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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky

z 28. augusta 2003,

kto rou sa vy ko ná va zá kon č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii
a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub -
li ky pod ¾a § 27 ods. 4 zá ko na č. 245/2003 Z. z. o in teg -
ro va nej pre ven cii a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho
pros tre dia a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
(ïa lej len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

Pred met úpra vy

To u to vy hláš kou sa usta no vu jú po dro bnos ti
a) o ná le ži tos tiach žia dos ti o vy da nie osved če nia o od -

bor nej spô so bi los ti (ïa lej len „osved če nie“),
b) o spô so be ove ro va nia od bor nej spô so bi los ti a o vy da -

ní osved če nia, o čase jeho plat nos ti a o zá ni ku
osved če nia,

c) o roz sa hu a vy me dze ní úda jov o pre vádz kach a ich
emi siách ozna mo va ných do in teg ro va né ho re gis tra
in for mač né ho sys té mu,1)

d) o spô so be zis �o va nia, vy hod no co va nia a ozna mo va -
nia úda jov do in teg ro va né ho re gis tra in for mač né ho
sys té mu.

§ 2

Ná le ži tos ti žia dos ti

(1) Fy zic ká oso ba — pod ni ka te¾ — v žia dos ti o vy da nie
osved če nia (ïa lej len „žia dos�“) uve die
a) ob chod né meno a mies to pod ni ka nia,
b) iden ti fi kač né čís lo, ak bolo pri de le né,
c) meno, priez vis ko a byd li sko (ïa lej len „osob né úda -

je“) oso by, kto rá má by� od bor ne spô so bi lou oso bou, 
d) ove re nú kó piu do kla du o naj vy ššom do siah nu tom

vzde la ní oso by, kto rá má by� od bor ne spô so bi lou
oso bou,

e) do klad ale bo čest né vy hlá se nie oso by, kto rá má by�
od bor ne spô so bi lou oso bou, o dĺž ke od bor nej pra xe
v prí sluš nom prie my sel nom od vet ví a v dru hu pre -
vádz ky,

f) vy me dze nie ka te gó rií prie my sel ných čin nos tí pod ¾a
prí lo hy č. 1 zá ko na, v ktorých chce pos ky to va� od -
bor né po ra den stvo v ob las ti in teg ro va nej pre ven cie
a kon tro ly zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia (ïa lej
len „od bor né po ra den stvo“).

(2) Práv nic ká oso ba v žia dos ti uve die
a) ob chod né meno, síd lo, ako aj osob né úda je oso by

ale bo osôb, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom,
b) iden ti fi kač né čís lo, ak bolo pri de le né,
c) osob né úda je oso by, kto rá má by� od bor ne spô so bi -

lou oso bou,
d) ove re nú kó piu do kla du o naj vy ššom do siah nu tom

vzde la ní oso by, kto rá má by� od bor ne spô so bi lou
oso bou,

e) do klad ale bo čest né vy hlá se nie oso by, kto rá má by�
od bor ne spô so bi lou oso bou, o dĺž ke od bor nej pra xe
v prí sluš nom prie my sel nom od vet ví a v dru hu pre -
vádz ky, 

f) vy me dze nie ka te gó rií prie my sel ných čin nos tí pod ¾a
prí lo hy č. 1 zá ko na, v ktorých chce pos ky to va� od -
bor né po ra den stvo.

(3) K žia dos ti sa pri pá ja prí lo ha, kto rá ob sa hu je
a) opis tech nic ké ho a ma te riál ne ho vy ba ve nia na vý -

kon čin nos ti žia da te ¾a,
b) pre h¾ad pub li kač nej, ve dec kej ale bo inej od bor nej

čin nos ti oso by, kto rá má by� od bor ne spô so bi lou
oso bou vo vz�a hu ku ka te gó riám prie my sel ných čin -
nos tí, v ktorých chce žia da te¾ pos ky to va� od bor né
po ra den stvo,

c) do klad o za pla te ní správ ne ho po plat ku.2)

(4) Žia dos� sa po dá va Mi nis ter stvu ži vot né ho pros -
tre dia Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“).

§ 3

Ove ro va nie od bor nej spô so bi los ti, vy da nie
osved če nia, čas plat nos ti osved če nia a jeho zá nik

(1) Od bor nú spô so bi los� oso by, kto rá má by� od bor -
ne spô so bi lou oso bou, ove ru je ko mi sia mi nis ter stva
(ïa lej len „ko mi sia“) po sú de ním
a) úpl nos ti a správ nos ti úda jov a do kla dov uve de ných

v žia dos ti,
b) spl ne nia kva li fi kač ných a odborno-technických

pred po kla dov usta no ve ných zá ko nom pod ¾a úda jov
a do kla dov uve de ných v žia dos ti,

c) pre u ká za nej úrov ne ve do mos tí o tech no ló giách
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1) § 6 ods. 2 písm. a) a c) zá ko na č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov.

2) Po lo žka 171b prí lo hy 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 zá ko na č. 245/2003 Z. z.



v prí sluš nom prie my sel nom od vet ví a v dru hu pre -
vádz ky.

(2) Ko mi sia je troj člen ná. Čle nov ko mi sie vy me nú va
mi nis ter ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky.

(3) Žia da te ¾o vi, kto rého od bor ne spô so bi lá oso ba spĺ -
ňa pod mien ky od bor nej spô so bi los ti na pos ky to va nie
od bor né ho po ra den stva (ïa lej len „opráv ne ná oso ba“),
mi nis ter stvo vydá na ná vrh ko mi sie osved če nie, kto ré
ob sa hu je
a) ob chod né meno a síd lo (mies to pod ni ka nia) opráv -

ne nej oso by,
b) iden ti fi kač né čís lo opráv ne nej oso by, ak bolo pri de -

le né,
c) osob né úda je od bor ne spô so bi lej oso by,
d) vy me dze nie ka te gó rií prie my sel ných čin ností,

v ktorých môže opráv ne ná oso ba pos ky to va� od bor -
né po ra den stvo,

e) iden ti fi kač né čís lo osved če nia,
f) čas plat nos ti osved če nia, kto rý je pä� ro kov odo dňa

vy da nia osved če nia, s uve de ním mož nos ti jeho pre -
dĺ že nia,

g) dá tum vy da nia osved če nia.

(4) Osved če nie za ni ká 
a) uply nu tím času plat nos ti osved če nia, ak opráv ne ná

oso ba ne po žia da la o jeho pre dĺ že nie pod ¾a § 3 ods. 3
písm. f),

b) skon če ním pra cov nop ráv ne ho vz�a hu od bor ne spô -
so bi lej oso by ale bo zá ni kom jej účas ti v spo loč nos ti,

c) smr �ou ale bo zá ni kom opráv ne nej oso by.

§ 4

Roz sah a vy me dze nie úda jov

(1) Roz sah úda jov o pre vádz ke a o jej emi siách do
ovzdu šia a do vôd, kto ré sa ozna mu jú do in teg ro va né ho 
re gis tra in for mač né ho sys té mu, je uve de ný v prí lo he
č. 1. Ozna mu jú sa úda je o množ stvách všet kých zne čis -

�u jú cich lá tok uve de ných v zo zna me, ak sa z pre vádz ky
vy púš �ajú.

(2) Zoz nam zne čis �u jú cich lá tok vy púš �a ných do
ovzdu šia a do vôd, kto rých množ stvá sa zis �u jú, vy hod -
no cu jú a ozna mu jú, je uve de ný v prí lo he č. 2. 

§ 5

Spô sob zis �o va nia,
vy hod no co va nia

a ozna mo va nia úda jov

(1) Množ stvá emi sií zne čis �u jú cich lá tok z pre vádz ky
do ovzdu šia a do vôd pod ¾a § 4 sa zis �u jú a vy hod no cu jú 
spô so bom usta no ve ným oso bit ný mi práv ny mi pred pis -
mi.3)

(2) Ak pre zne čis �u jú cu lát ku uve de nú v prí lo he č. 2,
vy púš �a nú do ovzdu šia ale bo do vôd nie je pod ¾a od se -
ku 1 usta no ve ný spô sob, kto rým sa zis �u jú a vy hod no -
cu jú jej množ stvá, pre vádz ko va te¾ zis �u je množ stvá tej -
to zne čis �u jú cej lát ky spô so bom, kto rým sa pod ¾a
vlast nos tí po u ži tej tech no ló gie a zne čis �u jú cej lát ky
zis tí naj prav de po dob nej šie množ stvo zne čis �u jú cej lát -
ky, na prí klad tech nic kým vý po čtom ale bo od bor ným
od ha dom; ak ne možno uro bi� tech nic ký vý po čet ale bo
ak nie sú do stup né pod kla dy na od bor ný od had, množ -
stvo sa zis tí jed no ra zo vým ana ly tic kým sta no ve ním.

(3) Úda je pod ¾a § 4 ods. 1 sa ozna mu jú Slo ven ské mu
hyd ro me te o ro lo gic ké mu ús ta vu v Bra ti sla ve za kaž dú
pre vádz ku na tla či vách, kto ré mi nis ter stvo uve rej ňu -
je vo Ves tní ku Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo -
ven skej re pub li ky a na svo jej in ter ne to vej strán ke. Na
iden ti fi ká ciu pre vádz ky sa vy u ží va aj čís lo ka te gó rie
prie my sel nej čin nos ti a kód NOSE-P, kto ré sú uve de né
v prí lo he č. 3.

§ 6

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ok tób ra 2003.

Lás zló Mik lós v. r.
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3) Na prí klad vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 474/2000 Z. z. o zis �o va ní množ stva vy púš �a ných zne čis �u -
jú cich lá tok, o spô so be a pod mien kach zis �o va nia, sle do va nia a pre u ka zo va nia úda jov o do dr ža ní ur če ných emis ných li mi tov a vše obec ných 
pod mie nok pre vádz ko va nia a o po žia dav kách na tech nic ké pros tried ky na mo ni to ro va nie emi sií a imi sií, vý nos Mi nis ter stva ži vot né ho pros -
tre dia Slo ven skej re pub li ky z 15. mája 2003 č. 1/2003 o tech nic kom za bez pe če ní opráv ne ných me ra ní a me to di kách mo ni to ro va nia emi sií
a kva li ty ovzdu šia (ozná me nie č. 204/2003 Z. z.), na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 491/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú kva li ta tív -
ne cie le po vrcho vých vôd a li mit né hod no ty uka zo va te ¾ov zne čis te nia od pa do vých vôd a oso bit ných vôd, vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho
pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 556/2002 Z. z. o vy ko na ní nie ktorých usta no ve ní vod né ho zá ko na.



ROZ SAH OZNA MO VA NÝCH ÚDA JOV O PRE VÁDZ KE A O JEJ EMI SIÁCH

Iden ti fi ká cia pre vádz ko va te ¾a
1. Ná zov a síd lo (mies to pod ni ka nia) pre vádz ko va te ¾a, IČO
2. Po čet pre vá dzok (zdro jov zne čis �o va nia) pod lie ha jú cich in teg ro va né mu po vo ¾o va niu
3. Kód OKEC (4 čís li ce)*
4. Hlav ná eko no mic ká čin nos�
5. Ria dia ce or gá ny

Iden ti fi ká cia pre vádz ky (zdro ja zne čis �o va nia)
1. Ná zov a umies tne nie pre vádz ky (ad re sa, čís lo ka tas trál ne ho úze mia — CKU a  sú rad ni ce pre vádz ky)
2. Po ra do vé čís lo pre vádz ky (PCP — IPKZ)
3. Po ra do vé čís lo pre vádz ky — zdro ja zne čis �o va nia (PCZ — NEIS a PCZ — evi den cie o vo dách) 
4. Ob jem vý ro by (ozna mo va nie úda jov nie je po vin né)
5. Po čet pra cov ných ho dín roč ne  (ozna mo va nie úda jov nie je po vin né)
6. Po čet za mest nan cov (ozna mo va nie úda jov nie je po vin né)
7. Ná zov a čís lo ka te gó rie prie my sel nej čin nos ti a kódu NOSE-P pod ¾a prí lo hy č. 3 (ak sa v pre vádz ke vy ko ná va viac

čin nos tí pod ¾a prí lo hy č. 3, uve die sa iden ti fi ká cia všet kých) 

Úda je o emi siách zne čis �u jú cich lá tok z pre vádz ky do ovzdu šia
1. Množ stvá všet kých zne čis �u jú cich lá tok uve de ných v prí lo he č. 2, vy pus te ných do ovzdu šia v kg/rok

Zne čis �u jú ca lát ka 1 — kg/rok
Zne čis �u jú ca lát ka 2 —  kg/rok
Zne čis �u jú ca lát ka N — kg/rok

2. Spô sob zis te nia množ stva vy pus te nej zne čis �u jú cej lát ky (M — me ra nie, C — vý po čet, E — od had)

Úda je o emi siách zne čis �u jú cich lá tok z pre vádz ky do vôd
1. Množ stvá všet kých zne čis �u jú cich lá tok uve de ných v prí lo he č. 2, vy pus te ných do po vrcho vých vôd v kg/rok

Zne čis �u jú ca lát ka 1 — kg/rok
Zne čis �u jú ca lát ka 2 — kg/rok
Zne čis �u jú ca lát ka N — kg/rok

2. Množ stvo všet kých zne čis �u jú cich lá tok uve de ných v prí lo he č. 2, vy pus te ných (cez ka na li zá ciu) do čis tiar ne od pa -
do vých vôd pre vádz ko va nej iným pre vádz ko va te ¾om

3. Spô sob zis te nia množ stva vy pus te nej zne čis �u jú cej lát ky (M — me ra nie, C — vý po čet, E — od had)

Kon takt ná oso ba pre vádz ko va te ¾a
Tla či vo vy pl nil (meno a priez vis ko, te le fón, fax, e-mail)

Dá tum pred lo že nia

Vy svet liv ka:
Kód OKEC* — štan dard ná no men kla tú ra pre eko no mic ké ak ti vi ty
                      (šta tis tic ká od vet vo vá kla si fi ká cia eko no mic kých čin nos tí)
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 391/2003 Z. z.



ZOZ NAM ZNE ČIS ŤU JÚ CICH LÁ TOK

Zne čis �u jú ce lát ky Iden ti fi ká cia Ovzdu šie Vo da

1. Zá klad né
zne čis �u jú ce
lát ky

(13) (11) (2)

CH4 x

CO x

CO2 x

HFC* x

N2O x

NH3 x

Ne me tá no vé
pr cha vé or ga nic ké
lát ky

x

Oxi dy du sí ka ako NO2 x

PFC* x

SF6 x

Oxi dy sí ry ako SO2 x

cel ko vý du sík ako N x

cel ko vý fos for ako P x

2. Ko vy
a zlú če ni ny (8) (8) (8)

As a zlú če ni ny spo lu, ako As x x

Cd a zlú če ni ny
spo lu, ako

Cd
x x

Cr a zlú če ni ny spo lu, ako Cr x x

Cu a zlú če ni ny
spo lu, ako

Cu
x x

Hg a zlú če ni ny
spo lu, ako

Hg
x x

Ni a zlú če ni ny spo lu, ako Ni x x

Pb a zlú če ni ny spo lu, ako Pb x x

Zn a zlú če ni ny spo lu, ako Zn x x
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 391/2003 Z. z.



3. Chló ro va né
or ga nic ké lát ky (15) (12) (7)

Dichlóretán-1,2
(DCE)

x x

Dich lór me tán
(DCM) x x

Chlóralkány
(C10 — 13)

x

He xach lór ben zén
(HCB)

x x

He xach lór bu ta dién 
(HCBD) x

He xach lór cyk lo -
he xán (HCH)

x x

Ad sor bo va te¾ né
or ga nic ky via za né
ha lo gé ny

ako AOX x

PCDD + PCDF
(dio xí ny a fu rá ny)

ako to xic ký
ekvivalent

x

Pen tach lór fe nol
(PCP) x

Tet ra chló re ty lén
(PER)

x

Tet ra chlór me tán
(TCM)

x

Trich lór ben zé ny
(TCB) x

Trichlóretán-1,1,1
(TCE)

x

Trich ló re ty lén (TRI) x

Trich lór me tán x

4. Iné or ga nic ké
zlú če ni ny (7) (2) (6)

Ben zén x

Ben zén, to lu én,
etyl ben zén, xy lé ny ako BTEX x

Bró mo va ný
di fe ny lé ter

x

Or ga nic ké
zlú če ni ny
cí nu

ako cel ko vý
Sn

x

Po ly cyk lic ké
aro ma tic ké
uh ¾o vo dí ky (PAU)

x x
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Fe no ly
ako cel ko vý

C
x

Cel ko vý or ga nic ký
uh lík (TOC)

ako cel ko vý
C ale bo
COD/3

x

5. Iné zlú če ni ny (7) (4) (3)

Chlo ri dy
ako cel ko vý

Cl 
x

Chlór a jeho
an or ga nic ké
zlú če ni ny

ako HCl x

Ky a ni dy
ako cel ko vý

CN
x

Flu o ri dy ako cel ko vý F x

Flu ór a jeho
an or ga nic ké
zlú če ni ny

ako HF x

HCN x

PM10* x

Cel ko vý po čet
zne čis �u jú cich
lá tok

50 37 26

Vy svet liv ky:

HFC*  —  ne pl nof lu ó ro va né uh ¾o vo dí ky
PFC*  —  pl nof lu ó ro va né uh ¾o vo dí ky
PM10* —  tuhé zne čis �u jú ce lát ky, kto ré pre jdú za ria de ním se lek tu jú cim čas ti ce s aero dy na mic kým prie me rom

 10 mik ro met rov s 50-percentnou účin nos �ou
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KA TE GÓ RIE PRIE MY SEL NÝCH ČIN NOS TÍ A KÓDY NOSE-P*

Čin nos ti pod ¾a 
prí lo hy č. 1

zá ko na

Ka te gó rie
prie my sel ných

čin nos tí
NOSE-P Za ra de nie do sku pín NOSE-P

1. Ener ge tic ký
prie my sel

1.1. Spa ¾o va cie  za ria de nia
s me no vi tým te pel ným
prí ko nom > 50 MW

101.01
Spa ¾o va cie pro ce sy > 300 MW
(celá sku pi na)

101.02
Spa ¾o va cie pro ce sy > 50 MW  
a ≤ 300 MW (celá sku pi na)

101.04
Spa ¾o va nie v ply no vých
tur bí nach (celá sku pi na)

101.05
Spa ¾o va nie v sta cio nár nych
mo to roch (celá sku pi na)

1.2. Ra fi né rie mi ne rál nych
ole jov a ply nov

105.08
Spra co va nie rop ných
pro duk tov (vý ro ba pa lív) 

1.3. Kok so va cie pe ce
104.08

Kok so va cie pece (vý ro ba uh lia,
rop ných pro duk tov a jad ro vé ho 
pa li va)

1.4. Pre vádz ky na
skva pal ňo va nie
a sply ňo va nie uh lia

104.08
Pre me na iných pev ných pa lív
(vý ro ba uh lia, rop ných
pro duk tov a jad ro vé ho pa li va)

2. Vý ro ba a spra co va nie
ko vov

2.1., 2.2., 2.3., 
2.4., 2.5., 2.6.

Me ta lur gic ký prie my sel 
a pre vádz ky tav by
a sin tro va nia rúd ko vov

Pre vádz ky na vý ro bu
že lez ných
a ne že lez ných ko vov

104.12

Pri már na a se kun dár na vý ro ba 
ko vov ale bo zá vo dy na
sin tro va nie (me ta lur gic ký
prie my sel vrá ta ne spa ¾o va nia
pa lív)

105.12

Cha rak te ris tic ké pro ce sy vo
vý ro be ko vov a ko vo vých
vý rob kov (me ta lur gic ký
prie my sel)

105.01
Po vrcho vé úpra vy ko vov
a ume lých hmôt (vý rob né
pro ce sy na bež né úče ly)
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 391/2003 Z. z.



3. Spra co va nie ne ras tov

3.1., 3.3., 3.4., 
3.5.

Pre vádz ky na vý ro bu
ce men tu (> 500 t/deň), 
mag ne zi to vé ho slin ku
ale bo váp na
(> 50 t/deň), skla
(> 20 t/deň),
mi ne rál nych lá tok
(> 20 t/deň) ale bo 
ke ra mic kých vý rob kov
vy pa ¾o va ním
(> 75 t/deň)

104.11

Vý ro ba sad ry, as fal tu, be tó nu,
ce men tu, skla, vlá kien, te hál,
kry ti ny ale bo ke ra mic kých
vý rob kov (prie my sel
mi ne rál nych vý rob kov vrá ta ne
spa ¾o va nia pa lív)

3.2. Pre vádz ky na vý ro bu
az bes tu a vý ro bu
vý rob kov s ob sa hom
az bes tu

105.11

Vý ro ba az bes tu ale bo vý rob kov
na báze az bes tu (prie my sel
mi ne rál nych vý rob kov)

4. Che mic ký prie my sel 

4.1. Che mic ké pre vádz ky na 
vý ro bu zá klad ných
or ga nic kých
che mic kých lá tok

105.09
Vý ro ba or ga nic kých
che mic kých lá tok (che mic ký
prie my sel)

107.03
Vý ro ba or ga nic kých vý rob kov
na báze roz púš �a diel
(po u ží va nie roz púš �a diel)

4.2., 4.3. Che mic ké pre vádz ky na 
vý ro bu zá klad ných
an or ga nic kých
che mic kých lá tok 

Che mic ké pre vádz ky na 
vý ro bu hno jív na báze
fos fo ru, du sí ka
a dras lí ka
(jed no du chých ale bo
kom bi no va ných)

105.09

Vý ro ba an or ga nic kých
che mic kých lá tok ale bo NPK
hno jív (che mic ký prie my sel)

4.4., 4.6. Che mic ké pre vádz ky na 
vý ro bu zá klad ných
pros tried kov na
ochra nu rast lín
a vý ro bu bio cí dov

Che mic ké pre vádz ky na 
vý ro bu vý buš nín

105.09

Vý ro ba pes ti cí dov ale bo
vý buš nín (che mic ký prie my sel) 
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4.5. Pre vádz ky vy u ží va jú ce
che mic ké ale bo
bio lo gic ké pro ce sy pri
vý ro be zá klad ných
far ma ce u tic kých
vý rob kov

107.03

Vý ro ba far ma ce u tic kých
vý rob kov (po u ží va nie
roz púš �a diel)

5. Na kla da nie s od pad mi

5.1., 5.2. Pre vádz ky na
zneš kod ňo va nie ale bo
zhod no co va nie
ne bez peč ných od pa dov
a pre vádz ky na
na kla da nie
s od pa do vý mi olej mi
s ka pa ci tou väč šou ako 
10 t/deň

Pre vádz ky na
spa ¾o va nie
ko mu nál nych od pa dov
s ka pa ci tou väč šou ako 
3 t/ho di nu

109.03

Spa ¾o va nie ne bez peč ných ale bo 
ko mu nál nych od pa dov
(spa ¾o va nie od pa dov
a py ro lý za)

109.06
Sklád ky od pa dov
(zneš kod ňo va nie tu hé ho
od pa du)

109.07
Fy zi kál no che mic ké a bio lo gic ké 
spra co va nie od pa du (iné
od pa do vé hos po dár stvo)

105.14
Ob no va/zhod no co va nie
od pa do vých ma te riá lov
(re cyk lač ný prie my sel)

5.3, 5.4. Pre vádz ky na
zneš kod ňo va nie
od pa dov
ne kla si fi ko va ných ako
ne bez peč né od pa dy
s ka pa ci tou väč šou ako 
50 t/deň

Sklád ky od pa dov, kto ré 
môžu pri ja� viac ako
10 t/deň ale bo majú
cel ko vú ka pa ci tu
väč šiu ako 25 000 t
s vý nim kou sklá dok
od pa dov na inert né
od pa dy

109.06
Sklád ky od pa dov
(zneš kod ňo va nie tu hé ho
od pa du)

109.07

Fy zi kál no che mic ké a bio lo gic ké 
spra co va nie od pa du (iné
od pa do vé hos po dár stvo)

6. Ostat né pre vádz ky

6.1. Prie my sel né pod ni ky
za me ra né na vý ro bu

a) bu ni či ny z dre va
ale bo iných
vlák ni tých ma te riá lov

b) pa pie ra a le pen ky
s vý rob nou ka pa ci tou 
pre sa hu jú cou
20 t/deň

105.07

Vý ro ba ce lu ló zy, pa pie ra ale bo
pa pie ro vých vý rob kov (celá
sku pi na)

6.2. Pre vádz ky  na
pred spra co va nie
vlá kien ale bo tex tí lií
(> 10 t/deň)

105.04

Vý ro ba tex tí lií a tex til ných
vý rob kov (celá sku pi na)
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6.3. Pre vádz ky  na
spra co va nie koží
a ko žu šín (> 12 t/deň)

105.05
Vý ro ba vý rob kov z kože
a ko žu ši ny (celá sku pi na)

6.4. Bi tún ky (> 50 t/deň),
mlie kar ne
(> 200 t/deň), zá vo dy
na vý ro bu iných
su ro vých vý rob kov zo
zvie rat (> 75 t/deň)
ale bo su ro vých
vý rob kov zo ze le ni ny 
(> 300 t/deň)

105.03

Vý ro ba po tra vín a ná po jov (celá 
sku pi na)

6.5. Pre vádz ky na
zneš kod ňo va nie  ale bo
re cyk lá ciu tru pov
zvie rat  a od pa du
ži vo číš ne ho pô vo du
(> 10 t/deň)

 109.03
Spa ¾o va nie tru pov  a od pa du
ži vo číš ne ho pô vo du (spa ¾o va nie 
od pa dov a py ro lý za)

 109.06
Sklád ky (zneš kod ňo va nie
tu hé ho od pa du)

105.14
Re cyk lá cia tru pov/ži vo číš ne ho
od pa du (re cyk lač ný prie my sel)

6.6. Hy di nár ne (> 40 000),
chov oší pa ných 
(> 2 000), chov pras níc  
(> 750)

 110.04
En te ric ká fer men tá cia (celá
sku pi na)

 110.05
Na rá ba nie s hno ji vom  (celá
sku pi na)

6.7. Pre vádz ky po vrcho vé ho 
spra co va nia ale bo
vý rob ky po u ží va jú ce
or ga nic ké roz púš �ad lá
(> 200t/rok)

107.01
Po u ži tie ná te rov (po u ží va nie
roz púš �a diel)

107.02
Od mas �o va nie, che mic ké
čis te nie a elek tro ni ka
(po u ží va nie roz púš �a diel) 

107.03
Konečná úprava textílií ale bo
lú ho va nie koží (po u ží va nie
roz púš �a diel)

107.04
Po ly gra fia (po u ží va nie
roz púš �a diel)

6.8. Pre vádz ky na vý ro bu
uh lí ka ale bo gra fi tu 105.09

Vý ro ba uh lí ka ale bo gra fi tu
(che mic ký prie my sel)

Vy svet livka:

Kód NOSE-P* — štan dard ná no men kla tú ra pre zdro je emi sií
                         (no men kla tú ra pre zdro je emi sií — pro ce sy)
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392

O P A T  R E  N I E
Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky

z 12. septembra 2003

o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov ma jet ku štá tu v zria ïo va te¾ skej
pô sob nos ti Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky

pri na kla da ní s ma jet kom štá tu

Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub -
li ky  (ïa lej len „mi nis ter stvo“) pod ¾a § 8a ods. 2 zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z.
o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 374/1996 Z. z. (ïa lej len „zá -
kon“) usta no vu je:

§ 1

Toto opat re nie sa vz�a hu je na správ cov ma jet ku štá -
tu (ïa lej len „správ ca“), kto rý mi sú
a) štát ne roz poč to vé or ga ni zá cie a štát ne prí spev ko vé

or ga ni zá cie zria de né mi nis ter stvom,1)
b) Slo ven ská in špek cia ži vot né ho pros tre dia.2)

§ 2

Oso bit né po nu ko vé ko na nie pri pre vo de
hnu te¾ ných vecí štá tu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zá ko na]

Po vin nos� vy ko ná va� oso bit né po nu ko vé ko na nie
pod ¾a § 8 ods. 1 zá ko na sa vz�a hu je na správ cov uve de -
ných v § 1 toh to opat re nia, ak pred me tom pre vo du sú
hnu te¾ né veci štá tu, kto rých cena ur če ná zna lec kým
po sud kom za jed not li vú vec je vyš šia ako 50 000 Sk.
Táto po vin nos� sa ne vz�a hu je na pre vo dy ma jet ku štá -
tu na úče ly uve de né v § 11 ods. 7 zá ko na.

§ 3

Pre vod sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 9 ods. 2 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o  pre vo de  sprá vy  hnu te¾ ných 
vecí  štá tu  sa  vy ža du je  sú hlas mi nis ter stva, ak správ -
co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre vá dza jú hnu te¾ -
né veci štá tu uve de né v § 2 toh to opat re nia do sprá vy
iných správ cov, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá -
ko na.

§ 4

Zá me na sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 9 ods. 3 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy hnu te¾ ných vecí 
štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia zmlu vou o zá me ne sprá vy
ma jet ku štá tu dá va jú hnu te¾ né vecí štá tu uve de né v § 2
toh to opat re nia iným správ com, ako sú uve de ní v § 1
ods. 1 písm. a) zá ko na.

§ 5

Pre vod vlast níc tva hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 6 zá ko na)

Na plat nos� kúp nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi nis -
ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
pre vá dza jú vlast níc tvo hnu te¾ ných vecí štá tu uve de -
ných v § 2 toh to opat re nia.

§ 6

Vý me na hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 8 zá ko na)

Na plat nos� zá men nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
za mie ňa jú hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2 toh to
opat re nia.

§ 7

Ná jom ne hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 13 ods. 6 zá ko na)

Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou správ co via
uve de ní v § 1 toh to  opat re nia pre ne chá va jú do ná jmu
viac ako 30 % ce lej po dlaho vej plo chy stav by ale bo viac
ako 30 % vý me ry po zem ku, sa vy ža du je sú hlas mi nis -
ter stva: to ne pla tí, ak ide o ná jom ne by to vých prie sto -
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rov na úče ly pos ky to va nia zdra vot nej sta rost li vos ti
a o ná jom ne hnu te¾ nos ti ale bo jej čas tí na úče ly rea li zá -
cie pro jek tov ener ge tic kej efek tív nos ti.

§ 8

Vý po žič ka ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 7 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke, kto rou správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre ne chá va jú do vý po žič -
ky viac ako 30 % ce lej po dlaho vej plo chy stav by ale bo
viac ako 30 % vý me ry po zem ku sub jek tom uve de ným

v § 13 ods. 7 písm. a) a f) zá ko na, sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva.

§ 9

Zru šu je sa opat re nie Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre -
dia Slo ven skej re pub li ky č. 337/2001 Z. z. o úpra ve
dis po zič ných opráv ne ní správ cov v zria ïo va te¾ skej pô -
sob nos ti Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej
re pub li ky pri na kla da ní s ma jet kom štá tu.

§ 10

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. ok tób ra 2003.

Lás zló Mik lós v. r. 
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393

O P A T  R E  N I E
Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky

z  12. sep tem bra 2003

o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov ma jet ku štá tu v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti
Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky

pri na kla da ní s ma jet kom štá tu

Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo -
ven skej re pub li ky  (ïa lej len „mi nis ter stvo“) pod ¾a § 8a
ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 278/1993 Z. z. o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 374/1996
Z. z. (ïa lej len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

Toto opat re nie sa vz�a hu je na správ cov ma jet ku
 štátu (ïa lej len „správ ca“), kto rý mi na úče ly toh to opat -
re nia sú štát ne roz poč to vé or ga ni zá cie a štát ne prí -
spev ko vé organizácie1) v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti
mi nis ter stva.

§ 2

Oso bit né po nu ko vé ko na nie pri pre vo de
hnu te¾ ných vecí štá tu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zá ko na]

Po vin nos� vy ko na� oso bit né po nu ko vé ko na nie pod ¾a 
§ 8 ods. 1 zá ko na sa pre správ cov uve de ných v § 1 toh to
opat re nia vz�a hu je na hnu te¾ né veci štá tu, kto rých
cena ur če ná zna lec kým po sud kom za jed not li vú vec je
vyš šia ako 50 000 Sk, ak ide o 
a) pros tried ky vý po čto vej tech ni ky (po čí ta če, tla čiar -

ne), te le fa xy, ko pí ro va cie stro je,
b) mo to ro vé vo zid lá a člny,
c) zdra vot níc ku a ve te ri nár nu tech ni ku a ma te riál a 
d) tech ni ku a ma te riál na ochra nu a ob ra nu ob jektov

a osôb.

§ 3

Pre vod sprá vy hnu te¾ ných ve cí štá tu
(k § 9 ods. 2 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o pre vo de sprá vy hnu te¾ ných vecí 
štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre vá dza jú
a) hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2 toh to opat re nia do

sprá vy iných správ cov, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 
písm. a) zá ko na,

b) iné hnu te¾ né veci štá tu, kto rý mi sú

1. zbra ne,
2. mu ní cia,
3. po zo ro va cie prí stro je na den né a noč né vi de nie,
4. ná hrad né die ly pre zbra ne,
5. tr ha vi ny a ostré roz buš ky a roz ne co va če,
6. che mic ká mu ní cia,
7. do zi met ric ké prí stro je,
8. la bo ra tór ne prí stro je ob sa hu jú ce rá dio ak tív ny

žia rič,
9. po ¾né pro viant né vý stro je,

10. vý stroj né sú čiast ky slu žob nej, pra cov nej a po ¾nej 
rov no ša ty prí sluš ní ka Že lez nič nej po lí cie a ich
do pln kov,

11. ba lis tic ké a ochran né po riad ko vé pril by, 
12. ne prie strel né ves ty,
13. ochran né ští ty Že lez nič nej po lí cie a slu žob ných

cest ných vo zi diel a čl nov.

§ 4

Zá me na sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 9 ods. 3 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy hnu te¾ ných vecí 
štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia zmlu vou o zá me ne sprá vy
ma jet ku štá tu vý me nou dá va jú hnu te¾ né veci štá tu
uve de né v § 2 a v § 3 písm. b) toh to opat re nia iným
správ com, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá ko na.

§ 5

Pre vod vlast níc tva hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 6 zá ko na)

Na plat nos� kúp nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi nis -
ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
pre vá dza jú vlast níc tvo hnu te¾ ných vecí štá tu uve de -
ných v § 2 a v § 3 písm. b) toh to opat re nia.

§ 6 

Vý me na hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 8 zá ko na)

Na plat nos� zá men nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi -
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nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
vý me nou dá va jú hnu te¾ né ve ci štá tu uve de né v § 2
a v § 3 písm. b) toh to opat re nia.

§ 7

Ná jom ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 6 zá ko na)

(1) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre ne chá va jú do ná jmu
viac ako 30 % ce lej po dlaho vej plo chy stav by ale bo viac
ako 30 % ce lej vý me ry po zem ku, sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
pre ne chá va jú ten to ma je tok štá tu do ná jmu na čas dlh -
ší ako je den rok; to ne pla tí, ak ide o ná jom  ne by to vých
prie sto rov na úče ly pos ky to va nia zdra vot nej sta rost li -
vos ti a ná jom ne hnu te¾ nos ti ale bo jej čas ti na úče ly rea -
li zá cie pro jek tov ener ge tic kej  efek tív nos ti.

(2) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou sa pre ne -
chá va jú do ná jmu hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2
a v § 3 písm. b) toh to opat re nia, sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva.

§ 8

Vý po žič ka hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 13 ods. 9 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke hnu te¾ ných vecí štá -
tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co via uve -
de ní v § 1 toh to opat re nia pre ne chá va jú do vý po žič ky
hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2 a v § 3 písm. b) toh to
opat re nia.

§ 9

Zru šu je sa opat re nie Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te -
le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 308/2001 Z. z.
o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov ma jet ku
štá tu v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti Mi nis ter stva do pra -
vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky pri na -
kla da ní s ma jet kom štá tu.

§ 10

Toto opat re nie na do bú da účin nos�  1. ok tób ra 2003.

Pa vol Pro ko po vič v. r.
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394

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 vy da lo pod ¾a § 11, 20 a 22 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov

opat re nie  z 12. sep tem bra 2003 č. R-5/2003, kto rým sa mení vý mer Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re -
pub li ky z 12. mar ca 1996 č. R-1/1996, kto rým sa ur ču je roz sah to va ru s re gu lo va ný mi ce na mi (ozná me nie
č. 89/1996 Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Opat re ním sa me nia ma xi mál ne ceny za ná jom ne by to vých prie sto rov na úče ly pre vádz ko va nia zdra vot níc kych za -
ria de ní.

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. ok tób ra 2003.

Opat re nie bude uve rej ne né 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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395

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 vy da lo pod ¾a § 11, 20 a 22 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov 

opat re nie z 12. sep tem bra 2003 č. 05/Z/2003, kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, kto rým sa usta no vu je roz sah re gu lá cie cien v ob las ti zdra vot -
níc tva (ozná me nie č. 479/2002 Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Opat re ním sa ur ču jú ma xi mál ne ceny vý ko nov zdra vot nej sta rost li vos ti.

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. ok tób ra 2003.

Opat re nie bude uve rej ne né 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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