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Z Á K O N

z 23. apríla 2003

o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje 
a) podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dno-

vých sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy a do
lesnej pôdy tak, aby sa vylúčil ich škodlivý vplyv na
vlastnosti pôdy, rastliny, vodu a na zdravie ¾udí
a zvierat,

b) povinnosti producenta a odberate¾a čistiarenského
kalu a dnových sedimentov, 

c) výkon štátnej kontroly pri aplikácii čistiarenského
kalu a dnových sedimentov do po¾nohospodárskej
pôdy a do lesnej pôdy, 

d) sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.

(2) Týmto zákonom sa do právneho poriadku Sloven-
skej republiky transponujú smernice Európskych spo-
ločenstiev pod¾a prílohy č. 1.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie 
a) čistiarenským kalom kal z čistiarní odpadových

vôd čistiacich odpadové vody z domácností alebo
mestské odpadové vody a kal z iných čistiarní od-
padových vôd čistiacich odpadové vody podobného
zloženia, ako sú odpadové vody z domácností alebo
mestské odpadové vody, 

b) upraveným čistiarenským kalom kal, ktorý prešiel
biologickou, chemickou alebo tepelnou úpravou,
dlhodobým skladovaním alebo iným vhodným pro-
cesom spôsobujúcim významné zníženie jeho fer-
mentačných schopností a zdravotných rizík pre
životné prostredie pri jeho využívaní aplikáciou do
po¾nohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy,

c) dnovými sedimentmi sedimenty vodných stavieb
a vodných tokov vznikajúce eróznym zmyvom z pôdy,

d) lesnou pôdou pôda v lesných škôlkach, v plantá-
žach s vianočnými stromčekmi, rýchlorastúcimi
drevinami, energetickými alebo intenzívnymi po-
rastmi,

e) hĺbkou po¾nohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy
mocnos� pôdneho profilu nad pevným pôdotvorným

substrátom alebo jeho súvislým silno štrkovitým
prípadne kamenitým rozpadom,

f) producentom čistiarenského kalu právnická osoba
alebo fyzická osoba-podnikate¾, ktorá ako pôvodca
odpadu čistiarenský kal pri čistení odpadových vôd
produkuje,

g) producentom dnových sedimentov právnická osoba
alebo fyzická osoba-podnikate¾ vykonávajúca �ažbu
dnových sedimentov,

h) aplikáciou čistiarenského kalu a dnových sedimen-
tov riadené využitie ich úžitkových vlastností zapra-
covaním do po¾nohospodárskej pôdy alebo do lesnej
pôdy,

i) rizikovými látkami prvky a zlúčeniny, ktorých prí-
tomnos� z prírodných zdrojov alebo antropických
zdrojov v určitej koncentrácii priamo alebo nepria-
mo vyvoláva alebo môže vyvola� nežiaduce zmeny
na zložkách životného prostredia a na zdraví oby-
vate¾stva.

§ 3

Aplikácia a zákaz aplikácie čistiarenského kalu
a dnových sedimentov

(1) Do po¾nohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy
možno aplikova� len 
a) upravený čistiarenský kal, v ktorom koncentrácia

rizikových látok neprevýši ani v jednom sledova-
nom ukazovateli medzné hodnoty určené v prílohe
č. 2 a ktoré vyhovujú mikrobiologickým kritériám
pod¾a tejto prílohy,

b) dnové sedimenty, v ktorých koncentrácia riziko-
vých látok neprevýši ani v jednom sledovanom uka-
zovateli medzné hodnoty určené v prílohe č. 3.

(2) Do po¾nohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy sa
zakazuje aplikova� kal zo septikov a z ostatných podob-
ných zariadení na úpravu splaškov a kal z iných čistiarní
odpadových vôd, ako je uvedené v § 2 písm. a). 

§ 4

Podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových
sedimentov

(1) Čistiarenský kal alebo dnové sedimenty možno
aplikova� len do po¾nohospodárskej pôdy alebo do
lesnej pôdy, v ktorej je koncentrácia rizikových látok
nižšia ako medzné hodnoty určené v prílohe č. 4
a v ktorej sa medzné hodnoty neprevýšia ani po apli-
kácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.
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Do po¾nohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, kto-
rá tieto podmienky nespĺňa, je aplikácia čistiarenské-
ho kalu alebo dnových sedimentov zakázaná.

(2) Medzné hodnoty koncentrácie rizikových látok
určené v prílohách č. 2 až 5 sú záväzné len na účely
tohto zákona. 

(3) Maximálne množstvo rizikových látok, ktoré sa
pri dodržaní medzných hodnôt môže ročne dosta� do
po¾nohospodárskej pôdy v priebehu desiatich po sebe
nasledujúcich rokov, je určené v prílohe č. 5. Dávka
čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, ako aj
ich celkové množstvo aplikované do po¾nohospodár-
skej pôdy nesmie by� v priebehu piatich po sebe na-
sledujúcich rokov vyššie ako 15 ton sušiny na hektár,
za čo zodpovedá užívate¾ pôdy ako odberate¾ čistiaren-
ského kalu alebo dnových sedimentov.

(4) Do lesnej pôdy možno aplikova� čistiarenský kal
a dnové sedimenty len zapracovaním a pri zalesňovaní
na pôdach, kde je potrebné doplni� živiny. 

(5) Pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedi-
mentov nesmie celkové množstvo dusíka v čistiaren-
skom kale a v dnových sedimentoch prevýši� 75 %
dávky potrebnej na vyhnojenie pestovanej po¾nohos-
podárskej plodiny.

§ 5

Obmedzenia aplikácie čistiarenského kalu
a dnových sedimentov 

(1) Do po¾nohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy
je povolené aplikova� len upravený čistiarenský kal
s minimálnym 18-percentným obsahom sušiny alebo
dnové sedimenty s minimálnym 18-percentným obsa-
hom organických látok v sušine. Upravený čistiaren-
ský kal s nižším obsahom sušiny možno aplikova� len
z čistiarní odpadových vôd s ekvivalentným počtom
obyvate¾ov1) pod 5 000.

(2) Aplikácia dnových sedimentov je zakázaná, ak
obsahujú skelet väčší ako 0,05 m a iné cudzorodé
predmety narušujúce rovnorodos� dnových sedimen-
tov.

(3) Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedi-
mentov je zakázaná do po¾nohospodárskej pôdy alebo
do lesnej pôdy,
a) ktorej hodnota pH je nižšia ako 5,0,
b) v ochrannom pásme vodárenských zdrojov I. stup-

ňa a II. stupňa,
c) so svahovitos�ou nad 12o,
d) ak hladina podzemnej vody je menej ako 0,5 m od

povrchu pôdy,
e) ak hĺbka po¾nohospodárskej pôdy je menšia ako 0,6 m,
f) ak hĺbka lesnej pôdy je menšia ako 0,4 m,
g) ak je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m

alebo zamrznutá do hĺbky 0,1 m a viac.

(4) Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedi-
mentov je zakázaná na

a) trvalé trávne porasty alebo krmoviny na ornej pôde,
ak by sa mala tráva spása� alebo krmoviny zbera�
skôr, ako uplynie pä� týždňov od aplikácie,

b) po¾nohospodársku pôdu, na ktorej sa práve pestuje
ovocie a zelenina okrem ovocných stromov,

c) po¾nohospodársku pôdu určenú na pestovanie ovo-
cia a zeleniny, ktorých zberané časti sú v priamom
kontakte s pôdou a konzumujú sa surové, a to
desa� mesiacov pred zberom úrody a počas samot-
ného zberu.

§ 6

Analytické parametre a odber vzoriek

(1) Čistiarenský kal, dnové sedimenty a po¾nohospo-
dárska pôda alebo lesná pôda, do ktorej sa budú
aplikova�, sa musia analyzova� na zistenie obsahu
rizikových látok pod¾a príloh č. 2 až 4. Analýzu vzoriek
vykoná príslušná akreditovaná osoba.2)

(2) Producent čistiarenského kalu je povinný pred
prvou aplikáciou čistiarenského kalu do po¾nohospo-
dárskej pôdy alebo do lesnej pôdy zabezpeči� odber
vzoriek čistiarenského kalu a vzoriek pôdy, do ktorej
sa bude aplikova�, a ich analýzu. Čistiarenský kal sa
po prvej aplikácii analyzuje v šes�mesačných interva-
loch; ak sa výsledky analýz v priebehu roka významne
nemenia, analýza čistiarenského kalu sa vykoná raz
ročne. Po¾nohospodárska pôda a lesná pôda sa musia
analyzova� pred každou aplikáciou čistiarenského kalu.

(3) Ak sa zmenia vlastnosti čistených odpadových
vôd, organizácia poverená Ministerstvom pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“)
určí producentovi čistiarenského kalu odber vzoriek
čistiarenského kalu a ich analýzu v kratších časových
intervaloch, ako je určené v odseku 2. Na výkon tejto
činnosti a činností uvedených v § 11 ods. 3 môže
ministerstvo poveri� len organizáciu, ku ktorej plní
zriaïovate¾skú funkciu (ïalej len „poverená organizá-
cia“).

(4) Analýza čistiarenského kalu musí obsahova� sta-
novenie najmä 
a) obsahu sušiny, organického podielu,
b) hodnoty pH,
c) celkového obsahu dusíka, fosforu, draslíka a hor-

číka,
d) obsahu �ažkých kovov,
e) mikrobiologických parametrov.

(5) Producent dnových sedimentov je povinný pred
každou aplikáciou dnových sedimentov do po¾nohos-
podárskej pôdy alebo do lesnej pôdy zabezpeči� odber
vzoriek dnových sedimentov a vzoriek pôdy, do ktorej
sa budú aplikova�, a ich analýzu. 

(6) Analýza dnových sedimentov musí obsahova�
ukazovatele uvedené v odseku 4 písm. a) až d) a naviac
stanovenie adsorbovate¾ných organických halogénov

1) § 2 ods. 23 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
2) § 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene  a doplnení niektorých

zákonov.
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(AOX), polychlórovaných bifenylov (PCB ) a polyaro-
matických uh¾ovodíkov (PAU).

 (7) Analyticky sledované ukazovatele v po¾nohos-
podárskej pôde alebo v lesnej pôde sú najmä:
a) stanovenie hodnoty pH,
b) obsah �ažkých kovov.

 (8) Vzorky čistiarenského kalu alebo dnových sedi-
mentov sa musia odobra� po ich úprave pred dodaním
odberate¾ovi. Odobraté vzorky musia predstavova�
vlastnosti celkového expedovaného množstva čistia-
renského kalu alebo dnových sedimentov.

 (9) Stanovenie obsahu �ažkých kovov sa vykoná
po mineralizácii vzorky čistiarenského kalu ale-
bo dnových sedimentov referenčnou metódou analýzy
�ažkých kovov, ktorou je atómová absorpčná spektro-
fotometria (AAS). Detekčný limit pre každý kov nesmie
by� väčší ako 10 % príslušnej hodnoty limitu. Na
stanovenie adsorbovate¾ných organických halogénov
(AOX) je mikrocoulometria, na stanovenie polyaroma-
tických uh¾ovodíkov (PAU) je vysokotlaková kvapali-
nová chromatografia s fluorescenčným detektorom,
na stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) je
plynová chromatografia s detektorom elektrónového
záchytu. Detekčný limit pre každý z týchto ukazova-
te¾ov nesmie by� väčší ako 10 % príslušnej hodnoty
limitu. Odporúčané metódy stanovenia vybraných
ukazovate¾ov v čistiarenskom kale a dnových sedi-
mentoch sú uvedené v prílohe č. 6.

(10) Reprezentatívna vzorka po¾nohospodárskej pôdy
alebo lesnej pôdy na analýzu rizikových látok sa vytvorí
zmiešaním 25-tich stredných vzoriek pôdy odobratých
na území nie väčšom ako 5 ha, ktoré sa využívajú na
rovnaký účel. Vzorky sa musia odobera� z hĺbky 0,25 m,
najmenej však z hĺbky 0,1 m.

(11) Stanovenie obsahu �ažkých kovov sa vykoná
po rozklade vzorky pôdy silnou kyselinou. Referen-
čná metóda analýzy je atómová absorpčná spektro-
fotometria (AAS). Detekčný limit pre každý kov ne-
smie by� väčší ako 10 % príslušnej hodnoty limitu.
Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazova-
te¾ov v po¾nohospodárskej pôde alebo v lesnej pôde
sú uvedené v prílohe č. 7.

§ 7

Povolenie na aplikáciu čistiarenského kalu a dnových
sedimentov 

(1) Aplikova� čistiarenský kal alebo dnové sedimenty
do po¾nohospodárskej pôdy možno len na základe
osobitného schválenia orgánom ochrany po¾nohospo-
dárskeho pôdneho fondu3) a do lesnej pôdy na základe
súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospodár-
stva,4)  v ktorého obvode sa nachádza miesto apliká-
cie.

(2) O osobitné schválenie alebo súhlas pod¾a odse-

ku 1 požiada producent čistiarenského kalu alebo
producent dnových sedimentov. K žiadosti potreba do-
loži�
a) písomnú zmluvu medzi producentom čistiarenské-

ho kalu alebo producentom dnových sedimentov
a vlastníkom, správcom, prípadne nájomcom pôdy
(ïalej len „užívate¾ pôdy“),

b) projekt aplikácie čistiarenského kalu alebo projekt
aplikácie dnových sedimentov do po¾nohospodár-
skej pôdy alebo do lesnej pôdy (ïalej len „projekt“)
s odborným posúdením,

c) stanovisko obce. 

(3) Projekt odborne posúdený poverenou organizá-
ciou schva¾uje príslušný orgán ochrany po¾nohospo-
dárskeho pôdneho fondu alebo príslušný orgán štátnej
správy lesného hospodárstva.

(4) Aplikáciu čistiarenského kalu alebo dnových se-
dimentov do po¾nohospodárskej pôdy alebo do lesnej
pôdy môže vykona� pod¾a schváleného projektu fyzic-
ká osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá pre-
ukáže, že má na túto činnos� zodpovedajúcu aplikačnú
techniku a zabezpečí pre jej výkon fyzickú osobu, ktorá
má skončené stredné odborné vzdelanie, prax najme-
nej tri roky po¾nohospodárskeho, lesníckeho alebo
prírodovedeckého smeru.

§ 8

Povinnosti producenta čistiarenského kalu
a producenta dnových sedimentov

Producent čistiarenského kalu a producent dnových
sedimentov je povinný 
a) vies� evidenciu o množstve a zložení vyprodukova-

ného a do po¾nohospodárskej pôdy alebo do lesnej
pôdy aplikovaného čistiarenského kalu alebo dno-
vých sedimentov a spôsobe ich úpravy; ustanove-
nia osobitného predpisu5) nie sú týmto dotknuté,

b) vies� register odberate¾ov, 
c) evidova� dodané množstvo a obsah rizikových látok

a miesto aplikácie,
d) poskytnú� užívate¾ovi pôdy údaje o výsledkoch

analýzy čistiarenského kalu alebo analýzy dnových
sedimentov, 

e) vystavi� potvrdenie o dodávke a aplikácii čistiaren-
ského kalu a dnových sedimentov pod¾a prílohy
č. 8,

f) zasla� užívate¾om pôdy vyplnené a podpísané potvr-
denie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu
a dnových sedimentov povereným organizáciám
a Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu
po¾nohospodárskemu v Bratislave (ïalej len „kon-
trolný ústav“), v prípade lesnej pôdy aj Lesníckemu
výskumnému ústavu vo Zvolene,

g) zasiela� evidované údaje uvedené v písmene a) do
31. januára kalendárneho roka za predchádzajúci
kalendárny rok poverenej organizácii, 

3) § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fondu.
4) § 19 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva. 
5) § 6 a § 19 ods.1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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h) uschováva� desa� rokov všetky evidované údaje
a sprístupni� ich kontrolným orgánom (§ 10).

§ 9

Povinnosti užívate¾a pôdy

Užívate¾ pôdy ako odberate¾ čistiarenského kalu ale-
bo dnových sedimentov je povinný
a) zabezpeči�, aby sa aplikácia čistiarenského kalu

alebo dnových sedimentov vykonala iba v rozsahu
schváleného projektu na vybranom pozemku, 

b) zasla� producentovi čistiarenského kalu alebo pro-
ducentovi dnových sedimentov po aplikácii čistia-
renského kalu alebo dnových sedimentov vyplnené
a podpísané potvrdenie o dodávke a aplikácii čis-
tiarenského kalu a dnových sedimentov pod¾a prí-
lohy č. 8,

c) vies� evidenciu o mieste a množstve celkových dá-
vok čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov
za kalendárny rok, uschováva� ju najmenej desa�
rokov a sprístupni� kontrolným orgánom,

d) započíta� pri hnojení6) množstvo živín dodaných
aplikáciou čistiarenského kalu alebo dnových sedi-
mentov do po¾nohospodárskej pôdy a do lesnej pô-
dy vzh¾adom na nutričnú potrebu rastlín.

§ 10

Kontrolné orgány

Štátnu kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto
zákona vykonáva 
a) ministerstvo,
b) kontrolný ústav.

§ 11

Ministerstvo a poverená organizácia

(1) Ministerstvo 
a) riadi výkon štátnej kontroly nad aplikáciou čistia-

renského kalu a dnových sedimentov do po¾nohos-
podárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, 

b) vykonáva kontrolu činností poverených organizácií, 
c) ukladá pokuty (§ 14),
d) vypracúva raz za tri roky sektorovú správu o zave-

dení smerníc uvedených v prílohe č. 1,
e) poskytuje informácie o používaní čistiarenského

kalu v po¾nohospodárstve medzinárodným inštitú-
ciám, ktorých členom je Slovenská republika, alebo
ak taká povinnos� vyplýva z medzinárodných do-
hôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a) obsahu projektu (§ 7 ods. 3),
b) vyhotovovaní potvrdenia o dodávke a aplikácii čis-

tiarenského kalu a dnových sedimentov [§ 8 písm.
e) a f) a § 9 písm. c)].

 (3) Poverená organizácia
a) vedie evidenciu o kvalite a celkovom množstve vy-

produkovaného čistiarenského kalu a dnových se-
dimentov, 

b) vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského
kalu a dnových sedimentov do po¾nohospodárskej
pôdy alebo do lesnej pôdy,

c) ukladá údaje o každej aplikácii čistiarenského kalu
a dnových sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy
do Geografického informačného systému o pôdach
Slovenskej republiky,

d) vypracúva odborné posúdenia projektov z pôdohos-
podárskeho, lesníckeho a vodohospodárskeho h¾a-
diska, 

e) eviduje projekty,
f) zasiela ministerstvu do 31. marca kalendárneho

roka preh¾ad o množstve aplikovaného čistiaren-
ského kalu a dnových sedimentov do po¾nohospo-
dárskej pôdy alebo do lesnej pôdy a mieste ich
aplikácie za uplynulý kalendárny rok.

§ 12

Kontrolný ústav

Kontrolný ústav vykonáva štátnu kontrolu 
a) po¾nohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy, do kto-

rej sa aplikoval čistiarenský kal alebo dnové sedi-
menty pod¾a schváleného projektu, 

b) po¾nohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy v prípa-
de, ak je odôvodnené podozrenie, že čistiarenský
kal alebo dnové sedimenty sa aplikovali v rozpore
s týmto zákonom,

c) u užívate¾a pôdy, ktorý odobral a aplikoval čistia-
renský kal alebo dnové sedimenty do po¾nohospo-
dárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,

d) u producenta čistiarenského kalu alebo producen-
ta dnových sedimentov, ak sa preukáže kontaminá-
cia po¾nohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy.

§ 13

Výkon štátnej kontroly

(1) Kontrolné orgány v prípade zistenia nedostatkov
vypracujú protokol, v ktorom nariadia vykonanie
opatrení na odstránenie negatívnych vplyvov na po¾no-
hospodársku pôdu alebo na lesnú pôdu a určia lehotu
na ich vykonanie. 

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, postupuje sa
pod¾a všeobecných predpisov o kontrole.7)

(3) Kontrolu pod¾a § 12 písm. a) až c) môžu vykona�
aj poverení zamestnanci ministerstva.

§ 14

Iné správne delikty

(1) Ministerstvo môže na návrh kontrolného ústavu
uloži� pokutu do výšky 100 000 Sk producentovi čis-
tiarenského kalu alebo producentovi dnových sedi-
mentov, ak 
a) aplikuje čistiarenský kal alebo dnové sedimenty do

6) § 10 ods.1 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
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po¾nohospodárskej pôdy bez osobitného schválenia
orgánom ochrany po¾nohospodárskeho pôdneho
fondu3) alebo lesnej pôdy bez súhlasu orgánu štát-
nej správy lesného hospodárstva4) (§ 7 ods. 1),

b) poskytuje na aplikáciu neanalyzovaný čistiarenský
kal alebo dnové sedimenty (§ 6 ods. 1),

c) aplikuje čistiarenský kal alebo dnové sedimenty do
po¾nohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy bez pí-
somnej zmluvy uzatvorenej s užívate¾om pôdy
[§7 ods. 2 písm. a)], 

d) poruší niektorú z povinností ustanovených v § 8, 
e) dodáva čistiarenský kal alebo dnové sedimenty na

po¾nohospodárske alebo lesnícke účely v rozpore
s ustanovením § 3 ods. 1. 

(2) Ministerstvo môže na návrh kontrolného ústa-
vu uloži� pokutu do výšky 100 000 Sk užívate¾ovi
pôdy, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou
osobou-podnikate¾om, ak
a) umožní aplikáciu čistiarenského kalu alebo dno-

vých sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy bez
osobitného schválenia orgánom ochrany po¾nohos-
podárskeho pôdneho fondu3) alebo lesnej pôdy bez
súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospodár-
stva4) (§ 7 ods. 1),

b) nedodrží podmienky aplikácie čistiarenského kalu
alebo dnových sedimentov do po¾nohospodárskej
pôdy pod¾a § 4 ods. 1, 3 a 5,

c) nedodrží podmienky aplikácie čistiarenského kalu
alebo dnových sedimentov do lesnej pôdy pod¾a § 4
ods. 4, 

d) nedodrží podmienky obmedzenia aplikácie čistia-
renského kalu alebo dnových sedimentov do po¾no-
hospodárskej pôdy a do lesnej pôdy pod¾a § 5,

e) nedodrží pri aplikácii čistiarenského kalu alebo
dnových sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy
a do lesnej pôdy podmienky ustanovené v § 7
ods. 4, 

f) poruší niektorú z povinností ustanovených v § 9.

§ 15

Ukladanie pokút

(1) Pri určení výšky pokuty ministerstvo prihliada
najmä na závažnos�, spôsob a následky protiprávneho
konania.

(2) Konanie o uložení pokuty možno zača� do jedné-
ho roka odo dňa, keï sa ministerstvo o porušení po-
vinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo
dňa, keï k porušeniu povinnosti došlo.

(3) Ministerstvo môže v rozhodnutí o uložení pokuty
povinnému súčasne uloži�, aby v určenej lehote vyko-
nal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho
konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný
v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu
ministerstvo na návrh kontrolného ústavu uloži� ïal-

šiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty
ustanovenej týmto zákonom.

(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnika-
te¾ opakovane poruší v čase jedného roka od právo-
platnosti rozhodnutia o uložení pokuty pod¾a tohto
zákona povinnos�, za ktorú mu bola pokuta uložená,
uloží sa mu ïalšia pokuta až do dvojnásobku hornej
hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.

(5) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnu-
tia právoplatnosti rozhodnutia, ak ministerstvo neurčí
v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti.

(6) Výnosy z uložených pokút za iné správne delikty
sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 16

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) umožní aplikáciu čistiarenského kalu alebo dno-

vých sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy bez
osobitného schválenia orgánom ochrany po¾nohos-
podárskeho pôdneho fondu3) alebo do lesnej pôdy
bez súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospo-
dárstva4) (§ 7 ods. 1),

b) nedodrží podmienky aplikácie čistiarenského kalu
alebo dnových sedimentov do po¾nohospodárskej
pôdy pod¾a § 4 ods. 1, 3 a 5,

c) nedodrží podmienky aplikácie čistiarenského kalu
alebo dnových sedimentov do lesnej pôdy pod¾a § 4
ods. 4,

d) nedodrží podmienky obmedzenia aplikácie čistia-
renského kalu alebo dnových sedimentov do po¾no-
hospodárskej pôdy a lesnej pôdy pod¾a § 5,

e) nedodrží pri aplikácii čistiarenského kalu alebo
dnových sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy
a do lesnej pôdy podmienky ustanovené v § 7
ods. 4, 

f) poruší niektorú z povinností ustanovených v § 9.

(2) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. a) až f)
môže ministerstvo na návrh kontrolného ústavu uloži�
pokutu do 50 000 Sk. 

(3) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vz�ahuje
všeobecne záväzný právny predpis o priestupkoch,8)
ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príj-
mom štátneho rozpočtu.

 § 17 

Spoločné ustanovenia

(1) Na rozhodovanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.9)

(2) Ak pôvodca čistiarenského kalu a dnových sedi-

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
9) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
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mentov nezabezpečí zhodnotenie týchto odpadov po-
d¾a tohto zákona alebo ak čistiarenský kal a dnové
sedimenty nespĺňajú podmienky na takéto zhodnote-
nie, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.10)

Čl. II

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona
č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z. a zákona
č. 529/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) zneškodni� odpad úpravou pôdnymi procesmi

pod¾a položky D2 uvedenej v prílohe č. 3.“.

Čl. III

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2004
okrem ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d), ktoré nado-
budne účinnos� dňom nadobudnutia platnosti zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

10) Zákon č. 223/2001 Z. z.  v znení neskorších predpisov.
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Týmto zákonom sa úplne transponujú tieto smernice:

1. Smernica Rady č. 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia, predovšetkým pôdy, ak sa
používajú kanalizačné kaly v po¾nohospodárstve. 
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 181, uverejnená 12. júna 1986, str. 0006.

2. Smernica Rady č. 91/692/EHS z 23. decembra 1991, štandardizácia a racionalizácia správ o zavádzaní
niektorých smerníc o životnom prostredí.
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 377, uverejnená 31. decembra 1991, str. 0048 — 0054.

Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrie�
v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 1
k zákonu č. 188/2003 Z. z.
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Medzné hodnoty koncentrácie rizikových látok v čistiarenskom kale

1) Ťažké kovy.

Mikrobiologické kritériá pre čistiarenský kal

Príloha č. 2
k zákonu č. 188/2003 Z. z.

Ukazovate¾ Medzné hodnoty koncentrácie
mg/kg sušiny

Arzén1) 20

Kadmium1) 10

Chróm1) 1 000

Meï1) 1 000

Ortu�1) 10

Nikel1) 300

Olovo1) 750

Zinok1) 2 500

Ukazovate¾ Medzné hodnoty
KTJ/g sušiny

Termotolerantné koliformné baktérie 2.106

Fekálne streptokoky 2.106
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Medzné hodnoty koncentrácie rizikových látok v dnových sedimentoch

1) Ťažké kovy.
2) Suma polycyklických aromatických uh¾ovodíkov: acenaftén, fenantrén, fluorén, fluorantén, pyrén, benzo(b+j+k)fluorantén, benzo(a)pyrén,

benzo(ghi)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
3) Suma kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
4) Adsorbovate¾né organicky viazané halogény.

Príloha č. 3
k zákonu č. 188/2003 Z. z.

Parameter Medzné hodnoty koncentrácie
mg/kg sušiny

Arzén1) 20

Kadmium1) 10

Chróm1) 1 000

Meï1) 1 000

Ortu�1) 10

Nikel1) 300

Olovo1) 750

Zinok1) 2 500

PAU2) 6,0

PCB3) 0,8

AOX4) 500
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Medzné hodnoty koncentrácie rizikových látok v po¾nohospodárskej pôde
a lesnej pôde 

1) Ťažké kovy.

Príloha č. 4
k zákonu č. 188/2003 Z. z.

Ukazovate¾
Medzné hodnoty pre  pôdu mg/ kg sušiny

pH 5 — 6 pH viac ako 6 

Arzén1) 15 20

Kadmium1) 0,5 1

Chróm1) 30 60

Meï1) 20 50

Ortu�1) 0,1 0,5

Nikel1) 15 50

Olovo1) 70 70

Zinok1) 60 150
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Maximálne množstvo rizikových látok pridané v čistiarenskom kale
a dnových sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy a lesnej pôdy za rok 

1) Ťažké kovy.

Príloha č. 5
k zákonu č. 188/2003 Z. z.

Ukazovate¾ Maximálne množstvo g/ha/r

Arzén1) 60

Kadmium1) 30

Chróm1) 3 000

Meï1) 3 000

Ortu�1) 30

Nikel1) 900

Olovo1) 2 250

Zinok1) 7 500
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Odporúčané metódy stanovenia vybraných  ukazovate¾ov v čistiarenskom kale
a v dnových sedimentoch

Kvalita vody. Odber vzoriek. Čas� 12:
Pokyny na odber vzoriek dnových sedimentov

STN-ISO 5667-12

Kvalita vody. Odber vzoriek. Čas� 13: Pokyny na odber
vzoriek kalov z čistenia odpadových vôd

STN-ISO 5667-13

Charakterizácia kalov.
Stanovenie hodnoty pH

STN-EN 12 176

Charakterizácia kalov.
Stanovenie sušiny a obsahu vody

STN-EN 12 880

Charakterizácia kalov. Stanovenie straty pri spa¾ova-
ní sušiny

STN-EN 12 879

Charakterizácia kalov.
Stanovenie dusíka pod¾a Kjeldahla

STN-EN 13 342

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie fosforu

STN 75 7923

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie draslíka

STN 75 7925

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie horčíka

STN 75 7928

Charakterizácia kalov.
Stanovenie stopových prvkov a fosforu.
Extrakcia lúčavkou krá¾ovskou

STN-EN 13 346

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie zinku

STN 75 7931

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov. 
Stanovenie medi

STN 75 7932

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie niklu

STN 75 7933

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie olova

STN 75 7936

Kvalita vody.
Stanovenie chrómu

STN-EN 1233

Kvalita vody.
Stanovenie ortuti

STN-EN 1483

Kvalita vody.
Stanovenie arzénu

STN-EN  ISO 11 969

Kvalita vody.
Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia
a olova

STN-ISO 8288

Priemyselné komposty.
Stanovenie celkového obsahu ortuti

STN 46 5735

Príloha č. 6
k zákonu č. 188/2003 Z. z.
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Kvalita vody.
Stanovenie fluóranténu (PAU)1) 

STN 75 7554 

Kvalita vody.
Stanovenie PCB2)

DIN 38 414-20

Kvalita vody.
Stanovenie AOX3)

STN-EN 1485
STN-ISO 9562

Kvalita vody. 
Stanovenie koliformných baktérií, termotolerantných
koliformných baktérií

STN-ISO 9308-2

Kvalita vody.
Stanovenie črevných enterokokov

STN-EN ISO 7899-2

1) Suma polycyklických aromatických uh¾ovodíkov: acenaftén, fenantrén, fluorén, fluorantén, pyrén, benzo(b+j+k)fluorantén, benzo(a)pyrén,
benzo(ghi)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.

2) Suma kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
3) Adsorbovate¾né organicky viazané halogény.
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Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovate¾ov v po¾nohospodárskej
pôde a lesnej pôde

Príloha č. 7
k zákonu č. 188/2003 Z. z.

Odber pôdnych vzoriek ISO/DIS 10 381-5

Úprava pôdnych vzoriek ISO 11 464

Stanovenie pôdnej reakcie ISO 10 390

Stanovenie obsahu sušiny a hmotnostného obsahu vody STN-ISO 11 465

Stanovenie obsahu uhličitanov STN-ISO 10 693

Extrakcia �ažkých kovov s lúčavkou krá¾ovskou STN-ISO 11 466

Stanovenie celkového obsahu �ažkých kovov ISO/DIS 14 869

Stanovenie kadmia, kobaltu, medi, olova, mangánu, niklu,
zinku 

ISO 11 047

Stanovenie arzénu a selénu ISO N 373

Stanovenie celkového obsahu ortuti STN 46 5735

Stanovenie obsahu sušiny gravimetricky STN-ISO 11 465

Stanovenie fosforu STN-ISO 11 263

Stanovenie obsahu organického uhlíka (Cox) STN-ISO 10 694

Stanovenie celkového dusíka pod¾a Kjeldahla STN-ISO 11 261

Stanovenie katiónovej výmennej kapacity (CEC),
Stanovenie draslíka, horčíka, vápnika, sodíka

STN-ISO 13 536

Stanovenie minerálneho dusíka N-NH4 a N-N03 ISO/DIS 14 256-1
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Príloha č. 8
k zákonu č. 188/2003 Z. z.
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189

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. septembra 2001 bola v Haagu podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 117 z 12. decembra 2002 a súčasne
rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu pod¾a článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednos�
pred zákonmi Slovenskej republiky. 

Dohoda nadobudla platnos� 1. februára 2003 na základe článku 16 ods. 1.
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DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky
(ïalej len „zmluvné strany“), 

vychádzajúc z Dohody medzi vládou Slovenskej re-
publiky a vládou Českej republiky o spolupráci v do-
prave a spojoch podpísanej 23. novembra 1992 v Bra-
tislave,

rešpektujúc Zmluvu medzi Slovenskou republikou
a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci
na spoločných štátnych hraniciach podpísanú 29. ok-
tóbra 1992 v Prahe, v znení Zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Českou republikou o zmene a doplnení
Zmluvy o úprave režimu a o spolupráci na spoločných
štátnych hraniciach podpísanej 18. augusta 1997
v Prahe,

rešpektujúc Zmluvu medzi Slovenskou republikou
a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici pod-
písanú 4. januára 1996 v Židlochoviciach, najmä
ustanovenia o priebehu štátnych hraníc so zameraním
na hraničné vodné toky,

ako aj rešpektujúc Dohodu medzi vládou Slovenskej
republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na
hraničných vodách podpísanú 16. decembra 1999
v Židlochoviciach, 

potvrdzujúc potrebu upravenia vzájomných vz�ahov
vo vnútrozemskej plavbe na tejto úrovni s prihliadnu-
tím na integračný proces medzi Európskymi spoločen-
stvami a štátmi strednej a východnej Európy, ktorý sa
vz�ahuje aj na vnútrozemskú plavbu,

prejavujúc snahu vytvára� optimálne podmienky pre
vnútrozemskú plavbu na vodných cestách na úze-
miach štátov zmluvných strán a medzi nimi a túto
ïalej rozvíja�

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody
a) „plavidlo“ je vnútrozemské plavidlo s vlastným po-

honom alebo bez vlastného pohonu, ktoré je úradne
evidované na území štátu jednej zmluvnej strany
a ktorým sa môže vykonáva� preprava osôb alebo
tovarov po vnútrozemských vodných cestách bez
osobitného povolenia v štáte, v ktorom je evidované
vrátane športového a rekreačného plavidla, ktoré
nepodlieha evidencii,

b) „prevádzkovate¾ plavby“ je fyzická osoba alebo práv-
nická osoba, oprávnená prevádzkova� vodnú do-
pravu po vnútrozemských vodných cestách, ktorá

má svoje trvalé bydlisko alebo svoje stále sídlo na
území štátu jednej zmluvnej strany,

c) „člen posádky“ je aj vodca plavidla,
d) „príslušné orgány“ sú Ministerstvo dopravy, pôšt

a telekomunikácií Slovenskej republiky a Minister-
stvo dopravy a spojov Českej republiky, pokia¾ si
navzájom neoznámia iné štátne orgány alebo mies-
ta ako príslušné,

e) „prístav“ je vymedzené územie vrátane vodnej časti,
stavieb a zariadení, ktoré slúžia na prekladanie,
skladovanie, opracovanie a dopravu tovarov, nalo-
ïovanie a vyloïovanie osôb a ochranu plavidiel pri
¾adochodoch a povodňových prietokoch, ako aj na
vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkou pla-
vidiel a ich opravou, rekonštrukciou alebo stavbou,

f) „tranzitná preprava“ je preprava, pri ktorej sa na
plavidle štátu jednej zmluvnej strany prepravujú
osoby alebo tovar cez územie štátu druhej zmluvnej
strany a nedochádza k nástupu či výstupu osôb
alebo nakládke či vykládke tovaru,

g) „vzájomná preprava“ je preprava plavidlami štátov
zmluvných strán medzi prístavmi na územiach štá-
tov zmluvných strán, pri ktorej na tieto plavidlá
nastupujú alebo z týchto plavidiel vystupujú osoby,
alebo sa na ne nakladá alebo z nich vykladá tovar,

h) „preprava tre�ou stranou“ je preprava medzi prí-
stavmi na územiach štátov zmluvných strán, usku-
točňovaná plavidlami tretieho štátu, pričom na tie-
to plavidlá nastupujú alebo z týchto plavidiel
vystupujú osoby, alebo sa na ne nakladá alebo
z nich vykladá tovar,

i) „tre�ozemná preprava“ (preprava do alebo z tretieho
štátu) je preprava plavidlami štátu jednej zmluvnej
strany z prístavu na území štátu druhej zmluvnej
strany do prístavu na území tretieho štátu, pričom
na tieto plavidlá nastupujú alebo z týchto plavidiel
vystupujú osoby, alebo sa na ne nakladá alebo
z nich vykladá tovar,

j) „kabotáž“ je preprava plavidlami štátu jednej
zmluvnej strany medzi prístavmi na území štátu
druhej zmluvnej strany, pričom na tieto plavidlá
nastupujú alebo z týchto plavidiel vystupujú osoby,
alebo sa na ne nakladá alebo z nich vykladá tovar,
pritom preprava sa na území štátu druhej zmluvnej
strany začne a ukončí.

Článok 2

Slovenské plavidlá sú oprávnené používa� vodné
cesty na území Českej republiky a české plavidlá vod-
né cesty na území Slovenskej republiky na uskutočňo-
vanie prepráv pod¾a článkov 3 a 4 tejto dohody, na

K oznámeniu č. 189/2003 Z. z. 
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športovú a rekreačnú plavbu a používanie služieb prí-
stavov.

Článok 3

(1) Plavidlá štátov zmluvných strán sú oprávnené
vykonáva� prepravu osôb alebo prepravu tovarov
v tranzitnej preprave a vo vzájomnej preprave medzi
prístavmi na územiach štátov zmluvných strán.

(2) V rámci vzájomnej prepravy sa nebude uplatňo-
va� podielovanie objemov prepráv.

Článok 4

Preprava tre�ou stranou, tre�ozemná preprava alebo
kabotáž sa môžu uskutočni� na základe osobitného
povolenia vydaného príslušným orgánom štátu zmluv-
nej strany, na ktorého území sa táto preprava usku-
točňuje.

Článok 5

(1) Plavba, s výnimkou ostatných plavidiel definova-
ných v článku 13 ods. 3 Zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Českou republikou o úprave režimu
a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach
podpísanej 29. októbra 1992 v Prahe, sa spravuje
právnymi predpismi štátu tej zmluvnej strany, po kto-
rého vnútrozemských vodných cestách sa uskutočňu-
je. Na spoločných úsekoch hraničných vodných ciest
štátov zmluvných strán (vodný tok Morava) bude plati�
režim plavby pod¾a prílohy k tejto dohode, ktorá tvorí
jej neoddelite¾nú súčas�.

(2) Doklady, osvedčenia a listiny týkajúce sa plavi-
diel, ich posádok a prepravovaných tovarov vydané
jednou zmluvnou stranou budú uznávané druhou
zmluvnou stranou za predpokladu, že boli vydané
v súlade s príslušnými medzinárodne uznávanými
vzormi. Zmluvné strany si navzájom vymenia vzory
týchto dokladov, osvedčení a listín.

(3) Nebezpečné tovary sa môžu prepravova� iba vte-
dy, ak plavidlá a ich posádky vyhovujú právnym pred-
pisom štátov zmluvných strán.

Článok 6

Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňova� rovnaký
prístup k plavidlám štátov zmluvných strán pri posky-
tovaní prepravných práv a služieb poskytovaných
týmto plavidlám pod¾a článkov 2, 3 a 4 tejto dohody. 

Článok 7

Zmluvné strany budú rovnako naklada� s plavidla-
mi štátov jednej aj druhej zmluvnej strany pri colnom
vybavovaní zásob potravín a lodných zásob vrátane
pohonných hmôt a mazív určených pre vlastnú potre-
bu alebo spotrebu na plavidle.

Článok 8

Prevádzkovatelia vodnej dopravy štátov zmluvných
strán môžu 
a) zriadi� na území štátu druhej zmluvnej strany,

v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpis-
mi a po schválení príslušným orgánom, svoje zastu-
pite¾stvá a vykonáva� akvizíciu a ïalšiu činnos�
podporujúcu vnútrozemskú plavbu a jej rozvoj,

b) uzaviera� dohody o prevádzkovej, technickej a ko-
merčnej spolupráci na zvýšenie hospodárnosti svo-
jej činnosti,

c) vytvára� právnické osoby s účas�ou subjektov zo
štátov zmluvných strán na prevádzkovanie vnútro-
zemskej vodnej dopravy s cie¾om lepšieho využíva-
nia kapacity plavidiel a efektívnosti ich prevádzky,
s oh¾adom na záujmy prevádzkovate¾ov vodnej do-
pravy so sídlom na územiach štátov zmluvných
strán a v súlade s vnútroštátnymi právnymi pred-
pismi štátov zmluvných strán.

Článok 9

Každá zmluvná strana poskytne prevádzkovate¾om
vodnej dopravy so sídlom na území štátu druhej
zmluvnej strany právo, aby v danej oblasti mohli svoje
príjmy, ktoré vznikli z vykonávania tejto dohody, vo¾ne
prevádza� na územie štátu svojej zmluvnej strany
v ktorejko¾vek vo¾ne zamenite¾nej mene alebo v mene
štátu zmluvnej strany, a to obvyklým spôsobom
a v obvyklých lehotách.

Článok 10

(1) Členovia posádok plavidiel štátov zmluvných
strán a osoby cestujúce na palube týchto plavidiel
potrebujú na prekračovanie štátnej hranice platný
cestovný doklad v súlade s príslušnými medzinárod-
nými zmluvami. 

(2) Členovia posádok plavidiel štátov zmluvných
strán a ïalšie osoby na palube plavidiel, s výnimkou
športových a rekreačných plavidiel, musia by� vždy
zapísaní do zoznamu posádky a zoznamu cestujúcich.

Článok 11

(1) Príslušné orgány zmluvných strán vytvoria pod-
mienky na to, aby plavidlám a osobám na palube
plavidla bola v prípade havárie alebo z iných dôvodov,
napr. zamrznutia vodnej cesty, ¾adochodu, nepriazni-
vých vodných stavov, dlhodobejšieho zastavenia plav-
by, poskytnutá potrebná pomoc.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán vytvoria pod-
mienky na to, aby členom posádky a ïalším osobám
na palube plavidla bola v prípade úrazu alebo �ažkej
choroby poskytnutá potrebná lekárska pomoc pod¾a
príslušných medzinárodných zmlúv.

Článok 12

(1) Na plnenie a kontrolu vykonávania tejto dohody
sa zriadi šes�členný Zmiešaný výbor zložený z vedúce-
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ho a ïalších dvoch členov za každú zmluvnú stranu,
menovaný príslušným orgánom. Vedúci si môžu na
rokovanie Zmiešaného výboru pozva� expertov.

(2) Zmiešaný výbor bude zasada� minimálne raz roč-
ne, striedavo na území štátu jednej alebo druhej
zmluvnej strany.

(3) Zmiešaný výbor prijme na prvom rokovaní roko-
vací poriadok.

(4) Zmiešanému výboru predsedá vedúci zastupujú-
ci tú zmluvnú stranu, na ktorej území štátu sa zasa-
danie koná.

(5) Zmiešaný výbor najmä
a) sleduje a zaznamenáva charakter prepráv realizo-

vaných po vnútrozemských vodných cestách štátov
zmluvných strán v zmysle tejto dohody, 

b) predkladá príslušným orgánom návrhy na zlepše-
nie plavebných podmienok pre vnútrozemskú plavbu
a vodnú dopravu medzi štátmi zmluvných strán aj vo
vz�ahu k tretím stranám — preprava tre�ou stranou
a tre�ozemná preprava (pod¾a článku 1) — vrátane
návrhov na prijatie spoločných opatrení na zabez-
pečenie podmienok plavby na vodnej ceste Morava
využívanej plavidlami, ktorých parametre budú
zodpoveda� zaradeniu tejto vodnej cesty do prísluš-
nej triedy klasifikácie vodných ciest pod¾a Európ-
skej dohody o hlavných vnútrozemských vodných
cestách medzinárodného významu — AGN (Ženeva,
1996),

c) rieši otázky týkajúce sa plavby na spoločnom slo-
vensko-českom hraničnom úseku vodnej cesty Mo-
rava, najmä v spolupráci so Slovenskou-českou ko-
misiou pre hraničné vody.

(6) Ak sa v Zmiešanom výbore nemôže dosiahnu�
dohoda, zídu sa na návrh jednej zo zmluvných strán
zástupcovia príslušných orgánov do štyroch týždňov
na konzultácie.

(7) Zmiešaný výbor má právo predklada� príslušným
orgánom zmluvných strán návrhy na zmeny tejto do-
hody.

Článok 13

Predmetom tejto dohody nie je správa a údržba hra-
ničného úseku vodnej cesty Morava.

Článok 14

Prípadné spory vyplývajúce z výkladu alebo vykoná-
vania tejto dohody sa budú rieši� priamymi rokovania-
mi medzi príslušnými orgánmi. Ak nedôjde k dohode,
budú spor rieši� zmluvné strany diplomatickou ces-
tou.

Článok 15

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú
z iných mnohostranných alebo dvojstranných medzi-
národných zmlúv, nie sú touto dohodou dotknuté.

Článok 16

(1) Táto dohoda nadobudne platnos� prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po vzájomnom písomnom
oznámení zmluvných strán, že boli splnené podmienky
stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na na-
dobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

(3) Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu
písomne vypoveda�. Platnos� tejto dohody skončí šes�
mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi
druhej zmluvnej strane.

(4) Táto dohoda môže by� menená a doplňovaná na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny
a doplnky musia by� vykonané písomnou formou.

Dané v Haagu 5. septembra 2001 v dvoch pôvod-
ných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom
jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnos�.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu
Českej republiky:

Pavel Stoulil v. r.
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PRÍLOHA
k „Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky

o vnútrozemskej plavbe“

Pod¾a článku 5 ods. 1 tejto dohody sa zásady plavby
na spoločnom hraničnom úseku vodnej cesty Morava
stanovujú takto:

(1) Hraničný úsek vodnej cesty Morava je v Sloven-
skej republike zaradený medzi výh¾adovo sledované
vodné cesty a v Českej republike je zaradený medzi
dopravne významné využite¾né vodné cesty.

(2) Plavba na tomto úseku sa riadi Predpismi plaveb-
nej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách
Slovenskej republiky a Českej republiky, platnými na

územiach štátov zmluvných strán. Podrobnosti k zais-
teniu bezpečnosti a plynulosti plavby a k zachovaniu
poriadku na spoločnom hraničnom úseku vodnej cesty
Morava dohodnú plavebné úrady zmluvných strán
v lehote do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti
tejto dohody.

(3) Štátny odborný dozor nad plavbou vykonávajú
plavebné úrady, ktorými sú v Slovenskej republike
Štátna plavebná správa Bratislava a v Českej republi-
ke Štátna plavebná správa.

Príloha k čiastke 91 Zbierka zákonov 2003 Strana 381



REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2003
uverejnenom pod č. 86/2003 Z. z.

V poslednom odseku majú by� namiesto slov „všeobecne záväzné nariadenie“ správne uvedené slová „§ 6 ods. 1
písm. b) všeobecne záväzného nariadenia“.
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