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Z Á K O N
z 1. februára 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národ-
nej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č.122/1996 Z. z., zákona
č. 219/1999 Z.z. a zákona č. 339/2000 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za slová „mimo stráženého parko-
viska“ vkladá čiarka a slová „dočasné parkovanie vo-
zidla na vyhradenom priestore“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla

na vyhradenom priestore verejného priestranstva je
najviac 20 Sk/hod. za jedno parkovacie miesto. V cen-
tre mesta alebo v mestskej časti možno zvýši� sadzbu
poplatku až na 5-násobok.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. marca 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 31. januára 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky pod¾a § 26 ods. 6 zákona
č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a) ciachovaní plavidla,
b) okruhu plavidiel, ktoré podliehajú ciachovaniu

a majú ciachový preukaz.

§ 2

(1) Ciachovanie plavidla slúži na zistenie najväčšie-
ho prípustného výtlaku zodpovedajúceho rovine vodo-
rysky plavidla. Ciachovanie plavidla určeného na pre-
pravu tovaru môže slúži� aj na zistenie hmotnosti
nákladu na základe ponoru plavidla.

(2) Ciachovaním sa určuje objem vody vytlačenej
plavidlom v závislosti od jeho ponoru.

(3) Ciachuje sa prázdne plavidlo na určenom stano-
višti.

§ 3

(1) Plavidlo sa ciachuje meraním uskutočneným
priamo na plavidle. Ciachovaniu podlieha čas� plavid-
la, ktorá je vymedzená vodoryskou zodpovedajúcou
najväčšiemu prípustnému ponoru (horná ciachová ro-
vina)  a rovinou vodorysky prázdneho plavidla (dolná
ciachová rovina)  ustanovenou pod¾a § 7 ods. 1. Ako
dolná ciachová rovina sa môže použi� aj vodorovná
rovina prechádzajúca najnižším bodom telesa plavid-
la.

(2)  Dolná ciachová rovina je rovina prechádzajúca
vo výške hladiny, ak
a) na plavidle nie je palivo ani ostatná pohyblivá zá�až

a je na ňom len
1. výstroj, zásoby a posádka plavidla, ktoré sú ob-

vykle na plavidle počas plavby; zásoba pitnej vody
nesmie prevyšova� 0,5 % najväčšieho výtlaku pla-
vidla,

2. voda, ktorú nemožno odstráni� z vnútorných lod-
ných priestorov plavidla obvyklými čerpacími
prostriedkami,

b) na plavidle sa nachádzajú len stroje, kotly, potrub-
né sústavy a zariadenia slúžiace na pohyb plavidla,

ohrev alebo chladenie, obsahujúce vodu, olej a iné
tekutiny nevyhnutné na ich prevádzku,

c) plavidlo je vo vode, ktorej merná hmotnos� sa rovná
1 t/m3.

(3)  Ak plavidlo v čase ciachovania nespĺňa ustano-
venia odseku 2 alebo predpoklady na rovnaký pomer
a približne rovnaký náklon, potom sa pri výpočte pri-
hliada na rozdiel za�aženia plavidla a na rozdiel v mer-
nej hmotnosti vody.

§ 4

(1) Ciachovým priestorom sa rozumie priestor medzi
vonkajšími stenami telesa plavidla obmedzený hornou
ciachovou rovinou najväčšieho prípustného ponoru
a dolnou ciachovou rovinou.

(2) Horná ciachová rovina je určená bezpečnostnou
vzdialenos�ou a vo¾ným bokom predpísaným alebo
obvyklým pre vodnú cestu, na ktorú je plavidlo určené.

(3) Ak ide o plavidlo, ktoré nenaložené má väčší po-
nor na kormovej časti a po naložení pláva vo vodorov-
nej polohe vo vz�ahu ku kýlu plavidla, dolná ciachová
rovina sa určí aritmetickým priemerom hodnoty pono-
ru kormy a čela.

§ 5

(1) Presnos� ciachovania musí by� taká, aby ve¾kos�
chyby v hodnotách výtlaku zapisovaných do ciachové-
ho preukazu, zodpovedajúca najväčšiemu výtlaku ale-
bo výtlaku určitému rozdielu v ponore plavidla nepre-
siahla
a) 1 %, ak ide o hodnoty výtlaku do 500 m3,
b) 0,5 %, ak ide o hodnoty výtlaku od 501 m3 do

2000 m3,
c) 0,25 %, ak ide o hodnoty výtlaku nad 2001 m3.

(2) Dĺžka, šírka a výška plavidla sa udávajú v met-
roch, ponor plavidla v centimetroch.

§ 6

(1) Meraná čas� plavidla sa rozčlení na ciachové
vrstvy vodorovnými rovinami. Ak horná a dolná cia-
chová rovina nie sú rovnobežné, potom sa spravidla
dolná ciachová rovina určí aritmetickým priemerom
hodnoty ponoru kormy a čela. Výška ciachovej vrstvy
sa zvolí tak, aby s prihliadnutím na tvar lodného telesa
bola dostatočná na presný výpočet objemu. Pri výpočte
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objemu v tvarovaných častiach plavidla treba dodrža�
vzdialenos� ciachových vrstiev l00 mm.

(2) Objem ciachovej vrstvy ohraničenej vodorovnými
rovinami sa vypočíta ako súčin výšky ciachovej vrstvy
a polovičného súčtu plôch hornej a dolnej roviny. Ob-
jem ciachovej vrstvy ohraničenej sečnou rovinou sa
vypočíta obdobne, pričom strednú výšku ciachovej
vrstvy určuje dĺžka zvislice ohraničenej hornou a dol-
nou rovinou a prechádzajúca �ažiskom plochy stred-
nej časti ciachovej vrstvy. Pre zjednodušenie možno
pre všetky ciachové vrstvy použi� dĺžku zvislice pre-
chádzajúcej �ažiskom plne naloženého plavidla.

(3) Na výpočet obsahu plochy každej vodorysky sa
vodoryska rozdelí poradnicami kolmými na osovú ro-
vinu plavidla na diely rovnakej dĺžky; v rovnobežnom
strede plavidla, ktorý má obvykle tvar obdĺžnika, ako
aj v kormových a čelových tvarových častiach plavidla
nemá by� počet dielov menší ako štyri.

(4)  Výpočet plôch ohraničených krivkami pomocou
Simpsonovho pravidla je uvedený v prílohe č. 1.

(5)  Ak zmeny plošných obsahov majú dostatočne
pravidelný priebeh, možno sa obmedzi� na výpočet
takého počtu plôch, ktorý je dostatočný na to, aby sa
mohla vykresli� krivka priebehu vodorovných plôch
alebo niektorých jej prvkov v závislosti od ich vzdiale-
nosti, a urči� ostatné plochy na základe tejto krivky.

(6) Podiel vzniknutý delením objemu ¾ubovo¾nej cia-
chovej vrstvy jej strednou výškou v centimetroch je
hodnotou výtlaku plavidla na každý centimeter stred-
ného ponoru tejto ciachovej vrstvy.

(7) O postupnom zväčšovaní výtlaku pre každý cen-
timeter stredného ponoru, ktorým sa rozumie aritme-
tický priemer údajov odčítaných na všetkých ponoro-
vých stupniciach, začínajúc dolnou ciachovou
rovinou, sa vyhotovuje tabu¾ka.

§ 7

(1) Na plavidle, ktoré nie je určené na prepravu
tovaru, stačí namiesto ciachovania urči� len výtlak pre
vodorysku najväčšieho ponoru a vodorysku prázdne-
ho plavidla alebo pre jednu z týchto vodorysiek. Pri
tomto výpočte sa vychádza z geometrických údajov
zistených priamo na plavidle alebo z výkresovej doku-
mentácie plavidla, alebo sa uznáva za hodnotu výtlaku
súčin koeficientu plnosti a troch nasledujúcich rozme-
rov plavidla, a to
a) dĺžky, ktorou sa rozumejú vzdialenosti medzi prie-

sečníkmi osovej roviny s krivkou vodorysky,
b) najväčšej šírky vodorysky,
c) stredného ponoru, ktorým sa rozumejú zvislé vzdia-

lenosti medzi vodoryskou a najnižším bodom lod-
ného telesa v rovine rebrorysky uprostred dĺžky
plavidla uvedenom v písmene a).

(2) Rozmery pod¾a odseku 1 sa zis�ujú priamo na
plavidle alebo z výkresovej dokumentácie plavidla.

(3) Rozdiel výtlakov plného plavidla a prázdneho
plavidla udáva výtlak priestoru medzi hornou ciacho-
vou rovinou a dolnou ciachovou rovinou.

§ 8

(1) Ciachové značky sa umiestňujú súmerne
k strednej pozdĺžnej rovine na obidvoch bokoch pla-
vidla. Každú ciachovú značku tvorí vodorovná ryska,
dlhá najmenej 300 mm, umiestnená na úrovni ponoru,
pre ktorý bolo plavidlo ciachované, a zvislá ryska, dlhá
najmenej 200 mm, umiestnená pod vodorovnou rys-
kou v bode jej stredu; na ciachovej značke môžu by�
aj ïalšie rysky, ktoré spolu s vodorovnou ryskou tvoria
obdĺžnik; spodnou stranou je táto ryska. Rysky musia
by� vyryté alebo vyrezané.

(2) Roviny prechádzajúce zvislou ryskou ciachovej
značky sú rozmiestnené približne v rovnakých vzdia-
lenostiach od seba a symetricky k zvislici prechádza-
júcej �ažiskom plavidla. Vzdialenos� medzi týmito ro-
vinami je pre plavidlo, ktoré má n-párov ciachových
značiek, približne l/n dĺžky plavidla.

(3) Každé plavidlo má najmenej tri páry ciachových
značiek okrem
a) plavidla, ktoré nie je určené na prepravu tovaru; na

tomto plavidle môže by� jeden pár ciachových zna-
čiek,

b) plavidla do dĺžky 40 m; na tomto plavidle môžu by�
dva páry ciachových značiek.

(4) Okrem vyhotovenia ciachovej značky pod¾a odse-
ku 1 môžu ciachové značky pozostáva� z pevne pripev-
nenej doštičky, dlhej najmenej 300 mm a vysokej
40 mm, ktorej spodná strana zodpovedá ponoru, pre
ktorý bolo plavidlo ciachované a ktorej stred je ozna-
čený zvislou ryskou.

§ 9

(1) Na doštičkách, ktoré slúžia ako ciachové značky,
alebo ved¾a ciachových značiek vyhotovených pod¾a
§ 10 ods. l je zrete¾ne vyrytý alebo vyrazený ciachový
znak, ktorý obsahuje tieto údaje:
a) rozpoznávacie písmená Štátnej plavebnej správy

(DBa), ktorá vydala ciachový preukaz,
b) číslo ciachového preukazu,
c) medzinárodné označenie štátu (SK), ktoré je súčas-

ne aj poslednými písmenami ciachového znaku.

(2) Ciachový znak sa tiež nezmazate¾nými písmena-
mi vyznačí na dobre vidite¾nom mieste na niektorej
pevnej prednej časti plavidla, ktorá nepodlieha nára-
zom ani mimoriadnemu opotrebeniu.

(3) Plavidlo prevádzkované v určitých plavebných
zónach vnútrozemských vodných ciest je označené
nákladovými značkami. Vzor nákladovej značky je
uvedený v prílohe č. 2.

(4) Vzor ponorovej stupnice je uvedený v prílohe
č. 3.

§ 10

(1) Na určenie ve¾kosti ponorenej časti ciachového
priestoru sa na obidvoch bokoch plavidla zhotovia
ponorové stupnice, a to v miestach ciachových zna-
čiek, symetricky po obidvoch rovinách kolmých na
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pozdĺžnu os plavidla a na vodnú hladinu. Každé pla-
vidlo má tri páry ponorových stupníc okrem
a) plavidla, ktoré nie je určené na prepravu tovaru; na

tomto plavidle môže by� jeden pár ponorových stup-
níc,

b) plavidla do dĺžky 40 m; na tomto plavidle môžu by�
dva páry ponorových stupníc.

(2) Pri vyznačení ponorových stupníc nulový bod
zodpovedá úrovni dna plavidla v mieste ponorovej
stupnice, alebo keï má plavidlo kýl, najnižšiemu bodu
kýlu v mieste ponorovej stupnice.

(3) Ponorová stupnica v strede dĺžky plavidla siaha
až k hornej ciachovej rovine. Ponorové stupnice na
prednej a zadnej časti plavidla môžu presiahnu�, ak je
to možné, hornú ciachovú rovinu o 200 mm.

(4) Konce ponorových stupníc a každý desiaty centi-

meter sa označujú značkami. Ďalšie rozdelenie pono-
rových stupníc po 20 mm sa označuje farbou.

(5) Na plavidle, ktoré nemá ponorové stupnice
v strede dĺžky plavidla, horná ciachová rovina sa vy-
značí na obidvoch stranách plavidla zrete¾nou vodo-
rovnou priamkou, dlhou 300 mm, širokou 40 mm
a umiestnenou pod vodorovnou priamkou v bode jej
stredu. Spodná hrana vodorovnej priamky sa prekrýva
s vodoryskou najväčšieho ponoru.

(6) Ak to konštrukcia plavidla vyžaduje, môžu by� na
plavidle umiestnené pomocné ponorové ciachové zna-
ky, stupnice.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnos� l. marca 2001.

Jozef Macejko v. r.
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Simpsonovo pravidlo na výpočet plôch ohraničených krivkami

Príloha č. 1
k vyhláške č. 59/2001 Z. z.

Čiastočné plochy vodorysiek:

A1 = u/3 . (a + 4b + 2c + 4d + e),              A2 = v/3 . (e + 4f +2g +4h +i), ...

Celková plocha vodorysky:

A = A1 +A2 + ...
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 59/2001 Z. z.

Nákladová značka

Nákladové značky pre rôzne zóny plavby
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 59/2001 Z. z.

Ponorová stupnica
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júna 1998 bola v Hanoji podpísaná Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o riešení dlhu Vietnamskej
socialistickej republiky voči Slovenskej republike.

Dohoda nadobudla platnos� dňom podpisu, t. j. 12. júna 1998, na základe článku 6 ods. 6.1.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. septembra 1998 bol v Bratislave podpísaný
Dodatok č. l k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o ïalšom postupe pri
vysporiadaní salda clearingových účtov a vysporiadania zostatkov poh¾adávok a záväzkov subjektov oboch republík
po ukončení platnosti Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993
podpísanej v Brne 14. decembra 1995.

Dodatok nadobudol platnos� dňom podpisu, t. j. 24. septembra 1998, na základe článku 3.

Do textu dodatku možno nazrie� na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z.
o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže
Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 13. februára 2001 č. 141/M-2001, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí
pre príslušníkov Železničnej polície.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.

Výnos nadobúda účinnos� 1. marca 2001.

Výnos sa uverejní v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/2001.

Do výnosu možno nazrie� na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, na Generálnom
riadite¾stve Železničnej polície a v útvaroch Železničnej polície.
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