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Z Á  K O N
z 2. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách
na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

v zne ní zá ko na č. 436/2001 Z. z.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách
na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní 
nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 436/2001 Z. z. sa 
mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo -
vá: „ale bo uve de nie do pre vádz ky,“.

2. V § 2 ods. 1 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá „slo ven ská“ 
a „ale bo do voz ca“.

Od kaz 2a a po znám ka pod čia rou k nemu sa vy púš �a jú.

3. V § 2 ods. 1 sa za pís me no e) vkla dá nové pís me no
f), kto ré znie:
„f)no ti fi ko va nou oso bou podnikate¾1) ale bo iná práv -

nic ká oso ba,2) kto rá bola člen ským štá tom Eu róp -
skej únie ale bo Slo ven skou re pub li kou ozná me ná
or gá nom Eu róp skych spo lo čen stiev a všet kým člen -
ským štá tom Eu róp skej únie ako oso ba po ve re ná na 
vy ko ná va nie po su dzo va nia zho dy,“.

Do te raj šie pís me ná f) až h) sa ozna ču jú ako pís me ná
g) až i).

4. V § 2 ods. 1 v no vo oz na če nom pís me ne i) v úvod nej
vete na kon ci sa vy púš �a dvoj bod ka a pri pá ja jú sa tie to
slo vá: „tech nic ké špe ci fi ká cie, a to:“, 12. bod sa ozna ču je
ako pís me no j) a na kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „ale bo
jeho uve de nie do pre vádz ky (ïa lej len „uve de nie na
trh“).“.

5. V § 5 od se ky 5 a 6 zne jú:
„(5) Har mo ni zo va nou sa stá va slo ven ská tech nic ká

nor ma, ak úpl ne pre be rá har mo ni zo va nú eu róp sku
nor mu, kto rá tvo rí pred po klad zho dy s tech nic ký mi
po žia dav ka mi prí sluš ných smer níc Eu róp skych spo -
lo čen stiev a na tie to úče ly bola pub li ko va ná v úrad -
nom ves tní ku Eu róp skych spo lo čen stiev. Úrad ozná -
mi vo svo jom ves tní ku, že har mo ni zo va nú slo ven skú
tech nic kú nor mu mož no po u ži� na po su dzo va nie spl -
ne nia tech nic kých po žia da viek na vý rob ky, kto ré
usta no ví vlá da Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „vlá da“) 
na ria de ním trans po nu jú cim prí sluš nú smer ni cu Eu -
róp skych spo lo čen stiev, ale bo na po su dzo va nie spl ne -
nia po žia da viek na vý rob ky usta no ve né oso bit ným
pred pi som.6)

(6) Úrad po pre ro ko va ní s prí sluš ným mi nis ter stvom 

a v prí pa de pot re by so sú hla som or gá nov Eu róp skych
spo lo čen stiev určí tech nic ké nor my vhod né na po su -
dzo va nie zho dy; ur če nie tech nic kej nor my vhod nej na
po su dzo va nie zho dy sa uplat ní len vte dy, ak prí sluš ná 
smer ni ca trans po no va ná do práv ne ho po riad ku Slo -
ven skej re pub li ky umož ňu je po u ží va nie ná rod ných
no riem na spl ne nie po žia da viek zho dy, kým ne e xis tu -
jú žiad ne har mo ni zo va né nor my ale bo v ne har mo ni zo -
va nej ob las ti. Ur če nie tech nic kej nor my vhod nej na
po su dzo va nie zho dy ozná mi úrad vo svo jom ves tní -
ku.“.

6. V § 8 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d)vy da nie tech nic kých pred pi sov, ak pre be ra jú smer -

ni ce Eu róp skych spo lo čen stiev, pri čom ich text za -
sie la or gá nom Eu róp skych spo lo čen stiev.“.

7. V § 9 ods. 1 sa slo vá „§ 2 ods. 1 písm. h)“ na hrá dza -
jú slo va mi „§ 2 ods. 1 písm. i) a j)“.

8. V § 9 ods. 3 sa v úvod nej vete slo vá „§ 2 ods. 1 písm.
h)“ na hrá dza jú slo va mi „§ 2 ods. 1 písm. i) a j)“.

9. V § 9 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d)spô so be pre u ká za nia zho dy ur če ných vý rob kov

a spô so be ucho vá va nia, na kla da nia a pos ky to va nia
iným sub jek tom do ku men tá cie sú vi sia cej s po stu -
pom po su dzo va nia zho dy a vy hlá se ním o zho de.“.

10. V § 9 od sek 5 znie:
„(5) Úrad môže na zá kla de žia dos ti mi nis ter stva roz -

hod nú� o uve de ní ur če né ho vý rob ku na trh, ak ne bo li
po u ži té po stu py po su dzo va nia zho dy pod ¾a § 12 v mi -
mo riad nych si tu á ciách, ak si to vy ža du je ochra na
opráv ne né ho zá uj mu (na prí klad ha vá ria, ex pe ri men -
tál ne úče ly a pod.). Ta ké to roz hod nu tie sa ne up lat ní pri 
ur če ných vý rob koch za hr nu tých do Pro to ko lu k Eu róp -
skej do ho de o pri dru že ní me dzi Eu róp sky mi spo lo čen -
stva mi a ich člen ský mi štát mi na jed nej stra ne a Slo -
ven skou re pub li kou na dru hej stra ne o po su dzo va ní
zho dy a uzná va ní prie my sel ných vý rob kov s vý nim kou
prí pa dov, ak tak usta no vu je smer ni ca, kto rá je uve de -
ná v prí lo he uve de né ho pro to ko lu a trans po no va ná do
práv ne ho po riad ku Slo ven skej re pub li ky for mou na ria -
de nia vlá dy.“.

11. V § 10 ods. 1 prvá veta sa na hrá dza to u to ve tou:
„Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec ale bo do voz ca
(ïa lej len „vý rob ca ale bo do voz ca“) môže uvá dza� na
trh iba bez peč né vý rob ky,8) a to bez oh¾a du na to, či sú
ur če né na osob nú pot re bu ale bo na pro fe sij né po u ži -
tie.“.
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12. V § 10 od sek 7 znie:
„(7) Dis tri bú tor ne smie dis tri bu ova� ur če ný vý ro bok, 

na kto rý vý rob ca ale bo do voz ca ne vy dal vy hlá se nie
o zho de (§ 13) ale bo na kto rý nemá pri dis tri bú cii vy hlá -
se nie o zho de ale bo pí som né po tvr de nie, že vý rob ca
ale bo do voz ca vy dal vy hlá se nie o zho de, ale bo ak ho vý -
rob ca ne oz na čil znač kou zho dy.“.

13. V § 11 od sek 1 znie:
„(1) Auto ri zá cia je roz hod nu tie úra du pod ¾a toh to zá -

ko na ale bo prí sluš né ho mi nis ter stva pod ¾a oso bit né ho
predpisu6) o po ve re ní podnikate¾a1) ale bo inej práv nic kej
osoby2) na vy ko ná va nie po su dzo va nia zho dy. Roz hod nu -
tím ur če ný sub jekt (ïa lej len „auto ri zo va ná oso ba“) môže
by� pod ¾a ob sa hu a roz sa hu čin nos ti auto ri zo va ný na
cer ti fi ká ciu, po su dzo va nie zho dy, po su dzo va nie čin nos tí
sú vi sia cich s vý ro bou ur če né ho vý rob ku, vy ko ná va nie
in špek cie a skú ša nie ur če ných vý rob kov.“.

14. V § 11 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj šie od se ky 4 až 16 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 15.

15. § 11 sa do pĺ ňa od se kom 16, kto rý znie:
„(16) Auto ri zo va ná oso ba sa ozná me ním pod ¾a § 8

ods. 3 písm. b) stá va no ti fi ko va nou oso bou.“.

16. V § 13 ods. 3 po sled ná veta sa na hrá dza to u to ve tou:
„Na do vá ža ný vý ro bok ozna če ný pod ¾a od se ku 6 ozna -
če ním CE nemá do voz ca po vin nos� do ku men ty o po u ži -
tom spô so be po su dzo va nia zho dy ucho vá va� na úze mí
Slo ven skej re pub li ky, je však po vin ný pred lo ži� ich or -
gá nu do h¾a du pod ¾a pod mie nok usta no ve ných oso bit -
ným pred pi som.9a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9a znie:

„9a) Na prí klad na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 391/1999
Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia -
dav kách na stro jo vé za ria de nia v zne ní ne skor ších pred pi sov,
na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 392/1999 Z. z., kto rým 
sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách a po -
stu poch po su dzo va nia zho dy pre elek tric ké za ria de nia, kto ré sa
po u ží va jú v ur či tom roz sa hu na pä tia v zne ní ne skor ších pred pi -
sov, na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 393/1999 Z. z.,
kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách
na spot re bi če plyn ných pa lív v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven -
skej re pub li ky č. 148/2002 Z. z., na ria de nie vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky č. 394/1999 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti
o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky z h¾a di ska elek tro mag -
ne tic kej kom pa ti bi li ty v zne ní ne skor ších pred pi sov, na ria de nie
vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 395/1999 Z. z., kto rým sa usta no -
vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách na hrač ky.“.

17. V § 13 od sek 6 znie:
„(6) Vy hlá se nie o zho de môže vý rob ca ale bo do voz ca na -

hra di� ozna če ním CE (§ 21), ak tak usta no vu je me dzi ná -
rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná,
a v sú la de s pod mien ka mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su.9a)“.

18. V § 17 ods. 3 sa slo vá „§ 1 písm. e)“ na hrá dza jú
slo va mi „§ 2 ods. 1 písm. b) a d)“.

19. § 21 sa do pĺ ňa od sek mi 5 a 6, kto ré zne jú:
„(5) Ak znač kár ozna čí vý rob ky ozna če ním CE, ne -

smie už na tak to ozna če ný vý ro bok po u ži� slo ven skú
znač ku zho dy.

(6) Ozna če nie CE môže by� na hra de né ostat nou znač -
kou zho dy, ak tak usta no ví oso bit ný pred pis.9a)“.

20. V § 32 ods. 1 písm. a) sa vy púš �a slo vo „slo ven skú“.

21. V § 32 ods. 1 písm. b) sa slo vá „§ 13 ods. 1“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 10 ods. 4“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r. 

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Z Á  K O N
z 10. júla 2003, 

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1995 Z. z.
o dani z pri da nej hod no ty v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 289/1995 Z. z. o dani z pri da nej hod no ty v zne ní zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 200/1996
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 386/1996 Z. z., zá ko na č. 371/1997 Z. z., zá ko na
č. 60/1999 Z. z., zá ko na č. 153/1999 Z. z., zá ko na
č. 342/1999 Z. z., zá ko na č. 246/2000 Z. z., zá ko na
č. 524/2001 Z. z., zá ko na č. 555/2001 Z. z., zá ko na
č. 511/2002 Z. z., zá ko na č. 637/2002 Z. z. a zá ko na
č. 144/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

 1. V § 4 ods. 6 sa slo vá „Od po čet dane pla ti te¾ uplat -
ní“ na hrá dza jú slo va mi „Pla ti te¾ od po čí ta daň“.

 2. V § 7 od sek 7 znie:
„(7) Zá kla dom dane pri zda ni te¾ ných pl ne niach pod ¾a 

zmlu vy o kúpe pre na ja tej veci15) sú cel ko vé sumy jed -
not li vých splá tok bez dane do hod nu té v zmlu ve o kúpe
pre na ja tej veci.“.

 3. V § 7 sa vy púš �a jú od se ky 10 a 11. Do te raj ší od -
sek 12 sa ozna ču je ako od sek 10.

 4. V § 8 sa vy púš �a od sek 6.

 5. § 10 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 10

Sadz ba dane

Sadz ba dane je 19 %.“.

 6. V § 11 ods. 2 sa vy púš �a slo vo „prí sluš nej“.

 7. V § 11 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „prí sluš nou“
a „prí sluš nej“.

 8. V § 11 ods. 4 sa vy púš �a jú slo vá „prí sluš nou“
a „prí sluš nej“.

 9. V § 12 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „prí sluš nou“
a „prí sluš nej“.

10. § 13 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Ak pla ti te¾ pri jme akú ko¾ vek plat bu za zda ni te¾ né 

pl ne nie, a to aj čias toč nú, pred dňom usku toč ne nia
zda ni te¾ né ho pl ne nia pod ¾a od se kov 1 až 7 s vý nim kou
vý vo zu to va ru pod ¾a § 37, deň pri ja tia plat by sa po va žu -
je za deň usku toč ne nia zda ni te¾ né ho pl ne nia v roz sa hu

pri ja tej plat by, pri čom sa pri me ra ne uplat nia § 7 a 15.
Usta no ve nia od se kov 1 až 7 nie sú tým to dotk nu té.“.

11. V § 15 od sek 4 znie:
„(4) Ak sú čas �ou zda ni te¾ né ho pl ne nia je aj zda ni te¾ -

né pl ne nie oslo bo de né od dane, musí sa v da ňo vom do -
kla de uvies� výš ka ceny bez dane a výš ka dane cel kom
od de le ne od výš ky ceny zda ni te¾ né ho pl ne nia oslo bo de -
né ho od dane. Usta no ve nie toh to od se ku sa ne po u ži je
na zda ni te¾ né pl ne nie pod ¾a § 13 ods. 6.“.

12. § 15 sa do pĺ ňa od sek mi 7 a 8, kto ré zne jú:
„(7) Ak pla ti te¾, kto rý do dá va te pel nú ener giu, elek -

tric kú ener giu, plyn a vodu, pri jme v jed nom zda ňo va -
com ob do bí viac pla tieb za zda ni te¾ né pl ne nie, môže vy -
ho to vi� za toto zda ňo va cie ob do bie sú hrnný da ňo vý
do klad.

(8) Ak pla ti te¾ usku toč ňu je zda ni te¾ né pl ne nie, za
kto ré vy ho to vil da ňo vý do klad pod ¾a od se ku 6, a pri jme
splát ku ale bo jej čas� pred do hod nu tým dňom splat -
nos ti tej to splát ky v zda ňo va com ob do bí, v kto rom mala 
by� splát ka za pla te ná, nie je po vin ný vy ho to vi� iný da -
ňo vý do klad ako da ňo vý do klad vy ho to ve ný pod ¾a od se -
ku 6.“.

13. V § 16 od sek 3 znie:
„(3) Ak sú čas �ou zda ni te¾ né ho pl ne nia je aj zda ni te¾ -

né pl ne nie oslo bo de né od dane, musí sa v zjed no du še -
nom da ňo vom do kla de uvies� výš ka ceny vrá ta ne dane
a sadz ba dane od de le ne od výš ky ceny zda ni te¾ né ho pl -
ne nia oslo bo de né ho od dane.“. 

14. V § 16 ods. 4 sa slo vá „uplat ne nia od po čtu“ na -
hrá dza jú slo vom „od po čí ta nia“.

15. V § 19 ods. 2 pís me no b) znie:
„b)pri op ra ve sadz by dane.“.

16. V § 19 ods. 3 pís me no b) znie:
„b)pri op ra ve sadz by dane.“.

17. V § 20 ods. 5 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „s vý nim -
kou pre ná jmu osob né ho auto mo bi lu na zá kla de zmlu vy
o kúpe pre na ja tej veci, keï pla ti te¾ môže od po čí ta� daň
len z pri ráž ky, kto rá je sú čas �ou do hod nu tej splát ky“.

18. V § 20 od sek 6 znie:
„(6) Pla ti te¾, kto rý ku pu je osob né auto mo bi ly na úče -

ly ich ïal šie ho pre daja ale bo ná jmu, a kúpa a pre daj
osob ných auto mo bi lov a ná jom osob ných auto mo bi lov
je pred me tom pod ni ka nia pla ti te ¾a, môže od po čí ta� daň 
pri ich kúpe, ako aj pri kúpe to va ru tvo ria ce ho ich prí -
slu šen stvo vrá ta ne mon tá že.“.
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19. V § 20 ods. 7 sa za slo vom „pre daja“ vy púš �a čiar -
ka a slo vá „a to aj for mou zmlu vy o kúpe pre na ja tej
veci“ sa na hrá dza jú slo va mi „ale bo ná jmu“ a vy púš �a jú
sa slo vá „prí sluš nou“ a „prí sluš nej“.

20. V § 20 sa vy púš �a od sek 14.

21. V § 21a ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „č. 3“.

22. V § 21a ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „č. 3“.

23. V § 23 od sek 1 znie:
„(1) Ak v zda ňo va com ob do bí vznik ne pla ti te ¾o vi nad -

mer ný od po čet, od po čí ta pla ti te¾ nad mer ný od po čet od
vlast nej da ňo vej po vin nos ti v na sle du jú com zda ňo va com 
ob do bí. Ak pla ti te¾ ne mô že od po čí ta� nad mer ný od po čet
od vlast nej da ňo vej po vin nos ti v na sle du jú com zda ňo va -
com ob do bí, da ňo vý úrad vrá ti ne od po čí ta ný nad mer ný
od po čet ale bo jeho ne od po čí ta nú čas� na zá kla de žia dos -
ti o vrá te nie nad mer né ho od po čtu. Žia dos� mož no poda�
naj skôr pri po da ní da ňo vé ho pri zna nia za zda ňo va cie ob -
do bie na sle du jú ce po zda ňo va com ob do bí, v kto rom nad -
mer ný od po čet vzni kol. Da ňo vý úrad vrá ti nad mer ný od -
po čet ale bo jeho ne od po čí ta nú čas� do 30 dní od po da nia
žia dos ti o vrá te nie nad mer né ho od po čtu.“.

24. V § 23 sa vy púš �a od sek 2. Do te raj ší od sek 3 sa
ozna ču je ako od sek 2.

25. V § 23 ods. 2 sa slo vá „od se kov 1 a 2“ na hrá dza jú
slo va mi „od se ku 1“.

26. V § 24 ods. 1 dru há veta znie:
„Tie to zá zna my ve die pod ¾a zda ni te¾ ných pl ne ní, pri
kto rých sa uplat ňu je daň, a pod ¾a pl ne ní oslo bo de ných 
od dane.“.

27. Do te raj ší text § 34 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Od dane je oslo bo de ná aj čin nos� spo čí va jú ca v za -
bez pe če ní pre vádz ko va nia lo té rií a iných po dob ných hier,
kto rá je vy ko ná va ná v mene a na účet oso by, kto rá má po -
vo le nie na pre vádz ko va nie lo té rií a iných po dob ných hier
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.46) Za bez pe če ním pre vádz ko -
va nia lo té rií a iných po dob ných hier sa ro zu mie prí jem
stá vok, pre daj žre bov, vý pla ta vý hier a ïal šie služ by pria -
mo s nimi spo je né, pos ky to va né man da tá rom.“.

28. V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slo vá „o služ by ces tov -
ných kan ce lá rií“ vkla dá čiar ka a slo vo „agen túr“ a čí -
sel ný kód „74.84.15“ sa na hrá dza čí sel ným kó dom
„74.87.15“.

29. V § 43 ods. 6 sa slo vo „od po čet“ na hrá dza slo vom
„od po čí ta nie“.

30. V § 43 ods. 9 sa slo vá „uplat ne ný od po čet dane
ale bo jeho“ na hrá dza jú slo va mi „od po čí ta nú daň ale bo
jej“ a slo vá „Uplat ne ný od po čet dane ale bo jeho“ sa na -
hrá dza jú slo va mi „Od po čí ta nú daň ale bo jej“.

31. V § 46c nad pis znie:
„Oso bit ná úpra va uplat ňo va nia dane ces tov ný mi

kan ce lá ria mi a ces tov ný mi agen tú ra mi“.

32. V § 46c ods. 1 úvod ná veta znie:

„Pla ti te¾, kto rý pre vádz ku je ces tov nú kan ce lá riu ale -
bo ces tov nú agen tú ru (ïa lej len „ces tov ná kan ce lá ria“)
a vo svo jom mene ob sta rá va jed not li vé služ by ces tov né -
ho ru chu ale bo ich kom bi ná cie pre zá kaz ní kov, uplat -
ňu je daň pri ich pre daji zá kaz ní kom tak to:“.

33. V § 46c od sek 2 znie:
 „(2) Služ ba mi ces tov né ho ru chu pod ¾a od se ku 1 sú

osob ná do pra va ces tu jú cich, uby to va nie, stra vo va nie,
služ by sprie vod cu a ïal šie služ by ur če né na osob nú
spot re bu účast ní kov ces tov né ho ru chu.“.

34. V § 46c ods. 3 sa za slo vom „kan ce lá rie“ vy púš �a
čiar ka a slo vá „kto rý pod lie ha sadz be dane 14 %“.

35. V § 46c od sek 9 znie:
„(9) Pla ti te¾, kto rý pre vádz ku je ces tov nú kan ce lá riu,

po u ži je pos tup pod ¾a od se kov 1 až 6 len pri pre daji slu -
žieb ces tov né ho ru chu, ak nie sú ob jed na né iným pla ti -
te ¾om na jeho pod ni ka te¾ ské úče ly.“.

36. V § 49 od sek 5 znie:
„(5) Sadz ba dane pri do ve ze nom to va re je 19 %.“.

37. Za § 55e sa vkla dá § 55f s nad pi som a § 55g, kto ré
zne jú:

„§ 55f

Pre chod né usta no ve nia k úpra vám účin ným
od 1. ja nu ára 2004

(1) Pri op ra ve zá kla du dane pod ¾a § 18 vz�a hu jú cej sa
na zda ni te¾ né pl ne nie usku toč ne né do 31. de cem bra
2003 po u ži je pla ti te¾ sadz bu dane plat nú v čase vzni ku
da ňo vej po vin nos ti pri pô vod nom zda ni te¾ nom pl ne ní.

(2) Na nad mer ný od po čet uplat ne ný za zda ňo va cie
ob do bia do 31. de cem bra 2003 sa vz�a hu je § 23 zá ko na
účin né ho do 31. de cem bra 2003.

§ 55g

Osved če nie o re gis trá cii vy da né pla ti te ¾o vi da ňo vým
úra dom pod ¾a § 4 je plat né do dňa na do bud nu tia plat -
nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp -
skym spo lo čen stvám, ak do toh to dňa ne bo la zru še ná
re gis trá cia pla ti te ¾a pod ¾a § 43. Da ňo vý úrad vydá pla ti -
te ¾o vi nové osved če nie naj ne skôr do na do bud nu tia plat -
nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu -
róp skym spo lo čen stvám a toto osved če nie bude plat né
odo dňa na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní
Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skym spo lo čen stvám.“.

38. Prí lo ha č. 1 a prí lo ha č. 2 sa vy púš �a jú. Z ozna če -
nia prí lo hy č. 3 sa vy púš �a jú slo vá „č. 3“.

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 289/1995 Z. z. o dani z pri da nej
hod no ty, ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko na ných
zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 200/1996 Z. z., zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej
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re pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko nom č. 371/1997
Z. z., zá ko nom č. 60/1999 Z. z., zá ko nom č. 153/1999
Z. z., zá ko nom č. 342/1999 Z. z., zá ko nom č. 246/2000 
Z. z., zá ko nom č. 524/2001 Z. z., zá ko nom č. 555/2001 
Z. z., zá ko nom č. 511/2002 Z. z., zá ko nom č. 637/2002 
Z. z., zá ko nom č. 144/2003 Z. z. a tým to zá ko nom.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003 ok -
rem bo dov 2 až 9, 11, 13, 15 až 17, 19 až 26, 34, 36 až
38, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Pa vol Hru šov ský v. r. 

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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256

Z Á  K O N

z 10. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z.
o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní zá ko na 
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 290/1996 Z. z., zá ko na č. 95/2000 Z. z., zá ko na
č. 470/2000 Z. z., zá ko na č. 514/2001 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z. a zá ko na č. 245/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 sa vy púš �a od sek 26.
Do te raj šie od se ky 27 až 29 sa ozna ču jú ako od se ky

26 až 28.

2. V § 6 pís me no c) znie:
„c) ur čo va nie ri zi ko vých prác (§ 13r ods. 1),“.

3. V § 8a ods. 1 pís me no a) znie:
„a) vy žia da� si po su dok or gá nu na ochra nu zdra via na

po u ží va nie ve¾ mi je do va tých lá tok a prípravkov6am)
pri dez in fek cii, dez in sek cii a de ra ti zá cii [§ 27 ods. 2
písm. d)] a do dr žia va� ná vod vý rob cu,“.

4. V § 13d sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý
znie:

„(5) Medz né hod no ty uka zo va te ¾ov kva li ty vody na
kú pa nie sa ne vz�a hu jú na prí rod né kú pa li ská v po hra -
nič nej ob las ti, ak kva li ta vody na kú pa nie je ovplyv ne -
ná vo da mi pre chá dza jú ci mi hra ni ce; v ta kých prí pa -
doch uka zo va te le kva li ty vody na kú pa nie a ich medz né 
hod no ty sa ur čia do ho dou s prí sluš ným su sed ným
štát om.“.

Do te raj šie od se ky 6 až 10 sa ozna ču jú ako od se ky 7
až 11.

5. V § 13v ods. 4 sa slo vá v zá tvor ke „[§ 27 ods. 2
písm. k)]“ na hrá dza jú slo va mi „[§ 27 ods. 2 písm. j)]“.

6. Za § 13y sa vkla dá nová pia ta hla va, kto rej nad pis
znie:

„P IA  TA  HLA  VA

KOZ ME TIC KÉ VÝ ROB KY“ 

7. § 14 a 15 vrá ta ne nad pi su zne jú: 

„Vý ro  ba,  do voz a uvá dza nie
koz me t ic  kých vý rob kov do obe hu

§ 14

(1) Koz me tic ký vý ro bok je lát ka ale bo prí pra vok ur če ný
na po u ži tie na von kaj šie čas ti ¾ud ské ho tela (po kož ku, vla -
so vý sys tém, nech ty, pery a von kaj šie po hlav né or gá ny),
zuby a sliz ni cu úst nej du ti ny s cie ¾om vý luč ne ale bo pre važ -
ne ich očis ti�, par fu mo va�, me ni� ich vzh¾ad, chrá ni� ich,
udr žia va� ich v dob rom sta ve ale bo ko ri go va� ¾ud ské pa chy. 

(2) Koz me tic ké vý rob ky nie sú vý rob ky ob sa hu jú ce nie -
ktorú z lá tok uve de ných v zo zna me, kto rý usta no ví vše obec -
ne zá väz ný práv ny pred pis vy da ný pod ¾a § 16 ods. 8 písm. b). 
Ta ké vý rob ky sa ne smú ozna čo va� ako koz me tic ké vý rob ky.

(3) Koz me tic ký vý ro bok uve de ný do obe hu ne smie
spô so bi� po ško de nie zdra via ¾udí, ak sa po u ží va za bež -
ných ale bo ra cio nál ne pred ví da te¾ ných pod mie nok, naj -
mä v sú la de s jeho ozna če ním a pod ¾a jeho ná vo du na
po u ží va nie, ako aj so všet ký mi údaj mi a in for má cia mi
pos ky to va ný mi fy zic ký mi oso ba mi opráv ne ný mi na
podnikanie4) ale bo práv nic ký mi oso ba mi, kto ré 
a) vy rá ba jú koz me tic ké vý rob ky (ïa lej len „vý rob ca

koz me tic kých vý rob kov“), 
b) do vá ža jú koz me tic ké vý rob ky (ïa lej len „do voz ca

koz me tic kých vý rob kov“) ale bo 
c) uvá dza jú koz me tic ké vý rob ky do obe hu (ïa lej len

„dis tri bú tor koz me tic kých vý rob kov“). 

(4) Ak koz me tic ký vý ro bok spĺ ňa po žia dav ky usta no -
ve né tým to zá ko nom a vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som vy da ným na jeho vy ko na nie, or gán na
ochra nu zdra via ne mô že ob me dzi� ale bo za ká za� jeho
uvá dza nie do obe hu, ak ïa lej nie je usta no ve né inak.

(5) Ak koz me tic ký vý ro bok, aj na priek tomu, že spĺ ňa
po žia dav ky usta no ve né tým to zá ko nom a vše obec ne zá -
väz ným práv nym pred pi som vy da ným na jeho vy ko na -
nie, pre u ká za te¾ ne ohroz u je zdra vie ¾udí, mi nis ter stvo
zdra vot níc tva po za sta ví ale bo ob me dzí jeho pre daj na
čas uve de ný v od se ku 6, o čom bez od klad ne in for mu je
člen ské štá ty Eu róp skej únie a Eu róp sku ko mi siu. Sú -
čas �ou in for má cie sú aj dô vo dy po za sta ve nia ale bo ob -
me dze nia pre daja koz me tic ké ho vý rob ku.

(6) Mi nis ter stvo zdra vot níc tva po za sta ví ale bo ob me -
dzí pre daj koz me tic ké ho vý rob ku pod ¾a od se ku 5 až do
času pri ja tia prí sluš ných opat re ní, kto ré mu sia by�
v sú la de s opat re nia mi Eu róp skej ko mi sie.

(7) Od vo la nie pro ti roz hod nu tiu o po za sta ve ní ale bo
ob me dze ní pre daja koz me tic ké ho vý rob ku pod ¾a od se -
ku 5 nemá od klad ný úči nok.
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(8) Za ka zu je sa uvá dza� do obe hu koz me tic ké vý rob -
ky, kto ré ob sa hu jú
a) lát ky uve de né v zo zna me za ká za ných lá tok v koz -

me tic kých vý rob koch, 
b) lát ky uve de né v zo zna me lá tok, kto rých po u ži tie

v koz me tic kých vý rob koch je ob me dze né, vo vyš šej
ako usta no ve nej kon cen trá cii a za iných ako usta -
no ve ných pod mie nok, 

c) iné far bi vá, ako sú uve de né v zo zna me po vo le ných
far bív v koz me tic kých vý rob koch, ok rem koz me tic -
kých vý rob kov ob sa hu jú cich far bi vá ur če né vý luč -
ne na far be nie vla sov,

d) far bi vá uve de né v zo zna me pod ¾a pís me na c), po u ží -
va né za iných ako usta no ve ných pod mie nok, ok rem 
koz me tic kých vý rob kov ob sa hu jú cich far bi vá ur če -
né vý luč ne na far be nie vla sov,

e) iné kon zer vač né lát ky, ako sú uve de né v zo zna me
po vo le ných kon zer vač ných lá tok v koz me tic kých
vý rob koch,

f) kon zer vač né lát ky uve de né v zo zna me pod ¾a pís me -
na e) vo vyš šej ako usta no ve nej kon cen trá cii a za
iných ako usta no ve ných pod mie nok, ak nie sú vyš -
šie kon cen trá cie po u ži té na oso bit né úče ly vy plý va -
jú ce z ozna če nia koz me tic ké ho vý rob ku, 

g) iné ul tra fia lo vé fil tre, ako sú uve de né v zo zna me po vo le -
ných ul tra fia lo vých fil trov v koz me tic kých vý rob koch, 

h) ul tra fia lo vé fil tre uve de né v zo zna me pod ¾a pís me -
na g) vo vyš šej ako usta no ve nej kon cen trá cii a za
iných ako usta no ve ných pod mie nok.

(9) Koz me tic ké vý rob ky s ob sa hom sto po vé ho množ -
stva za ká za ných lá tok mož no uvá dza� do obe hu, len ak
je ich prí tom nos� pri do dr ža ní správ nej vý rob nej pra xe
tech no lo gic ky ne vy hnut ná a ak ne spô so bia po ško de nie 
zdra via za pod mie nok usta no ve ných v od se ku 3.

(10) Inú lát ku ale bo lát ky, ako sú uve de né v zo zna -
moch po vo le ných lá tok [§ 16 ods. 8 písm. d) až g)], mož -
no po u ži� v koz me tic kých vý rob koch len na zá kla de po -
vo le nia mi nis ter stva zdra vot níc tva vy da né ho na
žia dos� vý rob cu koz me tic kých vý rob kov. 

(11) Po vo le nie pod ¾a od se ku 10 mož no vy da� naj viac
na tri roky. Po vo le nie musí ob sa ho va�
a) ná zov (ob chod né meno) a síd lo, ak ide o práv nic kú

oso bu, ale bo meno, priez vis ko a mies to pod ni ka nia, 
ak ide o fy zic kú oso bu,

b) ná zov a zlo že nie koz me tic ké ho vý rob ku, 
c) úda je, kto ré mu sia by� uve de né v ozna če ní koz me -

tic ké ho vý rob ku [§ 16 ods. 8 písm. i)],
d) čas plat nos ti po vo le nia.

§ 15

(1) Koz me tic ký vý ro bok musí by� ozna če ný vi di te¾ ný -
mi, či ta te¾ ný mi a ne zma za te¾ ný mi údaj mi v sú la de so
vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným
pod ¾a § 16 ods. 8 písm. i). 

(2) Po vin nos� ozna čo va nia pod ¾a od se ku 1 sa vz�a hu -
je aj na koz me tic ké vý rob ky, kto ré nie sú vo pred ba le né
a ba lia sa v mies te pre daja na pria nie spot re bi te ¾a ale bo 
kto ré sú vo pred ba le né na oka mžitý pre daj.

(3) Koz me tic ký vý ro bok ne smie by� ozna če ný, opí sa -
ný ale bo po nú ka ný spô so bom, kto rý je ne prav di vý ale -

bo kto rý môže uvies� spot re bi te ¾a do omy lu, ak ide
o jeho vlast nos ti. V ozna če ní koz me tic ké ho vý rob ku sa
ne smú po u ží va� tex ty, ná zvy a fi gu rál ne ale bo iné zo -
bra ze nia na ozna če nie tých vlast nos tí, kto ré nemá. 

(4) Sú čas �ou ozna če nia koz me tic ké ho vý rob ku musí
by� aj jed no znač ná in for má cia o vy ko na ných tes toch na
zvie ra tách a o tom, či sa vy ko na né tes ty tý ka li ko neč né ho
vý rob ku ale bo lát ky po u ži tej v koz me tic kom vý rob ku.

(5) V ozna če ní koz me tic ké ho vý rob ku ne mu sí by�
z dô vo dov ochra ny ob chod né ho ta jom stva uve de ná lát -
ka ale bo lát ky po u ži té v jeho zlo že ní, ak ne uve de nie lát -
ky ale bo lá tok v ozna če ní koz me tic ké ho vý rob ku po vo li -
lo mi nis ter stvo zdra vot níc tva na zá kla de žia dos ti
vý rob cu koz me tic kých vý rob kov ale bo do voz cu koz me -
tic kých vý rob kov, kto ré majú pô vod mimo člen ských
štá tov Eu róp skej únie, po da nej pred uve de ním koz me -
tic ké ho vý rob ku do obe hu. Vý rob ca koz me tic kých vý -
rob kov ale bo do voz ca koz me tic kých vý rob kov v žia dos ti 
uve die úda je, kto ré usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny 
pred pis vy da ný pod ¾a § 16 ods. 8 písm. j).

(6) Mi nis ter stvo zdra vot níc tva po sú di žia dos� pod ¾a 
od se ku 5 a roz hod ne o nej do šty roch me sia cov od jej
do ru če nia. V odô vod ne ných prí pa doch môže pí som ne 
in for mo va� žia da te ¾a, že na po sú de nie žia dos ti sú  po -
trebné ïal šie dva me sia ce. 

(7) Ak mi nis ter stvo zdra vot níc tva ne uve de nie lát ky
ale bo lá tok v ozna če ní koz me tic ké ho vý rob ku po vo lí,
v po vo le ní uve die aj re gis trač né čís lo, kto ré pri de lilo
koz me tic ké mu vý rob ku pod ¾a po stu pu, kto rý usta no ví 
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis vy da ný pod ¾a § 16
ods. 8 písm. k). Po vo le nie má plat nos� pä� ro kov.

(8) Mi nis ter stvo zdra vot níc tva na zá kla de žia dos ti vý -
rob cu koz me tic kých vý rob kov ale bo do voz cu koz me tic -
kých vý rob kov roz hod ne o pre dĺ že ní plat nos ti po vo le nia
v le ho te a pri do dr ža ní po stu pu pod ¾a od se ku 6. Mi nis ter -
stvo zdra vot níc tva plat nos� po vo le nia pre dĺ ži, a to naj viac 
o tri roky, ak dô vo dy uve de né v žia dos ti ne pred sta vu jú
zme nu, kto rá vy ža du je vy da nie no vé ho po vo le nia. 

(9) Vý rob ca koz me tic kých vý rob kov ale bo do voz ca
koz me tic kých vý rob kov je po vin ný ozná mi� mi nis ter -
stvu zdra vot níc tva
a) bez zby toč né ho od kla du všet ky zme ny úda jov uve -

de ných v žia dos ti o vy da nie po vo le nia,
b) zme nu ná zvu koz me tic ké ho vý rob ku s ob sa hom lát -

ky ale bo lá tok, kto rých ne uve de nie v ozna če ní koz -
me tic ké ho vý rob ku bolo po vo le né, a to naj ne skôr 15 
dní pred uve de ním koz me tic ké ho vý rob ku s no vým
ná zvom do obe hu.

(10) Mi nis ter stvo zdra vot níc tva je opráv ne né po po -
sú de ní zmien uve de ných v od se ku 9, ale bo ak to vy ža -
du je ochra na zdra via ¾udí, zru ši� vý rob co vi koz me tic -
kých vý rob kov ale bo do voz co vi koz me tic kých vý rob kov
po vo le nie pod ¾a od se ku 7 v le ho te a pri do dr ža ní po stu -
pu pod ¾a od se ku 6.“.

8. Za § 15 sa vkla dá § 16, kto rý znie:

„§ 16

(1) Vý rob ca koz me tic kých vý rob kov, do voz ca koz me -
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tic kých vý rob kov a dis tri bú tor koz me tic kých vý rob kov
sú po vin ní 
a) bez meš ka nia ozná mi� mi nis ter stvu zdra vot níc tva

úda je o lát kach po u ží va ných v koz me tic kých vý rob -
koch pot reb né na úče ly le kár ske ho ošet re nia; tie to
úda je sa ne smú po u ži� na iný účel,

b) sprí stup ni� na po žia da nie mi nis ter stvu zdra vot níc tva 
na úče ly vý ko nu štát ne ho zdra vot né ho do zo ru na
mies te uve de nom v ozna če ní koz me tic ké ho vý rob ku
úda je v roz sa hu, kto rý usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis vy da ný pod ¾a od se ku 8 písm. l).

(2) Pri vý ro be koz me tic kých vý rob kov na rôz nych
mies tach mies tom sprí stup ne nia úda jov pod ¾a od se ku
1 písm. b) je mies to, kto ré určí vý rob ca koz me tic kých
vý rob kov. Vý rob ca koz me tic kých vý rob kov je po vin ný
ozná mi� ur če né mies to na po žia da nie mi nis ter stvu
zdra vot níc tva.

(3) Vý rob ca koz me tic kých vý rob kov a do voz ca koz -
me tic kých vý rob kov, kto ré majú pô vod mimo člen -
ských štá tov Eu róp skej únie, sú po vin ní ozná mi� mi -
nis ter stvu zdra vot níc tva ad re su mies ta vý ro by ale bo
pr vé ho do vo zu koz me tic kých vý rob kov ešte pred ich
uve de ním do obe hu.

(4) Vý rob ca koz me tic kých vý rob kov je po vin ný
a) za bez pe či� spô sob vý ro by v sú la de so správ nou vý -

rob nou pra xou,
b) ur či� zod po ved nú oso bu za vý ro bu koz me tic kých

vý rob kov. 

(5) Zod po ved ná oso ba za vý ro bu ale bo prvý do voz
koz me tic kých vý rob kov, kto ré majú pô vod mimo člen -
ských štá tov Eu róp skej únie, musí ma�
a) dip lom o ab sol vo va ní vy so ko škol ské ho štú dia štu dij -

ných prog ra mov dru hé ho stupňa6ao) v štu dij ných od bo -
roch hu mán ne ho le kár stva, ve te ri nár ne ho le kár stva,
far má cie ale bo ché mie ale bo dip lom o ab sol vo va ní iné -
ho vy so ko škol ské ho štú dia štu dij né ho prog ra mu dru -
hé ho stup ňa a pä� ro kov pra xe vo vý ro be ale bo v uvá -
dza ní koz me tic kých vý rob kov do obe hu,

b) dip lom o ab sol vo va ní vy so ko škol ské ho štú dia štu -
dij né ho prog ra mu pr vé ho stupňa6ao) v štu dij ných
od bo roch ché mie a dva roky pra xe vo vý ro be ale bo
v uvá dza ní koz me tic kých vý rob kov do obe hu ale bo
dip lom o ab sol vo va ní iné ho vy so ko škol ské ho štú dia 
štu dij né ho prog ra mu pr vé ho stup ňa a se dem ro kov
pra xe vo vý ro be ale bo v uvá dza ní koz me tic kých vý -
rob kov do obe hu, ale bo

c) vy sved če nie o zís ka ní úpl né ho stred né ho od bor né -
ho vzde la nia v štu dij ných od bo roch ché mie a pä�
ro kov pra xe vo vý ro be ale bo v uvá dza ní koz me tic -
kých vý rob kov do obe hu ale bo vy sved če nie o zís ka -
ní iné ho úpl né ho stred né ho od bor né ho vzde la nia a
de sa� ro kov pra xe vo vý ro be ale bo v uvá dza ní koz -
me tic kých vý rob kov do obe hu.

(6) Vý rob ca koz me tic kých vý rob kov a do voz ca koz -
me tic kých vý rob kov sú po vin ní pred uve de ním koz me -
tic kých vý rob kov do obe hu za bez pe či� hod no te nie ich
bez peč nos ti pre zdra vie ¾udí. Hod no te nie bez peč nos ti
koz me tic kých vý rob kov pre zdra vie ¾udí sa vy ko ná va
pod ¾a zá sad správ nej la bo ra tór nej pra xe.6ad)

(7) Oso ba, kto rá vy ko ná va hod no te nie bez peč nos ti koz -
me tic kých vý rob kov pre zdra vie ¾udí, musí ma� vy so ko -

škol ský dip lom pod ¾a oso bit né ho predpisu6ap) o ab sol vo va -
ní štú dia v štu dij ných od bo roch hu mán ne ho le kár stva, ve -
te ri nár ne ho le kár stva, far má cie ale bo ché mie. 

(8) Vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi -
nis ter stvo zdra vot níc tva, usta no ví 

a) zoz nam vý rob kov, kto ré sa po va žu jú za koz me tic ké
vý rob ky pod ¾a § 14 ods. 1,

b) zoz nam lá tok vo vý rob koch, kto ré nie sú koz me tic ké 
vý rob ky,

c) zoz nam za ká za ných lá tok v koz me tic kých vý rob koch,
d) zoz nam lá tok, kto rých po u ži tie v koz me tic kých vý -

rob koch je ob me dze né, ich naj vy ššiu prí pust nú
kon cen trá ciu a iné pod mien ky ich po u ží va nia,

e) zoz nam po vo le ných far bív v koz me tic kých vý rob -
koch a pod mien ky ich po u ží va nia,

f) zoz nam po vo le ných kon zer vač ných lá tok v koz me -
tic kých vý rob koch, ich naj vy ššiu prí pust nú kon -
cen trá ciu a iné pod mien ky ich po u ží va nia, 

g) zoz nam po vo le ných ul tra fia lo vých fil trov v koz me -
tic kých vý rob koch, ich naj vy ššiu prí pust nú kon -
cen trá ciu a iné pod mien ky ich po u ží va nia,

h) ná le ži tos ti žia dos ti o vy da nie po vo le nia na po u ži tie
inej lát ky ale bo lá tok v koz me tic kom vý rob ku, ako
sú uve de né v zo zna moch pod ¾a pís men e) až g),

i) po dro bnos ti o po žia dav kách na ozna čo va nie koz -
me tic kých vý rob kov,

j) ná le ži tos ti žia dos ti o vy da nie po vo le nia na ne uve de -
nie lát ky ale bo lá tok v ozna če ní koz me tic ké ho vý -
rob ku z dô vo du ob chod né ho ta jom stva,

k) pos tup na pri de le nie re gis trač né ho čís la koz me tic -
ké mu vý rob ku pri vy da ní po vo le nia na ne uve de nie
lát ky ale bo lá tok v ozna če ní koz me tic ké ho vý rob ku
z dô vo du ob chod né ho ta jom stva,

l) roz sah úda jov sprís tup ňo va ných na po žia da nie mi -
nis ter stvu zdra vot níc tva na úče ly vý ko nu štát ne ho
zdra vot né ho do zo ru.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 6ao a 6ap zne jú:
„6ao) § 2 ods. 5 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

 6ap) § 2 písm. d) zá ko na č. 477/2002 Z. z. o uzná va ní od bor ných
kva li fi ká cií a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.“.

9. V § 17h od sek 5 znie:
„(5) Or gán na ochra nu zdra via prí sluš ný na vy da nie

po vo le nia pod ¾a § 17f ods. 2 až 4 vydá po vo le nie práv -
nic kej oso be, ak má ur če né ho od bor né ho zá stup cu.“.

10. § 17v sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Mo ni to ro va nie pod ¾a od se ku 1 písm. h) je opa ko -

va né me ra nie ve li čín, kto rý mi ale bo po mo cou kto rých
sa kon tro lu je, sle du je a hod no tí ožia re nie osôb, a me ra -
nie rá dio ak tív nej kon ta mi ná cie pra cov ní kov so zdroj mi
io ni zu jú ce ho žia re nia a pra co vi ska so zdroj mi io ni zu jú -
ce ho žia re nia.“.

11. V § 19 sa vy púš �a pís me no u).
Do te raj šie pís me ná v) a x) sa ozna ču jú ako pís me ná u) a v).

12. Do te raj ší text § 19 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ -
ňa sa od se kom 2, kto rý znie:
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„(2) Mi nis ter stvo zdra vot níc tva v rám ci svo jej pô sob -
nos ti na úse ku ochra ny zdra via ïa lej
a) roz ho du je o po za sta ve ní ale bo ob me dze ní pre daja

koz me tic kých vý rob kov (§ 14 ods. 5),
b) vy dá va po vo le nia na po u ži tie inej lát ky ale bo lá tok

v koz me tic kých vý rob koch (§ 14 ods. 10), 
c) vy dá va po vo le nia na ne uve de nie lát ky ale bo lá tok

v ozna če ní koz me tic ké ho vý rob ku z dô vo du ochra ny 
ob chod né ho ta jom stva (§ 15 ods. 5),

d) ve die cen trál ny re gis ter úda jov ozna mo va ných  po -
d¾a § 16 ods. 1 písm. a),

e) pos ky tu je úda je z cen trál ne ho re gis tra pod ¾a pís me -
na d) zdra vot níc kym za ria de niam, ak sú pot reb né
na úče ly le kár ske ho ošet re nia.“.

13. V § 22 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a vy ko ná va jú mo ni to ro va nie kva li ty pit nej vody.“.

14. V § 23 ods. 1 sa slo vá v zá tvor ke „[§ 19 písm. p)]“
na hrá dza jú slo va mi „[§ 19 ods. 1 písm. p)]“.

15. V § 23 ods. 6 sa od kaz 7a na hrá dza od ka zom 7b.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7a sa ozna ču je ako
po znám ka pod čia rou k od ka zu 7b.

16. V § 27 ods. 2 pís me no c) znie:
„c) ná vr hy na uvá dza nie po tra vín ale bo zlo žiek no vé ho

typu9) do obe hu,“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9 znie:
 „9) § 2 ods. 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách v zne ní zá ko na č. 23/2002 Z. z.“.

17. V § 27 ods. 2 písm. d) sa od kaz „6an“nad slo vom
„prí prav kov“ na hrá dza od ka zom „6am“.

18. V § 27 ods. 2 písm. e) sa za slo vo „uve de nie“ vkla -
da jú slo vá „ob jektu ale bo“.

19. V § 27 ods. 2 pís me no h) znie:
„h) ná vr hy na za ve de nie no vých vý rob ných po stu pov

a pra cov ných po stu pov pri vý ro be po tra vín,“.

20. V § 27 ods. 2 pís me no i) znie:
„i) ná vr hy na po u ži tie ma te riá lov pri chá dza jú cich do

sty ku s pit nou vo dou, ak ich ne up ra vu je oso bit ný
pred pis,9a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9a znie:
„9a) Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob -

ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov v zne ní zá ko na č. 436/2001 Z. z.“.

21. V § 27b ods. 4 sa vy púš �a pís me no a).

Do te raj šie pís me ná b) a c) sa ozna ču jú ako pís me ná
a) a b). V pís me ne a) sa na za čiat ku vy púš �a slo vo „má“.

22. Za § 36b sa vkla dá § 36c, kto rý znie:

„§ 36c

Koz me tic ké vý rob ky ozna če né pod ¾a do te raj ších
pred pi sov mož no uvá dza� do obe hu naj ne skôr do 10.
mar ca 2005.“.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 98/1995 Z. z. o Lie čeb nom po riad ku v zne ní zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z.,
zá ko na č. 251/1997 Z. z., zá ko na č. 332/1997 Z. z., zá -
ko na č. 140/1998 Z. z., zá ko na č. 17/1999 Z. z., zá ko -
na č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 118/2002 Z. z., zá ko na
č. 534/2002 Z. z. a zá ko na č. 138/2003 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 3 ods. 7 sa slo vá „ce no vý predpis4b)“ na hrá dza jú 
slo va mi „oso bit ný pred pis5)“.

2. V § 34 od sek 2 znie: 
„(2) Na zá kla de po vin né ho zdra vot né ho po is te nia sa

ne uh rá dza jú
a) zdra vot né vý ko ny sú vi sia ce s vy sta ve ním le kár ske -

ho po tvr de nia a vy da nie toh to le kár ske ho po tvr de -
nia pre
1. prí pa dy po su dzo va nia zdra vot nej spô so bi los ti na

ve de nie mo to ro vé ho vo zid la,
2. pot re by ob čian ske ho súd ne ho ko na nia, trest né ho 

ko na nia, správ ne ho ko na nia a prie stup ko vé ho
ko na nia,

3. ces ty do cu dzi ny a po ná vra te z cu dzi ny,
4. zis te nie, či oso ba bola pod vply vom al ko ho lu ale bo 

iných ná vy ko vých lá tok, pre pot re by or gá nov čin -
ných v trest nom ko na ní,

b) vy šet re nia, pre hliad ky a ïal šie vý ko ny pos kyt nu té
na žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by,
kto ré ne ma jú lie čeb ný účel.

Čl. III

Zá kon č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych
po môc kach, o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos -
ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne -
skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re kla -
me v zne ní zá ko na č. 104/1999 Z. z., ná le zu Ústav né ho
súdu Slo ven skej re pub li ky č. 122/1999 Z.  z., zá ko na
č. 264/1999 Z. z., zá ko na č. 370/1999 Z. z., zá ko na
č. 119/2000 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na
č. 488/2001 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na
č. 216/2002 Z. z. a zá ko na č. 457/2002 Z. z. sa mení tak to:

V § 21 ods. 6 písm. b) v tex te za bod ko čiar kou sa slo vá 
„v Slo ven skej re pub li ke ale bo as poň v jed nom člen -
skom štá te Eu róp skej únie“ na hrá dza jú slo va mi „cen -
tra li zo va ným po stu pom re gis trá cie v Eu róp skej agen -
tú re na hod no te nie lie kov“.

Čl. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003.

Pa vol Hru šov ský v. r. 
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