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

z 23. ap rí la 2004,

kto rou sa usta no vu je roz sah a po čet nos� od be ru vzo riek
 a po žia dav ky na roz sah a vy ko ná va nie roz bo rov od pa do vých vôd

Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub -
li ky pod ¾a § 13 ods. 3 zá ko na č. 442/2002 Z. z. o ve rej -
ných vo do vo doch a ve rej ných ka na li zá ciách a o zme ne
a do pl ne ní zá ko na č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii v sie �o -
vých od vet viach usta no vu je:

§ 1

(1) Od ber vzo riek a vy ko ná va nie roz bo rov od pa do -
vých vôd sa vy ko ná va v rám ci pre vádz ko vé ho mo ni to -
rin gu ve rej nej ka na li zá cie (ïa lej len „pre vádz ko vý mo -
ni to ring“). Vy ko ná va nie roz bo rov od pa do vých vôd je
kon tro la množ stva a zlo že nia od pa do vých vôd a iných
mé dií po u ží va ných a vzni ka jú cich v pro ce se čis te nia
od pa do vých vôd a ka lov (ïa lej len „kon tro la od pa do -
vých vôd“), kto rá sa vy ko ná va tak, aby sa za bez pe či la
pre ven tív na ochra na ob jektov a za ria de ní ve rej nej ka -
na li zá cie, kon tro la zmluv ne do hod nu tých pod mie nok
vy púš �a nia od pa do vých vôd do ve rej nej ka na li zá cie,
sta bi li ta a efek tív nos� pro ce sov čis te nia od pa do vých
vôd a taká kva li ta ka lov, aby sa moh li pred nost ne ap li -
ko va� na pôdu.

(2) Pre vádz ko vý mo ni to ring sa vy ko ná va v roz ho du -
jú cich mies tach ve rej nej ka na li zá cie a u pro du cen tov
prie my sel ných od pa do vých vôd pri po je ných na ve rej nú 
ka na li zá ciu (ïa lej len „in špekč ný mo ni to ring“). Roz ho -
du jú ce mies ta ve rej nej ka na li zá cie sú uve de né v prí lo -
he č. 1.

(3) Roz sah a po čet nos� od be ru vzo riek od pa do vých
vôd a roz sah kon tro ly od pa do vých vôd v rám ci pre vádz -
ko vé ho mo ni to rin gu sa ur ču je tak, aby zod po ve da li
a) cha rak te ru, množ stvu a zlo že niu od pa do vých vôd vo

ve rej nej ka na li zá cii,
b) cha rak te ru, množ stvu a zlo že niu od pa do vých vôd

naj mä od výz namných prie my sel ných pro du cen tov
pri po je ných na ve rej nú ka na li zá ciu,

c) kon fi gu rá cii tech no lo gic kej lin ky, funk cii jed not li -
vých ob jektov a tech no lo gic kých cel kov ve rej nej ka -
na li zá cie.

(4) Mi ni mál ny roz sah od be ru vzo riek od pa do vých
vôd, mi ni mál na po čet nos� od be ru vzo riek od pa do vých
vôd a mi ni mál ny roz sah kon tro ly od pa do vých vôd v roz -
ho du jú cich mies tach ve rej nej ka na li zá cie v rám ci pre -
vádz ko vé ho mo ni to rin gu je uve de ný v prí lo he č. 1.

(5) Pri se zón nom vy púš �a ní od pa do vých vôd ale bo pri 
se zón nom pre vádz ko va ní čis tiar ne od pa do vých vôd,
ale bo pri dis kon ti nu ál nom pre vádz ko va ní čis tiar ne od -
pa do vých vôd, ale bo pri od ¾ah čo va ní daž ïo vých od pa -

do vých vôd sa pre vádz ko vý mo ni to ring za bez pe ču je
tak, aby čin nos� sle do va né ho ob jektu ale bo za ria de nia
ve rej nej ka na li zá cie bola čo naj lep šie cha rak te ri zo va ná 
z h¾a di ska množ stva a zlo že nia od pa do vých vôd.

  (6) Vzor ky od pa do vých vôd sa ozna čia ako mi mo -
riad ne, ak sú odo be ra né po čas mi mo riad ne ho sta vu,
naj mä mi mo riad nej uda los ti, prí va lo vých daž ïov, ná -
ra zo vé ho to pe nia sne hu, ha vá rie ale bo tech nic kej po -
ru chy ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie.

  (7) Vzor ky od pa do vých vôd sa odo be ra jú v rov no -
mer ných in ter va loch usta no ve ných poč tom odo be ra -
ných vzo riek od pa do vých vôd pod ¾a prí lo hy č. 1 v prie -
be hu ce lé ho roka; ak ide o pre vádz ko vý mo ni to ring
pod ¾a od se ku 5, v prie be hu pre vádz ko vé ho ob do bia.

  (8) Pri pre vádz ko vom mo ni to rin gu sa evi du jú všet ky 
čin nos ti ovplyv ňu jú ce pre vádz ko va nie ve rej nej ka na li -
zá cie, vý sled ky pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu a in špekč -
né ho mo ni to rin gu a vý sled ky ove re nia správ nos ti kon -
tro ly pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu; tie to čin nos ti
a vý sled ky sú sú čas �ou pre vádz ko vej evi den cie.

  (9) Pri kaž dom od be re vzo riek od pa do vých vôd sa
za zna me ná va naj mä in for má cia o po ve ter nost nej si tu -
á cii v čase od be ru vzo riek od pa do vých vôd, ak tu ál ny
prie tok od pa do vých vôd, naj mä oka mžitý prie tok v l.s-1

ale bo prie mer ný den ný prie tok v m3.h-1, tep lo ta
vody, spô sob a druh odo be ra ných vzo riek od pa do vých
vôd a ka lov.

(10) V rám ci pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu sa spra cú -
va jú tie to evi denč né zá zna my:
a) pro to kol o od be re vzor ky od pa do vých vôd,
b) evi den cia vzo riek od pa do vých vôd,
c) la bo ra tór ny zá znam o zlo že ní od pa do vých vôd,
d) la bo ra tór na pre vádz ko vá kni ha,
e) pre vádz ko vý den ník čis tiar ne od pa do vých vôd,
f) kni ha ha vá rií a tech nic kých po rúch,
g) zá zna my z re gis trač ných prí stro jov.

(11) Roz sah evi denč ných zá zna mov je uve de ný v prí -
lo he č. 2.

(12) Čas ucho vá va nia evi denč ných zá zna mov je
a) naj me nej pä� ro kov pre evi den ciu vzo riek od pa do -

vých vôd,
b) pä� ro kov pre la bo ra tór ne zá zna my o zlo že ní od pa do -

vých vôd,
c) naj me nej dva roky pre la bo ra tór nu pre vádz ko vú

kni hu,
d) naj me nej pä� ro kov pre pre vádz ko vý den ník čis tiar -

ne od pa do vých vôd,
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e) naj me nej 15 ro kov pre ha va rij nú kni hu,
f) pä� ro kov pre zá zna my z re gis trač ných prí stro jov.

§ 2

(1) In špekč ný mo ni to ring tvo rí
a) prie bež ná (plá no va ná) kon tro la vy púš �a ných od pa -

do vých vôd do ve rej nej ka na li zá cie,
b) ná hod ná (ne plá no va ná) kon tro la vy púš �a ných od -

pa do vých vôd.

(2) Na zá kla de in špekč né ho mo ni to rin gu sa po su dzu -
jú
a) vý sled ky a spô sob kon tro ly od pa do vých vôd za bez -

pe čo va nej pro du cen tom od pa do vých vôd vo vz�a hu
k po vo le ným a zmluv ne do hod nu tým hod no tám
uka zo va te ¾ov pre prí jem od pa do vých vôd do ve rej nej
ka na li zá cie,

b) pre kra čo va nie zmluv ne do hod nu té ho množ stva od -
pa do vých vôd, množ stva zne čis te nia od pa do vých
vôd a re ži mu vy púš �a nia od pa do vých vôd do ve rej nej 
ka na li zá cie.

(3) Mi ni mál na po čet nos� od be ru vzo riek od pa do vých
vôd a mi ni mál ny roz sah kon tro ly od pa do vých vôd u  vý -
znamných prie my sel ných pro du cen tov v rám ci in špekč -
né ho mo ni to rin gu sú uve de né v prí lo he č. 3.

(4) Po čet nos� od be rov vzo riek od pa do vých vôd a roz -
sah kon tro ly od pa do vých vôd v rám ci in špekč né ho mo -
ni to rin gu sa určí tak, aby zod po ve da li
a) cha rak te ru vý ro by pro du cen tov,
b) množ stvu a zlo že niu od pa do vých vôd od pro du cen -

tov pri po je ných na ve rej nú ka na li zá ciu,
c) re ži mu vy púš �a nia od pa do vých vôd od pro du cen tov

do ve rej nej ka na li zá cie.

§ 3

(1) Roz sah pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu ur ču je  Pro -
gram pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu, kto rý tvo rí sú čas�
pre vádz ko vé ho po riad ku ve rej nej ka na li zá cie.

(2) Prog ram pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu tvo rí
a) Prog ram pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu pre roz ho du -

jú ce mies ta ve rej nej ka na li zá cie,
b) Prog ram in špekč né ho mo ni to rin gu.

(3) Prog ram pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu pre roz ho -
du jú ce mies ta ve rej nej ka na li zá cie ob sa hu je
a) zoz nam ur če ných miest na od ber vzo riek od pa do -

vých vôd a na me ra nie množ stva od pa do vých vôd,
b) spô sob od be ru vzo riek od pa do vých vôd a ma ni pu lá -

cie s nimi vrá ta ne spô so bu zis �o va nia množ stva od -
pa do vých vôd,

c) po čet nos� kon trol množ stva a zlo že nia od pa do vých
vôd,

d) roz sah sle do va ných uka zo va te ¾ov zlo že nia od pa do -
vých vôd pre jed not li vé od ber né mies ta,

e) me tó dy sta no ve nia uka zo va te ¾ov zne čis te nia vo vzor -
kách od pa do vých vôd a ka lov,

f) spô sob vy hod no te nia vý sled kov pre vádz ko vé ho mo -
ni to rin gu,

g) spô sob odo vzdá va nia vý sled kov pre vádz ko vé ho mo -
ni to rin gu,

h) spô sob evi den cie a ar chi vá cie vý sled kov pre vádz ko -
vé ho mo ni to rin gu.

(4) Prog ram in špekč né ho mo ni to rin gu ob sa hu je
a) zoz nam ur če ných miest na od ber vzo riek od pa do -

vých vôd,
b) spô sob od be ru vzo riek od pa do vých vôd a ma ni pu lá -

cie s nimi,
c) po čet nos� kon trol množ stva a zlo že nia od pa do vých

vôd,
d) roz sah sle do va ných uka zo va te ¾ov zlo že nia od pa do -

vých vôd pre jed not li vé od ber né mies ta,
e) me tó dy sta no ve nia uka zo va te ¾ov zne čis te nia vo

vzor kách od pa do vých vôd,
f) spô sob vy hod no te nia vý sled kov in špekč né ho mo ni -

to rin gu.

(5) Prog ram pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu sa ak tu a li -
zu je, ak na sta nú nové sku toč nos ti, kto ré majú vplyv na 
pre vádz ko va nie ve rej nej ka na li zá cie, naj me nej však
raz roč ne.

§ 4

(1) Pri kon tro le vzo riek od pa do vých vôd sa od po rú ča
uplat ňo va� od po rú ča né me tó dy sta no ve nia uka zo va te -
¾ov zne čis te nia vo vzor kách od pa do vých vôd, kto ré sú
uve de né v prí lo he č. 4. Mož no po u ži� aj iné me tó dy sta -
no ve nia uka zo va te ¾ov zne čis te nia vo vzor kách od pa do -
vých vôd, ak ich de tekč ný li mit, pres nos� a správ nos�
zod po vedajú as poň me tó dam, kto ré sú uve de né v prí lo -
he č. 4.

(2) Úda je zís ka né me ra ním množ stva od pa do vých
vôd a ka lov a vý sled ky kon tro ly odob ra tých vzo riek od -
pa do vých vôd sa vy u ží va jú na kom plex né hod no te nie
ob jektov ve rej nej ka na li zá cie.

§ 5

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. júla 2004.

Lás zló Mik lós v. r.

Čiastka 133 Zbierka zákonov č. 315/2004 Strana 3007



           Prí lo ha č. 1
           k vyhláške č. 315/2004 Z. z.

Mi ni mál ny roz sah od be ru vzo riek od pa do vých vôd, mi ni mál na po čet nos� od be ru vzo riek
 od pa do vých vôd a mi ni mál ny roz sah kon tro ly od pa do vých vôd v roz ho du jú cich

mies tach ve rej nej ka na li zá cie v rám ci pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu

Čas� A: Mi ni mál ny roz sah od be ru vzo riek od pa do vých vôd (ïa lej len „mies ta“).

Roz ho du jú ce mies ta
 pre vádz ko vé ho
 mo ni to rin gu 

Vzor ko va né mé dium Roz sah kon tro ly

1. Prí to ko vé po tru bie na ČOV su ro vá od pa do vá voda pri vá dza ná na ČOV a, b, c, d

2. Od tok z me cha nic ké ho
stup ňa

me cha nic ky vy čis te ná od pa do vá voda a, b, c, d

3. Od tok z bio lo gic ké ho stup ňa bio lo gic ky vy čis te ná od pa do vá voda a, b, c, d

4. Vy púš �a nie z ka na li zač -
ných vý us tov do re ci pien tu 

1. od pa do vá voda vy púš �a ná do re ci pien tu z vý ust né ho ob -
jektu ČOV (vy čis te ná od pa do vá voda ale bo zmes bio lo gic ky
vy čis te nej a su ro vej ale bo me cha nic ky vy čis te nej od pa do -
vej vody), 

2. ne čis te ná (su ro vá) od pa do vá voda vy púš �a ná do re ci pien tu
z ka na li zač ných vý us tov na sto ko vej sie ti

3. od ¾ah čo va ná zmes ko mu nál nej od pa do vej vody a vody z po -
vrcho vé ho od to ku 

a, b, c, d

a, b, c, d

a, b, c, d

5. Ob tok bio lo gic ké ho stup -
ňa ale bo ČOV

su ro vá ale bo me cha nic ky vy čis te ná od pa do vá voda
pre sme ro va ná mimo ob jektov ČOV do re ci pien tu (cez iný
vý ust ný ob jekt, ako je od tok z ČOV) 

a, b, c, d

6. Ak ti vač ná ná drž ak ti vač ná zmes e

7. Prí vod ka lo vej vody** ka lo vá voda (ale bo zmes ka lo vej vody s iný mi mé dia mi —
napr. fil trát, fu gát) za ús te ná z ob jektov ka lo vé ho
hos po dár stva do čis tia ce ho pro ce su

f, j

8. Od �ah kalu 1. pre by toč ný kal
2. su ro vý kal
3. sta bi li zo va ný kal
4. sta bi li zo va ný za hus te ný kal
5. od vod ne ný ale bo te ku tý kal (ko neč ný pro dukt)

g, h
g, j
g
g
g, i, j

9. Vy hní va cia ná drž kal v pro ce se sta bi li zá cie k

10. Ply no jem (ply no vý roz vod) bio plyn l

11. Do voz od pa do vých vôd
(vý tok z cis ter ny)

od pa do vé vo dy m

Poznámka: 

Ur če nie mi ni mál ne ho roz sa hu miest od be ru vzo riek zá vi sí od tech no lo gic kej sklad by ob jektov a za ria de ní ve rej nej
ka na li zá cie. Od ber vzo riek je via za ný na čas pre vádz ko vej ma ni pu lá cie s pred met ným mé diom. 

** Ak ne možno vzor ko va� samo stat ne, odo be rá sa vzor ka zme si prí to ku od pa do vých vôd a ka lo vej vo dy.
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Čas� B: Mi ni mál na po čet nos� od be ru vzo riek od pa do vých vôd a mi ni mál ny roz sah kon tro ly od pa do vých vôd

I. Mi ni mál na po čet nos� od be ru vzo riek od pa do vých vôd, druh vzo riek a mi ni mál ny roz sah kon tro ly v zá vis -
los ti od ve¾ ko sti zdro ja ko mu nál ne ho zne čis te nia (ag lo me rá cie) v roz ho du jú cich mies tach 1 — 5

Roz sah kon tro ly v roz ho -
du jú cich mies tach 1 — 5 a b c d

uka zo va te le Q (l/s, m3/d), pH, BSK5, 
CHSK, NL N-NH

4
,

N-NO3, P-PO4

Ncelk., Pcelk. do pln ko vé uka zo va te le
po ža do va né roz hod nu tím
ale bo do pln ko vé
spop lat ne né uka zo va te le

iné do pln ko vé
uka zo va te le pod ¾a
cha rak te ru vý ro by 
výz namných
pro du cen tov

Ve¾ kos� zdro ja
 zne čis te nia (EO) Druh vzor ky Po čet od be rov pre vý kon dru hu ana lýz

a b c d

do 50 bo do vá vzor ka 2 vzor ky roč ne pod ¾a pot re by x x

51 — 2 000 dvoj ho di no vá zlie va ná vzor ka zís ka ná 
zlie va ním mi ni mál ne 4 ob je mo vo rov -
na kých čiast ko vých vzo riek odo be ra -
ných v rov na kých ča so vých in ter va -
loch 

12 vzo riek roč ne 6 vzo riek roč ne pod ¾a pot re by

2 001 — 25 000 24-hodinová zlie va ná vzor ka zís ka ná
zlie va ním mi ni mál ne 12 ob je mo vo
rov na kých čiast ko vých vzo riek odo -
be ra ných v rov na kých ča so vých in -
ter va loch

24 vzo riek roč ne pod ¾a pot re by

25 001 — 100 000 24-hodinová zlie va ná vzor ka zís ka ná
zlie va ním mi ni mál ne 12 ob je mo vo
rov na kých čiast ko vých vzo riek odo -
be ra ných v rov na kých ča so vých in -
ter va loch

48 vzo riek roč ne pod ¾a pot re by

nad 100 000 24-hodinová zlie va ná vzor ka zís ka ná
zlie va ním mi ni mál ne 12 čiast ko vých
vzo riek úmer ných prie to ku odo be ra -
ných v rov na kých ča so vých in ter va -
loch

48 vzo riek roč ne pod ¾a pot re by

Po znám ka: 
x — nepo ža duje sa.

II. Mi ni mál na po čet nos� od be ru vzo riek od pa do vých vôd, druh vzo riek a mi ni mál ny  roz sah kon tro ly v zá vis -
los ti od ve¾ ko sti zdro ja ko mu nál ne ho zne čis te nia (ag lo me rá cie) v roz ho du jú cich mies tach 6 — 9

Roz sah
kon tro ly
v roz hod.
mies tach

6 — 9

e f g h i j k l m

NL, NLSŽ, 

V30, KI,
 t,

roz pus te ný
kys lík

Q (l/s,
m3/d),

pH,
BSK5,

CHSK,
NL, 

CL, CLSŽ, 
N-NH

4
,

P-PO
4
,

Ncelk.,
P

celk. 

Q (m3/deň)/

m(t/deň),

CL, CL
SŽ

,
Pcelk. 

NL, 

NLSŽ, 

V
30

Ncelk., K, Ca,
Mg, 

 Cr 
celk.

, Pb,

Cd, Hg, Cu, Ni,
As, Zn,

TKB, FS, 
Es cheri chia Co li

iné do pln ko vé
uka zo va te le

pod ¾a cha rak -
te ru vý ro by
výz namných
pro du cen tov

pH, t,
NMK,

KNK
4,5

,

CL,
CLsž

CH4,

H2S

CO
2

V (m3/
1dovoz),

pH, BSK
5
,

CHSK,
NL, NLSŽ,

CL, CLSŽ, 

N-NH4,
P-PO

4
,

N
celk.  
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Ve¾ kos� zdro ja
zne čis te nia (EO) Druh vzor ky

Po čet od be rov vzo riek od pa do vých vôd 
pre vý kon kon tro ly

e f g h k i j l m

51 — 2 000 bo do vá vzor ka 4 vzor ky roč ne 1 vzor ka roč ne --- kaž dý do voz
prie my sel ných

od pa do vých vôd,
os ta tné pod ¾a

pot re by

2 001 — 5 000 bo do vá vzor ka 12 vzo riek roč ne 1 vzor ka roč ne ---

5 001 — 25 000 bo do vá vzor ka 12 vzo riek roč ne 2 vzor ky roč ne 12 vzo riek roč ne

25 001 — 100 000 bo do vá vzor ka 24 vzo riek roč ne 4 vzor ky roč ne 24 vzo riek roč ne

nad 100 000 bo do vá vzor ka 24 vzo riek roč ne 4 vzor ky roč ne 24 vzo riek roč ne
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           Prí lo ha č. 2
           k vyhláške č. 315/2004 Z. z.

Roz sah evi denč ných zá zna mov

 1.Pro to kol o od be re vzor ky od pa do vých vôd ob sa hu je
1.1 mies to od be ru vzor ky od pa do vých vôd,
1.2 ozna če nie vzor ky od pa do vých vôd, 
1.3 spô sob od be ru vzor ky od pa do vých vôd,
1.4 druh vzor ky od pa do vých vôd,
1.5 po u ži té za ria de nie na od ber vzor ky od pa do vých vôd,
1.6 za čia tok a ko niec od be ru vzor ky od pa do vých vôd,
1.7 spô sob kon zer vá cie vzor ky od pa do vých vôd,
1.8 me no pra cov ní ka, kto rý vzor ku od pa do vých vôd odob ral.

2. Evi den cia vzo riek od pa do vých vôd ob sa hu je
2.1 po ra do vé čís lo vzor ky od pa do vých vôd,
2.2 dá tum, mies to a čas od be ru vzor ky od pa do vých vôd, 
2.3 meno pra cov ní ka, kto rý vzor ku od pa do vých vôd odob ral,
2.4 dá tum, čas a me no pra cov ní ka, kto rý vzor ku od pa do vých vôd odo vzdal do la bo ra tó ria,
2.5 dá tum, čas a pod pis pra cov ní ka, kto rý vzor ku od pa do vých vôd pre vzal.

3. La bo ra tór ny zá znam o zlo že ní od pa do vých vôd ob sa hu je 
3.1 jed not li vé od be ry vzo riek od pa do vých vôd a vý sled ky ich kon tro ly,
3.2 zá zna my z re gis trač ných prí stro jov. 

4. La bo ra tór na pre vádz ko vá kni ha ob sa hu je 
4.1 vý sled ky kon tro ly od pa do vých vôd me dzi jed not li vý mi tech no lo gic ký mi stup ňa mi čis tiar ne od pa do vých vôd,

prí pad ne aj v jed not li vých tech no lo gic kých ob jektoch ve rej nej ka na li zá cie,
4.2 všet ky la bo ra tór ne, prí pad ne po lo pre vádz ko vé a pre vádz ko vé po ku sy z chemicko-tech no lo gic ké ho h¾a di ska,

roz bo ry pre vádz ko vých ma te riá lov a che mi ká lií, kto ré sa po u ží va jú v pro ce se čis te nia od pa do vých vôd,
4.3 opat re nia na za bez pe če nie a zlep še nie pro ce su čis te nia od pa do vých vôd, kto ré sa na vrh li na zá kla de vý sled -

kov la bo ra tór nych, po lo pre vádz ko vých a pre vádz ko vých po ku sov.

5. Pre vádz ko vý den ník čis tiar ne od pa do vých vôd ob sa hu je
5.1 na vrh nu té a usku toč ne né tech no lo gic ké opat re nia s úda jom o ča se za ve de nia rea li zo va né ho opat re nia vy plý -

va jú ce z la bo ra tór nej pre vádz ko vej kni hy,
5.2 do siah nu tý vý sle dok s od ka zom na kon trol né sta no ve nia pred rea li zá ciou a po rea li zá cii,
5.3 mi mo riad ne opat re nia.

6. Kni ha ha vá rií a tech nic kých po rúch ob sa hu je
6.1 všet ky zhor še nia zlo že nia od pa do vých vôd, kto ré môžu spô so bi� ale bo spô so bi li od chýl ku od ustá le né ho pre -

vádz ko vé ho sta vu,
6.2 dá tum, pres ný čas, kedy sa zhor še nie spo zo ro va lo, roz sah a je ho pre ja vy a prav de po dob ná ale bo zis te ná prí či -

na ha vá rie ale bo tech nic kej po ru chy,
6.3 usku toč ne né opat re nia,
6.4 spô sob hlá se nia uda los ti prí sluš ným or gá nom ve rej nej sprá vy.
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           Prí lo ha č. 3
           k vyhláške č. 315/2004 Z. z.

Mi ni mál na po čet nos� od be ru vzo riek od pa do vých vôd a mi ni mál ny roz sah kon tro ly
od pa do vých vôd u výz namných prie my sel ných pro du cen tov v rám ci in špekč né ho mo ni to rin gu

Roz sah ana lýz ap bp cp dp

Uka zo va te le
do hod nu té v zmlu ve
o od vá dza ní
od pa do vých vôd do
ve rej nej ka na li zá cie

Uka zo va te le pod ¾a
roz hod nu tia na
vy púš �a nie do
ve rej nej ka na li zá cie

Do pln ko vé  uka zo va te le 
v sú la de s cha rak te rom 
vý ro by li mi to va né
pre vádz ko vým
po riad kom

Iné do pln ko vé
uka zo va te le

Kon trol ná čin nos� Tr va nie me ra nia Po čet kon trol ných me ra ní
Me ra nie množ stva
vy púš �a ných
od pa do vých vôd

Kon ti nu ál ne 24-ho di no vé me ra nie 1-krát za rok

Me ra nie množ stva
vy púš �a ných
od pa do vých vôd

Kon ti nu ál ne me ra nie v tr va ní
1 týždňa

Pod ¾a pot re by

Kon trol ná čin nos� Druh vzor ky Po čet od be rov pre vý kon dru hu ana lýz
ap bp cp dp

24-hodinový
kon ti nu ál ny od ber
vzo riek 

Bo do vé, odo be ra né v mi ni mál nom
in ter va le 1 hod. (t. j. mi ni mál ne 24
vzo riek)

2-krát za rok 1-krát za rok

kon ti nu ál ny od ber
vzo riek v tr va ní
1 týž dňa 

24-hodinové vzor ky zlie va né
pro por cio nál ne

k prie to ku

Pod ¾a pot re by

Po znám ka:

Od ber vzo riek od pa do vých vôd od výz namné ho prie my sel né ho pro du cen ta sa vy ko ná va v po sled nej re víz nej šach te
na ka na li zač nej prí poj ke pred vto kom do ve rej nej ka na li zá cie, ak ne bo lo do hod nu té inak.

Kon trol ný od ber vzo riek od pa do vých vôd a kon trol né me ra nie prie to ku od pa do vých vôd od výz namné ho prie my sel né -
ho pro du cen ta sa vy ko ná va tak, aby bol ob jektív ne vy jad re ný pre ve ro va ný stav.
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           Prí lo ha č. 4
           k vyhláške č. 315/2004 Z. z.

Od po rú ča né me tó dy sta no ve nia uka zo va te ¾ov zne čis te nia
 vo vzor kách od pa do vých vôd

Uka zo va te¾, sym bol Po pis me tó dy sta no ve nia

Tep lo ta, t — Me ra nie or tu �o vým ale bo elek tric kým tep lo me rom

pH — Po ten cio met ric ké sta no ve nie

Che mic ká spot re ba kys lí ka,
CHSKCr 

— Sta no ve nie CHSK dich ró ma nom dra sel ným (Pozn.: 
sta no vu je sa v ho mo ge ni zo va nej ne fil tro va nej vzor ke)

Bio lo gic ká spot re ba kys lí ka,
BSK5

— Sta no ve nie kys lí ka pred 5-dňovou in ku bá ciou v tme pri 20 oC s in hi bí ciou nit ri fi -
ká cie prí dav kom alyl tio mo čo vi ny (Pozn.: sta no vu je sa v ho mo ge ni zo va nej ne fil tro -
va nej vzor ke) 

Roz pus te ný kys lík, DO — Elek tro che mic ké sta no ve nie (son dou)

Me tán, CH4 — Spek tro fo to met ric ké sta no ve nie v in fra čer ve nej ob las ti spek tra

Sul fán, H2S — Elek tro che mic ké sta no ve nie (pria mo v ply ne), 
— Spek tro fo to met ric ké sta no ve nie (po ab sor pcii)

Cel ko vé lát ky, CL — Gra vi met ric ké sta no ve nie, su še nie pri 105 oC

 Cel ko vé lát ky po ží ha ní pri
550 oC, CLŽ

— Gra vi met ric ké sta no ve nie po ží ha ní pri 550 oC

Cel ko vé lát ky — stra ta
ží ha ním, CLSŽ

— Vý po čet

Ne roz pus te né lát ky, NL —  Gra vi met ric ké sta no ve nie po fil trá cii cez 0,45 µm fil trač nú mem brá nu, su še nie pri 
105 oC 

Ne roz pus te né lát ky po
ží ha ní pri 550 oC, NLŽ

— Gra vi met ric ké sta no ve nie po fil trá cii cez 0,45 µm fil trač nú mem brá nu, ží ha nie pri
105 oC

Ne roz pus te né lát ky — stra ta
ží ha ním, NLSŽ 

— Vý po čet

Roz pus te né lát ky po su še ní
pri 105 oC, RL

— Gra vi met ric ké sta no ve nie vo fil tro va nej vzor ke, po ží ha ní pri 550 oC

Roz pus te né lát ky po ží ha ní
pri 550 oC, RLŽ

— Gra vi met ric ké sta no ve nie vo fil tro va nej vzor ke, po ží ha ní pri 550 oC

Roz pus te né lát ky — stra ta
ží ha ním, RLSŽ

— Vý po čet

Se di ment po 30-mi nú to vej
se di men tá cii, V30

— Od mer né sta no ve nie

Ka lo vý in dex, KI — Vý po čtom

Amo nia kál ny du sík, N-NH4 — Ab sorpč ná spek tro fo to met ria po des ti lá cii

Du si ta no vý du sík, N-NO2 — Ab sorpč ná spek tro fo to met ria s ky se li nou sul fa ni lo vou a NED

Du sič na no vý du sík, N-NO3 — Ab sorpč ná spek tro fo to met ria so sa li cy la nom sod ným

An or ga nic ký du sík, Na norg. — Sta no ve nie vý po čtom ako sú čet N-NH4 + N-NO2 + N-NO3

Cel ko vý du sík, Ncelk. — Sta no ve nie du sí ka ab sorpč nou spek tro fo to met riou po jeho pre ve de ní na amo nia -
kál ny du sík me tó dou ka ta ly tic kej mi ne ra li zá cie po re duk cii s De var do vou zlia ti -
nou (Pozn.: sta no vu je sa v ho mo ge ni zo va nej ne fil tro va nej vzor ke) 

Fos for cel ko vý, Pcelk. — Ab sorpč ná spek tro fo to met ria s mo lyb dé na nom amón nym po kys lej mi ne ra li zá cii
(Pozn.: sta no vu je sa v ho mo ge ni zo va nej ne fil tro va nej vzor ke) 
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Fos fo reč na no vý fos for, 

P-PO4

— Ab sorpč ná spek tro fo to met ria s mo lyb dé na nom amón nym

Ky se li no vá neu tra lizač ná
ka pa ci ta do pH 4,5, KNK4,5

— Po ten cio met ric ká tit rač ná me tó da

Mast né ky se li ny pr cha jú ce
s vod nou pa rou, NMK

— Al ka li met ric ká tit rač ná me tó da

Chlo ri dy, Cl- — Od mer né ar gen to met ric ké sta no ve nie

Sí ra ny, SO4
2− — Tit rač né sta no ve nie du sič na nom olov na tým

— Kva pa li no vá chro ma to gra fia
Sul fi dy, S2- — Jó do met ric ké sta no ve nie

Flu o ri dy, F- — Ab sorpč ná spek tro fo to met ria so zir ko na li za rí nom

Man gán, Mn — Ató mová ab sorpč ná spek tro fo to met ria 
— ICP MS*

Že le zo, Fe — Ató mová ab sorpč ná spek tro fo to met ria 
— Ab sorpč ná spek tro fo to met ria s o-fenantrolínom
— ICP MS*

Hli ník, Al — Ab sorpč ná spek tro fo to met ria s py ro ka te cho lo vou fia lo vou

Ar zén, As — Ab sorpč ná spek tro fo to met ria me tó da s die tyl di tio kar ba má tom strie bor ným
— Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria
—  ICP MS*

Kad mium, Cd — Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria 
— ICP MS*

Or tu�, Hg — Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria — tech ni ka stu de ných pár
— ICP MS*

Meï, Cu — Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria 
— ICP MS*

Zi nok, Zn — Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria 
— ICP MS*

Olo vo, Pb — Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria 
— ICP MS*

Ko balt, Co — Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria 
— ICP MS*

Ni kel, Ni — Ató mová ab sorpč ná spek tro fo to met ria 
— ICP MS*

Strieb ro, Ag — Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria 
— ICP MS*

Va nád, V — Ató mová ab sorpč ná spek tro fo to met ria 

Se lén, Se — Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria 

Cín, Sn — Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria 

Mo lyb dén, Mo — Ató mo vá ab sorpč ná spek tro fo to met ria 

Bá rium, Ba — Ató mová ab sorpč ná spek tro fo to met ria 

Cel ko vý chróm, Cr celk. — Ab sorpč ná spek tro fo to met ria s di fe nyl kar ba zi dom
— Ató mová ab sorpč ná spek tro fo to met ria 
— ICP MS*

Šes� moc ný chróm, Cr6+ — Ab sorpč ná spek tro fo to met ria s di fe nyl kar ba zi dom
— ICP MS*

Ky a ni dy, 

CN-

celk., CN-

tox

— Ab sorpč ná spek tro fo to met ria s chlo ra mí nom T, ky se li nou bar bi tu ro vou a py ri dí -
nom; cel ko vé a to xic ké ky a ni dy sa od de ¾u jú des ti lač ne

Po vrcho vo ak tív ne lát ky
anió no vé, PAL-A

— Ab sorpč ná spek tro fo to met ria — sta no ve nie anió no vých ten zi dov me ra ním in de xu
lá tok ak tív nych na me ty lé no vú mod rú

Ex tra ho va te¾ né lát ky, EL — Gra vi met ric ké sta no ve nie
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Ne po lár ne ex tra ho va te¾ né
lát ky, NEL 

(uh ¾o vo dí ko vý in dex)

— Ply no vá chro ma to gra fia

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

— Vy so ko tla ko vá kva pa li no vá chro ma to gra fia

Ak tív ny chlór — Ab sorpč ná spek tro fo to met ria s die tyl fe ny lén dia mí nom, DPD

ad sor bo va te¾ né or ga nic ky
via za né ha lo gé ny, AOX

— Ar gen to met ric ká tit rá cia, napr. mik ro co u lo met ria

po ly chló ro va né
dibenzodioxíny, PCDD
a po ly chló ro va né
dibenzofurány, PCDF

— Ply no vá chro ma to gra fia

Fe no ly — pr cha jú ce s vod nou 
pa rou, FN1

— Ab sorpč ná spek tro fo to met ria so 4-aminoantipyrínom po des ti lá cii

Ter mo to le rant né ko li form né
bak té rie, TKB

— Kul ti vač ná me tó da

Fe kál ne strep to ko ky, FS — Kul ti vač ná me tó da

Es che ri chia Coli, EC — Kul ti vač ná me tó da

* Sta no ve nie me tó dou in dukč ne via za nej plaz my s hmot nost ným spek tro met rom.

Po znám ka:

Na ana lý zu možno po u ži� aj inú me tó du, ak jej de tekč ný li mit, pres nos� a správ nos� zod po ve da jú as poň od po rú ča nej
me tó de.
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316

V Y  H L Á Š  K A
Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky

z 28. apríla 2004,

kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky
č. 197/2003 Z. z., kto rou sa vy dá va Šta tis tic ký čí sel ník kra jín 

Šta tis tic ký úrad Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 19
ods. 2 zá ko na č. 540/2001 Z. z. o štát nej šta tis ti ke
usta no vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky
č. 197/2003 Z. z., kto rou sa vy dá va Šta tis tic ký čí sel ník
kra jín sa mení a do pĺ ňa tak to:

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. júna 2004.

Pe ter Mach v. r.
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1. V prí lo he sa za kód OSN 246 vkla dá kód OSN 248, kto rý znie:

„248 AX ALA Alan dy Åland Is lands

Alan dy Åland Is lands“.

2. V prí lo he kód OSN 891 znie:

„891 CS SCG Srb sko a Čier na Ho ra Ser bia and Mon te neg ro

Srb sko a Čier na Hora Ser bia and Mon te neg ro“.

3. V prí lo he sa na kon ci pri pá ja kód OSN 898, kto rý znie:

„898 Ne špe ci fi ko va né Not spe ci fied

Ne špe ci fi ko va né Not spe ci fied“.



317

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 30. ap rí la 2004 vy da lo Mi nis ter stvo spra vod li vos ti
Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 54 zá ko na č. 97/1963 Zb. o me dzi ná rod nom prá ve súk rom nom a pro ce som v zne ní ne skor -
ších pred pi sov vy hlá se nie o vzá jom nos ti zo stra ny pro vin cie On tá rio v Ka na de na úče ly ap li ká cie § 50 uvedeného zá ko na
v ko na niach o ur če nie vý živ né ho sú dom.

Do tex tu vy hlá se nia mož no na zrie� na od bo re me dzi ná rod né ho prá va súk rom né ho a pro ces né ho Mi nis ter stva spra -
vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky.
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318

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

zo 4. mája 2004

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

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

§ 1

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

zria de né mi nis ter stvom,1)
b) Slo ven ská in špek cia ži vot né ho pros tre dia,2)
c) kraj ské úra dy ži vot né ho pros tre dia.3)

§ 2

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

[k § 8 ods. 5 písm. h) zá ko na]

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

§ 3

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

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

§ 4

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

Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy hnu te¾ ných vecí 

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

§ 5

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

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

§ 6

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

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

§ 7

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

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

§ 8

Vý po žič ka ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 9 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke, kto rou správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre ne chá va jú do vý po žič -
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1) § 21 ods. 4 písm. b) 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 Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z.

2) § 7 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 595/1990 Zb. o štát nej sprá ve pre ži vot né pros tre die v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) Zá kon č. 525/2003 Z. z. o štát nej sprá ve sta rost li vos ti o ži vot né pros tre die a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.



ky viac ako 30 % ce lej po dlaho vej plo chy stav by ale bo
viac ako 30 % vý me ry po zem ku sub jek tom uve de ným
v § 13 ods. 7 písm. a) a f) zá ko na, sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
pre ne chá va jú ten to ma je tok štá tu do vý po žič ky na čas
dlh ší ako je den rok.

§ 9

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa opat re nie Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre -

dia Slo ven skej re pub li ky č. 392/2003 Z. z. z 12. sep -
tem bra 2003 o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ -
cov ma jet ku štá tu v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti
Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li -
ky pri na kla da ní s ma jet kom štá tu.

§ 10

Účin nos�

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. júna 2004.

Lás zló Mik lós v. r.
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