a posudzovaní účin-
ných látok a prípravkov na ochranu rastlín, ich regis-
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trácii, používaní, balení, obchodnom skladovaní a kon-
trole účinných látok a registrácii mechanizačných pros-
triedkov na ochranu rastlín, ako aj zoznam povolených
a zoznam zakázaných účinných látok ustanoví minister-
stvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

 (6) Kontrolný ústav môže povoli� na obdobie najviac
troch rokov uvedenie prípravku na ochranu rastlín do
obehu, ktorého účinné látky nie sú uvedené v zozname
povolených a v zozname zakázaných účinných látok
pod¾a odseku 5, ak jeho použitie neohrozí zdravie ¾udí,
zvierat a rastlín a životné prostredie.“.

24. V § 8 ods. 2 sa slová „štátnej skúšobne,8)“ na-
hrádzajú slovami „autorizovanej osoby,7)“.

25. V § 8 odsek 4 znie:
„(4) Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu uve-

rejňuje najmenej raz ročne vo Vestníku Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len
„vestník“) preh¾ad prípravkov na ochranu rastlín, me-
chanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich
výrobcov a držite¾ov registrácie.“.

26. V § 8 ods. 1 sa vypúš�ajú slová „(§ 11 ods. 3)“.

27. § 9 znie:

„§ 9

(1) Žiados� o schválenie prípravku na ochranu rastlín
a jeho zapísanie do registra predkladá výrobca alebo iná
fyzická osoba alebo právnická osoba poverená výrob-
com10a) (ïalej len „žiadate¾ “) na tlačive vydanom kon-
trolným ústavom. Poverenie musí by� v štátnom jazy-
ku8) a podpis na ňom musí by� notársky osvedčený.

(2) Žiadate¾ o registráciu musí ma� miesto trvalého
pobytu alebo sídlo v Slovenskej republike.

(3) Žiadate¾ o registráciu je povinný k žiadosti prilo-
ži� posudky príslušných orgánov.11)

(4) Na základe výsledkov posúdenia a odskúšania
biologickej účinnosti, zdravotnej a hygienickej nezá-
vadnosti prípravku na ochranu rastlín po prerokovaní
v komisii zriadenej pod¾a § 10 kontrolný ústav vydá
rozhodnutie o jeho registrácii alebo rozhodnutím žia-
dos� zamietne.

(5) Rozhodnutie o registrácii obsahuje
a) meno, priezvisko alebo obchodné meno, miesto tr-

valého pobytu alebo sídlo a identifikačné číslo vý-
robcu alebo iného držite¾a registrácie,

b) obchodný názov prípravku na ochranu rastlín, prí-
padne jeho ochrannú známku,12)

c) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno
a sídlo výrobcu prípravku na ochranu rastlín, ak
výrobca nie je držite¾om registrácie,

d) typ prípravku na ochranu rastlín,
e) registračné číslo (číslo, pod ktorým je prípravok na

ochranu rastlín zapísaný v registri),
f) dobu platnosti registrácie,
g) názov účinnej látky a jej množstvo v prípravku na

ochranu rastlín,

h) spôsob a rozsah použitia z h¾adiska formy a kon-
centrácie,

i) označenie stupňa klasifikácie a škodlivosti pod¾a
osobitného predpisu,13)

j) zaradenie prípravku na ochranu rastlín do prísluš-
nej triedy hor¾avín,13)

k) ochrannú dobu,
l) dobu použite¾nosti.

 (6) Držite¾ registrácie je povinný oznámi� kontrol-
nému ústavu každú zmenu súvisiacu s údajmi, ktoré
boli uvedené v žiadosti o registráciu a v rozhodnutí
o registrácii, ako aj všetky nové informácie o rezídu-
ách a ich možných nebezpečných účinkoch na zdravie
¾udí, zvierat a rastlín a na životné prostredie, a ak je
to potrebné, požiada� o nové posúdenie a odskúšanie
prípravku na ochranu rastlín.

 (7) Údaje o prípravku na ochranu rastlín predlože-
né prvým žiadate¾om o registráciu sa nesmú použi� pri
registrácii v prospech ïalšieho žiadate¾a, ak
a) od vydania rozhodnutia o prvej registrácii príprav-

ku na ochranu rastlín s rovnakou účinnou látkou
neuplynulo desa� rokov alebo

b) žiadate¾ o registráciu nepredloží písomný súhlas
prvého držite¾a registrácie.

 (8) Pri registrácii prípravku na ochranu rastlín,
ktorý je registrovaný aspoň v jednej z krajín Európy,
kontrolný ústav uzná výsledky jeho biologickej účin-
nosti za predpokladu, že tieto skúšky boli vykonané
v porovnate¾ných pôdnoklimatických a geografických
podmienkach, ako sú v Slovenskej republike.

 (9) Ak sa končí doba platnosti registrácie prípravku
na ochranu rastlín, držite¾ registrácie môže požiada�
o jej predĺženie. Žiados� je potrebné predloži� najne-
skoršie šes� mesiacov pred skončením doby platnosti
registrácie.

(10) Dobu platnosti registrácie možno predĺži� aj
opakovane, najviac o pä� rokov.

(11) Na konanie o predĺžení doby platnosti registrá-
cie platí ustanovenie § 7.

(12) Údaje, ktoré žiadate¾ alebo držite¾ registrácie
označil ako predmet obchodného tajomstva,10) sú
chránené pod¾a osobitného predpisu.

(13) Zverejnite¾né sú tieto údaje vrátane údajov po-
d¾a § 17:
a) fyzikálno-chemické údaje o účinnej látke a o prí-

pravku na ochranu rastlín,
b) závery z výsledkov skúšok o účinnosti účinných

látok alebo prípravkov na ochranu rastlín a o ich
neškodnosti na životné prostredie, zdravie ¾udí,
zvierat a rastlín,

c) údaje o bezpečnostných opatreniach, ako aj neod-
kladných opatreniach pri nehodách,

d) metódy analýzy účinných látok, toxikologicky alebo
ekotoxikologicky významných nečistôt, pomocných
látok a rezíduí,

e) metódy analýzy rezíduí, ktoré sú toxikologicky
a environmentálne významné,

f) údaje o spôsobe odborného zneškodnenia alebo
neutralizácie prípravku na ochranu rastlín, jeho
obalu, ako aj účinnej látky,
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g) odporúčané metódy a opatrenia na zníženie nebez-
pečenstva pri manipulácii, skladovaní, preprave,
požiari alebo inom nebezpečenstve,

h) názvy látok, ktoré sú nebezpečné.13)

(14) Žiadate¾ a držite¾ registrácie sú povinní kontrol-
nému ústavu bezodkladne oznámi� aj tie údaje a pod-
klady, ktoré označili pod¾a odseku 12 za obchodné
tajomstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 10a, 11, 12 a 13
znejú:
 „8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.

o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.

10a) § 22 Občianskeho zákonníka.
 11) § 27 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 272/1994 Z. z.
  12) Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.
  13) § 3 zákona č. 163/2001 Z. z.“.

28. § 11 sa vypúš�a.

29. V § 12 sa doterajší text označuje ako odsek 1
a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Podrobnosti o vykonávaní kontroly pod¾a odse-
ku 1 a podrobnosti o uznávaní výsledkov biologickej
účinnosti prípravkov na ochranu rastlín pod¾a § 9
ods. 8 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným
právnym predpisom.“.

30. § 13 a 14 znejú:

„§ 13

(1) Kontrolný ústav pred uplynutím doby platnosti
registrácie zruší rozhodnutie o registrácii a prípravok
na ochranu rastlín vyradí z registra
a) na návrh držite¾a registrácie,
b) ak kontrolou pod¾a § 12 zistí, že prípravok na

ochranu rastlín prestal ma� vlastnosti uvedené
v rozhodnutí o registrácii,

c) ak sa uvádza do obehu v rozpore s ustanoveniami
tohto zákona alebo osobitného predpisu,13)

d) ak účinná látka nebola zaradená do zoznamu povo-
lených účinných látok alebo bola obmedzená oblas�
jej použitia.

(2) Po zrušení registrácie
a) každý je povinný vráti� prípravok na ochranu rast-

lín držite¾ovi registrácie, dovozcovi alebo nimi pove-
renej osobe,

b) sú osoby uvedené v písmene a) povinné takýto prí-
pravok na ochranu rastlín bezodkladne prevzia�,

c) náklady, ktoré vzniknú vrátením prípravku na
ochranu rastlín, sú povinné uhradi� osoby uvedené
v písmene a).

§ 14

(1) Vlastník, správca alebo nájomca mechanizačné-
ho prostriedku na ochranu rastlín je povinný požiada�
príslušnú autorizovanú osobu7) o vykonanie pravidel-
nej kontroly najmenej raz za dva roky alebo ak uply-
nula záručná doba jeho aplikačnej časti alebo došlo
k takému jeho poškodeniu, oprave alebo úprave, ktoré

by mohli ma� vplyv na jeho funkčnos� a technickú
spôsobilos�.

(2) Mechanizačné prostriedky, ktoré sa používajú na
aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, podliehajú
povinným pravidelným kontrolám okrem mechanizač-
ných prostriedkov na ochranu rastlín uvedených v § 7
ods. 3 a mechanizačných prostriedkov na ochranu
rastlín používaných na ochranu rastlín a rastlinných
produktov určených na osobnú spotrebu.

(3) Náklady na pravidelné kontroly je povinný uhra-
di� vlastník, nájomca alebo správca mechanizačného
prostriedku.

(4) Podrobnosti o pravidelných kontrolách mechani-
začných prostriedkov na ochranu rastlín ustanoví mi-
nisterstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

31. V § 15 ods. 2 sa slová „ich zapíše“ nahrádzajú
slovami „zapíše tieto osoby“.

32. V § 15 odsek 3 znie:
„(3) Ten, kto uvádza prípravky na ochranu rastlín do

obehu pod¾a odsekov 1 a 2, musí by� držite¾om osved-
čenia o odbornej spôsobilosti.“.

33. § 15 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4) Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spô-

sobilosti tomu, kto spĺňa tieto kvalifikačné predpoklady:
a) má ukončené stredoškolské vzdelanie,
b) má odbornú prax najmenej jeden rok.

 (5) Účinné látky, ktoré sú určené na výrobu príprav-
kov na ochranu rastlín alebo sú určené ako prípravok
na ochranu rastlín, môžu by� uvedené do obehu, ak
sú zaregistrované pod¾a § 7 a zaradené, balené a ozna-
čené pod¾a osobitného predpisu.14a)

 (6) Na žiados� držite¾a registrácie alebo ním povere-
nej osoby kontrolný ústav môže povoli� použitie prí-
pravku na ochranu rastlín iným spôsobom a v inom
rozsahu, ako je uvedené v rozhodnutí o registrácii, keï
a) použitie prípravku na ochranu rastlín je vo verej-

nom záujme,
b) žiadate¾ preukáže, že prípravok na ochranu rastlín

neohrozuje zdravie ¾udí, zvierat a rastlín a životné
prostredie a je účinný z h¾adiska jeho ïalšieho po-
užitia.

(7) Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, ve-
dení evidencie a vydávaní osvedčení o odbornej spôso-
bilosti pod¾a odseku 4, o vedení evidencie, posudzova-
ní, odskúšavaní, označovaní a uvádzaní do obehu
prípravkov na posilnenie odolnosti rastlín, ako aj po-
drobnosti o použití prípravku na ochranu rastlín po-
d¾a odseku 6 ustanoví ministerstvo všeobecne záväz-
ným právnym predpisom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)  § 24 až 27 zákona č. 163/2001 Z. z.“.

34. § 17 znie:

„§ 17

Prípravky na ochranu rastlín uvádzané do obehu
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musia ma� na obale alebo na priloženej etikete čitate¾-
ne, nezmazate¾ne a v štátnom jazyku8) uvedené tieto
údaje:
a) obchodný názov prípravku na ochranu rastlín,
b) názov účinnej látky a jej množstvo v prípravku na

ochranu rastlín,
c) meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno

a sídlo výrobcu alebo iného držite¾a registrácie, ak
nie je držite¾om registrácie výrobca,

d) názov a adresa právnickej osoby alebo fyzickej oso-
by, ktorá je zodpovedná za konečné balenie a koneč-
né označenie prípravku na ochranu rastlín za pod-
mienky, že prípravok na ochranu rastlín nebalí
a neoznačuje výrobca alebo iný držite¾ registrácie,

e) registračné číslo,
f) typ prípravku na ochranu rastlín pod¾a účinku na

cielené škodlivé organizmy (napríklad insekticíd,
fungicíd) a typ formulácie,

g) povolený rozsah a spôsob použitia,
h) ochranná doba,
i) číslo šarže, dátum výroby a čistá hmotnos�,
j) zaradenie prípravku na ochranu rastlín do stupňa

klasifikácie, škodlivosti a triedy hor¾avín,13)
k) klasifikácia rizika prípravkov na ochranu rastlín pre

domáce hospodárske a vo¾ne žijúce zvieratá, vodné
živočíchy a včely,

l) podmienky na použitie v ochranných pásmach zdro-
jov vody,

m) označenie rizika prípravkov na ochranu rastlín (ïalej
len „bezpečnostné vety“),14a)

n) poučenie o opatreniach na ochranu zdravia a o zá-
sadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pr-
vej pomoci,

o) spôsob bezpečného zneškodnenia nespotrebované-
ho prípravku na ochranu rastlín a jeho obalu,15)

p) informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti
a všetkých ïalších priamych alebo nepriamych ne-
priaznivých ved¾ajších účinkoch na rastliny alebo
rastlinné produkty,

q) dátum spotreby, ak je kratší ako dva roky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15) Zákon č. 223/2001 Z. z.“.

35. V § 19 ods. 2 sa slová „§ 14“ nahrádzajú slovami
„§ 15 ods. 2“.

36. § 20 znie:

„§ 20

Orgány rastlinolekárskej starostlivosti sú:
a) ministerstvo,
b) kontrolný ústav,16)
c) okresný úrad a krajský úrad,17)
d) Lesnícky výskumný ústav.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996

Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.

37. V § 21 písm. a) sa za slovo „správy“ vkladá slovo
„v oblasti“.

38. V § 21 písm. b) sa slová „(§ 25 ods. 1)“ nahrádza-
jú slovami „(§ 26)“.

39. § 21 sa dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:
„d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kon-

trolného ústavu,
e) uverejňuje na návrh kontrolného ústavu vo vestníku

zoznam karanténnych škodlivých organizmov,
f) ude¾uje povolenie pod¾a § 4a ods. 2,
g) poskytuje informácie a správy príslušným orgánom

medzinárodných organizácií.“.

40. § 22 znie:

„§ 22

(1) Kontrolný ústav na úseku rastlinolekárskej sta-
rostlivosti
a) zis�uje a vedie evidenciu výskytu škodlivých orga-

nizmov a škodlivých činite¾ov,
b) vykonáva prognózu a signalizáciu ošetrenia proti

škodlivým organizmom a overuje ich metódy,
c) zis�uje príčiny poškodenia rastlín alebo rastlinných

produktov škodlivými organizmami alebo škodlivý-
mi činite¾mi,

d) vykonáva rozbory rastlín, rastlinných produktov,
pôd a prípravkov na ochranu rastlín a na základe
výsledkov rozborov vydáva záväzné posudky alebo
osvedčenia,

e) rozhoduje o opatreniach pod¾a § 5 ods. 3 a 4 a o re-
gistrácii prípravkov na ochranu rastlín,

f) navrhuje okresnému úradu vyhlásenie karantény
a návrh na zrušenie karantény,

g) navrhuje okresnému úradu alebo krajskému úradu
pod¾a ich územnej príslušnosti nariadenie rastlino-
lekárskych opatrení pod¾a § 6 ods. 1,

h) vyhlasuje opatrenia na predchádzanie výskytu a ší-
reniu škodlivých organizmov,

i) prijíma oznámenia pod¾a § 3 ods. 1 písm. c) a e),
j) vykonáva kontrolu poverených fyzických osôb

a právnických osôb pod¾a odseku 4 písm. a),
k) poskytuje informácie a správy príslušným orgánom

medzinárodných organizácií so súhlasom minister-
stva,

l) plní ïalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.

(2) Kontrolný ústav na výkon a kontrolu rastlinole-
kárskych opatrení vymenúva fytoinšpektorov.

(3) Za fytoinšpektora možno vymenova� osobu, ktorá
a) má vysokoškolské vzdelanie fytotechnického alebo

príbuzného smeru,
b) po kvalifikačnej príprave získala osvedčenie o spôso-

bilosti na plnenie a kontrolu rastlinolekárskych
opatrení.

(4) Kontrolný ústav môže poveri� fyzickú osobu alebo
právnickú osobu, ktorá spĺňa podmienky kvalifikácie
pod¾a odseku 5, výkonom odborných činností v oblasti
a) diagnostiky škodlivých organizmov,
b) skúšania biologickej účinnosti prípravkov na ochranu

rastlín pri splnení podmienok pod¾a § 2 písm. t),
c) kontroly účinných látok a prípravkov na ochranu

rastlín, ktoré môže vykonáva� len autorizovaná oso-
ba,7)
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d) kontroly mechanizačných prostriedkov.

(5) Výkonom odborných činností pod¾a odseku 4
možno poveri�
a) pre oblas� pod¾a písmena a) fyzické osoby a právnic-

ké osoby, ktoré preukážu, že majú na túto činnos�
zodpovedajúce technické vybavenie a budú ju za-
bezpečova� osobami, ktoré ukončili vysokoškolské
vzdelanie po¾nohospodárskeho alebo prírodovedné-
ho smeru,

b) pre oblas� pod¾a písmen b) a d) fyzické osoby a práv-
nické osoby, ktoré preukážu, že majú na tieto čin-
nosti zodpovedajúce technické vybavenie a tieto čin-
nosti budú zabezpečova� osobami, ktoré ukončili
minimálne stredoškolské vzdelanie po¾nohospodár-
skeho alebo mechanizačného smeru.

(6) Podrobnosti o kvalifikácii a kvalifikačnej prípra-
ve pod¾a odseku 3 a o kvalifikácii na výkon odborných
činností v oblastiach pod¾a odseku 4 ustanoví minis-
terstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

41. § 23 znie:

„§ 23

(1) Okresné úrady na návrh kontrolného ústavu pod¾a
§ 5 ods. 4 písm. d) vyhlasujú a zrušujú karanténu.

(2) Okresné úrady a krajské úrady pod¾a ich územ-
nej príslušnosti
a) nariaïujú na návrh kontrolného ústavu vykonanie

rastlinolekárskych opatrení pod¾a § 6,
b) ukladajú pokuty pod¾a tohto zákona (§ 26 ods. 2

a § 27),
c) prijímajú oznámenia pod¾a § 3 ods. 1 písm. c).

(3) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym pred-
pisom ustanoví podrobnosti o vyhlásení a zrušení ka-
rantény pod¾a § 5 ods. 4 písm. d).“.

42. § 24 znie:

„§ 24

Okresné úrady a krajské úrady pod¾a ich územnej
príslušnosti plnia aj úlohy ustanovené osobitným
predpisom.18)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18) § 26 a 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z.
a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996
Z. z.“.

43. V § 25 písmeno e) znie:
„e) navrhuje okresným úradom alebo krajským úradom

pod¾a ich územnej príslušnosti vykonanie opatrení
pod¾a osobitného predpisu.17)“.

44. V § 26 ods. 1 písmená d) a e) sa vypúš�ajú.

45. V § 26 ods. 2 a 5 sa slovo „obvodný“ nahrádza
slovom „okresný“.

46. V § 26 ods. 2 písm. a) sa slovo „hromadných“
nahrádza slovom „rastlinolekárskych“.

47. V § 26 ods. 7 sa slová „Lesné úrady a oblastné
lesné úrady“ nahrádzajú slovami „Okresné úrady
a krajské úrady pod¾a ich územnej príslušnosti“.

48. V § 27 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) nevedie evidenciu pod¾a § 3 ods. 2 a § 3a ods. 8

písm. c) alebo odmietne túto evidenciu predloži�
fytoinšpektorovi alebo orgánu rastlinolekárskej sta-
rostlivosti, ktorým bol vyzvaný,“.

49. V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e),
ktoré znejú:
„d) uvádza do obehu prípravky na ochranu rastlín, ktoré

nie sú označené údajmi uvedenými v § 17,
e) neplní povinnosti ustanovené v § 9 ods. 6, § 14

ods. 1 a § 19.“.

50. V § 28 ods. 1 písm. a) sa za slovo „posudzova-
nie,“ vkladajú slová „kontrolu dokumentácie,“.

51. V § 28 ods. 1 písm. b) sa za slovo „prehliadky“
vkladajú slová „vrátane laboratórnych testov“.

52. V § 28 ods. 1  písm. c) sa pred slovo „rozbor“
vkladajú slová „odber a“ a slová „§ 11“ sa nahrádzajú
slovami „§ 12“.

53. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f),
ktoré znejú:
„d) odber a rozbor vzoriek rastlín, rastlinných produk-

tov a pôd na určenie rezíduí prípravkov na ochranu
rastlín, pri ktorých hladina rezíduí presiahla povo-
lený limit,

e) registráciu výrobcov, dovozcov a vývozcov pod¾a § 3a
ods. 2 vrátane kontroly dokumentácie,

f) posudzovanie, odskúšavanie a vydanie rozhodnutia
o registrácii mechanizačných prostriedkov na ochra-
nu rastlín“.

54. V § 28 ods. 2 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú
slovami „odseku 1 písm. a) až e)“.

55. § 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Úhradu pod¾a odseku 1 písm. f) určí autorizova-

ná osoba.7)“.

56. § 29 znie:

„§ 29

Ak ide o mimoriadnu udalos�, ako je najmä výskyt
alebo rozšírenie škodlivých organizmov, ktoré sa na
území Slovenskej republiky nevyskytujú, alebo kala-
mitný výskyt iných škodlivých organizmov alebo škod-
livých činite¾ov, alebo mimoriadne poveternostné zme-
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ny, môže ministerstvo na nevyhnutne potrebný čas
povoli�
a) dovoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako

aj predmetov, ktoré môžu by� nosite¾mi škodlivých
organizmov, na územie Slovenskej republiky, ktorý
je z niektorých krajín zakázaný,

b) po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Sloven-
skej republiky a Ministerstvom životného pro-
stredia Slovenskej republiky použitie prípravkov
na ochranu rastlín, ktoré neboli registrované
v Slovenskej republike a spĺňajú podmienky po-
d¾a § 7,

c) najviac na obdobie 120 dní použitie prípravkov na
ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienky pod¾a
§ 7 v prípade, keï hrozí nebezpečenstvo rozšírenia
škodlivých organizmov, ktoré nemožno zlikvidova�
iným spôsobom.“.

57. Za § 30 sa vkladajú § 30a a 30b, ktoré znejú:

„§ 30a

Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahujú všeobec-
né predpisy o správnom konaní21) s výnimkou § 7 na
konanie o posudzovaní a schva¾ovaní prípravkov na
ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na
ochranu rastlín.

§ 30b

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vyda� na-
riadenie22) na vykonanie článku 78 Európskej dohody
o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločen-
stvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slo-
venskou republikou na strane druhej.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 znejú:
„21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  22) Čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinole-
kárskej starostlivosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2002 ok-
rem § 3a ods. 3 a § 4 ods. 4 vo vz�ahu k chráneným
zónam a rastlinným pasom, ktoré nadobudnú účinnos�
dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

zo 6. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb.
o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení
zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z.
a zákona č. 241/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15b odsek 2 znie:
„(2) Zakladate¾ môže zlúči� viaceré podniky v likvi-

dácii do jedného podniku v likvidácii a urči� likvidáto-
ra zlúčeného podniku. Likvidátor zlúčeného podniku
splní záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pra-
covnoprávnych vz�ahov alebo z obdobných pracovných
vz�ahov, daňové povinnosti a ïalšie záväzky voči štát-
nemu rozpočtu, poistným fondom9a) a garančnému
fondu9b) za podniky v likvidácii, ktoré zaniknú zlúče-
ním.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a) Napríklad § 57 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Sloven-

skej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení ne-
skorších predpisov.

  9b) § 128a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 387/1996 Z. z.“.

2. V § 15c sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

„(5) Ak súd návrh likvidátora na vyhlásenie konkur-
zu zamietne pre nedostatok majetku,12a) likvidátor vy-
pracuje záverečnú správu o skončení likvidácie, v kto-
rej uvedie, ako bolo naložené s jeho majetkom vrátane
súpisu nevyporiadaných záväzkov a poh¾adávok
a označenia miesta, v ktorom sú uschované písomnos-

ti. V prípade nevyporiadania všetkého majetku zakla-
date¾ rozhodne o jeho prevode do iného podniku v lik-
vidácii pod¾a § 15b ods. 2. Ak je nevyporiadaný maje-
tok v správe Slovenského pozemkového fondu,12b)
spôsob, ako sa s ním naloží, určí Slovenský pozemko-
vý fond.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6
až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a) § 13 zákona č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
  12b) § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz�ahov

k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení ne-
skorších predpisov.“.

3. Za § 15e sa vkladá § 15f, ktorý znie:

„§ 15f

Ak likvidátor nespeňaží majetok štátu, ktorý je
v správe Slovenského pozemkového fondu,12b) ani
v opakovanej verejnej dražbe, môže stavby a nimi za-
stavané pozemky preda� v obchodnej verejnej sú�aži16a)
s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktoré určí
podmienky verejnej obchodnej sú�aže.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.“.

4. § 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Zakladate¾ podniku

a) prerokúva a schva¾uje základné otázky koncepcie
rozvoja podniku,

b) dohliada na vedenie a hospodárenie podniku,
c) schva¾uje návrhy na financovanie hmotného a ne-

hmotného majetku úverom.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. decembra 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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N Á L E Z
Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 16. októbra 2001

V  m e n e  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom
zasadnutí 16. októbra 2001 v senáte zloženom z pred-
sedu Juraja Babjaka a z členov Eduarda Báránya
a ¼ubomíra Dobríka o návrhu generálneho prokuráto-
ra Slovenskej republiky na začatie konania o súlade
všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová
Ves č. 4/99, ktorým sa upravuje státie, parkovanie
a od�ahovanie motorových vozidiel na území mesta
Spišská Nová Ves s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1, čl. 59
ods. 2 a s čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
s § 6 ods. 1 druhou vetou zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov, s § 1 ods. 1 a s § 2 ods. 1, 3 a 4 zákona
Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov a s § 22 ods. 1
a s § 24 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová

Ves č. 4/99, ktorým sa upravuje státie, parkovanie
a od�ahovanie motorových vozidiel na území mesta
Spišská Nová Ves  n i e  j e  v  s ú l a d e  s čl. 2 ods. 3,
čl. 13 ods. 1, čl. 59 ods. 2 a s čl. 71 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky, s § 6 ods. 1 druhou vetou záko-
na Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 2
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990
Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších pred-
pisov a s § 22 ods. 1 a s § 24 ods. 1 a 2 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premáv-
ke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné na-
riadenie mesta Spišská Nová Ves č. 4/99, ktorým sa
upravuje státie, parkovanie a od�ahovanie motoro-
vých vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves účin-
nos� a po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto
nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky plat-
nos�.

Predseda senátu:

Juraj Babjak v. r.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 21. novembra 2001,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách

na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 436/2001 Z. z. nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení záko-
na č. 142/2000 Z. z., nariadenia vlády č. 13/2001 Z. z.,

nariadenia vlády č. 29/2001 Z. z., nariadenia vlády
č. 179/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 219/2001 Z. z.
sa mení takto:

V prílohe sa zrušujú položky p. č. 276, 377, 507,
514, 518 a 530.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. decembra
2001.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 1. októbra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí

v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych
stykoch so zahraničím ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej re-
publiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vý-
vozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 8/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 287/1999 Z. z. a vyhlášky Mi-
nisterstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 347/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 bod 7 znie:
„7. Použitá spodná bielizeň.“.

2. V prílohe č. 2 časti Výnimky bode 4 písm. c) sa
slová „orgánu hygieny Slovenskej republiky“ nahrá-
dzajú slovami „orgánu na ochranu zdravia Slovenskej
republiky“.

3. V prílohe č. 2 časti Výnimky bod 5 znie:
„5. Zákaz dovozu vecí uvedených v bode 15 sa ne-

uplatní, ak ide o
a) veci, ktoré sú osobným majetkom osoby a dovážajú

sa v súvislosti s jej s�ahovaním zo zahraničia,

b) veci, ktoré sú osobným majetkom osoby a dovážajú
sa ako zariadenie domácnosti, určené na vybavenie
jej domácnosti v mieste prechodného pobytu,

c) veci darované školským zariadeniam,10) základným
školám, stredným školám, vysokým školám, štát-
nym orgánom, zdravotníckym a sociálnym zariade-
niam,

d) dovoz darov venovaných v rámci medzinárodných
vz�ahov11).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:
„10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 279/1993 Z. z. o školských

zariadeniach v znení neskorších predpisov.
 11) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.“.

4. V prílohe č. 2 časti Výnimky v bode 6 sa číslov-
ky „10 a 11“ nahrádzajú číslovkami „7 až 12“.

5. Slovo „výnimka“ sa v celom texte vyhlášky, v prí-
lohe č. 1 a v prílohe č. 2 nahrádzajú slovami „zákaz
dovozu sa nevz�ahuje na:“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

¼ubomír Harach v. r.
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 O Z N Á M E N I E
 Ministerstva financií Slovenskej republiky

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov

 opatrenie z 9. novembra 2001 č. 18 175/2001-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova
a postupy účtovania pre zdravotné pois�ovne, Sociálnu pois�ovňu a Národný úrad práce (oznámenie
č. 389/1997 Z. z.) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 1. apríla 1998 č. 1038/1998-sekr. (oznámenie č. 112/1998 Z. z.), ktorým sa ustanovuje
účtovný výkaz pre zdravotné pois�ovne, Sociálnu pois�ovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia
z 8. decembra 1999 č. 20795/99-92 (oznámenie č. 359/1999 Z. z.).

 Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie z 9. novembra 2001 č. 18 175/2001-92, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje
účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné pois�ovne, Sociálnu pois�ovňu a Národný úrad práce v znení
opatrenia z 23. júna 1998 č. 2022/1998-sekr., opatrenia z 8. decembra 1999 č. 20 795/99-92 a opatrenia
z 15. novembra 2000 č. 20 778/200-92 a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 1. apríla 1998 č. 1038/1998-sekr., ktorým sa stanovuje účtovný výkaz pre zdravotné pois�ovne, Sociálnu
pois�ovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 8. decembra 1999 č. 20795/99-92.

Opatrenie nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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