


                           


               


         



                   


                



        



245

N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 15. ap rí la 2004

o po dro bnos tiach 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

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 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. a zá ko na č. 254/2003 Z. z. (ïa lej len
„zá kon“) na ria ïu je:

§ 1

(1) Toto na ria de nie sa vz�a hu je na prí stro je, kto ré
môžu za prí či ni� elek tro mag ne tic ké ru še nie ale bo kto -
rých pre vádz ka môže by� ovplyv ne ná tým to ru še ním.
Usta no vu je po žia dav ky ochra ny v tej to ob las ti, ako aj
po stu py kon tro ly.

(2) Za prí stroj pod ¾a § 2 písm. a) sa ne po va žu je
ama tér ska vy sie la cia rá dio vá sta ni ca s vý nim kou
prí pa dov, ak je do stup ná v ob chod nej sie ti, a prí -
stroj, kto ré ho uve de nie na trh sa s oh¾a dom na elek -
tro mag ne tic kú kom pa ti bi li tu spra vu je oso bit ný mi
tech nic ký mi pred pis mi.

§ 2

Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) prí stro jom elek tric ké a elek tro nic ké za ria de nie

ale bo sys tém, kto rý ob sa hu je elek tric ké a elek tro -
nic ké kon štrukč né sú čiast ky ale bo elek tric ké ale -
bo elek tro nic ké kon štrukč né sú čiast ky; pat rí do
sku pi ny ur če ných vý rob kov pod ¾a § 9 ods. 1 zá ko -
na,

b) elek tro mag ne tic kým ru še ním aký ko¾ vek elek tro -
mag ne tic ký jav, kto rý môže zhor šo va� funk ciu prí -
stro ja, jed not ky vy ba ve nia ale bo sys té mu,

c) odol nos �ou pro ti ru še niu schop nos� prí stro ja, jed -
not ky vy ba ve nia ale bo sys té mu fun go va� bez zhor še -
nia kva li ty v prí tom nos ti elek tro mag ne tic ké ho ru še -
nia,

d) elek tro mag ne tic kou kom pa ti bi li tou schop nos� prí -
stro ja, jed not ky vy ba ve nia ale bo sys té mu uspo ko ji -
vo fun go va� v elek tro mag ne tic kom pros tre dí bez
toho, aby samo spô so bo va lo ne prí pust né elek tro -
mag ne tic ké ru še nie v tom to pros tre dí,

e) no ti fi ko va nou oso bou oso ba, ak je ako taká uzna ná,
f) ES cer ti fi ká tom typu do ku ment, kto rým no ti fi -

ko va ná oso ba pod ¾a § 11 ods. 1 zá ko na po tvr dí,
že prí stroj spĺ ňa po ža do va né tech nic ké po žia -
dav ky.

§ 3

Prí stroj môže by� uve de ný na trh ale bo do pre vádz ky,
len ak má ozna če nie CE pod ¾a § 10, kto rým sa po tvr -
dzu je, že je v zho de so všet ký mi usta no ve nia mi toh to
na ria de nia, s po stup mi vy hod no te nia pri spô so be nia
usta no ve ný mi v § 10, ak je správ ne in šta lo va ný, má
správ nu údrž bu a po u ží va sa na účel, na kto rý je ur če -
ný.

§ 4

(1) Prí stroj musí by� skon štru o va ný tak, aby 
a) hla di na elek tro mag ne tic ké ho ru še nia, kto rý spô so -

bu je, ne pre kro či la úro veň umož ňu jú cu rá dio ko mu -
ni kač ným a te le ko mu ni kač ným za ria de niam a iným
prí stro jom fun go va� v sú la de so za mýš ¾a ným úče -
lom,

b) mal vlast nú odol nos� pro ti elek tro mag ne tic ké mu
ru še niu, kto rá mu umož ňu je v da nom pros tre dí fun -
go va� v sú la de so za mýš ¾a ným úče lom.

(2) Zoz nam zá klad ných po žia da viek na ochra nu pro ti 
ru še niu je uve de ný v prí lo he č. 3.

§ 5

Ak prí stroj zod po ve dá po žia dav kám toh to na ria de -
nia, nie je mož né z dô vo dov sú vi sia cich s elek tro mag ne -
tic kou kom pa ti bi li tou brá ni� jeho uve de niu na trh ale -
bo uve de niu do pre vádz ky.

§ 6

(1) No ti fi ko va ná oso ba môže pri ja� oso bit né opat re -
nia na
a) uve de nie do pre vádz ky a na po u ží va nie prí stro ja na

ur či tom mies te, aby sa vy rie šil exis tu jú ci ale bo pred -
ví da te¾ ný prob lém v sú vis los ti s elek tro mag ne tic kou
kom pa ti bi li tou,

b) in šta lá ciu prí stro ja zho to ve né ho na ochra nu ve rej -
ných te le ko mu ni kač ných sie tí ale bo pri jí ma cích,
vy sie la cích sta níc po u ží va ných na bez peč nost né
úče ly.

(2) Úrad pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob -
níc tvo Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „úrad“) je po -
vin ný za sla� ko mi sii Eu róp skych spo lo čen stiev (ïa -
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lej len „ko mi sia“) a ostat ným člen ským štá tom
Eu róp skych spo lo čen stiev (ïa lej len „člen ský štát“)
informáciu1) o oso bit ných opat re niach pri ja tých
pod ¾a od se ku 1.

§ 7

(1) Prí stroj je v zho de so zá klad ný mi po žia dav ka mi na 
ochra nu pro ti ru še niu pod ¾a § 4, ak je v zho de
a) so slo ven ský mi tech nic ký mi nor ma mi, do kto rých sa 

prebrali har mo ni zo va né nor my s re fe renčnými čís la -
mi uve rej nenými v Úrad nom ves tní ku Eu róp skej
únie,

b) so slo ven ský mi tech nic ký mi nor ma mi uve de ný mi
v od se ku 2, ak v ob las tiach, na kto ré sa vz�a hu jú tie -
to nor my, nie sú k dis po zí cii har mo ni zo va né nor my.

(2) Úrad ozná mi ko mi sii do slov né zne nie slo ven ských 
tech nic kých no riem vhod ných na po su dzo va nie zho dy
pod ¾a § 5 ods. 6 zá ko na, uve de ných v od se ku 1 písm. b), 
kto ré zod po ve da jú zá klad ným po žia dav kám na ochra -
nu pro ti ru še niu pod ¾a § 4.

(3) Úrad ozná mi čís la no riem pod ¾a od se kov 1 a 2 vo
Ves tní ku Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú -
šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky.

(4) Prí stroj, kto rý vý rob ca ne vy ro bil v sú la de s nor -
ma mi uve de ný mi v od se ku 1 písm. a), ale bo ich po u žil
len čias toč ne, ale bo na kto ré ho vý ro bu nie sú k dis po zí -
cii žiad ne nor my, po va žu je sa za zod po ve da jú ci zá klad -
ným po žia dav kám na ochra nu pro ti ru še niu pod ¾a § 4,
ak je po sú de ný po stu pom pod ¾a § 10 ods. 2.

§ 8

Ak exis tu je pred po klad, že nor my uve de né v § 7
ods. 1 písm. a) ne zod po ve da jú zá klad ným po žia dav -
kám na ochra nu pro ti ru še niu pod ¾a § 4, úrad in for mu -
je o tom stá ly vý bor Eu róp skych spo lo čen stiev (ïa lej
len „vý bor“) s uve de ním dô vo dov toh to pred po kla du.

§ 9

(1) Ak or gán do h¾a du pod ¾a § 30 zá ko na zis tí, že prí -
stroj vy ba ve ný ES vy hlá se ním o zho de a ozna če ním CE
pod ¾a § 10 ne zod po ve dá zá klad ným po žia dav kám na
ochra nu pro ti ru še niu pod ¾a § 4, pri jme všet ky pot reb -
né opat re nia na stiah nu tie prí sluš né ho prí stro ja z trhu
ale bo na za ká za nie jeho uve de nia na trh.

(2) Úrad bez od klad ne in for mu je ko mi siu o pri ja tom
opat re ní pod ¾a od se ku 1 s uve de ním dô vo dov toh to roz -
hod nu tia a oso bit ne o tom, či je daný ne sú lad spô so be ný
a) ne spl ne ním zá klad ných po žia da viek na ochra nu

pro ti ru še niu pod ¾a § 4, ak prí stroj ne zod po ve dá nor -
mám uve de ným v § 7 ods. 1,

b) ne správ nym po u ži tím no riem uve de ných v § 7
ods. 1, ale bo

c) ne dos tat kom v sa mot ných nor mách uve de ných v § 7
ods. 1.

(3) Ak má prí stroj, kto rý ne zod po ve dá zá klad ným po -

žia dav kám na ochra nu pro ti ru še niu pod ¾a § 4, nie -
ktoré z po tvr de ní pod ¾a § 10, or gán do h¾a du pri jme voči
vy sta vo va te ¾o vi toh to po tvr de nia prí sluš né opat re nia
a upo ve do mí o tom ostat né člen ské štá ty.

§ 10

(1) Pri prí stro ji, pri kto ré ho vý ro be vý rob ca po u žil
nor my uve de né v § 7 ods. 1, zho da prí stro ja s po žia dav -
ka mi toh to na ria de nia je po tvr de ná vy da ním ES vy hlá -
se nia o zho de, kto ré vydá vý rob ca ale bo jeho spl no moc -
ne nec so síd lom v člen skom štá te (ïa lej len
„spl no moc ne nec“). ES vy hlá se nie o zho de sú vý rob ca
ale bo jeho spl no moc ne nec po vin ní pre prí sluš né or gá -
ny ucho vá va� po čas desiatich ro kov od po sled né ho
uve de nia prí stro ja na trh. Vý rob ca ale bo jeho spl no -
moc ne nec umiest ni ozna če nie CE na prí stroj ale bo na
jeho obal, na ná vod na ob slu hu ale bo na zá ruč ný list.
Ak ani vý rob ca, ani jeho spl no moc ne nec ne ma jú síd lo
v člen skom štá te, po vin nos� umies tni� ozna če nie CE
má ten, kto uvá dza prí stroj na trh.

(2) Po dro bnos ti o ES vy hlá se ní o zho de a o ozna če ní
CE sú uve de né v prí lo he č. 1.

(3) Na prí stroj, obal, ná vod na po u ži tie a zá ruč ný list
sa ne smie umies tni� ozna če nie, kto ré môže ko ho ko¾ vek 
uvies� do omy lu so zre te ¾om na výz nam a tvar ozna če -
nia CE; iné ozna če nie sa môže po u ži� za pred po kla du,
ak sa tým ne zní ži vi di te¾ nos� a či ta te¾ nos� ozna če nia
CE.

(4) Pri prí stro ji, pri kto ré ho vý ro be vý rob ca ne po u žil,
ale bo iba čias toč ne po u žil nor my uve de né v § 7 ods. 1,
ale bo pri prí stroji, pri ktorom nie sú žiad ne nor my
k dis po zí cii, musí vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec
ma� k dis po zí cii pre prí sluš né or gá ny tech nic kú do ku -
men tá ciu bez od klad ne po uve de ní prí stro ja na trh.
V do ku men tá cii je uve de ný pres ný opis prí stro ja a opis
opat re ní na za bez pe če nie sú la du prí stro ja so zá klad ný -
mi po žia dav ka mi na ochra nu pro ti ru še niu pod ¾a § 4,
ïa lej táto do ku men tá cia ob sa hu je tech nic ký pro to kol
ale bo cer ti fi kát zís ka ný od no ti fi ko va nej oso by.

(5) Do ku men tá ciu pod ¾a od se ku 4 sú po vin ní vý rob ca 
ale bo jeho spl no moc ne nec ucho vá va� pre prí sluš né or -
gá ny po čas de sia tich ro kov po ukon če ní vý ro by.

(6) Ak vý rob ca ani jeho spl no moc ne nec ne ma jú síd lo
v člen skom štá te, po vin nos� ucho vá va� tech nic kú do -
ku men tá ciu má ten, kto uvá dza prí stroj na trh. Zho da
prí stro ja s prí stro jom opí sa ným v tech nic kej do ku men -
tá cii sa musí po tvr di� po stu pom uve de ným v od se ku 1.

(7) Pri prí stro ji, ok rem prí stro ja pod ¾a od se kov 4 až 6,
vy chá dza sa z pred po kla du, že ten to prí stroj zod po ve dá
zá klad ným po žia dav kám na ochra nu pro ti ru še niu
pod ¾a § 4.

(8) Zho da vy sie la cej rá dios ta ni ce pod ¾a Do ho vo ru
me dzi ná rod nej te le ko mu ni kač nej únie s usta no ve nia -
mi toh to na ria de nia sa po tvr dí po stu pom uve de ným
v od se ku 1 po tom, ako vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne -
nec do sta ne ES cer ti fi kát typu na prí stroj vy da ný no ti fi -
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ko va nou oso bou. Toto usta no ve nie sa ne po u ži je na prí -
stroj, kto rý je kon štru ova ný a ur če ný vý luč ne pre
rá dio a ma té rov pod ¾a § 1 ods. 2.

(9) Zho da vy sie la cej rá dios ta ni ce pod ¾a Zmlu vy me -
dzi ná rod nej spo jo vej únie s usta no ve nia mi toh to na ria -
de nia sa po tvr dí po stu pom uve de ným v od se ku 1 po -
tom, ako vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec do sta ne
ES cer ti fi kát typu na prí stroj vy da ný no ti fi ko va nou
oso bou. Toto usta no ve nie sa ne po u ži je na prí stroj, kto -
rý je kon štru ova ný a ur če ný vý luč ne pre rá dio a ma té rov 
pod ¾a § 1 ods. 2.

(10) Úrad in for mu je ko mi siu a ostat né člen ské štá ty
o prí sluš ných or gá noch a o no ti fi ko va ných oso bách
zod po ved ných za vy dá va nie ES cer ti fi ká tu typu, ako aj
o ich špe ci fic kých úlo hách, kto rých vý ko nom boli tie to
sub jek ty po ve re né, ako aj o ich iden ti fi kač ných kódoch, 
kto ré im pred tým pri de li la ko mi sia. V no ti fi ká cii sa uve -
die, či sú tie to sub jek ty kom pe tent né pre všet ky prí -
stro je, na kto ré sa vz�a hu je toto na ria de nie, ale bo či je
ich kom pe ten cia ob me dze ná na nie ktoré špe ci fic ké ob -
las ti.

(11) Na hod no te nie oso by, kto rú tre ba no ti fi ko va�,
uplat ní úrad kri té riá uve de né v prí lo he č. 2. Pred po kla -
dá sa, že oso ba, kto rá spĺ ňa hod no tia ce kri té riá sta no -
ve né prí sluš ný mi har mo ni zo va ný mi nor ma mi, spĺ ňa aj
kri té riá uve de né v prí lo he č. 2.

(12) Úrad odo be rie svo je po ve re nie, ak zis tí, že daná
no ti fi ko va ná oso ba už ne zod po ve dá kri té riám uve de -
ným v prí lo he č. 2. Bez od klad ne o tom in for mu je ko mi -
siu a ostat né člen ské štá ty.

§ 11

(1) Ak sa zis tí, že ozna če nie CE bolo ne opráv ne ne po -
u ži té, vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec za bez pe čí,
aby vý ro bok zod po ve dal usta no ve niam tý ka jú cim sa
ozna če nia CE a na pra vil ich po ru še nie.

(2) Ak ta ký ne sú lad po kra ču je, mu sia or gá ny do h¾a -
du uro bi� všet ky zod po ve da jú ce opat re nia, aby sa ob -
me dzi lo ale bo za brá ni lo uve de niu ta ké ho vý rob ku na
trh ale bo aby sa za bez pe či lo jeho stiah nu tie z trhu v sú -
la de s po stup mi sta no ve ný mi v § 9.

(3) Usta no ve nia mi od se kov 1 a 2 nie je dotk nu tý § 10.

§ 12

Tým to na ria de ním vlá dy sa pre be rá práv ny akt Eu -
róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný
v prí lo he č. 4.

§ 13

Tým to na ria de ním vlá dy sa zru šu je 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 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 159/2002 Z. z. a na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub -
li ky č. 301/2002 Z. z.

§ 14

Toto na ria de nie vlá dy na do bú da účin nos� 1. mája
2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 245/2004 Z. z.

ES vy hlá se nie o zho de a ozna če nie CE

1. ES vy hlá se nie o zho de musí ob sa ho va�:

a) opis prí stro ja,
b) od kaz na špe ci fi ká cie, na kto rých zá kla de bola vy hlá se ná zho da, a na opat re nia na ná rod nej úrov ni trans po no -

va né v zá uj me za bez pe če nia zho dy prí stro ja s usta no ve nia mi toh to na ria de nia,
c) úda je o pod pi su jú com, kto rý je spl no moc ne ný za via za� vý rob cu ale bo jeho spl no moc nen ca,
d) ak je to re le vant né, od kaz na ES cer ti fi kát o ty po vej skúš ke vy sta ve ný no ti fi ko va nou oso bou.

2. Ozna če nie CE

a) ozna če nie CE musí po zos tá va� z pís men „CE“ v ta kejto for me:

b) ak sa ozna če nie zmen ší ale bo zväč ší, mu sia sa reš pek to va� pro por cie dané na ob ráz ku,
c) ak prí stro je pod lie ha jú iným vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som po krý va jú cim iné as pek ty a kto ré tiež

usta no vu jú umies tňo va nie ozna če nia CE, ako je uve de né v § 3, musí toto ozna če nie vy jad ro va� pred po klad, že
dané vý rob ky sú v sú la de s usta no ve nia mi toh to na ria de nia,

d) ak však v pre chod nom ob do bí má vý rob ca mož nos� vy bra� si, kto ré opat re nia bude uplat ňo va�, musí v ozna če ní
CE uvies� pri spô so be nie iba tomu vše obec ne zá väz né mu práv ne mu pred pi su, kto rý uplat nil. V ta kom prí pa de
sa v sprie vod ných do kla doch, sprá vach ale bo in štruk ciách po ža do va ných vše obec ne zá väz ným práv nym pred -
pi som musí uvies� po dro bný sú pis ap li ko va ných, vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov tak, ako boli pub li -
ko va né v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky,

e) rôz ne kom po nen ty ozna če nia CE mu sia ma� rov na ký ver ti kál ny roz mer, kto rý ne smie by� men ší ako 5 mm.
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Prí lo ha č. 2
k nariadeniu vlády č. 245/2004 Z. z.

Mi ni mál ne po žia dav ky na no ti fi ko va né oso by

No ti fi ko va ná oso ba ur če ná úra dom pod ¾a zá ko na musí spĺ ňa� tie to mi ni mál ne po žia dav ky:
1. dis ponova� dos ta toč ným poč tom za mest nan cov, ne vy hnut ný mi pros tried ka mi a tech nic kým vy ba ve ním,
2. by� tech nic ky spô so bi lá a ma� stá lych za mest nan cov s po ža do va nou od bor nos �ou,
3. by� ne zá vis lá pri vy ko ná va ní skú šok, prí pra ve pro to ko lov, vy dá va ní cer ti fi ká tov a vy ko ná va ní ove ro va cej čin nos ti

po ža do va nej tým to na ria de ním od za mest nan cov a tech nic kých za mest nan cov vo vz�a hu k všet kým oso bám ale bo
sku pi nám osôb ma jú cim pria my ale bo ne pria my zá u jem o prí slušný vý ro bok,

4. jej za mest nan ci mu sia do dr žia va� zá sa dy za cho va nia ob chod né ho ta jom stva,
5. ma� uza tvo re né po is te nie zod po ved nos ti za ško du spô so be nú za mest nan ca mi, ak táto po vin nos� nie je upra ve ná

v plat ných práv nych pred pi soch.

Pl ne nie po žia da viek pod ¾a bo dov 1 a 2 pra vi del ne kon tro lu je úrad.
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Prí lo ha č. 3
k nariadeniu vlády č. 245/2004 Z. z.

Zoz nam zá klad ných po žia da viek na ochra nu pro ti ru še niu

Naj vy ššia hla di na elek tro mag ne tic ké ho ru še nia ge ne ro va né ho prí stro jom môže ma� takú hod no tu, kto rá ne brá ni
po u ži tiu naj mä tých to prí stro jov:
a) roz hla sových a te le víznych pri jí mačov pre do mác nos�,
b) prie my selných vý robných za ria dení,
c) mo bilných rá diových za ria dení,
d) mo bil ných rá dio vých a ko merč ných rá dio te le fónnych staníc,
e) zdra vot níckych a ve deckých prí strojov,
f) za ria dení in for mač ných tech no ló gií,
g) elek trických a elek tro nických za ria dení pre do mác nos�,
h) le teckých a ná morných rá diových prí strojov,
i) vzde lá vacích elek tro nických za ria dení,
j) te le ko mu ni kačných sietí a za ria dení,

k) roz hla sových a te le víznych vy sie lačov,
l) svie tidiel a žia ri viek.

Prí stro je a oso bit ne prí stro je uve de né v pís me nách a) až l) mu sia by� skon štru o va né ta kým spô so bom, aby v  pro -
stredí, v kto rom sa po u ží va jú, mali pri me ra nú úro veň odol nos ti a aby bola mož ná ich ne ru še ná pre vádz ka s prí stroj -
mi spĺ ňa jú ci mi po žia dav ky no riem uve de ných v § 7, na chá dza jú ci mi sa v tom to pros tre dí.

In for má cie umož ňu jú ce po u ží va nie prí stro jov v sú la de so za mýš ¾a ným úče lom ob sa hu je ná vod pri lo že ný k  prí -
stroju.

Čiastka 102 Zbierka zákonov č. 245/2004 Strana 2543



Prí lo ha č. 4
k nariadeniu vlády č. 245/2004 Z. z.

Zoz nam preberaných smer níc
Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Tým to na ria de ním sa preberá ten to práv ny akt:

1.Smer ni ca Rady č. 89/336/EHS z 3. mája 1989 v zne ní smer ni ce č. 91/263/EHS, č. 92/31/EHS, č. 93/68/EHS
a č. 93/97/EHS.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li
pod ¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách 

vý nos z 15. ap rí la 2004 č. 1010/2004-100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re -
pub li ky upra vu jú ca lieh a lie ho vi ny.

Ten to vý nos upra vu je po žia dav ky na vý ro bu a do voz lie hu a lie ho vín, na ma ni pu lá ciu s nimi a na ich uvá dza nie do
obe hu.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom uve rej ne nia ozná me nia o jeho vy da ní v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky
a strá ca účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii ok rem
§ 8 ods. 16 až 21 a § 12.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke č. 12/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v oso -
bit nom vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z mája 2004. Do výnosu mož no na zrie� na
Mi nis ter stve pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a na Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky vy da lo po do ho de s Mi nis ter stvom fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky pod ¾a § 16 ods. 1 písm. c) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to -
vých pra vid lách v zne ní zá ko na  č. 442/2003 Z. z. 

vý nos z 20. ap rí la 2004 č. 1757/04-II/1 o pos ky to va ní do tá cie na vý kon oso bit né ho prí jem cu dáv ky v hmot -
nej nú dzi a prí spev kov k dáv ke v hmot nej nú dzi, do tá cie na stra vu pre die �a v hmot nej nú dzi a do tá cie na škol -
ské pot re by pre die �a v hmot nej nú dzi.

Vý nos usta no vu je pos ky to va nie do tá cie na vý kon oso bit né ho prí jem cu dáv ky v hmot nej nú dzi a prí spev kov k dáv ke 
v hmot nej nú dzi ob ciam a pos ky to va nie do tá cie na stra vu pre deti v hmot nej nú dzi a do tá cie na škol ské pot re by pre
deti v hmot nej nú dzi ob ciam a iným zria ïo va te ¾om pred škol ských za ria de ní, zá klad ných škôl a špe ciál nych zá klad -
ných škôl, kto ré deti v hmot nej nú dzi na všte vu jú.

Vý nos na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Vý nos je uve rej ne ný na in ter ne to vej strán ke Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky
a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky.
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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 §  38 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.
o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá nov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 253/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1995 Z. z., zá ko na č. 493/2001 Z. z. a zá -
ko na č. 609/2003 Z. z.

opat re nie z 28. ap rí la 2004 č. 3031/2004-73, kto rým sa usta no vu je vzor da ňo vé ho pri zna nia k dani z pri da -
nej hod no ty.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Opat re nie je uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 5/2004 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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v zá ko ne č. 510/2003 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 315/1996 Z. z. o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov

a zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch
v zne ní ne skor ších pred pi sov

    


  

















 










