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357
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 26. mája 2004
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto ústavnom zákone:
Èl. 1
Predmet úpravy
Tento ústavný zákon ustanovuje
a) nezluèite¾nos• funkcie verejného funkcionára s vý konom iných funkcií, zamestnaní alebo èinností,
b) povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára
na úèel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri
výkone verejnej funkcie a
c) zodpovednos• verejného funkcionára za nesplnenie
alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií,
ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení
uloži•.
Èl. 2
Pôsobnos• ústavného zákona
(1) Tento ústavný zákon sa vz•ahuje na funkcie
a) prezidenta Slovenskej republiky,
b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
c) èlenov vlády Slovenskej republiky,
d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí
nie sú èlenmi vlády Slovenskej republiky,
e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
g) èlenov Súdnej rady Slovenskej republiky,
h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
i) verejného ochrancu práv,
j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky,
k) štátnych tajomníkov,
l) náèelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
m) riadite¾a Slovenskej informaènej služby,
n) èlenov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
o) starostov obcí,
p) poslancov mestských zastupite¾stiev a poslancov zastupite¾stiev mestských èastí v Bratislave a v Košiciach,
q) predsedov vyšších územných celkov,
r) poslancov zastupite¾stiev vyšších územných celkov,
s) rektorov verejných vysokých škôl,
t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osob ných údajov,
u) štatutárneho orgánu alebo èlenov štatutárneho or-

gánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho
rozhlasu,
v) štatutárneho orgánu alebo èlenov štatutárneho orgánu Sociálnej pois•ovne a Všeobecnej zdravotnej
pois•ovne,
w) generálneho riadite¾a Tlaèovej agentúry Slovenskej
republiky,
x) èlenov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riadite¾a
jej kancelárie,
y) èlenov regulaènej rady,
z) predsedu Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky,
za) predsedu Poštového úradu,
zb) zástupcov štátu v štatutárnych orgánoch obchodných spoloèností so stopercentnou majetkovou
úèas•ou štátu,
zc) riadite¾a štátneho podniku a èlenov dozornej rady
štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje
štát, a
zd) èlenov Rady Slovenskej televízie a èlenov Rady Slo venského rozhlasu.
(2) Na èlenov Súdnej rady Slovenskej republiky sa
nevz•ahujú ustanovenia èl. 4 ods. 2 písm. c) až e)
a ustanovenia èl. 5.
(3) Na úèely tohto ústavného zákona sa starostovia
mestských èastí v Bratislave a Košiciach považujú za
starostov obce.
Èl. 3
Základné pojmy
(1) Verejný funkcionár je na úèely tohto ústavného
zákona každý, kto vykonáva funkciu uvedenú v èl. 2
ods. l. Na úèely èl. 7 a 8 a na úèely konania, ak sa porušili povinnosti pod¾a èl. 7 a 8, sa osoba, ktorá vykonávala verejnú funkciu, považuje za verejného funkcionára
aj v období jedného roka odo dòa skonèenia výkonu verejnej funkcie.
(2) Verejný záujem na úèely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým obèanom alebo mnohým obèanom.
(3) Osobný záujem na úèely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym
osobám.
(4) Rozpor záujmov na úèely tohto zákona je skutoènos•, keï verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie
uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.
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Èl. 4
Všeobecné povinnosti a obmedzenia
(1) Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej
funkcie presadzova• a chráni• verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostni• osobný záujem pred verejným záujmom.
(2) Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej
funkcie zdrža• všetkého, èo môže by• v rozpore s týmto
ústavným zákonom. Na tento úèel verejný funkcionár
nesmie
a) využíva• svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce
a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo
svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani
iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa
nevz•ahuje na èinnos• alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie,
b) žiada• dary, prijíma• dary, navádza• iného na poskytovanie darov alebo získava• iné výhody v súvislosti
s výkonom svojej funkcie; to sa nevz•ahuje na dary
poskytované zvyèajne pri výkone verejnej funkcie
alebo dary poskytované na základe zákona,
c) sprostredkúva• pre seba, blízku osobu, pre inú fy zickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu,
ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu
jeho verejnej funkcie, obchodný styk so
1. štátom,
2. obcou,
3. vyšším územným celkom,
4. štátnym podnikom, štátnym fondom, s Fondom
národného majetku Slovenskej republiky alebo inou právnickou osobou zriadenou štátom,
5. rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou,
6. rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou vyšším územným celkom
alebo
7. inou právnickou osobou s majetkovou úèas•ou
štátu, Fondu národného majetku Slovenskej re publiky, obce alebo vyššieho územného celku,
d) nadobúda• majetok od štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej sú•aži alebo vo verejnej dražbe; to sa vz•ahuje aj
na blízke osoby verejného funkcionára,
e) uzatvori• zmluvu o tichom spoloèenstve alebo nadobúda• akcie na doruèite¾a inak ako dedením,
f) používa• svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju
podobizeò, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu
alebo svoj podpis na reklamu,
g) používa• symboly spojené s výkonom svojej funkcie
na osobný prospech.
Èl. 5
Nezluèite¾nos• niektorých funkcií, zamestnaní
a èinností
(1) Verejný funkcionár nesmie vykonáva• funkcie,
zamestnania a èinnosti, ktoré sú nezluèite¾né s funkciou verejného funkcionára pod¾a Ústavy Slovenskej
republiky a zákonov.
(2) Verejný funkcionár nesmie by• štatutárnym orgá-
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nom alebo èlenom štatutárneho orgánu, èlenom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej
osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikate¾skej
èinnosti, okrem valného zhromaždenia a èlenskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnika•; to sa nevz•ahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonáva• len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok.
(3) Zákaz pod¾a odseku 2 prvej vety sa nevz•ahuje na
èlenstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej
osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie
verejného funkcionára.
(4) Zákaz pod¾a odseku 2 prvej vety sa nevz•ahuje ani
na zastupovanie
a) štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou
úèas•ou štátu,
b) Fondu národného majetku Slovenskej republiky
v orgánoch právnických osôb s majetkovou úèas•ou
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
alebo
c) obce, alebo vyššieho územného celku v orgánoch
právnických osôb s majetkovou úèas•ou obce alebo
vyššieho územného celku.
(5) Zákaz pod¾a odseku 2 prvej vety sa nevz•ahuje na
èinnos• pod¾a odseku 4, ak tam uvedené právne subjekty vykonávajú podnikate¾skú èinnos• a ak sa za
èlenstvo v nich neposkytuje finanèná odmena.
(6) Ustanovenie odseku 2 sa nevz•ahuje na verejného
funkcionára pod¾a èl. 2 ods. 1 písm. p) a r). Zákaz pod¾a
odseku 2 druhej vety sa nevz•ahuje na starostov obcí.
(7) Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo èinnos• pod¾a odsekov 1 a 2 v èase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dòa
ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo èinnos• skonèi• alebo vykona• zákonom
ustanovený právny úkon smerujúci k jej skonèeniu.
(8) Ak bol do verejnej funkcie vedúceho ústredného
orgánu štátnej správy, ktorý nie je èlenom vlády Slo venskej republiky, alebo do funkcie štátneho tajomníka vymenovaný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mandát poèas výkonu tejto verejnej
funkcie nezaniká, iba sa neuplatòuje.
Èl. 6
Oznámenie osobného záujmu
(1) Verejný funkcionár, ktorý sa zúèastòuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámi• svoj osobný záujem o vec predtým, ako
na rokovaní vystúpi.
(2) Oznámenie pod¾a odseku 1 je verejný funkcionár
povinný vykona• aj vtedy, ak ide o rokovanie o veci,
z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo
politické hnutie, ktorého je èlenom, ak je mu táto skutoènos• známa.
(3) Oznámenie pod¾a odseku l alebo odseku 2 je or gán, na ktorého rokovaní sa vykonalo oznámenie, povinný zaznamena• do zápisu alebo záznamu o rokovaní.
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Èl. 7
Oznámenie funkcií, zamestnaní, èinností
a majetkových pomerov
(1) Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dòa,
keï sa ujal výkonu verejnej funkcie, a poèas jej výkonu
vždy do 31. marca poda• písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,
a) èi spåòa podmienky nezluèite¾nosti výkonu funkcie
verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo èinností pod¾a èl. 5 ods. l a 2,
b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vz•ahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikate¾skú èinnos• vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára,
c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch
územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb
vykonávajúcich podnikate¾skú èinnos• a v orgánoch
iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkèné alebo iné požitky,
d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom
roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo èinností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokraèuje
aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,
e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti,
vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu.
(2) K písomnému oznámeniu pod¾a odseku 1 verejný
funkcionár priloží potvrdenie o podanom daòovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.
(3) Ak je verejný funkcionár zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej funkcie alebo je opätovne zvolený
alebo vymenovaný do tej istej verejnej funkcie a podal
v kalendárnom roku oznámenie pod¾a odseku 1, nie je
povinný ho poda• opätovne.
(4) Majetkovými pomermi pod¾a odseku 1 písm. e) sa
rozumie
a) vlastníctvo nehnute¾nosti vrátane vlastníctva bytu
a nebytového priestoru,
b) vlastníctvo hnute¾nej veci, ktorej zvyèajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,
c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy, alebo
d) existencia záväzku, ktorého predmetom je peòažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok
minimálnej mzdy.
(5) Oznámenie pod¾a odseku 1 podáva
a) starosta obce komisii obecného zastupite¾stva. Èlenom tejto komisie môže by• iba poslanec obecného
zastupite¾stva. Ak sú v obecnom zastupite¾stve zá stupcovia politických strán a politických hnutí alebo
nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického
hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov.
Komisia musí ma• aspoò troch èlenov; ak sa tento
poèet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa poèet
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èlenov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším poètom poslancov,
b) poslanec mestského zastupite¾stva a poslanec zastupite¾stva mestských èastí v Bratislave a Košiciach komisii mestského (miestneho) zastupite¾stva.
Èlenom tejto komisie môže by• iba poslanec mest ského (miestneho) zastupite¾stva. Ak sú v mestskom
(miestnom) zastupite¾stve zástupcovia politických
strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí ma•
aspoò troch èlenov; ak sa tento poèet nedosiahne
tým spôsobom, doplní sa poèet èlenov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia
s najvyšším poètom poslancov,
c) predseda vyššieho územného celku a poslanec za stupite¾stva vyššieho územného celku komisii zastupite¾stva vyššieho územného celku. Èlenom tejto
komisie môže by• iba poslanec zastupite¾stva vyššieho územného celku. Ak sú v zastupite¾stve vyššieho
územného celku zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je
zložená z jedného zástupcu každej politickej strany
alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí ma• aspoò troch
èlenov; ak sa tento poèet nedosiahne tým spôsobom,
doplní sa poèet èlenov komisie o zástupcu politickej
strany alebo politického hnutia s najvyšším poètom
poslancov,
d) iný verejný funkcionár urèenému výboru Národnej
rady Slovenskej republiky (ïalej len „výbor“).
(6) Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia pod¾a
odseku 5, je oprávnený v prípade pochybností o ich
úplnosti alebo pravdivosti požiada• verejného funkcionára o vysvetlenie. Ak tento orgán nepovažuje podané
vysvetlenie za dostatoèné, je oprávnený da• podnet na
zaèatie konania pod¾a osobitného predpisu. Orgán,
ktorý uskutoèní konanie pod¾a osobitného predpisu, je
povinný orgánu, ktorému sa podávajú oznámenia pod¾a odseku 5, oznámi• výsledok konania bezodkladne
po jeho skonèení.
(7) Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia pod¾a
odseku 5, je povinný poskytnú• informácie o týchto
oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Oznámenia podané pod¾a odseku 5 písm. d) zverejòuje výbor na internetovej stránke Národnej rady
Slovenskej republiky. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejòujú v rozsahu titul,
meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.
(8) Ustanovenie odseku 7 sa nevz•ahuje na údaje
o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela
a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom
v domácnosti.
(9) Pod¾a odseku 7 sa nezverejòujú také údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by
umožnili identifikáciu hnute¾ných vecí, ktoré verejný
funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ïalších strán
v právnych vz•ahoch pod¾a odseku 4 písm. c) a d).
(10) Verejný funkcionár je oprávnený poskytnú•
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osobné údaje svojho manžela a neplnoletých detí, ktorí
s ním žijú v domácnosti, aj bez ich súhlasu.
Èl. 8
Obmedzenia po skonèení výkonu verejnej funkcie
(1) Verejnému funkcionárovi pod¾a èl. 2 ods. l
písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), q), s) až zd), ktorý v období dvoch rokov pred skonèením výkonu verejnej
funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo
o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo
odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych
právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým
osobám, sa poèas jedného roka od skonèenia výkonu
verejnej funkcie zakazuje
a) by• zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vz•ahu u tých osôb, ak je
jeho mesaèná odmena v tomto zamestnaní vyššia
ako 10-násobok minimálnej mzdy,
b) by• èlenom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb,
c) by• spoloèníkom, èlenom alebo akcionárom tých
osôb,
d) ma• uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoloèenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito
osobami,
e) ma• uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie kona• v mene tých osôb.
(2) Zákaz pod¾a odseku 1 sa vz•ahuje aj na verejného funkcionára, ktorého rozhodnutie alebo súhlas bol
nevyhnutnou podmienkou na vydanie rozhodnutia
pod¾a odseku 1. Ak bolo rozhodnutie alebo súhlas vydaný kolektívnym orgánom, vz•ahuje sa zákaz na každého verejného funkcionára, ktorý bol èlenom tohto
kolektívneho orgánu a ktorý hlasoval za toto rozhodnutie alebo súhlas.
(3) Zákaz pod¾a odseku 1 sa vz•ahuje aj na verejného funkcionára, ktorý
a) v období dvoch rokov pred skonèením výkonu verejnej funkcie uzatvoril v mene obstarávate¾a zmluvu
s uchádzaèom vo verejnom obstarávaní vykonanom
nadlimitnou metódou alebo podlimitnou metódou
alebo
b) v období dvoch rokov pred skonèením výkonu verejnej funkcie vykonával zriaïovate¾skú pôsobnos•
voèi právnickým osobám.
(4) Orgán, ktorému sa odovzdávajú oznámenia pod¾a èl. 7 ods. 5, môže rozhodnú• o udelení výnimky zo
zákazov pod¾a odsekov 1 až 3. Výnimku možno udeli•,
ak je zrejmé, že taký zákaz je neprimeraný vzh¾adom
na povahu konania pod¾a odsekov 1 až 3. Udelenie výnimky je tento orgán povinný odôvodni• a spolu s odôvodnením zverejni• spôsobom pod¾a èl. 7 ods. 7.
(5) Verejný funkcionár pod¾a odseku 1 je povinný
do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dòa skonèenia
výkonu verejnej funkcie poda• písomné oznámenie za
predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,

Strana 3509

a) u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere
alebo v obdobnom pracovnom vz•ahu,
b) v ktorej právnickej osobe bol èlenom riadiaceho,
kontrolného alebo dozorného orgánu,
c) ktorých právnických osôb sa stal èlenom, akcionárom alebo spoloèníkom,
d) s ktorými osobami uzatvoril zmluvy pod¾a odseku 1
písm. d) alebo písm. e).
(6) V oznámení pod¾a odseku 5 uvedie verejný funkcionár svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov
Èl. 9
(1) Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ïalej len „konanie“)
vykonáva
a) výbor, ak ide o verejných funkcionárov uvedených
v èl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až zd),
b) obecné zastupite¾stvo, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v èl. 2 ods. 1 písm. o) a p),
c) zastupite¾stvo vyššieho územného celku, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v èl. 2 ods. 1
písm. q) a r),
d) akademický senát verejnej vysokej školy, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v èl. 2 ods. 1
písm. s).
(2) Orgán, ktorý uskutoèòuje konanie pod¾a odseku 1,
zaène konanie
a) z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedèujú
tomu, že verejný funkcionár v oznámení pod¾a èl. 7
alebo èl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje
alebo že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil
povinnos• alebo obmedzenie ustanovené týmto
ústavným zákonom alebo zákonom, alebo
b) na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého
je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka, a èo sa namieta.
(3) Ak sa konanie zaèína na podnet, dòom zaèatia konania je deò doruèenia podnetu orgánu príslušnému
pod¾a odseku l. Ak sa konanie zaèína z vlastnej iniciatívy orgánu príslušného pod¾a odseku 1, konanie je zaèaté dòom, keï orgán pod¾a odseku 1 urobil prvý úkon
voèi verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie
konanie.
(4) Orgán pod¾a odseku l umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril
k podnetu; ak je to potrebné, vykoná ïalšie dokazovanie.
(5) Orgán pod¾a odseku l rozhodne vo veci do 60 dní
odo dòa zaèatia konania. Toto rozhodnutie doruèí verejnému funkcionárovi, proti ktorému konanie smeruje, a tomu, na èí podnet sa koná. Rozhodnutie orgánu
pod¾a odseku 1 písm. a) sa doruèí aj predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ak konanie smeruje
proti predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Rozhodnutie orgánu pod¾a odseku 1 písm. b ) sa doruèí
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aj starostovi obce a rozhodnutie orgánu pod¾a odseku 1
písm. c) sa doruèí aj predsedovi vyššieho územného
celku.
(6) Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnos• alebo obmedzenie
ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom,
alebo v oznámení pod¾a èl. 7 alebo èl. 8 uviedol neúplné
alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok,
v ktorom sa uvedie, v èom je konanie alebo opomenutie
verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a pouèenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnos• zaplati• pokutu pod¾a odseku 10.
(7) Ak sa rozhodnutím pod¾a odseku 6 vysloví, že
verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie
alebo èinnos•, ktorá je nezluèite¾ná s výkonom verejnej
funkcie pod¾a Ústavy Slovenskej republiky, tohto
ústavného zákona alebo zákonov, súèas•ou rozhodnutia je aj povinnos• bezodkladne zanecha• takú funkciu,
zamestnanie alebo èinnos•.
(8) Rozhodnutím pod¾a odseku 6 sa vysloví strata
mandátu alebo strata verejnej funkcie, ak
a) sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnos• alebo obmedzenie ustanovené týmto
ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení pod¾a èl. 7 alebo èl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje,
b) verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto ústavným zákonom pôvod svojich majetkových prírastkov, najmä ak ide o taký majetkový
prírastok, ktorý verejný funkcionár vzh¾adom na
svoje príjmy oznámené pod¾a èl. 7 ods. 1 písm. d) nemohol dosiahnu•.
(9) Rozhodnutie pod¾a odseku 6 musí by• prijaté
najmenej trojpätinovou väèšinou prítomných èlenov
výboru alebo nadpoloviènou väèšinou èlenov orgánu
pod¾a odseku 1 písm. b) až d); inak to znamená, že sa
konanie zastavuje. Výbor je schopný uznáša• sa, ak je
prítomná najmenej polovica jeho èlenov.
(10) Pokuta sa ukladá
a) v sume zodpovedajúcej mesaènému platu verejného
funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti poda•
oznámenie pod¾a èl. 7 v lehote ustanovenej v èl. 7,
b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesaèného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár
uvedie v oznámení pod¾a èl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov,
c) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesaèného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti pod¾a èl. 8,
d) v sume zodpovedajúcej šes•násobku mesaèného
platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár
poruší povinnosti pod¾a èl. 5, alebo
e) v sume zodpovedajúcej dvanás•násobku mesaèného
platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár
poruší povinnosti pod¾a èl. 4.
(11) Výnos z pokút zaplatených
a) verejnými funkcionármi pod¾a èl. 2 ods. 1 písm. a)
až n) a t) až zd) je príjmom štátneho rozpoètu,
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b) verejnými funkcionármi pod¾a èl. 2 ods. 1 písm. o)
a p) je príjmom rozpoètu príslušnej obce,
c) verejnými funkcionármi pod¾a èl. 2 ods. 1 písm. q)
a r) je príjmom rozpoètu príslušného vyššieho územného celku a
d) verejnými funkcionármi pod¾a èl. 2 ods. 1 písm. s) je
príjmom príslušnej verejnej vysokej školy.
(12) Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnos• alebo obmedzenie
ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom,
alebo v oznámení pod¾a èl. 7 alebo èl. 8 uviedol neúplné
alebo nepravdivé údaje, orgán pod¾a odseku l rozhodne
o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia
o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová
väèšina prítomných èlenov orgánu, ktorý konanie
uskutoèòuje; také rozhodnutie je koneèné. Konanie sa
zastaví aj vtedy, ak sa verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí pod¾a odseku 6 vzdá svojej funkcie.
(13) Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného
funkcionára v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa
trvalého bydliska a funkcia.
Èl. 10
(1) Rozhodnutie prijaté pod¾a èl. 9 ods. 8 výborom
musí schváli• Národná rada Slovenskej republiky najmenej trojpätinovou väèšinou všetkých poslancov. Národná rada Slovenskej republiky schválené rozhodnutie zverejòuje.
(2) Dotknutý verejný funkcionár môže do 15 dní
odo dòa schválenia rozhodnutia pod¾a odseku 1, kto rým bola vyslovená strata mandátu alebo funkcie alebo
ktorým bola uložená pokuta, poda• návrh na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd Slovenskej republiky. Podanie návrhu má odkladný úèinok. Ústavný súd
Slovenskej republiky rozhodne o tom návrhu do 60 dní
odo dòa jeho doruèenia. Konanie o preskúmaní takého
rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona. Rozhodnutie
Ústavného súdu Slovenskej republiky je koneèné ok rem rozhodnutia pod¾a èl. 12 ods. 2.
(3) Proti rozhodnutiu orgánu pod¾a èl. 9 ods. l
písm. b) až d) môže dotknutý verejný funkcionár do 15
dní od doruèenia rozhodnutia, ktorým bola vyslovená
strata mandátu alebo funkcie alebo ktorým bola uložená pokuta, poda• návrh na preskúmanie rozhodnutia
na Ústavný súd Slovenskej republiky. Podanie návrhu
má odkladný úèinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dòa jeho doruèenia. Konanie o preskúmaní takého rozhodnutia
pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú
ustanovenia zákona. Rozhodnutie Ústavného súdu
Slovenskej republiky je koneèné okrem rozhodnutia
pod¾a èl. 12 ods. 2.
Èl. 11
(1) Ak je súèas•ou rozhodnutia aj povinnos• zanecha• funkciu, zamestnanie alebo èinnos•, ktorých výkon je nezluèite¾ný s výkonom verejnej funkcie pod¾a
tohto ústavného zákona alebo zákona, je verejný funk-
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cionár povinný do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ich vykonávanie skonèi• alebo
urobi• zákonom ustanovený právny úkon smerujúci
k ich skonèeniu a oznámi• to orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
(2) Ak verejný funkcionár nesplní povinnosti pod¾a
odseku 1, znamená to, že dòom uplynutia lehoty pod¾a
odseku 1 sa vzdal funkcie verejného funkcionára. Ak
ústava alebo zákon neupravujú zánik funkcie verejného funkcionára vzdaním sa funkcie, znamená to, že
dòom uplynutia lehoty pod¾a odseku 1 podal demisiu
alebo bol odvolaný z funkcie.
(3) Na podanie návrhu na výkon rozhodnutia je
oprávnený orgán, ktorý vykonáva konanie pod¾a èl. 9
ods. 1.
Spoloèné, prechodné a zrušovacie
ustanovenia
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vená strata mandátu alebo verejnej funkcie, a ak sa verejný funkcionár obráti na tento medzinárodný orgán
so žiados•ou o preskúmanie takého rozhodnutia, považuje sa také rozhodnutie o strate mandátu alebo verejnej funkcie za právoplatné a vykonate¾né až vtedy, keï
ho tento medzinárodný orgán potvrdí.
(3) Ak verejný funkcionár vykonáva k 1. júlu 2004
funkciu, zamestnanie alebo èinnos•, ktorá je pod¾a tohto ústavného zákona nezluèite¾ná s jeho funkciou verejného funkcionára, je povinný do 30 dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto ústavného zákona ich
vykonávanie skonèi• alebo vykona• zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skonèeniu.
(4) Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu
s verejným záujmom zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti tohto ústavného zákona sa dokonèí pod¾a doterajších právnych predpisov.
Èl. 13

Èl. 12
(1) Na ochranu osobných údajov verejného funkcionára a iných osôb, ktoré sa spracúvajú, poskytujú alebo zverejòujú pod¾a tohto ústavného zákona, sa vz•ahujú ustanovenia zákona.
(2) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná, ustanovuje možnos• pre verejného
funkcionára obráti• sa na medzinárodný orgán so žiados•ou o preskúmanie rozhodnutia, ktorým bola vyslo-

Zrušuje sa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných èinite¾ov a vyšších
štátnych funkcionárov.
Èl. 14
Úèinnos•
Tento ústavný zákon nadobúda úèinnos• 1. októbra
2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 358/2004
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358
ZÁKON
z 27. mája 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 194/1998 Z. z. o š¾achtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení zákona è. 488/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 194/1998 Z. z. o š¾achtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona è. 488/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „ani
na obchodovanie s nimi, ich spermou, vajíèkami a embryami.“.
2. V § 2 odsek 4 znie:
„(4) Hospodárskymi zvieratami sa pod¾a tohto zákona rozumejú zvieratá podèe¾ade Bovinae vrátane rodu
zubor a rodu tur (ïalej len „hovädzí dobytok“), zvieratá
druhov kôò a somár a ich krížence (ïalej len „koòovité
zvieratá“), ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové
zvieratá, hydina, podtrieda vtákov, najmä plemená
pštrosa dvojprstého, emu a nandu (ïalej len „bežce“)
a druhy sladkovodných rýb a vèely medonosné, ktoré
sú hospodársky významné. Hospodársky významné
zvieratá sú tie, ktoré sú chované na úèely ich ekonomického zhodnotenia.“.

6. V § 2 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý
znie:
„(16) Plemenárska evidencia je kniha, kartotéka
alebo údajové médium, ktoré vedie uznaná chovate¾ská
organizácia a v ktorom sú zapísané alebo podmieneène
zapísané èistokrvné plemenné ryby, vèely medonosné,
králiky, hydina, bežce a kožušinové zvieratá urèitého
plemena s uvedením ich predkov. Pre každé plemeno
pod¾a tohto odseku sa zriaïuje a vedie jedna plemenárska evidencia.“.
Doterajší odsek 16 sa oznaèuje ako odsek 17.
7. § 2 sa dopåòa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Zootechnická kontrola je fyzická kontrola hospodárskych zvierat alebo preskúmanie vydaných dokladov na hospodárske zvieratá a je urèená na zlepšenie chovov.“.
8. V § 4 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) stanovisko príslušného orgánu veterinárnej
správy1) o splnení veterinárnych požiadaviek1a) na
výkon požadovaných èinností.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 4 ods. 3 zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
a o zmene niektorých zákonov.
1a
) § 3 ods. 1 zákona è. 488/2002 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1b.

3. V § 2 ods. 9 sa slová „alebo zapísané by• môže“ nahrádzajú slovami „alebo spåòa podmienky jeho zápisu“.

9. V § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 sa slová „ods. 1 písm. e),
i), j) a k)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. d), h), i) a j)“.

4. V § 2 ods. 11 sa za slovo „Hybridné“ vkladá slovo
„plemenné“.

10. V § 6 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
„(7) Uznaná chovate¾ská organizácia je na požiadanie
chovate¾a povinná zapísa• do plemennej knihy, ktorú
vedie, každé èistokrvné plemenné zviera príslušného
druhu a plemena s pôvodom v ktoromko¾vek èlenskom
štáte, 2a) ak spåòa podmienky na zápis stanovené štatútom príslušnej plemennej knihy. Na požiadanie chovate¾a a po schválení ministerstvom uznaná chovate¾ská
organizácia, ktorá vedie plemennú knihu pre ošípané,
môže zriadi• a vies• osobitnú èas• plemennej knihy, do
ktorej zapisuje èistokrvné plemenné ošípané s pôvodom v inom èlenskom štáte majúce špecifické znaky,
ktorými sa odlišujú od tuzemskej populácie toho istého
plemena.“.

5. V § 2 odseky 14 a 15 znejú:
„(14) Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktoré vedie uznaná chovate¾ská organizácia, v prípade koòovitých zvierat aj poverená plemenárska organizácia, a v ktorom sú zapísané alebo
podmieneène zapísané èistokrvné plemenné zvieratá
urèitého plemena s uvedením ich predkov okrem zvierat uvedených v odseku 16. Pre každé plemeno pod¾a
tohto odseku sa zriaïuje a vedie jedna plemenná kniha.
(15) Plemenný register je kniha, kartotéka alebo
údajové médium vedené chovate¾ským podnikom alebo
poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorom sú
zapísané alebo podmieneène zapísané hybridné plemenné zvieratá s uvedením ich predkov.“.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 2 písm. a) zákona è. 488/2002 Z. z.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
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11. § 6 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Ministerstvo informuje Európsku komisiu
a èlenské štáty o
a) uznaných chovate¾ských organizáciách a poverených plemenárskych organizáciách, ktoré vedú plemenné knihy,
b) zmene vedenia plemennej knihy organizáciami uvedenými v písmene a).“.
12. V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová „[ods. 1 písm. h)]“
nahrádzajú slovami „[ods. 1 písm. g)]“.
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3
zákona Slovenskej národnej rady è. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 3 zákona
è. 488/2002 Z. z.“.
14. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa na konci
pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov.“.
15. V § 12 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) stanovisko príslušného orgánu veterinárnej správy
o plnení veterinárnych požiadaviek na zdravie zvierat v chove,“.
16. V § 13 odsek 2 znie:
„(2) Plemenný materiál a génové rezervy z chránených chovov môžu by• predmetom výmeny4a) s èlenskými štátmi a vývozu do tretích krajín4b) len so súhlasom
ministerstva.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

„4a) § 2 písm. d) zákona è. 488/2002 Z. z.
4b
) § 2 písm. b) zákona è. 488/2002 Z. z.“.

17. V § 17 ods. 2 sa slová „okresní veterinárni lekári
v spolupráci so súkromnými veterinárnymi lekármi“
nahrádzajú slovami „súkromní veterinárni lekári“.
18. § 17 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Poverená plemenárska organizácia na požiadanie rozhodnutím zaradí každého plemenníka, ktorý
spåòa podmienky pod¾a § 18 ods. 4, na kontrolu a testovanie pod¾a odseku 1 alebo použije jeho spermu v rámci
tejto kontroly a testovania.
(7) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 6 a záväznému
posudku pod¾a § 18 ods. 4 možno poda• odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný úèinok.“.
19. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa na konci
pripájajú tieto slová: „v znení zákona è. 337/1998
Z. z.“.
20. V § 18 ods. 4 sa slová „dovezené semeno“ nahrádzajú slovami „spermu dovezenú z tretích krajín“, slová
„§ 24 ods. 4 písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 8
písm. e)“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Ustanovenie prvej a druhej vety sa nevz•ahuje na použitie každého plemenníka, ktorý bol zaradený na prirodzenú plemenitbu alebo insemináciu v niektorom
èlenskom štáte. Ustanovenie tejto vety sa vz•ahuje primerane aj na plemennice vrátane ich vajíèok a embryí
(§ 10 ods. 1).“.
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21. V § 18 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
„(5) Na insemináciu možno použi• spermu každého
èistokrvného plemenníka, ktorý bol zaradený na insemináciu v niektorom èlenskom štáte, a spermu každého hybridného plemenníka, ktorého línia bola testovaná v niektorom èlenskom štáte.
(6) Ak uplatòovanie § 17 ods. 6 a § 18 ods. 5 spôsobí
nezhody najmä vo vz•ahu k vykonaným testom plemenníka, chovate¾, uznaná chovate¾ská organizácia
a poverená plemenárska organizácia môžu požiada•
o stanovisko odborníka Európskej komisie.“.
Doterajší odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 7.
22. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 2
ods. 1 písm. a) zákona è. 87/1987 Zb. o veterinárnej
starostlivosti v znení zákona è. 239/1991 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon è. 488/2002 Z. z.“.
23. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia
„§ 22 ods. 1 písm. a) zákona è. 87/1987 Zb.“ nahrádza
citáciou „§ 4 ods. 3 zákona è. 488/2002 Z. z.“.
24. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia „Zákon è. 142/1991 Zb. o èesko-slovenských technických
normách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
25. V § 21 písmeno d) znie:
„d) na úèely výmeny s èlenskými štátmi alebo vývozu
do tretích krajín, ak nejde o plemenný materiál
zchránených chovov (§ 13).“.
26. § 23 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Použitie každého plemenníka a plemennice na
prirodzenú plemenitbu nemožno zakáza• ani obmedzi•
použitím iných kritérií ako podmienok uvedených
v tomto zákone (§ 18 ods. 4 až 6) a veterinárnych opatrení pod¾a osobitného predpisu.9a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 16 ods. 4 zákona è. 488/2002 Z. z.“.

27. § 24 vrátane nadpisu znie:
„§ 24
Podmienky na nákup a predaj plemenných zvierat,
spermy, vajíèok, embryí a násadových vajec
(1) Predáva• a nakupova• plemenné zvieratá alebo
ich potomstvo urèené na ïalšiu reprodukciu alebo
chovné zvieratá môžu chovatelia priamo alebo prostredníctvom uznaných chovate¾ských organizácií alebo plemenárskych organizácií.
(2) Hospodárske zvieratá možno predáva• ako plemenné alebo chovné, ak
a) sú trvale oznaèené okrem koòovitých zvierat, ktoré
sú oznaèené spôsobom zabezpeèujúcim ich identifikáciu,
b) je na ne vydané potvrdenie o pôvode alebo osvedèenie o identite,
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c) spåòajú veterinárne požiadavky na premiestòovanie
alebo na dovoz zvierat,10)
d) je na ne vydané potvrdenie o overení pôvodu (§ 14
ods. 3) vybraných plemenníkov okrem hydiny.
(3) Dováža• èistokrvné plemenné zvieratá a hybridné
plemenné zvieratá z tretích krajín možno, ak
a) sú sprevádzané certifikátom na dovoz plemenných
zvierat pod¾a osobitného predpisu10a ) potvrdzujúcim, že zviera je zapísané alebo podmieneène zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri,
ktoré vedie organizácia tretej krajiny vývozu uvedená v zozname pod¾a odseku 4,
b) sú sprevádzané potvrdením uznanej chovate¾skej
organizácie potvrdzujúcim, že zviera bude zapísané
alebo podmieneène zapísané do príslušnej plemennej knihy vedenej uznanou chovate¾skou organizáciou alebo spåòa podmienky na takýto zápis,
c) príslušná tretia krajina vývozu je uvedená v zozname tretích krajín pod¾a osobitných predpisov,10b )
d) príslušná organizácia alebo zariadenie tretej krajiny
vývozu sú uvedené v zozname organizácií a zariadení
pod¾a osobitného predpisu, 10c)
e) na jednotlivý druh alebo plemeno sú organizácia alebo zariadenie uvedené v písmene d) oprávnené,
f) sú splnené ustanovenia osobitného predpisu.11)
(4) Ministerstvo zostavuje zoznam organizácií tretích
krajín pre jednotlivé druhy alebo plemená plemenných
zvierat, z ktorých sa do Slovenskej republiky povo¾uje
ich dovoz, ako aj dovoz ich spermy, vajíèok a embryí.
Tento zoznam je súèas•ou zoznamu pod¾a osobitného
predpisu.10c )
(5) Ministerstvo zoznam pod¾a odseku 4 dopåòa alebo
upravuje v súlade s požiadavkami právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie.
(6) Spermu plemenníkov môžu dováža• a predáva•
len fyzické osoby alebo právnické osoby prevádzkujúce
inseminaènú stanicu býkov v súlade so znením § 20
tohto zákona, ak
a) jej dávka alebo obal sú oznaèené pod¾a osobitných
predpisov, 11a)
b) spåòa kvalitatívne kritériá pod¾a osobitného
predpisu 8) pre daný druh hospodárskych zvierat,
c) je doložená dokladom o pôvode.
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nizácia. Kontrola sa vykonáva pod¾a osobitného predpisu.11b)
(9) Chovatelia vedú záznamy o použití nakúpených
a dodaných dávok spermy plemenníkov, odovzdávajú
ich na spracovanie plemenárskej organizácii, s ktorou
majú uzavretú zmluvu,12) a tá ich ïalej postupuje poverenej plemenárskej organizácii na úèely vedenia cen trálneho registra plemenárskych údajov.
(10) Vajíèka a embryá dovezené z tretích krajín môžu
chovatelia nakupova• a predáva• buï priamo, alebo
prostredníctvom plemenárskych organizácií, ak
a) ich dávka alebo obal sú oznaèené pod¾a osobitného
predpisu, 12a)
b) spåòajú veterinárne požiadavky na dovoz, 11)
c) vajíèka sú doložené certifikátom pod¾a osobitného
predpisu10a ) uvádzajúcim pôvod genetickej matky
a pri embryách aj pôvod otca,
d) pochádzajú zo zvierat zapísaných alebo podmieneène zapísaných v plemennej knihe alebo v plemennom registri, ktoré vedie organizácia tretej krajiny
vývozu uvedená v zoznamoch pod¾a odsekov 3 a 4.
(11) Pri vajíèkach s pôvodom v èlenských štátoch sa
vyžaduje doklad o pôvode genetickej matky a pri em bryách aj genetického otca. Pri vajíèkach a embryách
z tuzemska sa pôvod nedokladá dokladom o pôvode, ak
to nadobúdate¾ nevyžaduje; v takých prípadoch strácajú narodené zvieratá charakter plemenných zvierat.
(12) Obchodovanie s plemennými zvieratami urèenými na prirodzenú plemenitbu, s plemenníkmi využívanými na insemináciu a obchodovanie so spermou, vajíèkami a embryami plemenných zvierat s èlenskými
štátmi sa nesmie zakáza• alebo obmedzi• z iných zootechnických alebo veterinárnych dôvodov ako tých,
ktoré vyplývajú z ustanovení tohto zákona.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 10, 10a, 10b, 10c,
11, 11a, 11b a 12a znejú:

„10) § 3 ods. 1 písm. a) štvrtý a piaty bod zákona è. 488/2002 Z. z.
10a
) § 20 ods. 2 písm. c) zákona è. 488/2002 Z. z.
10b
) § 20 ods. 2 písm. a) zákona è. 488/2002 Z. z.
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 284/2003 Z. z.
o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej
inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz,
ošípaných, èerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích
krajín.
10c
) § 20 ods. 2 písm. b) zákona è. 488/2002 Z. z.
11
) § 3 ods. 1 písm. a) piaty bod zákona è. 488/2002 Z. z.
11a
) Napríklad príloha è. 2 èas• B ods. 3 písm. f) nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 290/2003 Z z. o požiadavkách na
zdravie zvierat pri premiestòovaní spermy hovädzieho dobytka,
pri jej výmene s èlenskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín,
príloha è. 2 èas• 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat
pri premiestòovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene
s èlenskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.
11b
) § 33 zákona è. 488/2002 Z. z.
12a
) Napríklad príloha è. 2 èas• B písm. h) nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia
zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze
z tretích krajín.“.

(7) Spermu z tretích krajín možno dováža• a predáva•, ak
a) spåòa podmienky pod¾a odseku 6,
b) je sprevádzaná certifikátom na dovoz spermy pod¾a
osobitného predpisu 10a) potvrdzujúcim, že plemenník, od ktorého sperma pochádza, je zapísaný alebo
podmieneène zapísaný v plemennej knihe alebo
v plemennom registri, ktoré vedie organizácia tretej
krajiny vývozu uvedená v zozname pod¾a odseku 3,
a bol otestovaný pod¾a § 17,
c) je sprevádzaná dokladom o pôvode plemenníka, od
ktorého sperma pochádza (§ 14 ods. 3),
d) spåòa veterinárne požiadavky na dovoz,11)
e) je doložená osvedèením o použití na plemenitbu vystaveným uznanou chovate¾skou organizáciou.

28. V § 26 ods. 1 sa za slovo „oprávnená“ vkladajú
slová „vykonáva• zootechnické kontroly pod¾a § 2
ods. 18 a“.

(8) Evidenciu spermy, vajíèok a embryí dovezených
z tretích krajín vykonáva poverená plemenárska orga-

29. V poznámke pod èiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 5
zákona è. 87/1987 Zb. v znení zákona è. 239/1991 Zb.
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a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 115/1995 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 21 ods. 1 zákona è. 488/2002 Z. z.“.
30. V § 28 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 15 ods. 3 a 4)“
nahrádzajú slovami „(§ 15)“.
31. V § 28 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. h)“.
32. § 31 sa vypúš•a.
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§ 33b
(1) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
(2) Na úèely tohto zákona ministerstvo na základe
splnomocòujúcich ustanovení, nariadení alebo rozhodnutí Rady Európskych spoloèenstiev alebo Komisie
Európskych spoloèenstiev môže vyda• všeobecne záväzný právny predpis.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

33. Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré znejú:
„§ 33a
Vláda Slovenskej republiky vydá nariadenie pod¾a
osobitného predpisu.14)

„14) Zákon è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej
republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z.“.

34. Slovo „pštrosy“, slovo „koní“ a slovo „semeno“ vo
všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „bežce“, slovami „koòovitých zvierat“ a slovom
„sperma“ v príslušnom tvare.
35. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
„Príloha
k zákonu è. 194/1998 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 77/504/EHS z 25. júla 1977 o èistokrvnom plemennom hovädzom dobytku (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 206, 12. 8. 1977) v znení smernice Rady 79/268/EHS z 5. marca 1979 (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 062, 13. 3. 1979), smernice Rady 85/586/EHS z 20. decembra 1985 (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 372 , 31. 12. 1985), nariadenia Rady (EHS) è. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Úradný
vestník Európskych spoloèenstiev L 362, 31. 12. 1985), smernice Rady 91/174/EHS z 25. marca 1991 (Úradný
vestník Európskych spoloèenstiev L 085, 5. 4. 1991), smernice Rady 94/28/ES z 23. júna 1994 (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 178, 12. 7. 1994), nariadenia Rady (ES) è. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 122, 16. 5. 2003).
2. Smernica Rady 87/328/EHS z 18. júna 1987 o výbere èistokrvného plemenného hovädzieho dobytka na plemenitbu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 167, 26. 6. 1987).
3. Smernica Rady 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách pre plemenné ošípané (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 382, 31. 12. 1988) v znení nariadenia Rady (ES) è. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 122, 16. 5. 2003).
4. Smernica Rady 89/361/EHS z 30. mája 1989 týkajúca sa èistokrvných plemenných oviec a kôz (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 153, 6. 6. 1989).
5. Smernica Rady 90/118/EHS z 5. marca 1990 o zaraïovaní èistokrvných plemenných ošípaných do plemenitby
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 071, 17. 3. 1990).
6. Smernica Rady 90/119/EHS z 5. marca 1990 o hybridných ošípaných na plemenitbu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 071, 17. 3. 1990).
7. Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatòovaných
v obchode vo vnútri Spoloèenstva s urèitými živými zvieratami a výrobkami s oh¾adom na vytvorenie vnútorného
trhu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 224, 18. 8. 1990) v znení smernice Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 303, 31. 10. 1990), smernice Rady 90/667/EHS z 27. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 363, 27. 12. 1990), smernice Rady 90/675/EHS
z 10. decembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 373, 31. 12. 1990), smernice Rady 91/68/EHS
z 28. januára 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 046, 19. 2. 1991), smernice Rady 91/174/EHS
z 25. marca 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 085, 5. 4. 1991), smernice Rady 91/496/EHS
z 15. júla 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 268, 24. 9. 1991), smernice Rady 91/628/EHS
z 19. novembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 340, 11. 12. 1991), smernice Rady 92/60/EHS
z 30. júna 1992 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 268, 14. 9. 1992), smernice Rady 92/65/EHS
z 13. júla 1992 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 268, 14. 9. 1992), smernice Rady 92/118/EHS zo
17. decembra 1992 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 062, 15. 3. 1993), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES z 21. októbra 2002 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 315, 19. 11. 2002).
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8. Smernica Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci Spoloèenstva (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 224, 18. 8. 1990).
9. Smernica Rady 91/174/EHS z 25. marca 1991, ktorou sa ustanovujú zootechnické požiadavky a požiadavky na
pôvod pri obchode s èistokrvnými zvieratami a ktorou sa menia a dopåòajú smernice 77/504/EHS a 90/425/EHS
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 085, 5. 4. 1991).
10. Smernica Rady 94/28/ES z 23. júna 1994, ktorou sa urèujú zásady vz•ahujúce sa na zootechnické a genealogické podmienky uplatnite¾né pri dovozoch zvierat, semena, vajíèok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení
a dopåòa smernica 77/504/EHS týkajúca sa èistokrvného plemenného hovädzieho dobytka (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 178, 12. 7. 1994).“.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 359/2004
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359
ZÁKON
z 27. mája 2004,
ktorým sa mení zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona è. 92/1992 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., ústavného zákona è. 541/1992
Zb., zákona è. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 17/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 60/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 369/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zá-

kona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 352/1996 Z. z., zákona
è. 210/1997 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 221/1998 Z. z.,
zákona è. 253/1999 Z. z., zákona è. 122/2000 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona è. 13/2002 Z. z., zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 292/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z. a zákona è. 564/2003 Z. z. sa mení
takto:
V § 47c sa vypúš•a odsek 7 a poznámka pod èiarou
k odkazu 15.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 360/2004
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360
ZÁKON
z 27. mája 2004,
ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 77/1998 Z. z., zákona è. 86/2000
Z. z., zákona è. 138/2002 Z. z., zákona è. 100/2003 Z. z.
a zákona è. 551/2003 Z. z. sa dopåòa takto:

Doterajší text § 58 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Rokovanie výboru pre nezluèite¾nos• funkcií vo
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmov pod¾a osobitného predpisu47a ) je vždy verejné.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 47a znie:

„47a) Ústavný zákon è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“.

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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361
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 31. mája 2004,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
v znení neskorších predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky pod¾a § 10 ods. 8 zákona
è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky
è. 310/2000 Z. z., vyhlášky è. 403/2000 Z. z., vyhlášky
è. 9/2001 Z. z., vyhlášky è. 48/2001 Z. z., vyhlášky
è. 75/2001 Z. z., vyhlášky è. 133/2001 Z. z., vyhlášky
è. 27/2002 Z. z., vyhlášky è. 69/2002 Z. z. a vyhlášky
è. 427/2003 Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe è. 1 poznámky pod èiarou k odkazom 11
a 12 znejú:
11

) Schváleniu typu nepodliehajú meraèe menovitého prietoku Qn

„

nad 400 m3. h-1 uvádzané na trh pod¾a požiadaviek platných
v Slovenskej republike.

12

) Schváleniu typu nepodliehajú meraèe menovitého prietoku Qn

nad 200 m3. h-1 uvádzané na trh pod¾a požiadaviek platných
v Slovenskej republike.“.

2. V prílohe è. 5 Vzor preukazu inšpektora sa nahrádzajú slová „Rodné èíslo:“ slovami „Èíslo obèianskeho
preukazu:“.
3. V prílohe è. 8 prvej èasti sa tretí až desiaty bod nahrádza tretím až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„3. Meraèe urèené na trh krajín Európskej únie musia
spåòa• technické požiadavky a metrologické požiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych spoloèenstiev, ktorých podrobnosti sú uvedené v druhej èasti.
4. Meraèe urèené na trh Slovenskej republiky musia
spåòa• požiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych spoloèenstiev alebo technické požiadavky
a metrologické požiadavky, ktorých podrobnosti sú
uvedené
a) pre mechanické meraèe s mechanickými poèítadlami v tretej èasti oddiele I,
b) pre mechanické meraèe s elektronickými poèítadlami tretej èasti oddiele II,
c) pre elektromagnetické meraèe, ultrazvukové meraèe a vírové meraèe v tretej èasti oddiele III,
d) pre združené meraèe v tretej èasti oddiele IV.
5. Meraèe pred uvedením na trh podliehajú schvále-

niu typu a prvotnému overeniu. Schváleniu typu
však nepodliehajú meraèe menovitého prietoku Qn
nad 400 m3. h -1 uvádzané na trh pod¾a požiadaviek
platných v Slovenskej republike. Metódy technických
skúšok pri schva¾ovaní typu a metódy skúšania pri
overovaní sú uvedené v druhej èasti a v tretej èasti.
6. Meraèe schváleného typu výrobca alebo dovozca
oznaèí znaèkou schváleného typu.
7. Meraèe, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným
požiadavkám, sa oznaèia overovacou znaèkou.
8. Meraèe poèas ich používania ako urèených meradiel podliehajú následnému overeniu. Postup pri
následnom overení je zhodný s postupom pri prvotnom overení.“.
4. V prílohe è. 9 prvej èasti sa tretí až desiaty bod nahrádza tretím až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„3. Meraèe urèené na trh krajín Európskej únie musia
spåòa• technické požiadavky a metrologické požiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych spoloèenstiev, ktorých podrobnosti sú uvedené v druhej èasti.
4. Meraèe urèené na trh Slovenskej republiky musia
spåòa• požiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych spoloèenstiev alebo technické požiadavky
a metrologické požiadavky, ktorých podrobnosti sú
uvedené
a) pre mechanické meraèe s mechanickými poèítadlami v tretej èasti oddiele I,
b) pre mechanické meraèe s elektronickými poèítadlami v tretej èasti oddiele II,
c) pre elektromagnetické meraèe, ultrazvukové meraèe a vírové meraèe v tretej èasti oddiele III.
5. Meraèe pred uvedením na trh podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu. Schváleniu typu
však nepodliehajú meraèe menovitého prietoku Qn
nad 200 m3. h -1 uvádzané na trh pod¾a požiadaviek
platných v Slovenskej republike. Metódy technických skúšok pri schva¾ovaní typu a metódy skúšania pri overovaní sú uvedené v druhej èasti a v tretej
èasti.
6. Meraèe schváleného typu výrobca alebo dovozca
oznaèí znaèkou schváleného typu.
7. Meraèe, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným
požiadavkám, sa oznaèia overovacou znaèkou.
8. Meraèe poèas ich používania ako urèených meradiel podliehajú následnému overeniu. Postup pri
následnom overení je zhodný s postupom pri prvotnom overení.“.
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1 líra, 1 fenig.“ textom „0,1 penny šterlingov (Ve¾ká Británia), 1 øre (Dánsko), 1 øre (Nórsko), 10 öre (Švédsko).“.

5. V prílohe è. 11 druhej èasti kapitole IV sa v bode
4.8.1 nahrádza text „10 belgických alebo luxemburských centimov, 1 francúzsky centim, 1 holandský cent,

„Oznaèenie G

16
25
40
65
100
160
250
400
650
1000

6. V prílohe è. 13 druhej èasti oddiele III bode 2.1 tabu¾ka znie:
Rozsah Qmin

Qmax
m·h
3

m3· h-1

-1

25
40
65
100
160
250
400
650
1 000
1 600
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malý
5
8
13
20
32
50
80
130
200
320

stredný

ve¾ký

2,5
4
6
10
16
25
40
65
100
160

1,3
2
3
5
8
13
20
32
50
80

“.

7. V prílohe è. 13 druhej èasti oddiele III štvrtý bod
znie:
„4.

Kontrolný prvok

4.1

Pod¾a podmienok oddielu I písm. B bodu 5.2.2 písm. a) a b) hodnota dielika stupnice kontrolného prvku nesmie prekroèi• tieto hodnoty pre
G 16 až G 65 vrátane
0,002 m 3,
G 100 až G 650 vrátane
0,02 m3,
G 1 000 až G 6 500 vrátane 0,2 m 3,
G 10 000 a viac
2,0 m3.

4.2

Interval medzi oèíslovanými
G 16 až G 65 vrátane
G 100 až G 650 vrátane
G 1 000 až G 6 500 vrátane
G 10 000 a viac

dielikmi stupnice kontrolného prvku nesmie by• väèší ako tieto hodnoty pre
0,01 m 3,
0,1 m3,
1,0 m 3,
10,0 m3.“.

8. V prílohe è. 16 druhej èasti deviaty bod znie:
„9.

Teplomery používané na urèovanie koncentrácie liehu

9.1

Teplomery zabudované do liehomerov na meranie koncentrácie liehu
Ak meradlo používané na meranie koncentrácie liehu patrí do 2. alebo 3. triedy presnosti, môže ma• zabudovaný sklený ortu•ový teplomer.

9.1.1

Teplomer musí ma• dieliky stupnice 0,1 °C, 0,2 °C alebo 0,5 °C. Nemusí ma• vyznaèenú hodnotu 0 °C.

9.1.2

Najmenšia dåžka dielika je
0,8 mm pri teplomere graduovanom na 0,1 °C a 0,2 °C,
1,0 mm pri teplomere graduovanom na 0,5 °C.

9.1.3

Hrúbka èiar nesmie by• väèšia ako 1/5 dåžky dielika.

9.1.4

Najväèšia dovolená chyba, kladná alebo záporná, je
0,10 °C pri teplomere graduovanom na 0,1 °C,
0,20 °C pri teplomere graduovanom na 0,2 °C alebo 0,5 °C.

9.1.5

Pri prvotnom overovaní chyba zabudovaného teplomera musí by• urèená aspoò v troch bodoch v rozsahu
stupnice.
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9.2

Teplomery nezabudované do liehomerov na meranie koncentrácie liehu

9.2.1

Ak meradlo používané na meranie koncentrácie liehu patrí do 1. triedy presnosti, pripojený teplomer musí
by•
a) kovový odporový merajúci teplotu roztoku vody a liehu s najväèšou dovolenou chybou ±0,10 °C alebo
b) sklený ortu•ový graduovaný na 0,1 °C alebo 0,5 °C.
Ortu•ový teplomer musí ma• vyznaèenú hodnotu 0 °C, najmenšiu dåžku dielika 0,8 mm a hrúbka èiar nesmie
by• väèšia ako 1/5 dåžky dielika.
Najväèšia dovolená chyba, kladná alebo záporná, je jeden dielik stupnice.

9.2.2

Ak meradlo na meranie koncentrácie liehu patrí do 2. alebo 3. triedy presnosti, pripojený teplomer musí by•
sklený ortu•ový.

9.2.2.1 Teplomer musí ma• dieliky stupnice 0,1 °C, 0,2 °C alebo 0,5 °C. Musí ma• vyznaèenú hodnotu 0 °C.
9.2.2.2 Najmenšia dåžka dielika je
0,8 mm pri teplomere graduovanom na 0,1 °C a 0,2 °C,
1,0 mm pri teplomere graduovanom na 0,5 °C.
9.2.2.3 Hrúbka èiar na stupnici nesmie by• väèšia ako 1/5 dåžky dielika.
9.2.2.4 Najväèšia dovolená chyba je
±0,10 °C pri teplomere graduovanom na 0,1 °C,
±0,20 °C pri teplomere graduovanom na 0,2 °C alebo 0,5 °C.“.
Èl. II
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. júla 2004.

Dušan Podhorský v. r.
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362
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 1. júna 2004 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupòa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupòa na rok 2004 z 25. marca 2004 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávate¾ov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupòa na rok 2004 z 29. marca 2004 uzavretá medzi Slovenským odborovým
zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb
a
Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupòa na roky 2004 – 2006 z 31. marca 2004 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
4. Kolektívna zmluva vyššieho stupòa na rok 2004 zo 7. apríla 2004 pre odvetvie vodární a kanalizácií v Slovenskej
republike uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoloèností
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
5. Kolektívna zmluva vyššieho stupòa na roky 2004 – 2005 z 31. mája 2004 uzavretá medzi Odborovým zväzom
METALURG
a
Zväzom zlievarní a kováèní Slovenska.
6. Dodatok è. 2 z 24. februára 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na rok 2002 z 26. júna 2002 uzavretej
medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Zväzom výrobcov hrozna a vína na Slovensku.
7. Dodatok è. 2 z 12. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2002 – 2004 z 26. júna 2002
uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom hutníctva, •ažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
8. Dodatok è. 3 z 31. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2002 – 2004 zo 14. februára 2002
uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
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a
Slovenským mliekarenským zväzom.
9. Dodatok è. 3 z 31. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2002 – 2004 z 30. mája 2002
uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
10. Dodatok è. 3 z 15. apríla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2002 – 2004 zo 14. mája 2002
uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Podnikate¾ským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.
11. Dodatok è. 2 z 23. apríla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002
uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Zväzom zamestnávate¾ov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.
12. Dodatok è. 3 z 29. apríla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2002 – 2004 zo 4. apríla 2002
uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, •ažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.







   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




