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Z Á K O N

z 13. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných činite¾ov Slovenskej republiky

v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných činite¾ov Slovenskej republiky v znení záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona
č. 57/1999 Z. z. a zákona č. 447/2000 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto: 

1. V § 2 ods. 1 sa slová „priemerného mesačného
platu pracovníka národného hospodárstva Slovenskej
republiky“ nahrádzajú slovami „priemernej nominál-
nej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slo-
venskej republiky“ a slovo „zaokrúhlený“ sa nahrádza
slovom „zaokrúhlenej“.

2. V nadpise pod § 3 sa vypúš�ajú slová „a odmeny“
a v § 3 sa vypúš�a odsek 6.

3. Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺ-
ňa sa odsekom 2, ktorý znie: 

„(2) Poslanec má nárok na zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti v mieste rokovania národnej rady.“.

4. § 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20

 Platové pomery predsedu Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky a podpredsedov

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Sloven-
skej republiky (ïalej len „predseda kontrolného úra-
du“) patrí plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca
mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom

bol zvolený. Podpredsedovi Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky (ïalej len „podpredseda
kontrolného úradu“) patrí plat vo výške 1,3-násobku
platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom me-
siaca, v ktorom bol zvolený. Predsedovi kontrolného
úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí plat
ešte tri mesiace po skončení výkonu ich funkcie.“.

5. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 21a

Paušálne náhrady a cestovné náhrady pri
zahraničných cestách

(1) Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi
kontrolného úradu patria paušálne náhrady vo výške,
ktorú určí národná rada uznesením.

(2) Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré
súvisia s výkonom funkcie predsedu kontrolného úra-
du a podpredsedu kontrolného úradu, určí národná
rada uznesením.“.

6. V § 22 odsek 2 znie:
„(2) Podpredseda kontrolného úradu má právo pod¾a

odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republi-
ky.“.

7. V § 22 ods. 3 sa za slová „na zriadenie a“ vkladá
slovo „bezplatné“.

8. § 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy

zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
prvý polrok kalendárneho roka a za predchádzajúci
kalendárny rok na účely stanovenia platu niektorých
ústavných činite¾ov potvrdzuje Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.“.
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9. Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý znie:

„§ 29c

Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kon-
trolného úradu, ktorí už vykonávajú funkciu ku dňu
účinnosti tohto zákona, patria nároky pod¾a tohto

zákona od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v kto-
rom tento zákon nadobudol účinnos�.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� pätnástym dňom
po vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 13. marca 2002

o ochrane a rozvoji územia Bardejov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Účel zákona

Účelom tohto zákona je utvorenie podmienok na
plnenie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva,1) najmä na zachovanie urba-
nistického jadra Bardejova, zachovanie existujúcich
architektonických, umeleckohistorických pamiatok
v ich pôvodnom prírodnom prostredí a na zabezpeče-
nie obnovy a oživenia stredovekého historického mesta
Bardejov pri súčasnom zachovaní jeho pôvodnosti
a celistvosti.

§ 2

Vymedzenie územia

Tento zákon sa vz�ahuje na katastrálne územie mes-
ta Bardejov, na ktorom sa nachádzajú historické pa-
miatky zapísané v Zozname svetového dedičstva.2)

§ 3

Správa územia 

Správu vymedzeného územia3) vykonáva mesto Bar-
dejov, ako aj miestne orgány štátnej správy pod¾a
osobitných zákonov.4)

§ 4

Zabezpečenie ochrany a rozvoja vymedzeného územia

(1) Vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s ústred-
nými orgánmi štátnej správy utvára technicko-organi-
začné a ekonomické podmienky na ochranu a rozvoj
vymedzeného územia, najmä
a) napomáha pri zachovávaní a rozvoji administratív-

neho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Bar-
dejova v rámci Slovenskej republiky,

b) prerokováva a schva¾uje programy podpôr na obno-
vu a oživenie historického jadra Bardejova, na zá-
chranu a zachovanie historických architektonic-

kých pamiatok, na ochranu pôvodného prírodného
prostredia vymedzeného územia, ako aj na budova-
nie potrebnej technickej a sociálnej infraštruktúry
(ïalej len „podporný program“).

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spo-
lupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a s mes-
tom Bardejov vypracováva podporné programy pod¾a
odseku 1 písm. b) a zabezpečuje ich koordináciu
a kontrolu uskutočňovania. Na plnenie tejto úlohy
môže minister kultúry vymenova� svojho splnomoc-
nenca.

(3) Ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri
vypracovaní podporných programov a technicky, orga-
nizačne a ekonomicky sa podie¾ajú na ich plnení.

(4) Mesto Bardejov okrem povinností uvedených
v osobitnom zákone5) zabezpečuje, aby
a) stavebná činnos� na území mesta Bardejov zacho-

vávala, obnovovala a dotvárala objekty vo vymedze-
nom území zapísanom v Zozname svetového dedič-
stva, pričom sa táto činnos� musí vykonáva� na
vysokej architektonickej a technickej úrovni a musí
zachováva� historický charakter prostredia. Nová
výstavba musí harmonicky dotvára� pôvodný histo-
rický, architektonický, krajinný a urbanistický vý-
raz Bardejova. Kompozičné a výškové usporiadanie
novej výstavby nesmie v dia¾kových poh¾adoch ru-
šivo ovplyvňova� panorámu a siluety dominánt pa-
miatkovej rezervácie,

b) hospodárska činnos� v Bardejove svojím charakte-
rom, dopravnými a priestorovými nárokmi a akým-
ko¾vek znečis�ovaním prostredia rušivo nevplývala
na krajinný, architektonický a urbanistický ráz
mesta,

c) príprava a uskutočnenie všetkých terénnych úprav,
dopravných, vodohospodárskych, energetických,
telekomunikačných a ostatných stavieb a prevádz-
ka inžinierskych sietí nenarušila architektonický
výraz jednotlivých pamiatkových objektov i pamiat-
kovej rezervácie ako celku.

(5) Mesto Bardejov dbá na to, aby stavebná a hospo-
dárska činnos� na vymedzenom území neohrozovala
zachovanie podstaty historických pamiatok zapísa-

1) Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.).
2) Zápis Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO z 30. novembra 2000.
3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 596/2001 Z. z. o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov,

Spišská Kapitula a Spišská Sobota.
4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
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ných v Zozname svetového dedičstva a rušivo nevplý-
vala na ich historický vzh¾ad.

§ 5

Finančné zabezpečenie

Ochrana a rozvoj historického jadra mesta Bardejov
zapísaného do Zoznamu svetového dedičstva sa fi-
nančne zabezpečujú z týchto zdrojov: 
a) z rozpočtu mesta Bardejov, 
b) z rozpočtov ústredných orgánov štátnej správy, roz-

počtov rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií ako právnických osôb štátu v súlade so
schválenými podpornými programami a s osobit-
ným predpisom,6) 

c) z dotácií a transferov zo štátneho rozpočtu, 
d) z darov, dotácií a grantov neštátnych inštitúcií,

právnických osôb a fyzických osôb,
e) z finančného pokrytia programov Európskej únie

a medzinárodných fondov podporujúcich ochranu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

§ 6

Kontrola

Kontrolu ochrany a starostlivosti o územie zapísané
v Zozname svetového dedičstva vykonáva Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky v súčinnosti s Pamiatko-
vým úradom Slovenskej republiky, Krajským pamiat-
kovým úradom v Prešove, Okresným úradom Bardejov
v rozsahu svojej príslušnosti a pôsobnosti pod¾a oso-
bitných predpisov7) a s mestom Bardejov v rozsahu
svojej právomoci.8)

§ 7

Záverečné ustanovenie 

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 49/2002 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 49/2002 Z. z.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnos�

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. (ïalej len „zákon“) a pod¾a § 2 ods. 1
písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustano-
vujú podmienky vydávania aproximačných nariadení
vlády Slovenskej republiky nariaïuje:

§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho
poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Eu-
rópskych spoločenstiev.1)

(2) Do skupiny určených výrobkov „spotrebiče pre
domácnos�“ patria stroj, čas� stroja alebo montážna
čas� (ïalej len „zariadenie“) určené na údržbu, čistenie,
prípravu a uskladnenie potravín, na výrobu a rozvod
teplého a chladného vzduchu a na klimatizáciu, po-
užívané hlavne v obytných priestoroch vrátane pivníc,
garáží a iných ved¾ajších budov a používané aj na ne-
profesionálne účely.

(3) Do skupiny určených výrobkov pod¾a odseku 2
nepatria
a) spotrebiče, ktoré sú zhotovené výhradne na priemy-

selné alebo profesionálne účely,
b) spotrebiče, ktoré sú neoddelite¾nou súčas�ou budo-

vy alebo jej inštalácie, ako sú najmä
1. zariadenia na klimatizáciu, vykurovanie a venti-

láciu okrem ventilátorov pre domácnos�, odsáva-
čov pár a vo¾ne stojacich vykurovacích spotrebi-
čov,

2. olejové horáky na ústredné kúrenie,
3. čerpadlá na vodovodné a kanalizačné systémy,
4. komponenty zariadení, ako sú motory,
5. elektroakustické spotrebiče.

§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) triedou spotrebičov pre domácnos� všetky typy rôz-

nych spotrebičov pre domácnos� skonštruované na
ten istý účel a poháňané tým istým základným

zdrojom energie; vo všeobecnosti trieda zahŕňa
viaceré typy spotrebičov,

b) radom spotrebičov pre domácnos� všetky spotrebi-
če, ktoré patria k tomu istému typu, ktorý má pres-
ne definované vlastnosti a vyrába ich ten istý výrob-
ca,

c) dávkou spotrebičov pre domácnos� vymedzené
množstvo radu spotrebičov, ktoré sa vyrába za rov-
nakých podmienok a je stanovené na určovanie
a overovanie deklarovanej hodnoty emisie hluku,

d) hlukom prenášaným vzduchom, vyžarovaným spot-
rebičom pre domácnos� A-vážená hladina akustic-
kého výkonu LWA vyjadrená v decibeloch dB k refe-
renčnému akustickému výkonu v picowattoch
(1 pW),

e) deklarovanou hodnotou emisie hluku celočíselná
hodnota veličiny emisie hluku určená pre presne
špecifikovaný rad spotrebičov,

f) neprofesionálnym účelom používanie spotrebičov
v podmienkach podobných domácnostiam, naprí-
klad v hostincoch, kaviarňach, čajovniach, hote-
loch, holičských a kaderníckych prevádzkach,
samoobslužných práčovniach a podobne.

§ 3

(1) Všeobecná metóda merania, ktorá sa použije na
určovanie a overovanie hodnôt emisie hluku vyžarova-
ného spotrebičmi pre domácnos�, musí by� dostatočne
presná z h¾adiska neistoty merania, aby sa dala do-
siahnu� celková smerodajná odchýlka 2 dB pri meraní
hladín A akustického výkonu L

WA
 v dB(A). Celková

smerodajná odchýlka predstavuje kumulovaný účinok
smerodajnej odchýlky reprodukovate¾nosti a smero-
dajnej odchýlky výroby bez smerodajnej odchýlky opa-
kovate¾nosti. Podrobnosti o všeobecnej metóde mera-
nia uvádza slovenská technická norma.2)

(2) Všeobecná metóda merania, ktorá je uvedená
v odseku 1, sa pre každú triedu spotrebičov doplní
opisom montáže, za�aženia a prevádzkového stavu
spotrebiča tak, aby sa pri meraní napodobnilo nor-
málne použitie skúšaného spotrebiča pre domácnos�.
Pritom sa zabezpečí primeraná opakovate¾nos� a re-
produkovate¾nos� merania. Smerodajná odchýlka re-

1) Smernica Rady č. 86/594/ES z 1. decembra 1986 o hluku prenášanom vzduchom, ktorý emitujú spotrebiče pre domácnos�.
2) STN IEC 704-1: 1997 Skúšobný predpis na určovanie vzduchom prenášaného hluku vyžarovaného domácimi a podobnými elektrickými

spotrebičmi. 1. čas�: Všeobecné požiadavky.
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produkovate¾nosti sa musí špecifikova� pre každú trie-
du spotrebičov. Podrobnosti opisu montáže, za�aženia
a prevádzkového stavu uvádzajú slovenské technické
normy.3)

(3) Štatistická metóda, ktorá sa použije na určovanie
a overovanie deklarovaných hladín hluku pri vzorke
spotrebičov, je metóda prebierky jednostranným výbe-
rom. Základné štatistické parametre tejto štatistickej
metódy pritom vychádzajú z predpokladu, že pravde-
podobnos� prijatia je 95 %, ak deklarovanú hodnotu
emisie hluku nepresahuje viac ako 6,5 % hodnôt emi-
sie hluku skúšanej vzorky. Ve¾kos� vzorky musí by� 3.
Zvolená štatistická metóda si vyžaduje použitie celko-
vej referenčnej smerodajnej odchýlky 3,5 dB. Podrob-
nosti štatistickej metódy na určovanie a overovanie
deklarovaných hodnôt emisie hluku uvádza slovenská
technická norma.4)

§ 4

(1) Spotrebič pre domácnos� uvádzaný na trh musí
ma� v návode na používanie uvedený údaj o hluku
pod¾a tohto nariadenia.

(2) Pri tých spotrebičoch pre domácnos�, na ktoré
bola všeobecne záväzným právnym predpisom ustano-
vená povinnos� štítkového označovania spotreby ener-
gie, sa údaj o hluku uvedie v príslušnej časti tohto
štítku.

(3) Výrobca alebo splnomocnenec uvádza údaj o hlu-
ku spotrebičov pre domácnos� pre triedy spotrebičov
pre domácnos�, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Údaj o hluku spotrebiča pre domácnos� sa v ná-
vode na používanie uvádza takto: „Deklarovaná hod-
nota emisie hluku tohto spotrebiča je … dB(A), čo
predstavuje hladinu A akustického výkonu vzh¾adom
na referenčný akustický výkon 1 pW.“

 (5) Nesmie sa zamietnu�, zakáza� ani obmedzi� uve-
denie zariadenia na trh alebo do prevádzky na základe
informácie týkajúcej sa emisií hluku prenášaného
vzduchom pri tomto zariadení, ak je táto informácia
v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

 (6) Výrobca alebo splnomocnenec je zodpovedný za
správnos� uvádzanej deklarovanej hodnoty emisie hlu-
ku príslušnej triedy spotrebiča pre domácnos�.

 (7) Ak orgán doh¾adu zistí, že spotrebič pre domác-
nos� prekračuje deklarovanú hodnotu emisie hluku,
výrobca alebo splnomocnenec príslušnú dávku spo-
trebičov stiahne z trhu alebo bez meškania vykoná
korekciu deklarovanej hodnoty emisie hluku.

 (8) Orgán doh¾adu prijme potrebné opatrenia v zá-
ujme zabezpečenia, že ak výrobca alebo dovozca ne-
stiahne z trhu chybné zariadenia, musí neodkladne
spresni� informáciu, že emitovaná hladina hluku pre-
nášaného vzduchom pri chybných zariadeniach je vyš-
šia ako deklarovaná hladina.

 (9) Orgán doh¾adu predpokladá, že indikácia emi-
sie hluku prenášaného vzduchom pri zariadení je po-
d¾a požiadaviek tohto nariadenia a že kontroly sa
uskutočnili primerane v prípade, ak sa vykonali pod¾a
a) harmonizovaných slovenských technických no-

riem,
b) slovenských technických noriem vhodných na po-

sudzovanie zhody, o ktorých bola informovaná Ko-
misia Európskych spoločenstiev pod¾a § 8 zákona,
a technických predpisov.

(10) Zoznam transponovaných smerníc je uvedený
v prílohe č. 2.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. mája 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

3) STN EN 28960 Chladničky, konzervátory zmrazených potravín a mrazničky pre domácnos� a na podobné účely. Meranie emisie hluku
prenášaného vzduchom. 
STN EN 60704-2-x Skúšobný predpis na určovanie vzduchom prenášaného hluku vyžarovaného domácimi a podobnými elektrickými
spotrebičmi. 2. čas�: Osobitné požiadavky.

4) STN IEC 704-3 Skúšobný predpis na určovanie vzduchom prenášaného hluku vyžarovaného domácimi a podobnými elektrickými
spotrebičmi. 3. čas�: Postup na určovanie a overovanie deklarovaných hodnôt emisie hluku.
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ZOZNAM TRIED SPOTREBIČOV PRE DOMÁCNOSŤ,
NA KTORÝCH SA UVÁDZA ÚDAJ O HLUKU

1. Prenosné elektrické vysávače pre domácnos�, ktoré sú určené na suché vysávanie, a na podobné použitie
napájané zo siete alebo z batérií.

2. Elektrické konvekčné ohrievače vzduchu s núteným obehom (ohrievače s ventilátorom), ktoré sú zhotovené
na použitie na dlážke, stole alebo pulte atï. alebo na namontovanie na stenu.

3. Umývačky riadu na použitie v domácnosti a podobne s automatickou programovou reguláciou alebo bez nej,
na studenú a/alebo teplú vodu, určené na postavenie na dlážke oproti stene, na zabudovanie alebo umiestne-
nie pod stolom, kuchynským stolom alebo pod drezom alebo na namontovanie na stenu alebo na pult.

4. Elektrické práčky a odstredivky pre domácnos� a na podobné použitie.

5. Elektrické akumulačné pece, ktoré majú nútené výstupné prúdenie tepla.

6. Elektrické bubnové sušičky pre domácnos�.

7. Elektrické ventilátory vrátane ich príslušenstiev a ich súčastí pre domácnos� a na podobné použitie určené
na zdroj striedavého alebo jednosmerného prúdu.

8. Elektrické holiace strojčeky pre domácnos� a na podobné použitie napájané zo siete alebo z batérií.

9. Elektrické spotrebiče na prípravu jedla vo forme samostatných strojov s jednou funkciou alebo vo forme
viacúčelových strojov s príslušnými nástrojmi alebo nadstavcami pre viaceré funkcie určené na umiestnenie
na pulty, stoly, pracovné dosky alebo drezy, na namontovanie na stenu, na zabudovanie alebo na ručné
použitie, napájané zo siete alebo z batérií.

10. Elektrické odsávače pár vrátane ich príslušenstiev a ich súčastí pre domácnos� a na podobné použitie.

11. Elektrické chladničky, konzervátory zmrazených potravín, mrazničky a ich kombinácie určené na použitie
v domácnosti a na podobné účely, ktoré sa napájajú zo siete alebo z batérií.

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 177/2002 Z. z.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Rady č. 86/594/ES z 1. decembra 1986 o hluku prenášanom vzduchom, ktorý emitujú spotrebiče
pre domácnos�.

2. Preklad tejto smernice je v Centrálnej prekladate¾skej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu
vlády Slovenskej republiky.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 177/2002 Z. z.
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