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V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 9. januára 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 68 ods. 3 písm. j) a k) zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ïalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o
a) požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých

vozidiel a na určené parkoviská,
b) vedení dokumentácie o starých vozidlách umiest-

nených na určenom parkovisku,
c) podmienkach nakladania so starými vozidlami pri

ich spracúvaní,
d) vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie

o spracovaní starých vozidiel,
e) obsahu a spôsobe vedenia evidencie o vyplatených

finančných príspevkoch.

 Požiadavky na zar iadenia na spracovanie
starých vozidie l  a  na určené parkoviská

§ 2

Umiestnenie a rozloha zariadenia na spracovanie
starých vozidiel (ïalej len „spracovate¾ské zariadenie“)
a jeho jednotlivých častí musia bez oh¾adu na to, kde
sa nachádzajú, zodpoveda� počtu a kategórii spracú-
vaných starých vozidiel a použitej technológii.

§ 3

(1) Na spracovanie starých vozidiel sa používajú za-
riadenia a technológie, ktoré zabezpečujú ochranu ži-
votného prostredia zamedzením znečis�ovania život-
ného prostredia alebo poškodzovania životného
prostredia a minimalizáciou vzniku nevyužite¾ných
odpadov z h¾adiska ich množstva a nebezpečnosti.

(2) V spracovate¾skom zariadení musia by� okrem
prevádzkovej časti zriadené vidite¾ne označené odde-
lené priestory na
a) skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich

spracovaním (ïalej len „sklad starých vozidiel“),
b) odobratie olejov, mazadiel, pohonných hmôt, chla-

diacej zmesi motora, brzdovej kvapaliny, kvapaliny
z ostrekovača okien a svetiel, kvapaliny z klimati-
začného zariadenia a ïalších kvapalín, ktoré sa vo
vozidle nachádzajú (ïalej len „prevádzkové kvapa-

liny“), náplne bezpečnostných nafukovacích van-
kúšov, zariadenia samonavíjacích bezpečnostných
pásov a autobatérií (ïalej len „miesto na vysušova-
nie vozidiel“),

c) demontáž vysušených vozidiel,
d) skladovanie opätovne využite¾ných demontovaných

častí starých vozidiel (ïalej len „sklad náhradných
dielcov“),

e) skladovanie demontovaných častí starých vozidiel
vhodných na iné využitie, najmä na recykláciu ale-
bo ako druhotné suroviny (ïalej len „sklad druhot-
ných surovín“),

f) spracúvanie (najmä rozrezávanie, strihanie alebo
paketovanie) karosérií starých vozidiel (ïalej len
„miesto na úpravu karosérií“),

g) skladovanie prevádzkových kvapalín a autobatérií,
h) skladovanie nezhodnotite¾ných odpadov zo starých

vozidiel pred ich zneškodnením,
i) skladovanie demontovaných pneumatík.

(3) Spracovate¾ské zariadenie musí by� v uzavretom
priestore alebo oplotené dostatočne pevným plotom
proti vstupu cudzích osôb.

(4) Sklady pod¾a odseku 2 písm. a), c), e) a f) musia
ma� zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo
zneškodňovanie zachytených kvapalín.

§ 4

(1) Manipulačná plocha skladu starých vozidiel mu-
sí by� zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí by�
spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná
tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do
zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou. 

(2) Sklad starých vozidiel musí ma� dostatočne prie-
stranné plochy a komunikácie na manipuláciu, skla-
dovanie a prepravu starých vozidiel.

(3) Sklad starých vozidiel môže slúži� aj ako určené
parkovisko.1) Čas� skladu starých vozidiel, ktorá má
slúži� ako určené parkovisko, musí by� vhodným spô-
sobom oddelená a označená a musia sa urobi� ïalšie
potrebné opatrenia, aby sa zabránilo nežiaducemu
nakladaniu so starými vozidlami uloženými v časti
slúžiacej ako určené parkovisko, najmä ich stohova-
niu, odoberaniu ich jednotlivých častí a predčasnému
spracovaniu v spracovate¾skom zariadení.

1) § 51 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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§ 5

(1) Miesto na vysušovanie vozidiel musí by� chráne-
né pred atmosférickými zrážkami, jeho manipulačná
plocha musí by� spevnená, nepriepustná a vyspádova-
ná do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou; musí
ma� dostatočné osvetlenie a odvetrávanie a musí by�
vybavené zariadeniami a pomôckami na spo¾ahlivé
vysušenie vozidiel.

(2) Vysušením vozidla sa rozumie odstránenie sú-
častí a materiálov zo starého vozidla, ktoré by mohli
spôsobi� znečistenie životného prostredia, najmä odo-
bratie autobatérie, prevádzkových kvapalín a súčias-
tok obsahujúcich ortu�.

§ 6

(1) Miesto na demontáž vysušených vozidiel musí
by� chránené proti atmosférickým zrážkam, jeho po-
dlaha musí by� spevnená, musí ma� dostatočné osvet-
lenie a musí by� vybavené vhodnou technológiou
a vhodnými zariadeniami a prípravkami na bezpečnú
demontáž starých vozidiel.

(2) Demontážou vysušeného vozidla sa rozumie po-
stupné odde¾ovanie jednotlivých častí vozidla a ná-
sledné rozdelenie týchto častí tak, aby ich bolo možné
účelne opätovne použi� alebo zhodnoti�. Demontáž
musí umožňova� následné oddelené a bezpečné skla-
dovanie nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri tej-
to činnosti.

§ 7

Manipulačná plocha skladu náhradných dielcov
a skladu druhotných surovín musí by� nepriepustná.

§ 8

Miesto na úpravu karosérií musí zodpoveda� tech-
nológii a zariadeniam, ktoré budú použité pri úprave
karosérií tak, aby nedošlo k poškodzovaniu životného
prostredia.

§ 9

(1) Sklad prevádzkových kvapalín musí ma� vhodné
kontajnery na skladovanie batérií, filtrov a kondenzá-
torov obsahujúcich polychlórované bifenyly a poly-
chlórované terfenyly a vhodné skladovacie nádrže na
skladovanie prevádzkových kvapalín.

(2) Na sklad prevádzkových kvapalín a autobatérií
sa rovnako vz�ahuje ustanovenie § 4 ods. 1.

§ 10

(1) Sklad použitých pneumatík musí by� vybudova-
ný tak, aby sa čo najviac predchádzalo vzniku požiaru.

(2) Použité pneumatiky možno skladova� len do výš-
ky, pri ktorej nehrozí padanie naskladaných pneuma-
tík.

§ 11

(1) Plocha určeného parkoviska musí by� spevnená,
nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádz-
kových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatoč-
nou kapacitou.

(2) Na určené parkovisko sa rovnako vz�ahuje § 3
ods. 3 a 4.

Podmienky nakladania
so starými vozidlami

pri  ich spracúvaní

§ 12

(1) So starými vozidlami treba pri ich spracúvaní
naklada� tak, aby sa čo najväčšia čas� z nich mohla
opätovne použi� alebo zhodnoti� ako druhotná surovi-
na. Demontované časti starých vozidiel, ktoré by mohli
ohrozi� bezpečnos� cestnej premávky, nesmú by� ur-
čené na opätovné použitie a ani opätovne použité.

(2) Opätovným použitím sa rozumie použitie na rov-
naký účel, najmä ako náhradné dielce, pohonné hmo-
ty, náplň chladiacich systémov.

§ 13

(1) Náhradné dielce a druhotné suroviny sa skladujú
tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.

(2) Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením postavi�
na čelnú, bočnú, zadnú stranu ani na strechu, aby sa
zabránilo vytekaniu prevádzkových kvapalín.

(3) Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením stohova�
v množstve väčšom ako dve vozidlá nad sebou. Pri
stohovaní starých vozidiel nesmie dôjs� k deformácii
a poškodeniu častí vozidla s obsahom prevádzkových
kvapalín a tých častí vozidla, ktoré možno účelne
opätovne použi�.

§ 14

(1) Pred demontážou starého vozidla sa z neho musí
odobra� autobatéria a prevádzkové kvapaliny. Tieto
operácie sa musia uskutočni� pod¾a možnosti čo naj-
skôr po uskladnení starého vozidla do skladu starých
vozidiel.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz�ahuje na tie časti
vozidla, ktoré sa vzh¾adom na ich stav majú demonto-
va� z vozidla v celku a opätovne použi�, ak je to
vhodnejšie z h¾adiska zachovania ich funkčnosti a ak
je z nich spo¾ahlivo zamedzený nežiaduci únik pre-
vádzkových kvapalín.

(3) Na odoberanie prevádzkových kvapalín sa použí-
vajú zariadenia a postupy, ktoré zamedzia nekontro-
lovanému vytekaniu alebo odparovaniu odoberaných
prevádzkových kvapalín a zabezpečia spo¾ahlivé vysu-
šenie vozidla najmä kombináciou pretlaku a podtlaku
na odobratie aj viskóznejších kvapalín.
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Dokumentácia,  ev idencia
a vyplatenie f inančného pr íspevku

§ 15

Prevádzkovate¾ určeného parkoviska, ktorý vykoná-
va zber starých vozidiel, vedie dokumentáciu o odo-
vzdaných a prevzatých starých vozidlách na určené
parkovisko. Dokumentácia o starých vozidlách odo-
vzdaných a prevzatých na určené parkovisko sa vedie
pod¾a prílohy č. 1.

§ 16

(1) Prevádzková dokumentácia o spracovaní starých
vozidiel sa vedie ako súčas� prevádzkovej dokumentá-
cie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pod¾a oso-
bitného predpisu.2)

(2) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria
a) údaje o stave a pohybe odobratých látok, materiálov

a dielcov pod¾a druhu, množstva a spôsobu ich
využitia,

b) potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracova-
nie.

(3) Spracovate¾ starých vozidiel vedie evidenciu
o spracovaní starých vozidiel priebežne. Evidencia sa

vedie samostatne za každú prevádzkareň,3) čas� evi-
dencie pod¾a odseku 2 písm. a) možno vies� v elektro-
nickej forme.

(4) Vzor potvrdenia pod¾a odseku 2 písm. b) je uve-
dený v prílohe č. 2.

(5) Vzor čestného vyhlásenia držite¾a starého vozidla
je uvedený v prílohe č. 3.

§ 17

(1) Spracovate¾ starých vozidiel vedie evidenciu o vy-
platených finančných príspevkoch, ktorú tvoria:
a) kópie vydaných potvrdení o prevzatí starého vozidla

na spracovanie pod¾a § 16 ods. 2 písm. b),
b) doklady o vyplatených finančných príspevkoch,
c) súhrn finančných príspevkov vyplatených za kalen-

dárny štvr�rok.

(2) Údaje pod¾a odseku 1 písm. c) ohlasuje4) spraco-
vate¾ starých vozidiel Recyklačnému fondu a prísluš-
nému okresnému úradu.

§ 18

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. februára 2003.

László Miklós v. r.

2) § 30 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch.

3) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4) § 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/2003 Z. z.

1) Body 2.1. až 2.4. sa vypĺňajú pod¾a technického preukazu.
2) Ak ide o fyzickú osobu, vypĺňa sa dátum narodenia.
3) Vypĺňa sa pod¾a § 52 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z.

DOKUMENTÁCIA O STARÝCH VOZIDLÁCH ODOVZDANÝCH
A PREVZATÝCH NA URČENÉ PARKOVISKO
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Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2003 Z. z.

1) Ak ide o fyzickú osobu, vypĺňa sa dátum narodenia.
2) Ak staré vozidlo doviezla iná osoba ako držite¾ vozidla, vyplnia sa údaje o osobe, ktorá doviezla vozidlo, meno a dátum narodenia.
3) Body 2.1. až 2.4. sa vypĺňajú pod¾a technického preukazu.
4) Pod¾a § 52 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. 

POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE
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Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2003 Z. z.

1) Body 2.1 až 2.4 sa vypĺňajú pod¾a technického preukazu.
2) Pod¾a § 51 ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. 
3) Pod¾a § 51 ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O PONECHANÍ SI STARÉHO VOZIDLA
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26

O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 3 zákona č. 240/1998 Z. z. o po¾nohospo-
dárstve a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. (ïalej len „zákon“) a po dohode
s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod¾a § 11 písm. a), b) a c) zákona vydalo

výnos z 21. januára 2003 č. 148/1/2003-100, ktorým sa ustanovuje výška podpory na obhospodarovanie
po¾nohospodársky znevýhodnených oblastí.

Výnosom sa vyhlasujú katastrálne územia obcí patriace do jednotlivých po¾nohospodársky znevýhodnených
oblastí, podrobnejšie sa vymedzujú po¾nohospodársky znevýhodnené oblasti a ustanovuje sa výška podpory
a podrobnosti jej poskytovania.

Výnos nadobúda účinnos� 1. februára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 3/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva  Slovenskej republiky a možno
doň nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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27

O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
vydalo pod¾a § 11 písm.  c)  a d)  zákona č. 240/1998 Z. z. o po¾nohospodárstve a o zmene a doplnení ïalších
zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. a pod¾a § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ïalších zákonov
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z  21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v po¾nohospodárstve.

Výnosom sa  ustanovuje výška podpory v po¾nohospodárstve a vyhlasujú sa rozvojové programy po¾nohospodár-
stva a vidieka.

Výnos nadobúda účinnos� 1. februára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 3/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva  Slovenskej republiky a možno
doň nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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