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Z Á K O N
z 5. apríla 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z.
o štátnych hmotných rezervách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách sa
mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č. 2/1993 na koordináciu hospodárskej mobilizácie (oznáme-
nie č. 204/1993 Z. z.)“.

2. V § 2 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou
a za slovo „udržiavanie,“ sa vkladajú slová „kúpa
a predaj,“.

3. V § 2 písm. b) štvrtý bod znie:
„4. uvo¾ňovanie alebo vyčleňovanie je rozhodnutie

Správy rezerv o tom, že štátne hmotné rezervy pre-
stali slúži� účelu pod¾a tohto zákona a správca je
povinný s nimi naklada� pod¾a osobitného predpi-
su,2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.

4. § 2 sa dopĺňa písmenami c) až h), ktoré znejú:
„c) minimálnym limitom položky hmotných rezerv ur-

čené množstvo jednej položky hmotných rezerv vy-
jadrené v merných jednotkách, pod ktoré nesmie
množstvo hmotných rezerv jednej položky klesnú�,

d) orientačným cie¾ovým stavom hmotných rezerv
množstvo jednej položky hmotných rezerv vyjadre-
né v merných jednotkách, ktoré sa považuje za
maximálne z h¾adiska potrieb Slovenskej republi-
ky,

e) skladovate¾om právnická osoba alebo fyzická oso-
ba, ktorá sa na základe písomnej zmluvy o sklado-
vaní zaviazala prevzia� štátne hmotné rezervy, aby
ich skladovala,

f) ochraňovate¾om právnická osoba alebo fyzická oso-
ba, ktorá na základe písomnej zmluvy o ochraňova-
ní vykonáva súhrn činností súvisiacich so starost-
livos�ou o štátne hmotné rezervy,

g) zásobami  štátnych hmotných rezerv základné su-
roviny, materiály, výrobky, stroje, zariadenia, nára-
die, dokumentácia, výpočtová technika a softwaro-
vé produkty pre výpočtovú techniku,

h) presunom premiestnenie štátnych hmotných re-
zerv medzi ochraňovate¾mi.“.

5. § 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3

Štátne hmotné rezervy

(1) Slovenská republika vytvára a dopĺňa na ochra-
nu svojej ekonomiky a riešenie mimoriadnej situácie,3)
brannej pohotovosti štátu,4) stavu ropnej núdze4a)
a výnimočného stavu5) štátne hmotné rezervy.

(2) Štátne hmotné rezervy sú majetkové hodnoty
vytvárané, dopĺňané, spravované, uložené a ochraňo-
vané na území Slovenskej republiky, ak osobitný pred-
pis neustanovuje inak.4a) Pod¾a určenia sa štátne
hmotné rezervy delia na
a) hmotné rezervy,
b) mobilizačné rezervy.

(3) Správa rezerv v rámci tvorby štátnych hmotných
rezerv vytvára pohotovostné zásoby na použitie v ob-
dobí mimoriadnej situácie3) a na poskytovanie huma-
nitárnej pomoci.

(4) Pohotovostné zásoby sa vytvárajú aj na základe
údajov o disponibilných zdrojoch hmotných rezerv
a ich územnom rozložení v spolupráci s okresnými
úradmi.5a)

(5) O poskytovaní pohotovostných zásob na účely
humanitárnej pomoci v zahraničí rozhoduje vláda Slo-
venskej republiky (ïalej len „vláda“). V ostatných prí-
padoch o použití pohotovostných zásob rozhoduje vec-
ne príslušný ústredný orgán štátnej správy
v spolupráci s okresnými úradmi a Správou rezerv.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 5a znejú:
„4a) Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných

výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.
5a) § 1 ods. 4 a § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej re-

publiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej
štatistike.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa vypúš�a
citácia „§ 46 až 49 zákona č. 92/1949 Zb. branný
zákon v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovo „tvorbu,“ vkladá
slovo „dopĺňanie,“.

8. V § 4 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) štátne intervenčné nákupy vlády do štátnych hmot-

ných rezerv mimo nákupov uskutočňovaných pod¾a
osobitného predpisu.5b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom

fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v po¾nohospodár-
stve v znení neskorších predpisov.“.
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  9. V § 4 ods. 2 sa za písmeno h) vkladajú nové
písmená i) až l), ktoré znejú:
„i) koordináciu a metodické usmerňovanie tvorby krí-

zových plánov v oblasti štátnych hmotných rezerv,
j) plnenie zakladate¾ských funkcií voči právnickým

osobám zabezpečujúcim úlohy v oblasti štátnych
hmotných rezerv, ktorých zakladate¾om je Správa
rezerv,

k) analytickú a operatívnu evidenciu zásob štátnych
hmotných rezerv,

l) zhromažïovanie údajov o disponibilných zdrojoch
hmotných rezerv,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno m).

10. § 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Zabezpečenie štátnych hmotných rezerv je Sprá-

va rezerv povinná uskutočni� formou finančnej zábez-
peky, bankovou zárukou alebo záložným právom na
majetok právnickej osoby alebo fyzickej osoby (ïalej
len „dlžník“) pod¾a osobitných predpisov.5c)

 (4) Finančnou zábezpekou na účely tohto zákona je
zloženie peňažných prostriedkov na obmenový účet
Správy rezerv za vyčlenené zásoby štátnych hmotných
rezerv.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:
„5c) Napríklad § 299 až 408 Obchodného zákonníka v znení neskor-

ších predpisov, § 151 až 151v, § 544 až 558 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1950
Zb. zákon zmenkový a šekový, zákon č. 530/1990 Zb. o dlho-
pisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papie-
roch v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/1999 Z. z.
o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z.“.

11. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 4a

Tvorba a dopĺňanie štátnych
hmotných rezerv

(1) Ústredné orgány štátnej správy uplatňujú požia-
davky na vytváranie a dopĺňanie štátnych hmotných
rezerv vyplývajúce z krízových plánov a požiadaviek
Ministerstva obrany Slovenskej republiky a iných
úloh ústredných orgánov štátnej správy na Správu
rezerv.

(2) Tvorba a dopĺňanie štátnych hmotných rezerv sa
vykonáva pod¾a rozpisu plánu vytvárania a dopĺňania
štátnych hmotných rezerv.

(3) Tvorba a dopĺňanie štátnych hmotných rezerv sa
spravuje pod¾a osobitných predpisov,5d) ak nepodlie-
hajú osobitnému režimu ochrany.5e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5d a 5e znejú:
„5d) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.

  5e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z.
o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej
ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona
v znení neskorších predpisov.“.

12. Nadpis tretej časti znie:

„DRUHY ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV
A HOSPODÁRENIE S NIMI“.

13. § 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5

Hmotné rezervy

(1) Hmotné rezervy tvoria vybrané základné surovi-
ny, materiály, výrobky a nehnute¾nosti na ich sklado-
vanie a ochraňovanie. Hmotné rezervy sú určené na
ochranu ekonomiky, pre potreby ozbrojených síl a na
dočasné riešenie následkov mimoriadnej situácie.

(2) Hmotné rezervy sú vo vlastníctve štátu. Ak je to
hospodárne a sú splnené podmienky ochraňovania,
môžu by� hmotné rezervy aj vo vlastníctve právnických
osôb alebo fyzických osôb.

(3) Osobitným druhom hmotných rezerv sú núdzové
zásoby ropy a ropných výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje
tento zákon, ak osobitný predpis4a) neustanovuje
inak.

(4) Správa rezerv v spolupráci s vecne príslušnými
ústrednými orgánmi štátnej správy posúdi účelnos�
požiadaviek do 31. mája kalendárneho roka a vypra-
cuje návrhy na
a) zoznam položiek hmotných rezerv, ich minimál-

nych limitov a orientačných cie¾ových stavov,
b) uvo¾ňovanie hmotných rezerv a podmienok jeho vy-

konania,
c) zámenu hmotných rezerv nedosahujúcich minimál-

ny limit.

Tieto návrhy schva¾uje vláda.

(5) Ak vláda neurčí inak, môže Správa rezerv vyko-
na� zámenu hmotných rezerv presahujúcich ich mini-
málny limit. Zámenou sa uskutočňujú štrukturálne
zmeny hmotných rezerv a v čase zámeny položiek
hmotných rezerv sa nemusí súčasne uskutočni� ná-
kup inej položky.

(6) Požiadavky na tvorbu hmotných rezerv na nasle-
dujúci rok sa predkladajú Správe rezerv do 31. marca
kalendárneho roka.

(7) Správa rezerv vytvára hmotné rezervy kúpou na
tuzemských trhoch, zahraničných trhoch alebo
prostredníctvom komoditnej burzy.5d)“.

14. Za § 5 sa vkladajú § 5a až 5d, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

„§ 5a

Hospodárenie s hmotnými rezervami

(1) Pri hospodárení s hmotnými rezervami Správa
rezerv uskutočňuje iba
a) kúpu a predaj zásob,
b) obmenu a zámenu zásob,
c) pôžičku zásob,
pričom sa uplatňuje zásada účelnosti a hospodárnos-
ti.
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(2) Na hospodárenie s nehnute¾ným majetkom
hmotných rezerv sa primerane vz�ahujú ustanovenia
§ 6a až 6f.

(3) Podrobnosti o tvorbe a hospodárení s hmotnými
rezervami ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Správa rezerv.

§ 5b

 Predaj zásob

Zásoby hmotných rezerv predáva Správa rezerv
v rámci obmien a zámen. Za zmluvný predaj sa pova-
žuje aj predaj prostredníctvom komoditnej burzy.

§ 5c

Obmena zásob

(1) Správa rezerv ustanovuje pre jednotlivé položky
zásob hmotných rezerv doby obmeny, ktoré sú určené
pod¾a technických podmienok skladovania a kvalita-
tívnych ukazovate¾ov pre jednotlivé položky zásob
hmotných rezerv.

(2) Obmenu zásob hmotných rezerv zabezpečuje
ochraňovate¾ alebo skladovate¾ pod¾a zmluvy o obme-
ne alebo pod¾a zmluvy o zámene uzatvorenej so Sprá-
vou rezerv vrátane podmienok určených pod¾a odse-
ku 1.

(3) Obmenu položky zásob hmotných rezerv pred
uplynutím stanovenej doby obmeny možno vykona� po
písomnom súhlase Správy rezerv. Urýchlenú obmenu
alebo vyskladnenie zásob hmotných rezerv bez súhla-
su Správy rezerv možno vykona� len v prípadoch od-
vrátenia ekologickej havárie, ohrozenia života alebo
zdravia ako aj okamžitého zabránenia znehodnoteniu
zásob hmotných rezerv.

§ 5d

Pôžička zásob

(1) Správa rezerv môže urči�, že objem zásob hmot-
ných rezerv, ktorý presiahne minimálny limit jednej
položky, sa použije v príslušnom roku na účely pôžič-
ky.

(2) Správa rezerv o poskytnutí pôžičky zásob hmot-
ných rezerv zabezpečenej pod¾a § 4 ods. 3 a 4 rozho-
duje na podklade žiadosti. Dlžník je povinný vráti�
Správe rezerv v zmluve dohodnutom termíne zásoby
hmotných rezerv rovnakej položky, množstva a akosti.

(3) Ak požičané zásoby hmotných rezerv neboli vrá-
tené Správe rezerv ani po druhej písomnej výzve doru-
čenej dlžníkovi, zábezpeka prepadá v prospech Správy
rezerv.

(4) Pri poskytnutí pôžičky Správa rezerv dlžníkovi
vyúčtuje úroky za dočasné prenechanie zásob hmot-
ných rezerv.5f) Úrok je najviac vo výške dvojnásobku
diskontnej úrokovej sadzby ustanovenej Národnou
bankou Slovenska5g) v čase uzatvorenia zmluvy o pô-
žičke. Úrok je príjmom štátneho rozpočtu.

(5) Predĺženie dohodnutej doby pôžičky Správa re-

zerv povo¾uje iba v odôvodnených prípadoch na zákla-
de žiadosti dlžníka.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5f a 5g znejú:
„5f) § 658 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 5g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 6 odsek 3 znie:
„(3) Mobilizačné rezervy sa vytvárajú na základe

požiadaviek systému hospodárskej mobilizácie. Po-
drobnosti o tvorbe a hospodárení s mobilizačnými re-
zervami ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Správa rezerv.“.

16. V § 6 odsek 5 znie:
„(5) O použití mobilizačných rezerv po vyhlásení mi-

moriadnej situácie3) rozhoduje vecne príslušný ústred-
ný orgán štátnej správy v súčinnosti so Správou re-
zerv. V období brannej pohotovosti štátu alebo po
vyhlásení výnimočného stavu5) o použití mobilizač-
ných rezerv rozhoduje vláda.“.

17. § 6 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Správa rezerv na základe stanoviska príslušné-

ho ústredného orgánu štátnej správy môže da� súhlas
na iné použitie mobilizačných rezerv, ako sa uvádza
v odseku 4, ak takéto požitie bude účelné, efektívne
a hospodárne, neohrozí účel ustanovený v odseku 4,
a o použití mobilizačných rezerv ochraňovate¾ bez zby-
točného odkladu upovedomí Správu rezerv, ktorej za-
šle oznámenie vrátane zoznamu mobilizačných rezerv
so zdôvodnením ich použitia.

(7) Mobilizačné rezervy spotrebované, znehodnotené
alebo poškodené v období mimoriadnej situácie, bran-
nej pohotovosti štátu alebo  výnimočného stavu na-
vrhne ochraňovate¾ na vyčlenenie a súčasne požiada
pod¾a potreby o ich doplnenie, opravu alebo obmenu.

(8) Po prijatí zákona o štátnom rozpočte na príslušný
rok Správa rezerv vykoná rozpis tvorby mobilizačných
rezerv a zašle ho vecne príslušným orgánom štátnej
správy a ochraňovate¾om.“.

18. Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6h, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

„§ 6a

Hospodárenie s mobilizačnými rezervami

(1) Hospodárením s mobilizačnými rezervami sa ro-
zumie
a) obmena zásob,
b) zámena zásob,
c) výpožička zásob,
d) nájom mobilizačných rezerv,
e) vyčleňovanie mobilizačných rezerv,
f) skladovanie zásob,
g) presun zásob.

(2) Hospodárenie s mobilizačnými rezervami sa za-
bezpečuje zmluvou o ochraňovaní zásob alebo nehnu-
te¾ného majetku uzatvorenou medzi Správou rezerv
a ochraňovate¾om.

(3) Pri ochraňovaní mobilizačných rezerv je ochraňo-
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vate¾ povinný vykonáva� činnosti, ktorými sa predchá-
dza vzniku škody stratou, nevhodným skladovaním
a manipuláciou pri obmenách, zámenách a vyčleňova-
ní, ïalej škodám spôsobeným oneskoreným podaním
návrhu na obmenu, zámenu a vyčleňovanie vrátane
ich oneskorenej realizácie.

(4) Mobilizačné rezervy obstaráva ochraňovate¾.

§ 6b

Obmena zásob

(1) Obmenu zásob mobilizačných rezerv (ïalej len
„obmena“) vykoná ochraňovate¾ pred skončením leho-
ty ich skladovania pod¾a záručných podmienok výrob-
cu, dodávate¾a alebo lehôt určených atestmi orgánov
oprávnených na ich vydávanie.

(2) Obmena sa vykonáva na podklade plánu obmien,
ktorý vypracuje ochraňovate¾ na obdobie kalendárne-
ho roka, a v termíne do 30. júna kalendárneho roka
predloží Správe rezerv.

(3) Súhlas na vykonanie obmeny vydá Správa rezerv
pod¾a plánu obmien. Správa rezerv zabezpečuje fi-
nančné prostriedky na prípadné cenové rozdiely.

(4) Zásoby mobilizačných rezerv možno obmieňa� po
častiach a etapách. Každá etapa sa považuje za samo-
statnú obmenu.

§ 6c

Zámena zásob

(1) Zámenu zásob mobilizačných rezerv (ïalej len
„zámena“) vykonáva ochraňovate¾, ak sa iným druhom
zásob efektívnejšie zabezpečia potreby vyplývajúce
z krízových plánov alebo potrieb vecne príslušných
ústredných orgánov štátnej správy.

(2) Ochraňovate¾ spracováva plán zámen na obdobie
kalendárneho roka a predkladá ho vecne príslušnému
orgánu štátnej správy a Správe rezerv v termíne do 31.
mája kalendárneho roka.

(3) Súhlas na vykonanie zámeny vydá Správa rezerv
pod¾a plánu zámen a stanoviska príslušného ústred-
ného orgánu štátnej správy. Správa rezerv zabezpeču-
je finančné prostriedky na cenové rozdiely pri záme-
nách.

(4) Pri zámene po častiach sa postupuje pod¾a § 6b
ods. 4.

§ 6d

Výpožička zásob

(1) Surovinu, materiál, výrobky, náradie a doku-
mentáciu mobilizačných rezerv možno vypožiča� iba
na základe písomnej zmluvy najviac na jeden rok.

(2) Žiados� o výpožičku suroviny, materiálu, výrob-
kov, náradia a dokumentácie mobilizačných rezerv
alebo jej predĺženie sa predkladá Správe rezerv a vecne
príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.

(3) Za výpožičku uhrádza dlžník úroky5f) do výšky
dvojnásobku diskontnej úrokovej sadzby určenej Ná-

rodnou bankou Slovenska v čase uzatvorenia zmluvy
z oceneného predmetu zmluvy.

§ 6e

Nájom mobilizačných rezerv

(1) Nevyužívané mobilizačné rezervy môže da� Sprá-
va rezerv do nájmu právnickej osobe alebo fyzickej
osobe (ïalej len „nájomca“) iba na základe zmluvy.5h)

(2) Žiados� o nájom alebo predĺženie nájmu mobilizač-
ných rezerv sa predkladá Správe rezerv so súhlasom
vecne príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

(3) Pred skončením nájmu je nájomca povinný vyko-
na� potrebnú údržbu, ošetrenie, konzerváciu na vlast-
né náklady. Pri motorových a prípojných vozidlách
opatrených evidenčným číslom vozidla nájomca zabez-
pečí na vlastné náklady technickú spôsobilos� a od-
stráni zistené chyby.

§ 6f

Vyčleňovanie mobilizačných rezerv

(1) Ak sa stanú mobilizačné rezervy neúčelné, ochra-
ňovate¾ bezodkladne predloží vecne príslušnému
ústrednému orgánu štátnej správy návrh na vyčlene-
nie mobilizačných rezerv a súčasne ho predloží Správe
rezerv na vedomie.

(2) Vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy
zašle stanovisko k návrhu na vyčlenenie mobilizač-
ných rezerv ochraňovate¾ovi a na vedomie Správe re-
zerv. Na základe stanoviska vykoná ochraňovate¾ nové
ocenenie určené znaleckým posudkom alebo odbor-
nou komisiou vymenovanou štatutárnym orgánom
ochraňovate¾a.

(3) Nové ocenenie odbornou komisiou sa vykoná pri
vyčlenení zásob, ktorých ocenenie v účtovníctve ne-
presahuje 50 000 Sk za jednu mernú jednotku.

(4) Správa rezerv s prihliadnutím na nové ocenenie
vydá rozhodnutie o vyčlenení mobilizačných rezerv,
určí spôsob a termín jeho skončenia.

(5) Vydaním rozhodnutia Správy rezerv na vyčlene-
nie zásob nie je dotknutá povinnos� ochraňovate¾a
zásoby ochraňova� až do skončenia ich prevodu alebo
likvidácie.

(6) Vydaním rozhodnutia Správy rezerv na vyčlene-
nie nehnute¾ností nie sú dotknuté povinnosti ochra-
ňovate¾a tieto ochraňova� až do skončenia ich prevodu
alebo likvidácie. Prevod nehnute¾nosti Správa rezerv
uskutočňuje pod¾a osobitných predpisov.2a)

§ 6g

Skladovanie zásob

(1) Zásoby mobilizačných rezerv sa uskladňujú tak,
aby nedošlo k ich znehodnoteniu, zámene, zneužitiu
a odcudzeniu, boli kontrolovate¾né, dosiahnute¾né
a pripravené na rýchle vyskladnenie. Mobilizačné re-
zervy musia by� na vidite¾nom mieste označené sym-
bolom „Program 222“.
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(2) Ak sú kapacity skladov mobilizačných rezerv vo¾-
né, možno v nich bezodplatne skladova� hmotné rezer-
vy, stroje zariadenia a materiál určený na uchovanie
výrobných kapacít a materiál civilnej ochrany.

(3) Ak nemožno zásoby mobilizačných rezerv sklado-
va� v skladoch mobilizačných rezerv, skladujú sa
v iných skladoch iba na základe písomnej zmluvy
o nájme uzatvorenej medzi Správou rezerv a vlastní-
kom skladu alebo správcom skladu.

(4) V odôvodnených prípadoch možno vykona� záme-
nu skladov mobilizačných rezerv za iné, rovnocenné, len
pod¾a podmienok určených osobitným predpisom5i).

(5) Ochraňovate¾ je povinný zabezpeči� technickú
spôsobilos� vozidla5j) a vykona� raz za pol roka jeho
preskúšanie skúšobnou jazdou v dĺžke maximálne
30 km, čo zaznamená v prevádzkovej knihe vozidla.
Ochraňovate¾ je povinný zabezpeči� technickú spôso-
bilos� aj na ostatných technických zariadeniach.

§ 6h

Presun zásob

(1) Presun zásob mobilizačných rezerv sa vykoná
v prípade, ak pod¾a plánovacích dokumentov hospo-
dárskej mobilizácie a krízových plánov sa mobilizačné
rezervy stali u ochraňovate¾a prebytočné a vytvorenie
rovnakého druhu mobilizačných rezerv potrebuje iný
ochraňovate¾.

(2) Pôvodný a nový ochraňovate¾ predkladajú svoj-
mu vecne príslušnému ústrednému orgánu štátnej
správy a Správe rezerv návrh na presun zásob mobili-
začných rezerv.

(3) Správa rezerv vydá povolenie o presune na zákla-
de návrhu na presun vrátane stanoviska vecne prí-
slušného ústredného orgánu štátnej správy a obozná-
mi s ním dotknuté subjekty.

(4) Náklady spojené s presunom zásob, ktoré sa
uskutočnia bez stanoviska vecne príslušného ústred-
ného orgánu štátnej správy a povolenia Správy rezerv,
uhrádza ochraňovate¾.

(5) Pri presune vozidla alebo pri jeho vyčlenení zo
zásob mobilizačných rezerv je ochraňovate¾ povinný
predloži� príslušnému orgánu technický preukaz na
vykonanie zmeny.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5h, 5i a 5j znejú:
„5h) Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových prie-

storov v znení neskorších predpisov.
  

5i)
§ 11 ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z.

  

5j)
Zákon Národnej rady slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov.“.

19. § 7 sa vypúš�a.

20. § 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8

Financovanie

(1) Výdavky súvisiace s vytváraním, ochranou

a správou štátnych hmotných rezerv sa hradia zo štát-
neho rozpočtu.

(2) Správa rezerv zriaïuje v Národnej banke Sloven-
ska na financovanie obmien, zámen a pôžičiek štát-
nych hmotných rezerv bežné účty. Príjmom bežných
účtov sú tržby za predaj štátnych hmotných rezerv pri
realizácii ich obmien, zámen a pôžičiek, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.

(3) Výdavkom bežných účtov sú platby za nákup
štátnych hmotných rezerv pri realizácii ich obmien,
zámen a pôžičiek. Zostatky na týchto účtoch koncom
roka neprepadajú, prechádzajú do nasledujúceho ro-
ka. V prípade nedostatku zdrojov zo štátneho rozpočtu
možno z tohto účtu hradi� aj výdavky na ochraňovanie
štátnych hmotných rezerv.

(4) Správa rezerv môže dočasne vo¾né finančné pro-
striedky na bežných účtoch pod¾a odseku 2 použi� na
termínované vklady. Výnosy z uvedenej činnosti pou-
žije ako ïalší zdroj na ochraňovanie štátnych hmot-
ných rezerv.

(5) Správa rezerv na efektívnejšie hospodárenie
v zmysle osobitných predpisov realizuje zálohové plat-
by pri kúpe hmotných rezerv prostredníctvom burzo-
vých obchodov.5d)

(6) V rámci plnenia predmetu činnosti v oblasti ob-
mien, zámen a ochraňovania štátnych hmotných re-
zerv Správa rezerv môže započíta� vzájomné poh¾adáv-
ky.5k)

(7) Správa rezerv pri realizácii obmien a zámen môže
poskytnú� zmluvné preddavky z bežných účtov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5k znie:
„5k) § 6a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 249/1994 Z. z.“.

21. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slovo „nakladanie“ na-
hrádza slovom „hospodárenie“ a na konci sa bodka
nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „týmto nie
je dotknutý výkon kontroly pod¾a osobitných predpi-
sov,5l)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5l znie:
„5l) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kon-
trolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona
č. 458/2000 Z. z.“.

22. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) vies� analytickú a operatívnu evidenciu pohybu zá-

sob a nehnute¾ného majetku štátnych hmotných
rezerv.“.

23. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 9a

Ochraňovanie

(1) Správa rezerv ako správca štátnych hmotných
rezerv (§ 6 ods. 1) a právnické osoby a fyzické osoby
ako ochraňovatelia majetku štátnych hmotných rezerv

Strana 1862 Zbierka zákonov č.  169/2001 Čiastka 72



vykonávajú zmluvou dohodnutý súhrn činností súvi-
siacich so starostlivos�ou o zverený majetok najmä
a) ochranu pred odcudzením a zachovanie prevádzko-

vej schopnosti a jeho použite¾nosti,
b) zabezpečenie energií potrebných na prevádzku

a skladovanie, likvidáciu odpadov z prevádzky,
údržbu a opravy,

c) ostatné činnosti, ktorých rozsah bude predmetom
zmluvy o ochraňovaní.

(2) Ochraňovanie zabezpečuje Správa rezerv na pod-
klade zmluvy o ochraňovaní uzatvorenej s právnickou
osobou alebo fyzickou osobou, ktorej bol takýto maje-
tok zverený na ochraňovanie.

24. V § 10 ods. 1 v písmene a) sa suma „50 000 Sk“

nahrádza sumou „500 000 Sk“ a v písmene b) sa suma
„500 000 Sk“ nahrádza sumou „1 000 000 Sk.“.

25. § 12 sa vypúš�a.

26. § 13 sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
„3. § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
4. Nariadenie vlády Českej a  Slovenskej Federatívnej

Republiky č. 284/1992 Zb. o opatreniach hospo-
dárskej mobilizácie.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júna 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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170

Z Á K O N
zo 6. apríla 2001

o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov
a o riešení stavu ropnej núdze

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje tvorbu núdzových zásob ropy
a ropných výrobkov a hospodárenie s nimi, povinnosti
fyzických osôb a právnických osôb oprávnených na
podnikanie1) s predmetom činnosti �ažba, výroba, ob-
chod, skladovanie a preprava ropy a ropných výrob-
kov (ïalej len „podnikate¾“), opatrenia na riešenie sta-
vu ropnej núdze, práva a povinnosti orgánov štátnej
správy, ako aj kontrolu a sankcie za porušenie povin-
ností vyplývajúcich z tohto zákona.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) ropou a ropnými polotovarmi ropa a ropné poloto-

vary spracovate¾né v rafinériách na vybrané ropné
výrobky uvedené v prílohe č. 1,

b) vybranými ropnými výrobkami
1. motorové a letecké palivá benzínového typu,
2. motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné

plynové oleje,
3. vykurovacie oleje
uvedené v prílohe č. 1,

c) stavom ropnej núdze vážne ohrozenie alebo preru-
šenie zásobovania ropou a ropnými výrobkami,

d) núdzovými zásobami ropy a vybraných ropných vý-
robkov množstvo ropy, ropných polotovarov a vy-
braných ropných výrobkov určené na predchádza-
nie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej
núdze.

§ 3

Tvorba a hospodárenie s núdzovými zásobami

(1) Núdzové zásoby ropy a vybraných ropných výrob-
kov (ïalej len „núdzové zásoby“) sú štátnymi hmotný-
mi rezervami. Na núdzové zásoby sa vz�ahuje osobitný
predpis,2) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Núdzové zásoby vytvára a dopĺňa Správa štát-

nych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ïalej len
„Správa rezerv“).

(3) Do núdzových zásob možno zahrnú� zásoby na
palube ropných tankerov po prepustení do režimu
vo¾ného obehu,3) zásoby v prístavoch vykládky, v ná-
držiach pri vstupe do ropovodov, v nákladných člnoch
určených na vnútrozemskú plavbu, ktoré prepravujú
ropu a ropné výrobky, v skladoch podnikate¾ov s vý-
nimkou zásob v potrubiach a vo výrobných zariade-
niach rafinérií, ak spĺňajú podmienky na skladovanie
núdzových zásob ustanovené týmto zákonom.

(4) Núdzovými zásobami pod¾a tohto zákona nie sú
zásoby určené pre ozbrojené sily, zásoby čerpacích
staníc, produktovodov a ropovodov v prevádzke, nevy-
�ažené tuzemské zásoby ropy, náplne cestných cister-
nových vozidiel a železničných cisternových vozňov
určených na prepravu ropy a  ropných výrobkov.

(5) Súčet minimálnych limitov núdzových zásob kaž-
dého vybraného ropného výrobku je úroveň priemer-
nej devä�desiatdňovej spotreby v predchádzajúcom
kalendárnom roku určená pod¾a prílohy č. 3, nie však
menej ako predstavuje devä�desiatdňový priemerný
čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných vý-
robkov (príloha č. 2). Čistým dovozom ropy, ropných
polotovarov a ropných výrobkov sa rozumie ich dovoz
znížený o uskutočnený vývoz.

(6) Minimálny limit núdzových zásob sa určuje na
základe údajov získaných v rámci štátneho štatistic-
kého zis�ovania (§ 7 ods. 3).

(7) Minimálny limit núdzových zásob na príslušný
kalendárny rok (odsek 5) sa určuje k 31. marcu kalen-
dárneho roka na obdobie 12 mesiacov. Určený mini-
málny limit sa musí dosiahnu� k 30. júnu príslušného
kalendárneho roka.

(8) Podiel ropy a ropných polotovarov v núdzových
zásobách určuje Správa rezerv pod¾a vývoja spotreby,
dovozov a vývozov ropy, ropných polotovarov a rop-
ných výrobkov.

§ 4

Skladovanie núdzových zásob

(1) Núdzové zásoby sa skladujú v skladovacích za-
riadeniach samostatne alebo spoločne s rovnorodými

1) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z.
3) § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
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druhmi zásob iného určenia s možnos�ou kontroly ich
množstva a kvality.

(2) Skladovacím zariadením je samostatná nádrž,
nádržový blok, sklad, technologický výrobný celok,
prípadne iný objekt, ak spĺňa ekologické,4) protipo-
žiarne5) a tieto technické podmienky:
a) najmenší povolený objem skladovacieho zariadenia

je 4 000 m3 s výnimkou skladovacích zariadení na
skladovanie vykurovacích olejov, kde najmenší po-
volený objem je 500 m3 pri minimálnom objeme
jednej nádrže 95 m3,

b) skladovacie zariadenie na vybrané ropné výrobky
s objemom do 20 000 m3 musí by� vybavené príj-
movým a výdajovým zariadením na plnenie do
cestných cisternových vozidiel alebo železničných
cisternových vozňov s výkonom minimálne 70 m3

za hodinu,
c) skladovacie zariadenie na vybrané ropné výrobky

s objemom nad 20 000 m3 musí by� vybavené príj-
movým a výdajovým zariadením na plnenie do cest-
ných cisternových vozidiel a železničných cisterno-
vých vozňov s výkonom minimálne 140 m3 za
hodinu,

d) príjmové a výdajové zariadenia pod¾a písmen b) a c)
musia by� vybavené zariadením na meranie prieto-
ku a teploty ropných výrobkov,

e) skladovacie zariadenie na ropu musí umožňova�
prepojenie na ropovodnú sie� a meranie množstva
prijatej a vydanej ropy,

f) príjmové a výdajové zariadenia pod¾a písmen b) a c)
a zariadenia na čerpanie do ropovodnej siete alebo
produktovodnej siete musia by� pripravené na čin-
nos� do 24 hodín od nahlásenia požiadavky na
čerpanie núdzových zásob Správou rezerv.

(3) Skladovacie zariadenia, produktovody a ropovo-
dy určené na skladovanie a prepravu núdzových zásob
sa považujú za verejnoprospešné stavby.6)

(4) Núdzové zásoby môže skladova� len uznaný skla-
dovate¾.

(5) Uznaný skladovate¾ je podnikate¾ vybraný vo ve-
rejnom obstarávaní,7) ktorý spĺňa podmienky na skla-
dovanie núdzových zásob.

(6) Núdzové zásoby sa môžu skladova� aj mimo úze-
mia Slovenskej republiky na území štátu, ktorý je
členom Európskej únie alebo Medzinárodnej energe-
tickej agentúry, na základe medzivládnej dohody o vo¾-
nom dovoze núdzových zásob do Slovenskej republiky.

§ 5

Stav ropnej núdze

(1) Stav ropnej núdze vyhlasuje vláda Slovenskej
republiky (ïalej len „vláda“) nariadením, ak priemerný
mesačný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a rop-
ných výrobkov sa nato¾ko zníži oproti priemernému
mesačnému čistému dovozu v predchádzajúcom ka-
lendárnom roku alebo ak možno očakáva� také jeho
zníženie alebo �ažkosti v zásobovaní ropou, ropnými
polotovarmi a ropnými výrobkami, že nepriaznivé ná-
sledky z toho plynúce nemožno odstráni� alebo im
zamedzi� bez prijatia opatrení pod¾a tohto zákona.

(2) Návrh na vyhlásenie stavu ropnej núdze a opat-
rení na jeho riešenie (§ 6) predkladá vláde predseda
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republi-
ky (ïalej len „predseda Správy rezerv“). Stav ropnej
núdze sa začína dňom, ktorý vyhlási vláda.

(3) Ak pominú dôvody uvedené v odseku 1, vláda
nariadením na návrh predsedu Správy rezerv odvolá
stav ropnej núdze a opatrenia na riešenie stavu ropnej
núdze (§ 6).

(4) Vyhlásenie a odvolanie stavu ropnej núdze vláda
oznamuje aj v hromadných informačných prostried-
koch. Vo vyhlásení sa uvedie aj údaj o tom, kde doň
možno nazrie�.

§ 6

Opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze

(1) Vláda pred vyhlásením stavu ropnej núdze môže
zača� kampaň v masovokomunikačných prostried-
koch zameranú na obmedzenie spotreby ropy, ropných
polotovarov a ropných výrobkov.

(2) V čase stavu ropnej núdze vláda nariadením
prijme na obmedzenie spotreby ropy, ropných poloto-
varov a ropných výrobkov niektoré z týchto opatrení:
a) obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel,
b) obmedzenie alebo zákaz používania niektorých

skupín motorových vozidiel alebo motorových vozi-
diel s určitými evidenčnými číslami,8)

c) obmedzenie otváracej doby čerpacích staníc,
d) obmedzenie alebo zákaz predaja ropy, ropných po-

lotovarov a  ropných výrobkov,
e) určenie regulačných opatrení dodávate¾om ropy,

ropných polotovarov a  ropných výrobkov,
f) dočasné obmedzenie alebo zákaz vývozu ropy, rop-

4) Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva lesného a vodného
hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane povrchových a podzemných vôd, zákon č. 309/1991 Zb.
o ochrane ovzdušia pred znečis�ujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečis�ujúcimi látkami (zákon o ovzduší).

5) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii
a skladovaní hor¾avých kvapalín, �ažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

6) § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

§ 15 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej
rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
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ných polotovarov a  ropných výrobkov s výnimkou
vývozov realizovaných na základe medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(3) Na prekonanie stavu ropnej núdze môže vláda na
návrh predsedu Správy rezerv da� súhlas na predaj
alebo pôžičku núdzových zásob pod minimálny limit
a súčasne urči� termín ich doplnenia alebo vrátenia.

(4) Predaj alebo pôžička núdzových zásob (odsek 3)
sa vykonáva na základe núdzového plánu spracovania,
prepravy a predaja núdzových zásob, ktorý vypracuje
Správa rezerv.

(5) Počas stavu ropnej núdze sú spracovatelia ropy
povinní spracova� ropu a ropné polotovary z núdzo-
vých zásob na ropné výrobky. Skladovatelia, preprav-
covia a  predajcovia sú povinní zabezpeči� skladova-
nie, prepravu a predaj núdzových zásob (odsek 4).

(6) Vláda na návrh predsedu Správy rezerv môže
vyhlási� okruh subjektov alebo činností, na ktoré sa
opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze nevz�ahujú;
v individuálnych prípadoch z dôvodu ohrozenia života,
zdravia alebo majetku môže udeli� výnimku z vyhláse-
ných opatrení.

(7) Správa rezerv metodicky usmerňuje a koordinuje
realizáciu opatrení na riešenie stavu ropnej núdze
a vykonáva štátny doh¾ad nad núdzovými zásobami.

(8) Správa rezerv spolupracuje s Európskou úniou a
Medzinárodnou energetickou agentúrou pri predchá-
dzaní a riešení stavu ropnej núdze.

§ 7

Informačná povinnos�

(1) Podnikatelia a príslušné orgány štátnej správy
sú povinní poskytova� Správe rezerv na jej požiadanie
všetky aktuálne údaje potrebné na vyhodnotenie stavu
núdzových zásob a na riešenie stavu ropnej núdze.

(2) Správa rezerv pravidelne poskytuje informácie
o aktuálnom stave núdzových zásob Medzinárodnej
energetickej agentúre, Európskej únii a na požiadanie
vláde, Národnej rade Slovenskej republiky a vecne prí-
slušným orgánom štátnej správy.

(3) Údaje o �ažbe, výrobe, dovoze, vývoze, preprave,
skladovaní, predaji a nákupe ropy, ropných polotova-
rov a ropných výrobkov sa získavajú v rámci štátneho
štatistického zis�ovania.9)

(4) Každoročne k 15. júlu Správa rezerv predloží
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obra-

nu a bezpečnos� informáciu o splnení úlohy uloženej
v § 3 ods. 7.

§ 8

Kontrola

(1) Správa rezerv vykonáva
a) kontrolu množstva a kvality núdzových zásob10)

u uznaných skladovate¾ov.11) Uznaný skladovate¾
musí trvalo zabezpeči� odber vzoriek núdzových
zásob na overenie ich kvality v akreditovaných la-
boratóriách12) a umožni� Správe rezerv ich kontrol-
ný odber,

b) kontrolu plnenia opatrení pod¾a § 6 ods. 5.

(2) Kontrolu plnenia opatrení na obmedzenie spo-
treby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov
vykonávajú:
a) útvary Policajného zboru,13) ak ide o opatrenia po-

d¾a § 6 ods. 2 písm. a) a b),
b) Slovenská obchodná inšpekcia,14) ak ide o opatre-

nia pod¾a § 6 ods. 2 písm. c), d) a e),
c) colné orgány,15) ak ide o opatrenie pod¾a § 6 ods. 2

písm. f).

§ 9

Pokuty

(1) Správa rezerv uloží pokutu do výšky
a) 1 000 000 Sk tomu, kto nesplní informačnú povin-

nos� pod¾a § 7 ods. 1,
b) 5 000 000 Sk tomu, kto nesplní povinnosti pod¾a

§ 6 ods. 5,
c) 20 000 000 Sk tomu, kto neoprávnene použije

núdzové zásoby alebo ich neoprávnené použitie
umožní,

d) 20 000 000 Sk tomu, kto bezdôvodne neodstráni
v určenom termíne nedostatky zistené pri kontrole
množstva a kvality núdzových zásob,

e) 50 000 000 Sk tomu, kto opakovane neoprávnene
použije núdzové zásoby.

(2) Pokutu do výšky
a) 5 000 Sk uloží útvar Policajného zboru tomu, kto

nedodrží opatrenia pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) a b),
b) 1 000 000 Sk uloží Slovenská obchodná inšpekcia

tomu, kto nedodrží opatrenia pod¾a § 6 ods. 2 písm.
c), d) a e),

c) 20 000 000 Sk uloží colný orgán tomu, kto nedodrží
opatrenia pod¾a § 6 ods. 2 písm. f).

(3) Pokutu možno uloži� do jedného roka odo dňa,
keï sa orgán pod¾a odsekov 1 a 2 dozvedel o porušení

9) § 19 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
10) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej

evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.
11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
12) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
14) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
15) § 15 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
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povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa,
keï došlo k porušeniu povinnosti.

(4) Pri ukladaní pokút sa prihliada na charakter
a závažnos� protiprávneho konania, najmä na rozsah
porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho
stavu.

(5) Na konanie o uložení pokuty sa vz�ahuje všeobec-
ný predpis o správnom konaní.16)

(6) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 10

Núdzové zásoby od 1. januára 2009 musia trvalo
dosahova� minimálny limit pod¾a § 3 ods. 5.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júna 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

16) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A  VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY

Príloha č. 1
k zákonu č. 170/2001 Z. z.

P. č. Číslo1) ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY1) Číslo
PRODSLOV

1 2709 00 90 Ostatné surové minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov 1110103000

2 2710 00 11 Benzíny určené na špecifické spracovanie2) 2320133000

3 2710 00 41 Stredné oleje určené na špecifické spracovanie2) 2320163000

4 2710 00 61 Ťažké oleje, plynové oleje určené na špecifické spracovanie2) 2320153000

5 2710 00 71 Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie2) 2320173000

VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY

Motorové a letecké palivá benzínového typu1)

6 2710 00 26 Letecký benzín2) 2320114000

7 2710 00 27 Motorový benzín ostatný s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter
s oktánovým číslom nepresahujúcim 952)

2320115000

8 2710 00 29 Motorový benzín ostatný s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter
s oktánovým číslom 95 alebo vyšším, ale nižším ako 982)

2320115000

9 2710 00 32 Motorový benzín ostatný s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter
s oktánovým číslom 98 alebo vyšším2)

2320115000

10 2710 00 37 Palivo pre prúdové motory benzínového typu2) 2320120000

Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje1)

11 2710 00 51 Kerozín, palivo pre prúdové motory2) 2320145000

12 2710 00 55 Kerozín ostatný2) 2320145000

13 2710 00 59 Stredné oleje na iné účely, ostatné2) 2320163000

14 2710 00 66 Ťažké oleje, plynové oleje na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim
0,05 % hmotnosti2)

2320155000

15 2710 00 67 Ťažké oleje, plynové oleje na iné účely s  obsahom síry presahujúcim 0,05 %
hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,2 % hmotnosti2)

2320155000

Vykurovacie oleje1)

16 2710 00 74 Ťažké vykurovacie oleje na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 1 %
hmotnosti2)

2320175000

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001.
2) Minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej

70 % alebo viac hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami
týchto nerastov.
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I. VÝPOČET DEVÄŤDESIATDŇOVÉHO PRIEMERNÉHO ČISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH POLOTOVAROV
A  ROPNÝCH VÝROBKOV

1. Devä�desiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového
dovozu a vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov do Slovenskej republiky a zo Slovenskej
republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem dovozu a vývozu primárneho benzínu) vydelený
číslom 365 a vynásobený číslom 90:

Vý�ažok primárneho benzínu
A. Rafinérska výroba primárneho benzínu
B. Primárny benzín použitý ako rafinérske palivo
C. Primárny benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu
D. Rafinérska vsádzka ropy, gazolínu a ropných polotovarov
E. Percento vý�ažku primárneho benzínu = (A-B-C)/D) x 100

Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov
F. Dovoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov
G. Vývoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov
H. Zmena stavu zásob ropy, gazolínu a ropných polotovarov
I. Čistý dovoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov = F-G-H
J. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o konštantný podiel primárneho benzínu = I x 0,96

Čistý dovoz ropných výrobkov
K. Dovoz ropných výrobkov
L. Dovoz primárneho benzínu
M. Vývoz ropných výrobkov
N. Vývoz primárneho benzínu
O. Palivo určené pre námorné lode
P. Primárny benzín určený ako palivo pre námorné lode
Q. Zmena stavu zásob ropných výrobkov
R. Zmena stavu zásob primárneho benzínu
S. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu = (K-L)-(M-N)-(O-P)-(Q-R)
T. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu a prerátaný koeficientom na

ropný ekvivalent = S x 1,065

Devä�desiatdňový priemerný čistý dovoz

Metóda č. 1:
U. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J+T)
V. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (U/365)
W. Devä�desiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V x 90)

Metóda č. 2:
X. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (I - E+T)
Y. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (X/365)
Z. Devä�desiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y x 90)

Metóda č. 3:
AA. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = ((I x (1-E/100))+T)
BB. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (AA/365)
CC. Devä�desiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (BB x 90)

2. Ak percento vý�ažku primárneho benzínu v riadku E je menšie ako 7 %, potom sa pri výpočte devä�desiatdňo-
vého čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č.1.

3. Ak percento vý�ažku primárneho benzínu sa rovná 7 % alebo je väčšie ako 7 %, potom sa pri výpočte
devä�desiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č. 2 alebo 3.

4. Pre výpočet množstva núdzových zásob v dňoch priemerných čistých dovozov sa použije tá metóda, ktorej
výsledok dosiahne vyššiu hodnotu.

5. Čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.

Príloha č. 2
k zákonu č. 170/2001 Z. z.
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II. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V  DŇOCH PRIEMERNÝCH ČISTÝCH DOVOZOV

Zásoby ropy a ropných polotovarov
A. Zásoby ropy, gazolínu a ropných polotovarov
B. Zásoby ropy, gazolínu a ropných polotovarov znížené o konštantný podiel primárneho benzínu = A x 0,96

Zásoby ropných výrobkov
C. Zásoby ropných výrobkov
D. Zásoby primárneho benzínu
E. Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu = C-D
F. Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu prerátané koeficientom na ropný ekviva-

lent = E x 1,065
G. Zásoby benzínov
H. Zásoby petrolejov
I. Zásoby plynových olejov
J. Zásoby vykurovacích olejov
K. Celkové zásoby ropných výrobkov = (G+H+I+J)
L. Celkové zásoby ropných výrobkov prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = K x 1,2

Ďalšie zásoby
M. Zásoby propán-butánu (LPG)
N. Zásoby ropných výrobkov určených na iné ako energetické účely

Celkové núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov
O. Metóda č. 1: Celkové zásoby ropy, gazolínu, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania

zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpate¾nos� skla-
dovacích zariadení = (B+F) x 0,9

P. Metóda č. 2: Celkové zásoby ropy, gazolínu, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania
zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpate¾nos� skla-
dovacích zariadení = (B+L) x 0,9

Núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v dňoch priemerných čistých dovozov
Q. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (v ropnom ekvivalente)
R. Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov pod¾a metódy

č. 1 = O/Q
S. Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov pod¾a metódy

č. 2 = P/Q
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NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH SPOTREBY

1. Priemerná denná spotreba vybraných ropných výrobkov na príslušný rok je podielom celkovej spotreby
vybraných ropných výrobkov predchádzajúceho kalendárneho roka a počtu kalendárnych dní v predchádza-
júcom kalendárnom roku.

2. Priemerná devä�desiatdňová spotreba vybraných ropných výrobkov na príslušný rok sa vypočíta vynásobením
priemernej dennej spotreby vybraných ropných výrobkov (odsek 1) číslom 90.

3. Na určenie celkového množstva núdzových zásob v hmotnostných jednotkách vybraných ropných výrobkov sa
ropa a ropné polotovary prepočítajú pod¾a jedného z pravidiel, ktoré určí Správa rezerv na každý kalendárny
rok, a to
a) vzájomným pomerom množstiev vybraných ropných výrobkov vyrobených v rafinériách v predchádzajúcom

kalendárnom roku,
b) vzájomným pomerom množstiev plánovanej výroby vybraných ropných výrobkov v rafinériách pre daný kalen-

dárny rok alebo
c) podielom celkového vyrobeného množstva vybraných ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku

a celkového spracovaného množstva ropy v predchádzajúcom kalendárnom roku.
4. Núdzové zásoby v počte dní spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka každého vybraného ropného

výrobku je podiel množstva núdzových zásob vybraných ropných výrobkov zvýšený o množstvo ropy a ropných
polotovarov prepočítané na vybrané ropné výrobky pod¾a odseku 3 a priemernej dennej spotreby ropných
výrobkov vypočítanej pod¾a odseku 1. Výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné číslo.

5. Celkové núdzové zásoby v dňoch spotreby uplynulého kalendárneho roka sú súčtom množstva zásob všetkých
vybraných ropných výrobkov vydeleným súčtom priemerných denných spotrieb vybraných ropných výrobkov.
Výsledok sa zaokrúhli na celé číslo smerom nahor.

6. Spotreba vybraných ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.

Príloha č. 3
k zákonu č. 170/2001 Z. z.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania

a metódy skúšania hnojív, pestovate¾ských substrátov a pôdnych pomocných látok

V § 13 má prvá veta správne znie�:
„Na hnojenie sa nesmú používa� priemyselné hnojivá, ktoré obsahujú viac ako 28 hmotnostných percent dusíka
vo forme dusičnanu amónneho s výnimkou rokov 2001 a 2002.“.
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