
389

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 26. no vem bra 2002 bola v Tu ni se pod pí sa ná
Do ho da me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Tu ni skej re pub li ky o zru še ní ví zo vej po vin nos ti pre dr ži te ¾ov
dip lo ma tic kých, zvlášt nych ale bo slu žob ných pa sov.

Do ho da na do bud la plat nos� 19. júla 2003 na zá kla de člán ku 8.

Do tex tu do ho dy mož no na zrie� na Mi nis ter stve za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky.
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390

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 19 ods. 4, § 80 ods. 2, § 137 ods. 10 zá ko na č. 200/1998 Z. z.
o štát nej služ be col ní kov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých ïal ších zá ko nov vy da lo

vý nos z 12. sep tem bra 2003 č. 7274/2003-76, kto rým sa mení a do pĺ ňa vý nos Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky z 13. au gus ta 1998 č. 15648/1998-64, kto rým sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia zá ko na
č. 200/1998 Z. z. o štát nej služ be col ní kov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých ïal ších zá ko nov.

Vý no som sa pres nej šie ur ču jú pod mien ky no se nia slu žob nej rov no ša ty, iden ti fi kač né ho čís la, odz naku ab sol ven ta 
vy so kej ško ly, hod nost né ho ozna če nia col ní ka, čiap ko vé ho odz naku, col níc ke ho zna ku „Mer kúr“, li po vých ra to les tí,
zna ku col nej sprá vy, gom bí kov, vy zna me na ní, me da i lí a odz nakov, bliž šie a pres ne sa špe ci fi ku jú sta veb né úpra vy,
kto ré pod lie ha jú ohlá se niu sta veb né mu úra du, ako aj ïal šie úpra vy, kto ré sú vi sia s pri ja tím zá ko na č. 417/2000
Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 200/1998 Z. z. o štát nej služ be col ní kov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých ïal -
ších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 347/1990 Zb. o or ga ni zá cii
mi nis ter stiev a ostat ných ústred ných or gá nov štát nej sprá vy Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších predpisov, zá -
ko na č. 239/2001 Z. z. o spot reb nej dani z mi ne rál nych ole jov v zne ní ne skor ších pred pi sov a zá ko na č. 240/2001
Z. z. o or gá noch štát nej sprá vy v col níc tve v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Vý nos na do bú da účin nos� 1. ok tób ra 2003.

Vý nos je uve rej ne ný vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 16/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chýb

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 272/2003 Z. z. o hy gie nic kých po žia dav kách a po žia dav kách
v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí pri vý ro be a uvá dza ní va ječ ných vý rob kov na trh

1. V § 3 ods. 1 písm. e) majú by� na mies to slov „v prí lo he č. 3“ správ ne uve de né slo vá „v prí lo he č. 2“.

2.  V prí lo he č. 2 čas ti F bode 1 písm. b) bode 2 majú  by� na mies to slov „M = 102“ správ ne uve de né slo vá „M = 102“.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chýb

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 276/2003 Z. z. o opat re niach na tl me nie kla sic ké ho
moru oší pa ných

1. V § 3 ods. 2 písm. a) bode 4, v § 7 ods. 1, v § 8 ods. 2, v § 9 ods. 2 písm. a), v § 14 ods. 2 písm. f), v § 16 ods. 3 písm.
a), b) bode 1 a písm.  g), v § 23 ods. 4 písm. a) a v prí lo he č. 9 písm. g) bode 1 majú by� na mies to slov „epi zo o to lo gic ké ho
vy šet re nia“ správ ne uve de né slo vá „epi zo o to lo gic ké ho šet re nia“.

2. V § 4 ods. 2 písm. i), v § 5 ods. 1 písm. i), v nad pi se k § 8, v § 8 ods. 1 a v § 14 ods. 2 písm. d) majú by� na mies to slov
„epi zo o to lo gic ké vy šet re nie“ správ ne uve de né slo vá „epi zo o to lo gic ké šet re nie“.

3. V § 16 ods. 3 písm. l) majú by� na mies to slov „epi zo o to lo gic kom vy šet re ní“ správ ne uve de né slo vá „epi zo o to lo gic -
kom šet re ní“.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chýb

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 277/2003 Z. z. o opat re niach na kon tro lu af ric ké ho
moru oší pa ných

1. V § 3 ods. 2 písm. a) bode 4, v § 7 ods. 1, v § 8 ods. 2, v § 9 ods. 2 písm. a), v  § 16 ods. 3 písm. a), b) bode 1 a písm. e), 
v § 22 ods. 4 písm. a) a v prí lo he  č. 7 písm. f) bo de 1 majú by� na mies to slov „epi zo o to lo gic ké ho vy šet re nia“ správ ne
uve de né slo vá „epi zo o to lo gic ké ho šet re nia“.

2. V § 4 ods. 2 písm. i), v § 5 ods. 1 písm. i), v nad pi se k § 8, v § 8 ods. 1 a v § 14 ods. 2 písm. d) a f) majú by� na mies to
slov „epi zo o to lo gic ké vy šet re nie“ správ ne uve de né slo vá „epi zo o to lo gic ké šet re nie“.

3. V § 16 ods. 3 písm. h) majú by� na mies to slov „epi zo o to lo gic kom vy šet re ní“ správ ne uve de né slo vá „epi zo o to lo gic -
kom šet re ní“.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chy by

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 283/2003 Z. z. o zdra vot ných prob lé moch, kto ré ovplyv ňu jú
vý me nu čer stvé ho mäsa z do má ce ho ho vä dzie ho do byt ka, oší pa ných, z do má cich oviec, kôz

a z do má cich ne pár no ko pyt ní kov 

V prí lo he č. 2 bode 2 písm. c) majú by� na mies to zna kov „CEE - EWG - EŘF - EEC - EEG“ správ ne uve de né  zna ky
„CEE, EWG, EØF, EEC, EEG“.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chýb

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 285/2003 Z. z.
o vy šet ro va ní čer stvé ho mäsa na tri chi ne ly

1. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 13 majú by� na mies to slov „Prí lo ha č. 1“ správ ne uve de né slo vá „Prí lo ha č. 2“.

2. V prí lo he č. 6 v po znám ke pod čia rou k od ka zu 1 majú by� na mies to slov „Prí lo ha č. 1 čas� E bod 8“ správ ne uve -
de né slo vá „Prí lo ha č. 2 čas� E bod 7“.
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RE DAKČ NÉ  OZNÁ ME NIE
o op ra ve chýb

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 290/2003 Z. z. o po žia dav kách na zdra vie zvie rat pri
pre mies tňo va ní sper my ho vä dzie ho do byt ka, pri jej vý me ne s člen ský mi štát mi a pri do vo ze z tre tích kra jín

1. V prí lo he č. 3 čas ti A bode 4 písm. c) má by� nad slo vom pred pi su na mies to od ka zu „1“ správ ne uve de ný od -
kaz „6“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6 znie:
„6)  Prí lo ha č. 6 k na ria de niu vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 280/2003 Z. z.“.

2. V prí lo he č. 4 čas ti IV bode 4 písm. c) má by� na mies to slo va „vol vu va gi ni tí du“ správ ne uve de né slo vo „vul vo va gi -
ni tí du“.

3. V prí lo he č. 4 čas ti IV bode 5 písm. b) má by� na mies to slo va „slin tav ku“ správ ne uve de né slo vo „slin tač ku“.
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RE DAKČ NÉ  OZNÁ ME NIE
o op ra ve chy by

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 291/2003 Z. z. o pod mien kach zdra via zvie rat pri vý me ne em bryí
ho vä dzie ho do byt ka a ich do vo ze z tre tích kra jín

V § 13 ods. 1 majú by� na mies to slov „môžu od bor ní ci ko mi sie“ správ ne uve de né slo vá „môžu ve te ri nár ni od bor ní ci
ko mi sie“ a na mies to slov „pos kyt nú od bor ní kom ko mi sie“ správ ne uve de né  slo vá „pos kyt nú ve te ri nár nym od bor ní -
kom ko mi sie“.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chýb

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 294/2003 Z. z. o po žia dav kách na zdra vie
 zvie rat ko ňo vi tých pri ich pre mies tňo va ní, ich vý me ne s člen ský mi štát mi a ich do vo ze

 z tre tích kra jín 

1. V § 1 ods. 1 majú by� na mies to slov „trans po nu je smer ni ca Rady uve de ná“ správ ne uve de né slo vá „trans po nu jú
práv ne pred pi sy Eu róp skych spo lo čen stiev uve de né“.

2. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9 má správ ne znie�: „§ 6 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 309/2003 Z. z.“.

3. V prí lo he č. 1 majú by� na mies to slov „Smer ni ca Rady je pre lo že ná“ správ ne uve de né slo vá „Práv ne pred pi sy Eu -
róp skych spo lo čen stiev sú pre lo že né“.
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RE DAKČ NÉ  OZNÁ ME NIE
o op ra ve chýb

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 296/2003 Z. z.  o po žia dav kách na zdra vie
 zvie rat pri pre mies tňo va ní sper my do má cich oší pa ných, pri jej vý me ne 

s člen ský mi štát mi a jej do vo ze z tre tích kra jín

1. V § 8 ods. 1 má by� nad slo vom pred pi su na mies to od ka zu „11“ správ ne uve de ný od kaz „12“.

2. V § 16 ods. 1 má by� nad slo vom sprá vy na mies to od ka zu „7“ správ ne uve de ný od kaz „8“.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chýb

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 297/2003 Z. z. o zdra vot ných pod mien kach pri vý me nách hy di ny 
a ná sa do vých va jec s člen ský mi štát mi, pri ich pre mies tňo va ní a do vo ze z tre tích kra jín

1. V § 15 ods. 2 písm. b) bode 2 majú by� na mies to slov „čas� A písm. e) dru hý bod“ správ ne uve de né slo vá „čas� A
dru hý bod“.

2. V § 21 ods. 1 písm. a) má by� nad slo vom pred pi soch na mies to od ka zu „13“ správ ne uve de ný od kaz „14“.

3. V ce lom tex te na ria de nia a jeho prí loh sa slo vo „Ne wcas tle skej“ na hrá dza slo vom „Ne wcas tel skej“ v jeho prí sluš -
ných tva roch.

4. V prí lo he č. 5 v bode 12 písm. a) vo vzo re  č. 3 majú by� na mies to slov „6, 7 a 15“ správ ne uve de né slo vá „6, 9 a 15“.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chýb

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 299/2003 Z. z. o po žia dav kách na zdra vie zvie rat pri uvá dza ní
na trh čer stvé ho hy di no vé ho mäsa, jeho vý me nách s člen ský mi štát mi a do vo zoch z tre tích kra jín

1. V § 11 písm. a) má by� nad slo vom pred pi su na mies to od ka zu „2“ správ ne uve de ný od kaz „15“.

2. V § 12 ods. 2 písm. d) majú by� na mies to slov „pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5)“ správ ne uve de né slo vá „v sú la de
s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev,“.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chy by

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 314/2003 Z. z. o za ve de ní opat re ní na tl me nie
 pseudo mo ru hy di ny

V § 14 ods. 4 má by�  nad slo vom la bo ra tó riá na mies to od ka zu „16“ správ ne uve de ný od kaz „15“.
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RE DAKČ NÉ  OZNÁ ME NIE
o op ra ve chy by

v na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 318/2003 Z. z., kto rým sa
usta no vu jú mi ni mál ne opat re nia na tl me nie ur či tých cho rôb las túr ni kov

  Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 má správ ne znie�:
„1) § 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 303/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú ve te ri nár ne po žia dav ky uvá dza nia ži vo čí chov ak va kul tú -

ry a pro duk tov ak va kul tú ry na trh.
§ 2 ods. 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 298/2003 Z. z. o pod mien kach v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí pri pro duk cii a uvá dza ní na 
trh pro duk tov ry bo lo vu a ži vých las túr ni kov.“.
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