
508

R O Z  H O D  N U  T I E
pred se du Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

z 1. de cem bra 2003

o vy hlá se ní no vých vo lieb do or gá nov samo sprá vy obcí

Na vy ko na nie no vých vo lieb do or gá nov samo sprá vy
obcí

1.  v y h l a s u j e m

pod ¾a § 48 ods. 1 písm.  d) zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 346/1990 Zb. o vo¾ bách do or gá nov samo sprá vy
obcí v zne ní ne skor ších pred pi sov nové vo¾ by do or gá nov 
samo sprá vy v ob ciach Slo ven skej re pub li ky uve de ných
v prí lo he č. 1 k to mu to roz hod nu tiu;

2.  u r č u j e m

a) pod ¾a § 26 ods. 1 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 346/1990 Zb. deň ko na nia no vých vo lieb uve de -
ných pod bo dom 1 toh to roz hod nu tia na so bo tu
13. mar ca 2004;

b) pod ¾a § 48 ods. 5 zá ko na le ho ty na nové vo¾ by uve de né
v prí lo he č. 2 k to mu to roz hod nu tiu.

Pa vol Hru šov ský v. r.
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ZOZ NAM  OBCÍ,

v kto rých sa majú ko na� nové vo¾ by do or gá nov samo sprá vy obcí 13. mar ca 2004

Obec Volí sa Ok res Kraj

Hu bi ce sta ros ta Du naj ská Stre da
Tr nav ský kraj

Ve¾ ké Kos to ¾a ny sta ros ta Pieš �a ny

Kos to lec pos la nec Po važ ská Bys tri ca
Tren čian sky kraj

Tren čín pri má tor Tren čín

Ko te šo vá pos lan ci Byt ča Ži lin ský kraj

Ta jov sta ros ta Ban ská Bys tri ca

Ban sko bys tric ký kraj

Mýto pod Ďum bie rom sta ros ta Brez no

Tr pín sta ros ta Kru pi na

Ba bi nec sta ros ta pos la nec
Ri mav ská So bo ta

Vyš ný Skál nik sta ros ta

Šte fa nov ce pos lan ci Pre šov Pre šov ský kraj

Ge mer ská Pa ni ca sta ros ta

Rož ňa va
Ko šic ký kraj

Paš ko vá sta ros ta

Sla voš ka pos la nec

Chras� nad Hor ná dom sta ros ta Spiš ská Nová Ves
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Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
č. 508/2003 Z. z.



LE HO TY

na nové vo¾ by do or gá nov samo sprá vy obcí 13. mar ca 2004

Le ho ta § - ods. Úlo ha Za bez pe čí Ter mín

85 dní 16 — 9 Zve rej ne nie poč tu oby va te ¾ov obce ku dňu
vy hlá se nia vo lieb 

obec 19. 12. 2003  

65 dní 9 — 3 Ur če nie a zve rej ne nie vo leb ných ob vo dov
a poč tu pos lan cov, kto rý sa má v nich zvo li�
pri vo¾ bách do obec né ho za stu pi te¾ stva

obec né
za stu pi te¾ stvo

  8. 1. 2004

55 dní 16 — 2
21 — 1, 2

Po da nie kan di dát nych lis tín po li tic ké stra ny
a ne zá vis lí kan di dá ti

 18. 1. 2004

55 dní 14 — 1 De le go va nie jed né ho čle na a jed né ho ná -
hrad ní ka do miest nej vo leb nej ko mi sie pri
vo¾ bách do obec né ho za stu pi te¾ stva

po li tic ké stra ny  18. 1. 2004

50 dní 14 — 3 Usku toč ne nie pr vé ho za sa da nia miest nej
vo leb nej  ko mi sie

miest na
vo leb ná ko mi sia

 23. 1. 2004

45 dní 17 — 2
22 — 2

Za re gis tro va nie  kan di dá tov na pos lan cov
obec né ho za stu pi te¾ stva a  na sta ros tu obce

miest na
vo leb ná ko mi sia

 28. 1. 2004

40 dní 10 — 2 Utvo re nie vo leb ných okrskov a ur če nie
vo leb ných miest nos tí

sta ros ta obce   2. 2. 2004

35 dní 18 a 23 Uve rej ne nie zo zna mu za re gis tro va ných
kan di dá tov

miest na
vo leb ná ko mi sia

  7. 2. 2004

30 dní 13 — 3 Usku toč ne nie pr vé ho za sa da nia ok res nej
vo leb nej ko mi sie

ok res ná vo leb ná
ko mi sia

12. 2. 2004

25 dní 27 In for mo va nie vo li čov o zá pi se do zo zna mu
vo li čov a o čase a mies te ko na nia vo lieb

obec 17. 2. 2004

20 dní 15 — 1 De le go va nie jed né ho čle na a jed né ho ná -
hrad ní ka do okrsko vej vo leb nej ko mi sie pri
vo¾ bách do obec né ho za stu pi te¾ stva

po li tic ké stra ny 22. 2. 2004

17 dní 30 — 1 Za čia tok vo leb nej kam pa ne po li tic ké stra ny
a ne zá vis lí kan di dá ti

25. 2. 2004

15 dní 15 — 3 Usku toč ne nie pr vé ho za sa da nia okrsko vej
vo leb nej ko mi sie

okrsko vá vo leb ná
ko mi sia

27. 2. 2004

48 ho dín 30 — 3 Ukon če nie vo leb nej kam pa ne po li tic ké stra ny
a ne zá vis lí kan di dá ti

11. 3. 2004

26 — 1 Vo leb ný deň okrsko vá vo leb ná
ko mi sia

13. 3. 2004
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Národnej rady Slovenskej republiky
č. 508/2003 Z. z.



509

O P A T  R E  N I E
Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky

z 26. no vem bra 2003

o za ra de ní vý rob kov me dzi ur če né vý rob ky

Úrad pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo
Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 9 ods. 7 zá ko na
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. (ïa lej 
len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

(1) Úrad pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc -
tvo Slo ven skej re pub li ky po pre ro ko va ní s Mi nis ter -
stvom do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re -
pub li ky, Mi nis ter stvom vnút ra Slo ven skej re pub li ky,
Mi nis ter stvom pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -
ky, Mi nis ter stvom ob ra ny Slo ven skej re pub li ky, Mi nis -
ter stvom vý stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven skej
re pub li ky, Mi nis ter stvom prá ce, so ciál nych vecí a ro di -
ny Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvom hos po dár stva 
Slo ven skej re pub li ky za ra ïu je vý rob ky uve de né v prí lo -
he me dzi ur če né vý rob ky.

(2) Na po su dzo va nie zho dy ur če ných vý rob kov pod ¾a
toh to opat re nia sa uplat ní mi ni mál ne pos tup usta no -
ve ný v prí lo he. Iné po stu py po su dzo va nia zho dy sa mô žu
do hod nú� s auto ri zo va nou oso bou pod ¾a § 11 zá ko na.

(3) Auto ri zo va ná oso ba, kto rá vy ko na la skúš ku typu
a vy da la cer ti fi kát typu, vy ko ná v do hod nu tých in ter va -
loch skú ša nie vlast nos tí vý rob ku na pre ve re nie zho dy
vlast nos tí vý rob ku s cer ti fi ko va ným ty pom.

§ 2

Po žia dav ky usta no ve né v prí lo he, kto ré pria mo ne vy -
plý va jú z prí sluš ných pred pi sov Eu róp skych spo lo čen -
stiev upra vu jú cich har mo ni zo va nú ob las�, sa ne up lat -
nia na vý rob ky, kto ré boli vy ro be né ale bo uve de né na
trh v nie ktorom člen skom štá te Eu róp skej únie ale bo
boli uve de né na trh v sú la de s prá vom nie ktoré ho zo
štá tov Eu róp ske ho zdru že nia vo¾ né ho ob cho du, kto ré
sú sú čas ne zmluv nou stra nou eu róp ske ho hos po dár -
ske ho prie sto ru. Uve de né pla tí za pred po kla du, že taký
vý ro bok zod po ve dá

a) tech nic kým pred pi som, kto ré sú zá väz né, po kia¾ ide
o vý ro bu ale bo o uve de nie na trh, prí pad ne o po u ží -
va nie toh to vý rob ku v nie ktorom z tých to štá tov,

b) tech nic kým nor mám ale bo kó de xu správ nej pra xe,
kto ré vy dal ná rod ný nor ma li zač ný or gán ale bo sub -
jekt jemu na ro veň pos ta ve ný v sú la de s práv ny mi
pred pis mi a po žia dav ka mi štá tu, kto rý je zmluv nou
stra nou eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru,

c) me dzi ná rod ným tech nic kým nor mám, kto ré sa
opráv ne ne po u ží va jú v nie ktorom z tých to štá tov,
ale bo

d) tra dič ným či ino vač ným vý rob ným po stu pom po u ží -
va ným v nie ktorom z tých to štá tov v sú la de s jeho
práv ny mi pred pis mi, na kto ré exis tu je dos ta toč ne
po dro bná tech nic ká do ku men tá cia za bez pe ču jú ca,
že ten to vý ro bok sa môže na daný účel po u ži tia po -
sú di� v prí pa de pot re by aj na zá kla de do pĺ ňa jú cich,
nie však zhod ných skú šok vý rob ku,

a za pred po kla du, že tie to pred pi sy, tech nic ké nor my,
kó de xy správ nej pra xe ale bo po stu py za ru ču jú ce mie ru 
ochra ny prá vom chrá ne né ho zá uj mu zod po ve da jú mie -
re tej to ochra ny v Slo ven skej re pub li ke.

§ 3

(1) Toto opat re nie sa ne vz�a hu je na vý rob ky, na kto ré
sa vz�a hu jú iné vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy
ale bo kto ré spa da jú pod sek to ro vé prí lo hy Pro to ko lu
k Eu róp skej do ho de o pri dru že ní uza tvo re nej 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 — PECA.

(2) Pod ¾a toh to opat re nia sa po stu pu je do 31. de cem -
bra 2004 ok rem po lo žiek, kto rých účin nos� je v prí lo he
ob me dze ná do 30. ap rí la 2004.

§ 4

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004
ok rem § 2, kto rý na do bú da účin nos� dňom vstu pu Slo -
ven skej re pub li ky do Eu róp skej únie.

Du šan Pod hor ský v. r.
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Príloha
k opat re niu Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z.

Ostat né ur če né vý rob ky

P. č.

Čí sel ný
kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky Min. pos tup
po sudz.

zho dy pod ¾a
§ 12

ods. 3 písm.

Po znám ky

1. ex 2925

ex 2926

Slzotvorné spreje

Z toho len zlo že nie ná pl ne

b) + c)

2. ex 3810 Prídavné materiály na zváranie, keramické a tavené tavivá b) + c) do 30. apríla 2004

3. ex 3810 Tavivá na spájanie kovov b) + c) do 30. apríla 2004

4. 3917 10

3923 10

3923 21

3923 29

3923 30

3923 50

3923 90

ex 3920

 3921

392510

Obaly spotrebite¾ské, skupinové a prepravné z plastov
a materiálov kombinovaných s plastmi1)

b) + c) do 30. apríla 2004

5. 3924 Stolový a kuchynský riad, náradie a iné predmety do
domácnosti z plastov určené na styk s požívatinami,
liečivami; hygienické a toaletné potreby z plastov na osobnú 
hygienu

b) + c) do 30. apríla 2004

6. ex 3926 10

ex 4202

ex 8214 10

Kancelárske a školské potreby. Z toho len školské potreby
z plastov, školské peračníky, orezávadlá na školské ceruzky

a)

7. ex 3926 90 Ostatné výrobky z plastov, i. n. Z toho len rebríky b) + c)

8. ex 4005 10

ex 4005 91

ex 4008 19

ex 4008 21

ex 4008 29

ex 4016 10

ex 4016 93

ex 4016 99

Výrobky z nevulkanizovaného zmesového kaučuku
a z vulkanizovaného kaučuku určené na styk s požívatinami,
nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami,
liečivami, tesnenia na potrubné systémy a kompenzátory
na iné než stavebné účely

a) do 30. apríla 2004

9. ex 4009

8468

Hadice gumové zváračské

Ha di co vé po ist ky, bez peč nost né pred lo hy

b) + c)
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1) Na prí klad zá kon č. 90/1998 Z. z. o sta veb ných vý rob koch v zne ní zá ko na č. 413/2000 Z. z., na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 576/2002 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 na tla ko vé
za ria de nie a kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 400/1999 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti
o tech nic kých po žia dav kách na ostat né ur če né vý rob ky v zne ní ne skor ších pred pi sov, na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 176/2003 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 na pre prav né
tla ko vé za ria de nia, 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. 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.



P. č.

Čí sel ný
kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky Min. pos tup
po sudz.

zho dy pod ¾a
§ 12

ods. 3 písm.

Po znám ky

10. ex 4011 50 Nové pneumatiky z gumy na motocykle a bicykle. Z toho len
plášte na bicykle

b) + c) do 30. apríla

2004

11. ex 4013 Gumové duše, plné alebo komorové obruče, ochranné
vložky do ráfika pneumatiky, gumové. Z toho len — duše do
pláš�ov

b) + c) do 30. apríla 2004

12. ex 4202 11

ex 4202 12

ex 4202 19

ex 4202 30

Kufre, tašky a podobné výrobky z rôzneho materiálu. Z toho
len aktovky školské

b) + c) do 30. apríla 2004

13. ex 4203 29 Odevné doplnky vyrobené z prírodnej alebo kompozitnej
usne. Z toho len rukavice vychádzkové z usní

a) do 30. apríla 2004

14. ex 4415 20

 4407 10

Obyčajné palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny
z dreva. Z toho len palety vratné a EUR a drevené podlahové
dielce na lešenie

b) + c) do 30. apríla 2004

15. ex 4410

ex 4411

ex 4412

Dre vo tries ko vé dos ky a po dob né dos ky z dre va ale bo z iných 
dre vi tých ma te riá lov. Z toho len dre vo tries ko vé dos ky
po vrcho vo ne up ra ve né, la mi no va né a la ko va né na
vše obec né úče ly vrá ta ne pra cov ných do siek

Dre vo vlák ni té dos ky ale bo po dob né dos ky z iných dre vi tých
ma te riá lov. Z toho len na vše obec né úče ly vrá ta ne
pra cov ných do siek

Ostat né pre glej ky, dy ho va né pa ne ly a po dob ne upra vo va né
dos ky a die ly. Z toho len la tov ky, pre glej ky so stredom
z iné ho ma te riá lu než ras te né ho dre va, voš ti no vé dos ky na
vše obec né úče ly. Pre glej ky skla da jú ce sa len z dre ve ných
lis tov. Z toho len pre glej ky plo ché na vše obec né úče ly

b) + c) do 30. apríla 2004

16. ex 4806

4811 49

ex 4819

Rastlinný pergamen, nepremastite¾ný papier, pauzovací
papier a pergamín a ostatné prieh¾adné alebo priesvitné
papiere, v kotúčoch alebo listoch

Pa pier a le pen ka na tre té, im preg no va né ale bo po kry té
plas tmi (ok rem le pi diel)

Ška tu le, deb ny, vre cia, vrec ká a iné oba ly z pa pie ra,
le pen ky, bu ni či tej vaty ale bo pá sov z pls te ných bu ni či tých
vlá kien; ška tu ¾o vé za ra ïo va če, lis to vé zá sob ní ky a po dob né
vý rob ky z pa pie ra a le pen ky, dru hov po u ží va ných
v kan ce lá riách, ob cho doch a pod.

Z toho len vý rob ky pri chá dza jú ce do sty ku s po ží va ti na mi

b) + c) do 30. apríla 2004

17. 4812 00 Filtračné bloky a dosky, z papierenskej buničiny. Z toho len
výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami

b) + c) do 30. apríla 2004

18. 4818 40 Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné
hygienické výrobky

b) + c)

19. 4823 60 Podnosy, riady, taniere, šálky a podobné výrobky z papiera
a lepenky

a) do 30. apríla 2004

20. 5106

5107

5108

5110

5205

5206

5306

Priadze z prírodných materiálov b) + c) do 30. apríla 2004
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P. č.

Čí sel ný
kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky Min. pos tup
po sudz.

zho dy pod ¾a
§ 12

ods. 3 písm.

Po znám ky

21. 5402

5403

5509

5510

Textilné vlákna z chemického hodvábu a chemických
strižových vlákien

b) + c) do 30. apríla 2004

22. 5701

5702

5703

5704

5705

Koberce a iné textilné podlahové krytiny okrem
kúpe¾ňových predložiek, kúpe¾ňových súprav, textilných
rohožiek a domácky ručne tkaných kobercov zo zvyškov
textílií

a) do 30. apríla 2004

23. 5909 Textilné výrobky na technické účely. Z toho len požiarne
hadice

b) + c) do 30. apríla 2004

24. ex 6101

ex 6102

ex 6103

ex 6104

ex 6110

ex 6116

ex 6505

 6111

Pletené alebo háčkované odevy a odevné doplnky pre
dojčatá a deti do konfekčnej ve¾kosti 110

b) + c) do 30. apríla 2004

25. 6107

6108

6109

6111

Pletená a háčkovaná osobná bielizeň, nočná bielizeň
a tričká

b) + c) do 30. apríla 2004

26. 6111

ex 6112

ex 6114

ex 6211

Tepláky, lyžiarske odevy, plavky a ostatné odevy na vo¾ný
čas a šport, pletené alebo háčkované a iné ako pletené
a háčkované do konfekčnej ve¾kosti 164

b) + c) do 30. apríla 2004

27. 6115 Pančuchové nohavice, podkolienky, pančuchy, ponožky,
elastické nohavice a iné podobné výrobky pletené alebo
háčkované

b) + c) do 30. apríla 2004

28. ex 6201

ex 6202

ex 6203

ex 6204

ex 6210

 6209

 6307

ex 6213

ex 6214

ex 6216

ex 6217

ex 6503

ex 6504

ex 6506

Ostatné vrchné ošatenie a doplnky pre dojčatá a deti do
ve¾kosti 110 z tkanín a netkaných textílií vrátane plienok

b) + c) do 30. apríla 2004
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P. č.

Čí sel ný
kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky Min. pos tup
po sudz.

zho dy pod ¾a
§ 12

ods. 3 písm.

Po znám ky

29. 6205

6206

6207

6208

6212

Osobná, nočná, korzetová bielizeň a košele z tkanín b) + c) do 30. apríla 2004

30. ex 6302 10

ex 6302 21

ex 6302 22

ex 6302 29

ex 6302 31

ex 6302 32

ex 6302 39

ex 6302 60

 6302 91

 6302 92

 6302 93

 6302 99

ex 6301

Poste¾ná bielizeň z plošných textílií okrem prikrývok
a súprav prešívaných a toaletná bielizeň (uteráky, osušky
a pod.)

Pri krýv ky pre deti (s roz mer mi max. 100 x 150 cm)

b) + c) do 30. apríla 2004

31. ex 6401

ex 6402

ex 6403

ex 6404

ex 6405

Obuv pre deti s dĺžkou chodidla do 165 mm a) do 30. apríla 2004

32. ex 6911 Kuchynský a stolový riad, ostatné predmety pre
domácnos�, toaletné potreby z porcelánu. Z toho len
porcelán úžitkový prichádzajúci do styku s požívatinami
alebo s ústami

b) + c) do 30. ap rí la 2004

33. ex 7010 Obalové sklo. Z toho len sklené f¾aše nápojové a sklené f¾aše
na požívatiny, konzervové poháre a poháre na zaváranie

b) + c) do 30. apríla 2004

34. ex 7012 Sklené vložky do termosiek a iných izolačných nádob.
Z toho len prichádzajúce do styku s požívatinami alebo
s ústami

b) + c) do 30. apríla 2004

35. ex 7013 Nápojové sklo, iné než sklo keramické. Stolové kuchynské
sklo a sklo pre domácnos�, sklené toaletné, kancelárske
výrobky a výrobky na výzdobu bytu a pod. Z toho len sklo
úžitkové a varné prichádzajúce do styku s požívatinami
alebo s ústami

b) + c) do 30. apríla 2004

36. 7205

7504

ex 8112

Prášky kovové (naváracie) b) + c)

37. ex 7210

ex 7212

Ploché valcované výrobky zo železa a ocele, z toho len plechy
pocínované, plátované alebo potiahnuté oxidmi chrómu
alebo chrómom a oxidmi chrómu v tabuliach a pásoch,
lakované v tabuliach, určené na obalovú techniku

b) + c)
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38. 7308

ex 7610

Ostatné konštrukcie a časti konštrukcií, dosky, tyče, prúty, 
uholníky, tvarovky, profily a pod. zo železa, z ocele alebo
hliníka. Z toho len

— le še nie rúr ko vé a diel co vé, 

— rúr ky rúr ko vých le še ní,

— spo jo va cie a do pln ko vé čas ti le še ní

b) + c)

39. ex 7308 90

ex 7326 90

ex 7610 90

ex 7616 99

Ostatné výrobky z obyčajných kovov, i. n. Z toho len rebríky, 
schody a odvodené zariadenia na výstup a na prácu vo
výškach

b) + c)

40. 7309 Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akýko¾vek
materiál (okrem plynu) zo železa alebo z ocele, s objemom
presahujúcim 300 l1)

b) + c) do 30. apríla 2004

41. ex 7312 Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a pod.
zo železa alebo z ocele, elektricky neizolované. Z toho len
oce¾ové laná zo železa alebo z ocele, elektricky neizolované

b) + c)

42. ex 7321

ex 7417

Zariadenia na varenie a ohrievanie tanierov zo železa,
z ocele alebo z medi, neelektrické. Z toho len na tuhé
a kvapalné palivá

Ostat né ne e lek tric ké za ria de nia a prí stro je pre do mác nos�
na plyn né pa li vá ale bo kom bi no va né na plyn a iné pa li vá, na 
kva pal né ale bo tuhé pa li vá. Z toho len na tuhé a kva pal né
pa li vá1)

b) + c)

43. ex 7323

ex 7418

ex 7615 19

ex 8210

ex 8214

Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnos� zo
železa, z ocele, medi alebo z hliníka a ich diely. Z toho len
výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami

b) + c) do 30. apríla 2004

44. 7106

7407

7408

7604

8311

Spájky tvrdé b) + c) do 30. apríla 2004

45. ex 7326 90

ex 7616 99

Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky z obyčajných 
kovov do áut, na dvere, okná a nábytok a pod. z obyčajných
kovov. Kovový tovar drobný na komerčnú spotrebu iný.
Z toho len rebríky

b) + c)

46. 7611

ex 7612

Hliníkové nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na
akýko¾vek materiál (okrem plynu) s objemom presahujúcim
300 l

Hli ní ko vé sudy, ba re ly, ple chov ky, ška tu le ale bo po dob né
zá sob ní ky na rôz ny ma te riál s ob je mom men ším ako 300 l.
Z toho len ple chov ky s vtlá ča cím a na sa dzo va cím ve kom
a ple chov ky kon zer vo vé, len oba ly ko vo vé jem né a zvlášt ne
z hli ní ka s ob je mom ne pre sa hu jú cim 300 l

b) + c) do 30. ap rí la 2004

47. 7803

8003

8311

Spájky mäkké b) + c) do 30. ap rí la 2004
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48. ex 8211

ex 8213

ex 8201 50

ex 8215

Nože okrem nožov do strojov, nožnice a ich čepele. Z toho len 
nože a nožnice prichádzajúce do styku s požívatinami

Ly ži ce, vid lič ky, na be rač ky, de zert né prí bo ry, nože na ryby,
nože na mas lo a po dob né ku chyn ské a je dá len ské vý rob ky.
Z toho len vý rob ky pri chá dza jú ce do sty ku s po ží va ti na mi

b) + c) do 30. apríla 2004

49. ex 8302 10

ex 8302 20

ex 8302 42

Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky z obyčajných 
kovov do áut, na dvere, okná a nábytok a pod. Z toho len

— ná byt ko vé zá ve sy,

— vý suv né me cha niz my ná byt ko vých zá su viek,

— ná byt ko vé ko vo vé ko lie ska

b) + c) do 30. apríla 2004

50. ex 8307

ex 4009

Časti a súčasti hydraulických a pneumatických prvkov
Ostatné hydrostatické časti. Z toho len hadice
s koncovkami na kvapaliny (okrem hadíc na pohonné látky,
konvenčné palivá a do brzdových sústav automobilov)

b) + c) do 30. apríla 2004

51. 8309 10 00 Kovové uzávery na f¾aše, korunkové uzávery b) + c) do 30. apríla 2004

52. 8311

7217

7223

7605

Prídavné materiály na zváranie: elektródy, drôty, pásky b) + c)

53. ex 8412

ex 8412 90

ex 8481

Časti a súčasti hydraulických a pneumatických pohonov
a motorov, z toho len hydrostatické sústavy

Čas ti a sú čas ti hyd ra u lic kých a pne u ma tic kých po ho nov
a mo to rov. Z toho len ria dia ce hyd ro sta tic ké prv ky, z toho
len hyd ro sta tic ké ven ti ly na ria de nie tla ku, hyd ro sta tic ké
ven ti ly na ria de nie prie to ku I, hyd ro sta tic ké ven ti ly na
ria de nie prie to ku II, hyd ro sta tic ké roz vá dza če1)

b) + c)

54. ex 8413

ex 8419 50

Výmenníky tepla, z toho len výmenníky tepla s čerpacími
agregátmi1)

b) + c)

55. ex 8416 Horáky, mechanické prikladacie zariadenia a rošty,
mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a pod.
Z toho len monoblokové horáky, predkúreniská

b) + c)

56. ex 8419 81 Pece pekárenské, neelektrické sušiace stroje na sušenie
po¾nohospodárskych výrobkov, priemyselné stroje
a prístroje na varenie alebo ohrievanie jedál okrem
prístrojov pre domácnos�. Z toho len zariadenia na výdaj
a úschovu pokrmov vo verejnom stravovaní a na ich predaj,
zariadenia ve¾kokuchýň na tepelnú prípravu jedál bez
ohrevu na plynné palivá

b) + c) do 30. apríla 2004

57. ex 8421 21 Prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín. Z toho len
zariadenia na úpravu vody (okrem civilných lietadiel), ak
nie sú pripojené na sie� a nemajú pohyblivé časti

b) + c) do 30. apríla 2004

58. ex 8424 Prenosné alebo pojazdné hasiace prístroje na hasenie
požiarov triedy A, B alebo C, armatúry na hasiace prístroje,
stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, hydranty
a kompletné hydrantové skrine okrem tlakových nádob
a bezpečnostného príslušenstva hasiacich prístrojov1)

b) + c)
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59. 8506

8507 10

8507 30

8507 20

8507 40

8507 80

Galvanické články a batérie. Olovené akumulátory.
Nikelkadmiové a feroniklové akumulátory a iné elektrické
akumulátory1)

Z h¾a di ska úni ku lá tok škod li vých pre ži vot né pros tre die
(skú ška tes nosti, odol nosti proti ex pló zii a de for má ciám)

b) + c) do 30. apríla 2004

60. 8512

8512 10

8512 20

Elektrické prístroje osvet¾ovacie a signalizačné, stierače,
rozmrazovače, odhmlievače, elektrické na bicykle
a motorové vozidlá. Z toho len svetelné alebo vizuálne
signalizačné prístroje na bicykle, ostatné svetelné
a vizuálne signalizačné prístroje

a)

61. ex 8536

 8544

Zá strč ky, zá suv ky a ostat né prí slu šen stvo na za pnu tie
(vyp nu tie) ale bo pre ru še nie elek tric ké ho ob vo du. Z toho len
— vid li ce, zá suv ky a šnú ry s ne od de li te¾ ný mi kon cov ka mi

b) + c)

62. 8701 10

ex 8701 90

ex 8701 10

8701 90

8701 30

8716 20

Traktory s výkonom motoru nepresahujúcim 37 kW,

trak to ry s vý ko nom ne pre sa hu jú cim 59 kW,

trak to ry s vý ko nom pre sa hu jú cim 59 kW,

trak to ry, po u ži té a iné

Jed no náp ra vo vé kul ti vač né ma lo trak to ry

Pá so vé trak to ry

Samo nak la da cie ale bo samo výk lop né prí ve sy a ná ve sy na
po ¾no hos po dár ske úče ly

b) + c) do 30. apríla 2004

63. ex 8712

ex 8712 00

ex 8715 00

ex 8716 80

Bi cyk le a iné ko le so vé vo zid lá na vlast ný po hon. Z toho len
bi cyk le ok rem bi cyk lov špe ciál nych

Ostat né do prav né za ria de nia, i. n. Z toho len do prav né
vo zí ky od vo de né od bi cyk lov, do prav né vo zí ky od vo de né od
ko čí kov

b) + c)

64. ex 8715 Kočíky pre deti a ich časti a súčasti. Z toho len kočíky b) + c) do 30. apríla 2004

65. 9001

9001 10

9001 20

9001 40

9001 50

9001 90

9031

9002 20

9004

Meracie alebo pozorovacie, alebo kontrolné optické prístroje

Po la ri zač ný ma te riál v tva re lis tov ale bo do siek; šo šov ky
(tiež kon takt né), hra no ly, zr kad lá a iné op tic ké člán ky

Oku lia ro vé šo šov ky zo skla a iných ma te riá lov

— ne slú žia ce na ko rek ciu zra ku

— slú žia ce na ko rek ciu zra ku 

opra co va né oboj stran ne, jed noohnis ko vé

ostat né

fil tre 

Oku lia re, ochran né a po dob né, ko rekč né ale bo ostat né1)

a) do 30. apríla 2004

66. 9005

9013

Binokulárne i monokulárne ïalekoh¾ady a ostatné optické
teleskopy, lasery1)

a) do 30. apríla 2004

67. ex 9026 20 Hydrometre, teplomery, žiaromery, tlakomery, vlhkomery
a psychometre. Z toho len mechanické tlakomery (okrem
civilných lietadiel1)

a) do 30. apríla 2004

68. 9301 00 Vojenské zbrane okrem revolverov, pištolí a mečov
a podobných zbraní

b) + c)

a/ale bo

b) + d)
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69. 9305 10

9305 21

9305 29

9305 90

Časti, súčasti a príslušenstvo vojenských zbraní b) + c)

a/ale bo

b) + d)

70. 9306 10

9306 21

9306 29

9306 30

9306 90

Bomby a podobná vojenská munícia; náboje, ostatné
strelivo, rakety, torpéda a pod., ich časti a súčasti

b) + c)

a/ale bo

b) + d)

71. ex 9401 30

ex 9401 40

ex 9401 71

ex 9401 79

ex 9401 80

ex 9401 61

ex 9401 69

ex 9401 50

ex 9403 60

9403 70

9403 80

Sedadlá s prevažne kovovou kostrou. Z toho len stoličky
a kovové kreslá, sedacie súpravy a pohovky

Se dad lá s pre važ ne dre ve nou kos trou. Z toho len sto lič ky,
sto lič ko vé kres lá, sklá pa cie kres lá, viac ú če lo vé kres lá,
hoj da cie, otá ča cie, s me ni te¾ nou po lo hou ope rad la
a se dad la, roz kla da cie na le ža nie, kres lá s ne me ni te¾ nou
po lo hou se dad la a ope rad la, se da cie sú pra vy a po hov ky

Ostat né se dad lá, i. n. Z toho len se da cí det ský a škol ský
ná by tok

Dre ve ný ná by tok, i. n. Z toho len dre ve ný ná by tok do
ex te rié rov, z toho len sto lič ky a  zá hrad né kres lá

Ná by tok z plas tov a iných ma te riá lov vrá ta ne ná byt ku
z in dic kej trs ti ny, vŕ bo vé ho prú tia, bam bu su ale bo
po dob ných ma te riá lov. Z toho len sto lič ky, kres lá a kres lá
s me ni te¾ nou po lo hou se dad la a ope rad la, se da cie sú pra vy
a lôž ka

b) + c) do 30. apríla 2004

72. ex 9403 10

ex 9403 20

Kovový nábytok, z toho len

— pos cho do vé ko vo vé lôž ka,

— det ské ko vo vé lôž ka,

— pos tele a ko vo vé dvoj lôž ka,

— det ské ko vo vé sto lí ky

b) + c) do 30. apríla 2004

73. ex 9403 30

ex 9403 40

ex 9403 60

ex 9403 70

ex 9403 80

 9403 50

ex 9403 60

Kancelársky drevený nábytok. Z toho len s použitím
aglomerovaných alebo preglejovaných materiálov a/alebo
materiálov uvo¾ňujúcich formaldehyd a demontovate¾ných
spojov

Ku chyn ský ná by tok vrá ta ne kú pe¾ ňo vé ho. Z toho len
s po u ži tím ag lo me ro va ných ale bo pre gle jo va ných
ma te riá lov a/ale bo ma te riá lov uvo¾ ňu jú cich for mal de hyd
a de mon to va te¾ ných spo jov ok rem aty pic ké ho ná byt ku

Dre ve ný ná by tok do spál ní, je dál ní a obý va cích izieb. Z toho
len skri ňo vý, skrin ko vý a lôž ko vý ná by tok, je dá len ské
a by to vé pí sa cie sto ly s po u ži tím ag lo me ro va ných ale bo
pre gle jo va ných ma te riá lov a/ale bo ma te riá lov
uvo¾ ňu jú cich for mal de hyd a/ale bo ča lún nic kých
ma te riá lov pod po ru jú cich ho re nie a de mon to va te¾ ných
spo jov ok rem aty pic ké ho ná byt ku

Pri aty pic kom ná byt ku, kto rým je vý ro bok vy ro be ný
v ná byt kár skej vý ro be na zá kla de zmluv né ho vz�a hu me dzi
zho to vi te ¾om a ob jed ná va te ¾om ur če ný na po u ži tie
vy me dze né in di vi du ál ny mi po žia dav ka mi ob jed ná va te ¾a,
pri čom vý ro bok nie je ur če ný do ob chod nej sie te a ne vy ro bí
sa ho viac ako 10 ku sov za je den rok

b) + c)

a)

do 30. apríla 2004
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74. 9404 21

9404 29

Matrace1) b) + c) do 30. apríla 2004

75. ex 8302 42 Výsuvné a posuvné mechanizmy skriňového,
kancelárskeho, stolového, spálňového a kuchynského
nábytku

Od kla da cie a ma ni pu lač né mul ti funkč né stoj ky

b) + c) do 30. apríla 2004

76. ex 9403 10 
91

Kovový nábytok. Z toho len skrine s dvierkami, žalúziami
alebo sklopnými doskami

b) + c) do 30. apríla 2004

77. ex 7308

ex 7610 90

ex 9403 20

Zariadenia pre sklady a obchody s kusovým tovarom. Z toho 
len kovové nepremiestnite¾né, premiestnite¾né a spádové
regály do výšky 6 m

b) + c) do 30. apríla 2004

78. ex 9608

ex 9609

Gu ¾ôč ko vé perá, po pi so va če, znač ko va če ale bo
zvý raz ňo va če s pls te ným ale bo iným pó ro vi tým hro tom,
pa tent né ce ruz ky. Z toho len znač ko va če, fix ky a pa tent né
ce ruz ky, z toho len vý rob ky s cha rak te rom škol ských
po trieb

Sú bo ry pí sa cích po trieb, ná sad ky na perá, dr žad lá na
ce ruz ky a po dob né vý rob ky, ich čas ti ale bo sú čas ti. Z toho
len čas ti a sú čas ti vý rob kov, ná sad ky na perá, ná pl ne do
gu ¾ôč ko vých pier atï., z toho len vý rob ky s cha rak te rom
škol ských po trieb

Pl nia ce perá s pe rom, iné pl nia ce perá na ry so va nie tu šom
a iné perá, ry so vad lá a ryd lá. Z toho len gra fic ké perá, z toho
len vý rob ky s cha rak te rom škol ských po trieb

Ce ruz ky, tuhy, pas te ly, kres lia ce uhle, pí sa cie ale bo
kres lia ce krie dy a kraj čír ske krie dy. Z toho len oby čaj né
ce ruz ky a pas tel ky, tuhy do pa tent ných ce ru ziek, pas te ly,
uhle, krie dy na pí sa nie, z toho len vý rob ky s cha rak te rom
škol ských po trieb

a) do 30. apríla 2004

79. ex 9610 Drevené školské tabule pre 1. a 2. školský stupeň, z toho len 
na ob sah for mal de hy du

a)

80. Výrobky vyrobené alebo určené na to, aby ich deti vo veku
do troch rokov používali na hranie, a predmety určené na
umiestnenie do úst de�om do veku troch rokov vyrobené
alebo čiastočne vyrobené z mäkčeného PVC, v ktorom obsah 
jednej alebo viacerých nasledovných látok nesmie
presiahnu� viac ako 0,1 hmotnostných percent:

a)  di-izononyl fta lát (DINP),
b) di-(2-etylhexyl) fta lát (DEHP),
c) di-n-octyl fta lát (DNOP),
d) di-izo-decyl fta lát (DIDP),
e) bu tyl ben zyl fta lát (BBP),
f) di bu tyl fta lát (DBP)

b) + c)

81. Výrobky a materiály zabezpečujúce ochranu pred vznikom
nežiaducich a nebezpečných účinkov statickej elektriny
a mechanických zápalných iskier1)

b) + c)

82. Zariadenia na úpravy povrchu nanášaním povlakov
a nástrekov1)

b) + c)
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