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

zo 7. júla 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., 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 ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Sloven-
skej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel, sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. g) sa vypúš�ajú slová „a auto-
batérií“.

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) skladovanie autobatérií.“.

3. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Sklady pod¾a odseku 2 písm. a) a časti skladov

pod¾a písmen d) a e), ktoré sú určené na skladovanie
náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečis-
tených prevádzkovými kvapalinami, musia ma� zabez-
pečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškod-
ňovanie zachytených kvapalín.“.

4. V § 4 odsek 1 znie:
„(1) Plocha skladu starých vozidiel musí by� zabez-

pečená proti pôsobeniu škodlivín, musí by� spevnená,
nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádz-
kových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatoč-
nou kapacitou. Čas� skladu starých vozidiel, ktorá
slúži ako manipulačná plocha na manipuláciu so sta-
rými vozidlami, musí by� zastrešená.“.

5. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Manipulácia je preberanie, váženie a ocenenie
starých vozidiel.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

6. V § 7 sa za slová „druhotných surovín“ vkladajú
slová „znečistených prevádzkovými kvapalinami“.

7. § 9 znie:

„§ 9

(1) Sklad autobatérií musí ma� vhodné kontajnery
na skladovanie batérií a kondenzátorov obsahujúcich
polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.

(2) Sklad prevádzkových kvapalín musí ma� vhodné
skladovacie nádrže na skladovanie prevádzkových
kvapalín a vhodné kontajnery na skladovanie filtrov
obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórova-
né terfenyly.

(3) Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu
autobatérií musí by� zabezpečená proti pôsobeniu
škodlivín, musí by� spevnená, zastrešená, nepriepust-
ná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kva-
palín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapaci-
tou.“.

8. V § 10 odsek 1 znie:
„(1) Skladovacie priestory použitých pneumatík mu-

sia by� vybudované tak, aby sa predchádzalo vzniku
požiaru.“.

9. § 11 sa dopĺňa odsekom 3,  ktorý znie:
„(3) Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov sta-

rých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa
vz�ahujú osobitné predpisy.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: 
„1a) § 32 ods. 12 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). 
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a li-
mitné hodnoty ukazovate¾ov znečistenia odpadových vôd a oso-
bitných vôd.“.

10. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a

Spracovate¾ské zariadenia sú povinné splni� požia-
davku pod¾a § 3 ods. 2 písm. j) do 15. augusta 2004.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. augusta 2003.

László Miklós v. r.
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O P A T R E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. júla 2003

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“) pod¾a § 8a ods. 2 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe ma-
jetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 374/1996 Z. z. (ïalej len „zákon“) ustano-
vuje:

§ 1

(1) Toto opatrenie sa vz�ahuje na správcov majetku
štátu (ïalej len „správca“) v zriaïovate¾skej pôsobnosti
ministerstva (§ 8a ods. 3 zákona), ktorými na účely
tohto opatrenia sú
a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej

správy,1) Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší
súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slo-
venskej republiky, Slovenská informačná služba,
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kan-
celária Národnej rady Slovenskej republiky, Sloven-
ská akadémia vied, Kancelária verejného ochrancu
práv, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, kraj-
ské úrady,

b) Colné riadite¾stvo Slovenskej republiky, Daňové
riadite¾stvo Slovenskej republiky, Úrad pre štátnu
pomoc, Správa finančnej kontroly Bratislava, Sprá-
va finančnej kontroly Zvolen, Správa finančnej kon-
troly Košice, Štátna pokladnica, Agentúra pre ria-
denie dlhu a likvidity  a štátne rozpočtové
organizácie a štátne príspevkové organizácie zria-
dené ministerstvom, a to DataCentrum, Stály sek-
retariát Rady colnej únie Slovenskej republiky,
Vzdelávacie a doško¾ovacie zariadenie Financie —
Tatranská Lomnica,

c) verejnoprávne inštitúcie, ktoré na základe zákona
spravujú majetok štátu [§ 1 ods. 1 písm. c) zákona],
a iné právnické osoby, ak na základe zákona spra-
vujú majetok štátu [§ 1 ods. 1 písm. d) zákona].

(2) Toto opatrenie sa nevz�ahuje na nakladanie s vo-
jenským materiálom2) a na nakladanie so štátnymi
hmotnými rezervami.3)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode
hnute¾ných vecí štátu 

[k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

(1) Povinnos� vykona� osobitné ponukové konanie
pod¾a § 8 ods. 1 zákona sa pre správcov uvedených
v § 1 tohto opatrenia vz�ahuje na prostriedky výpočto-
vej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie
stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znalec-
kým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.
Táto povinnos� sa nevz�ahuje na prevody majetku štátu
na účely pod¾a  § 11 ods. 7 zákona.

(2) Prevod hnute¾ných vecí štátu neuvedených v od-
seku 1 možno realizova� mimo osobitného ponukového
konania.

§ 3

Prevod správy hnute¾ných vecí štátu
(k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnos� zmluvy o prevode správy hnute¾ných
vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správ-
covia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnute¾-
né veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do
správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1
písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnute¾ných vecí štátu
(k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnos� zmluvy o zámene správy majetku štátu
sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvede-
ní v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy
majetku štátu dávajú hnute¾né veci štátu uvedené
v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako sú
uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

1) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
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§ 5

Prevod vlastníctva hnute¾ných vecí štátu
(k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnos� kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas mi-
nisterstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia
prevádzajú vlastníctvo hnute¾ných vecí štátu uvede-
ných v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6 

Výmena hnute¾ných vecí štátu
(k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnos� zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas
ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opat-
renia výmenou dávajú hnute¾né veci štátu uvedené
v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom nehnute¾ných vecí štátu
(k § 13 ods. 6 zákona)

Na platnos� nájomnej zmluvy, ktorou správcovia

uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu
viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac
ako 30 % výmery pozemku na čas dlhší ako tri roky,
sa vyžaduje súhlas ministerstva; to neplatí, ak ide
o nájom  nebytových priestorov na účely poskytovania
zdravotnej starostlivosti a nájom nehnute¾nosti alebo
jej časti na účely realizácie projektov energetickej
efektívnosti.

§ 8

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. 156/2001 Z. z. o úprave dispozič-
ných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakla-
daní s majetkom štátu.

§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. septembra
2003.

Ivan Mikloš v. r.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li
pod ¾a  § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách

vý nos  z  9. júna 2003 č. 1799/2003-100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li -
ky upra vu jú ca ma te riá ly a pred me ty ur če né na styk s po tra vi na mi.

Vý no som sa usta no vu jú po žia dav ky na ma te riá ly a pred me ty, kto ré sú ur če né na styk s po tra vi na mi ale bo kto ré sú
v sty ku s po tra vi na mi a sú na ten to účel ur če né.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom uve rej ne nia ozná me nia v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke 15/2003 Ves tní ka Mi nis ter stva  pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v  oso bit -
nom vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky  a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve  pô do -
hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li
pod ¾a  § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách

vý nos  z  9. júna 2003 č. 1813/1/2003-100, kto rým sa mení a do pĺ ňa vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva
Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 19. ok tób ra 1998 č. 2015/1998-100,
kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca ta ba ko vé vý rob ky (ozná me nie
č. 350/1998 Z. z.).

Vý no som sa do pĺ ňa prí lo ha č. 2 o lát ky, kto ré sa po u ží va jú na po tlač fil tro vých pre ba lov, ná us tko vých pre ba lov, fil -
tro vých ná us tko vých pre ba lov a ná us tkov.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom uve rej ne nia ozná me nia v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke 15/2003 Ves tní ka Mi nis ter stva  pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v oso bit -
nom vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve  pô do -
hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E  N I E
Ná rod nej ban ky Slo ven ska

Ná rod ná ban ka Slo ven ska vy da la pod ¾a § 32 ods. 5 a § 42 ods. 2 zá ko na č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov

opat re nie z 29. júla 2003 č. 4/2003, kto rým sa mení opat re nie Ná rod nej ban ky Slo ven ska č. 2/2002 o lik vi -
di te bánk a lik vi di te po bo čiek za hra nič ných bánk a s tým sú vi sia cich pra vid lách ich bez peč nej pre vádz ky
a o hlá se niach (ozná me nie č. 475/2002 Z. z.).

Tým to opat re ním sa upra vu je naj mä dá tum fi nanč né ho vy rov na nia a vy púš �a sa prí lo ha č. 3 upra vu jú ca  Hlá se nie
o se dem dňo vej lik vi di te a prí lo ha č. 5 upra vu jú ca Hlá se nie o ak tí vach a pa sí vach.

Opat re nie na do bú da účin nos� 20. au gus ta 2003.

Opat re nie je uve rej ne né v čiast ke 30/2003 Ves tní ka Ná rod nej ban ky Slo ven ska a mož no doň na zrie� vo všet kých
or ga ni zač ných zlož kách Ná rod nej ban ky Slo ven ska.
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