
78

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

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos z 12. februára 2003 č. 149/2/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o labo-
ratórnom skúšaní a hodnotení krmív (oznámenie č. 118/1998 Z. z.).

Výnosom sa dopĺňajú a upravujú analytické metódy na úradnú kontrolu krmív.

Výnos nadobúda účinnos� 15. marca 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno
doň nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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79

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 32 ods. 5 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. februára 2003 č. 1/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska
z 26. júla 2002 č. 3/2002 o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach
(oznámenie č. 476/2002 Z. z.). 

Týmto opatrením sa novo ustanovuje pomer majetkovej angažovanosti banky k vlastným zdrojom financovania
banky voči osobe s osobitným vz�ahom k banke. 

Opatrenie nadobúda účinnos� 20. marca 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrie� vo všetkých
organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti,
podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov

a pojazdných hasiacich prístrojov

V § 23 ods. 1 písm. b) a ods. 4 majú by� namiesto slov „§ 9 ods. 2“ správne uvedené slová „§ 9 ods. 3“. 
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