


     


      


         




          



442

Z Á  K O N

z 30. júna 2004

o súk rom ných ve te ri nár nych le ká roch, o Ko mo re ve te ri nár nych le ká rov
Slo ven skej re pub li ky a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej

sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je
a) pod mien ky a spô sob vy ko ná va nia súk rom ných od -

bor ných ve te ri nár nych čin nos tí a slu žieb (ïa lej len
„súk rom né ve te ri nár ne čin nos ti“) súk rom ný mi ve te -
ri nár ny mi le kár mi,

b) prá va a po vin nos ti súk rom ných ve te ri nár nych le ká -
rov,

c) pos ta ve nie a úlo hy Ko mo ry ve te ri nár nych le ká rov
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „ko mo ra“).

§ 2

Pod mien ky a spô sob vy ko ná va nia
súk rom nej ve te ri nár nej čin nos ti

(1) Súk rom né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va�
len súk rom ný ve te ri nár ny le kár, kto rý je re gis tro va ný
v ko mo re, ok rem súk rom ných ve te ri nár nych le ká rov
uve de ných v § 23 ods. 5. 

(2) Za pí sa ním do re gis tra súk rom ných ve te ri nár nych 
le ká rov Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „re gis ter“) ve de -
né ho ko mo rou sa stá va ve te ri nár ny le kár čle nom ko -
mo ry.

(3) Ko mo ra za pí še do re gis tra ve te ri nár ne ho le ká ra,
kto rý 
a) je spô so bi lý na práv ne úko ny,
b) je od bor ne spô so bi lý na vy ko ná va nie súk rom ných

ve te ri nár nych čin nos tí,
c) je bez ú hon ný,
d) zlo žil s¾ub do rúk pre zi den ta ko mo ry,
e) je ob ča nom

1. Slo ven skej re pub li ky, ale bo
2. iné ho člen ské ho štá tu Eu róp skej únie ale bo Eu -

róp ske ho zdru že nia vo¾ né ho ob cho du (ïa lej len
„člen ský štát“), Švaj čiar ska, ale bo

3. tre tej kra ji ny a má po vo le nie na pobyt1) v Slo ven -

skej re pub li ke; tre �ou kra ji nou sa ro zu mie kaž dá
kra ji na, kto rá nie je člen ským štá tom,

f) nie je v štát no za mes tna nec kom po me re, v pra cov -
nom po me re ale bo v inom ob dob nom pra cov nom
vz�a hu, ale bo ne vy ko ná va inú zá rob ko vú čin nos�
v ob las ti ve te ri nár nej sta rost li vos ti ok rem pe da go -
gic kej, pub li cis tic kej, li te rár nej a ve dec kej.

(4) Od bor ne spô so bi lým na vy ko ná va nie súk rom -
ných ve te ri nár nych čin nos tí je ten ve te ri nár ny le kár,
kto rý spĺ ňa pod mien ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su.2)

(5) Za bez ú hon né ho pod ¾a toh to zá ko na sa po va žu je
ten, kto ne bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný
trest ný čin ale bo za trest ný čin z ne dban li vos ti spá cha -
ný pri pos ky to va ní ve te ri nár nej sta rost li vos ti. Bez ú -
hon nos� sa pre u ka zu je vý pi som z re gis tra tres tov nie
star ším ako tri me sia ce ale bo iným ob dob ným do kla -
dom vy da ným prí sluš ným or gá nom v člen skom štá te
pô vo du ale bo člen skom štá te, z kto ré ho ve te ri nár ny le -
kár pri chá dza, po tvr dzu jú cim bez ú hon nos�, nie star -
ším ako tri me sia ce.

§ 3

Re gis ter

(1) Re gis ter je sú hrn úda jov o súk rom ných ve te ri nár -
nych le ká roch, kto rý ob sa hu je meno, priez vis ko, ti tul,
údaj o po by te, naj vy ššom do siah nu tom vzde la ní, zís ka -
ných špe cia li zá ciách a úda je o do te raj šej pra xi. 

(2) Kaž dý má prá vo na hliad nu� do re gis tra a má prá -
vo na vy ho to ve nie jeho vý pi su v sú la de s oso bit ným
pred pi som.3) Na spra cú va nie úda jov v re gis tri sa vz�a -
hu jú usta no ve nia oso bit né ho pred pi su.3)

(3) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) je opráv ne né bez plat -
ne zís ka va� úda je z re gis tra pot reb né na úče ly šta tis tic -
kých zis �o va ní pod ¾a oso bit né ho pred pi su.4)

(4) Čle no via or gá nov ko mo ry a jej za mest nan ci sú po -
vin ní za cho vá va� ml čan li vos� o úda joch o súk rom ných
ve te ri nár nych le ká roch, o kto rých sa doz ve de li v sú vis -
los ti s ve de ním re gis tra.
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1) Zá kon č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) § 10a zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 472/2003 Z. z.
3) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov v zne ní zá ko na č. 602/2003 Z. z.
4) Zá kon č. 540/2001 Z. z. o štát nej šta tis ti ke v zne ní zá ko na č. 215/2004 Z. z.



§ 4

(1) Ko mo ra za pí še ve te ri nár ne ho le ká ra, kto rý spĺ ňa
pod mien ky uve de né v § 2 ods. 3 do re gis tra do troch
me sia cov odo dňa do ru če nia pí som nej žia dos ti; usta -
no ve nie od se ku 5 tým nie je dotk nu té.

(2) O zá pi se pod ¾a od se ku 1 vydá ko mo ra po tvr de nie
naj ne skôr do 30 dní odo dňa zá pi su do re gis tra.

(3) Žia dos� o zá pis do re gis tra (ïa lej len „žia dos�“)
musí ob sa ho va�
a) meno, priez vis ko, ti tul, 
b) údaj o štát nom ob čian stve a údaj o po by te,
c) úda je o od bor nej spô so bi los ti,
d) mies to a síd lo vy ko ná va nia súk rom ných ve te ri nár -

nych čin nos tí.

(4) K žia dos ti sa pri lo žia
a) do kla dy pre u ka zu jú ce úda je uve de né v od se ku 3

písm. b) až d) a do klad o zís ka ní ti tu lu,
b) do klad o bez ú hon nos ti pod ¾a § 2 ods. 5.

(5) Ak ko mo ra zís ka zá važ né in for má cie o sku toč nos -
tiach, ku kto rým do šlo mimo úze mia Slo ven skej re pub -
li ky a kto ré môžu ovplyv ni� za ča tie vý ko nu súk rom -
ných ve te ri nár nych čin nos tí na úze mí Slo ven skej
re pub li ky, ozná mi ich prí sluš né mu or gá nu člen ské ho
štá tu pô vo du ale bo prí sluš né mu or gá nu člen ské ho štá -
tu, z kto ré ho ve te ri nár ny le kár pri chá dza so žia dos �ou
o ich pre šet re nie; le ho ta pod ¾a od se ku 1 ne ply nie až do
zís ka nia vý sled ku pre šet re nia od prí sluš né ho or gá nu
člen ské ho štá tu. Ko mo ra zvá ži vý sle dok vy šet re nia pri
zá pi se do re gis tra. 

§ 5

Od miet nu tie zá pi su do re gis tra

(1) Ko mo ra od miet ne za pí sa� do re gis tra ve te ri nár ne -
ho le ká ra, ak ne spĺ ňa pod mien ky uve de né v § 2 ods. 3.

(2) O od miet nu tí zá pi su do re gis tra pod ¾a od se ku 1
vydá pre zí dium ko mo ry (§ 17) roz hod nu tie do 30 dní
odo dňa do ru če nia žia dos ti o zá pis do re gis tra.

(3) Pro ti roz hod nu tiu pod ¾a od se ku 2 môže ve te ri nár -
ny le kár poda� od vo la nie do zor nej ko mi sii. 

§ 6

Osved če nie na vy ko ná va nie
súk rom nej ve te ri nár nej čin nos ti

(1) Tomu, kto zlo žil s¾ub súk rom né ho ve te ri nár ne ho
le ká ra a bol za pí sa ný do re gis tra, vydá ko mo ra osved če -
nie na vy ko ná va nie súk rom nej ve te ri nár nej čin nos ti
(ïa lej len „osved če nie“).

(2) Osved če nie ob sa hu je úda je uve de né v § 4 ods. 3.

(3) S¾ub sa skla dá do rúk pre zi den ta ko mo ry v tom to
zne ní:

„S¾u bu jem na svo ju čes�, že súk rom nú ve te ri nár nu
čin nos� bu dem vy ko ná va� sve do mi to, čest ne a bu dem
pri nej do dr žia va� Ús ta vu Slo ven skej re pub li ky, ústav -
né zá ko ny, zá ko ny a ostat né vše obec ne zá väz né práv ne

pred pi sy a vnú tor né pred pi sy ko mo ry, vy stu po va� dôs -
toj ne a riad ne pl ni� svo je po vin nos ti.“.

(4) Osved če nie ko mo ra zme ní, ak sa zme ni li pod -
mien ky, na kto rých zá kla de bolo vy da né. Ak súk rom ný
ve te ri nár ny le kár pre stal spĺ ňa� pod mien ky uve de né
v § 2 ods. 3, ko mo ra ho vy čiark ne z re gis tra a osved če -
nie od ní me; osved če nie tým strá ca plat nos�. Ten, komu 
bolo od ňa té osved če nie, je po vin ný odo vzda� ho ko mo re 
do de sia tich dní od do ru če nia roz hod nu tia o od ňa tí
osved če nia.

§ 7

Vy čiar knu tie z re gis tra

(1) Ko mo ra vy čiark ne z re gis tra toho,
a) kto zo mrel ale bo bol vy hlá se ný za mŕt ve ho,
b) kto bol po zba ve ný spô so bi los ti na práv ne úko ny ale bo

koho spô so bi los� na práv ne úko ny bola ob me dze ná, 
c) kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný trest ný

čin ale bo trest ný čin z ne dban li vos ti sú vi sia ci s  po -
skytovaním ve te ri nár nej sta rost li vos ti,

d) kto pí som ne po žia dal o vy čiar knu tie z re gis tra,
e) o kom sa do da toč ne zis tí, že ne spĺ ňa nie ktorú z pod -

mie nok uve de ných v § 2 ods. 3,
f) komu bolo prá vo plat ne ulo že né dis cip li nár ne opat -

re nie vy čiar knu tie z re gis tra, a to na dobu ur če nú
v roz hod nu tí o ulo že ní dis cip li nár ne ho opat re nia.

(2) O vy čiar knu tí z re gis tra pod ¾a od se ku 1 vydá ko -
mo ra roz hod nu tie do 30 dní odo dňa, keï sa doz ve de la
o sku toč nos tiach uve de ných v od se ku 1, ak ne jde o vy -
čiar knu tie z re gis tra pod ¾a od se ku 1 písm. a).

(3) Pro ti roz hod nu tiu o vy čiar knu tí z re gis tra môže
súk rom ný ve te ri nár ny le kár poda� od vo la nie do zor nej
ko mi sii.

§ 8

Po za sta ve nie re gis trá cie

(1) Ko mo ra môže roz hod nu tím po za sta vi� re gis trá ciu
tomu,
a) pro ti komu bola po da ná ob ža lo ba pre úmy sel ný

trest ný čin ale bo trest ný čin z ne dban li vos ti sú vi sia -
ci s vy ko ná va ním súk rom nej ve te ri nár nej čin nos ti,
a to až do prá vo plat né ho skon če nia veci,

b) pro ti komu sa za ča lo ko na nie o po zba ve nie spô so bi -
los ti na práv ne úko ny ale bo ob me dze nie jeho spô so -
bi los ti na práv ne úko ny, a to až do prá vo plat né ho
skon če nia ko na nia,

c) kto vy ko ná va od bor né ve te ri nár ne čin nos ti v roz po re 
s tým to zá ko nom ale bo oso bit ným pred pi som,5)

d) komu vzni kol štát no za mes tna nec ký po mer, pra cov -
nop ráv ny po mer ale bo iný ob dob ný pra cov ný vz�ah,
ak sú čas �ou pl ne nia po vin nos tí z neho vy plý va jú -
cich je pos ky to va nie ve te ri nár nej sta rost li vos ti.

(2) Ko mo ra po za sta ví re gis trá ciu tomu, kto o to pí -
som ne po žia dal. Sú čas ne s po za sta ve ním re gis trá cie
po za sta ví ko mo ra vy ko na te¾ nos� osved če nia.
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5) Zá kon č. 488/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



Prá va a po vin nos t i  súk rom ných
ve te r i  nár nych le ká rov

§ 9

(1) Súk rom ný ve te ri nár ny le kár pri vy ko ná va ní súk -
rom ných ve te ri nár nych čin nos tí ok rem opráv ne ní uve -
de ných v oso bit nom pred pi se6) je opráv ne ný
a) vy ko ná va� od bor né ve te ri nár ne čin nos ti sám ale bo

spo loč ne s iný mi súk rom ný mi ve te ri nár ny mi le kár -
mi v rám ci zdru že nia,7)

b) za mest ná va� od bor ne spô so bi lých ve te ri nár nych le -
ká rov, kto rých dip lo my, cer ti fi ká ty ale bo iné do kla dy 
o vzde la ní boli uzna né ko mo rou, ab sol ven tov stred -
ných od bor ných škôl ve te ri nár ne ho za me ra nia ale bo 
iné oso by, kto rých čin nos� je pot reb ná pre riad ny vý -
kon súk rom ných ve te ri nár nych čin nos tí,

c) ne cha� sa za stú pi� iným súk rom ným ve te ri nár nym
le ká rom,

d) vo li� a by� vo le ný do or gá nov ko mo ry,
e) vy u ží va� me di cín ske, práv ne a eko no mic ké po ra den -

stvo ko mo ry v sú vis los ti s vý ko nom súk rom ných ve -
te ri nár nych čin nos tí,

f) po žia da� ko mo ru o sprost red ko va nie za stu po va nia
v ko na ní pred súd mi ale bo pred or gán mi štát nej
sprá vy a územ nej samo sprá vy v sú vis los ti s vý ko -
nom súk rom ných ve te ri nár nych čin nos tí,

g) zú čas tňo va� sa na vzde lá va cích ak ti vi tách ko mo ry.

(2) Súk rom ný ve te ri nár ny le kár ok rem po vin nos tí
uve de ných v oso bit nom predpise6) je po vin ný
a) vy ko ná va� súk rom nú ve te ri nár nu čin nos� od bor ne,

v sú la de so zá sa da mi eti ky, kto ré vydá ko mo ra,
b) do dr žia va� vnú tor né pred pi sy ko mo ry,
c) vies� evi den ciu o vy ko ná va ní súk rom ných ve te ri nár -

nych čin nos tí,
d) ozná mi� zme ny úda jov uve de ných v re gis tri do 30

dní odo dňa ich zme ny,
e) pla ti� člen ský prí spe vok,
f) od bor ne sa vzde lá va� v le ho tách a spô so bom ur če -

ným ko mo rou,
g) po is ti� sa pre prí pad zod po ved nos ti za ško du z vý ko -

nu po vo la nia,
h) ozná mi� ko mo re kaž dú zme nu pod mie nok, za kto -

rých bolo vy da né osved če nie,
i) chrá ni� zá uj my ob jed ná va te ¾a ve te ri nár nych čin -

nos tí a upo zor ni� ho na zrej mé dô sled ky po ru še nia
po vin nos tí ulo že ných or gán mi štát nej sprá vy vo ve -
te ri nár nej ob las ti,8)

j) uplat ňo va� všet ky pros tried ky a me tó dy zod po ve da -
jú ce sú čas né mu sta vu ve te ri nár nej me di cí ny a tech -
ni ky,

k) dr ža� prí ruč nú le kár nič ku na za bez pe če nie vý ko nu
súk rom nej ve te ri nár nej čin nos ti,

l) dr ža� vlast nú zá so bu lie kov na za bez pe če nie vý ko nu
súk rom nej ve te ri nár nej čin nos ti,

m) pred lo ži� na po žia da nie čle nov do zor nej ko mi sie do -

ku men tá ciu o vy ko ná va ní súk rom nej ve te ri nár nej
čin nos ti a poda� po ža do va né vy svet le nia.

(3) Súk rom ný ve te ri nár ny le kár je ïa lej po vin ný ma�
tech nic ké vy ba ve nie umož ňu jú ce pos ky to va nie súk -
rom nej ve te ri nár nej čin nos ti pod ¾a dru hov tej to čin -
nos ti. Mi ni mál ne tech nic ké vy ba ve nie pod ¾a dru hu čin -
nos ti usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis,
kto rý vydá mi nis ter stvo.

§ 10

(1) Súk rom ný ve te ri nár ny le kár je opráv ne ný od miet -
nu� vy ko na nie súk rom nej ve te ri nár nej čin nos ti, 
a) ak ne jde o pos kyt nu tie pr vej po mo ci,
b) ak ne jde o pos kyt nu tie ve te ri nár nej sta rost li vos ti pri 

po do zre ní z ná ka zy ale bo iné ho hro mad né ho ocho re -
nia zvie ra �a ale bo z ocho re nia zvie rat, kto ré môže
spô so bi� ško du,

c) v čase, v kto rom vy ko ná va čin nos� uve de nú v pís -
menách a) a b) u iné ho ob jed ná va te ¾a.

(2) Ak súk rom ný ve te ri nár ny le kár od miet ne pos kyt -
nu tie súk rom nej ve te ri nár nej čin nos ti, ko mo ra na žia -
dos� toho, komu bolo pos kyt nu tie tej to čin nos ti od -
miet nu té, určí iné ho súk rom né ho ve te ri nár ne ho le ká ra 
na vy ko na nie súk rom nej ve te ri nár nej čin nos ti.

Ko mo ra

§ 11

(1) Ko mo ra je samo správ na sta vov ská or ga ni zá cia,
kto rá zdru žu je súk rom ných ve te ri nár nych le ká rov vy -
ko ná va jú cich súk rom né ve te ri nár ne čin nos ti na zá kla -
de zá pi su do re gis tra.

(2) Ko mo ra je práv nic ká oso ba so síd lom v Bra ti sla ve.

(3) Ko mo ra si môže zria di� re gio nál ne ko mo ry súk -
rom ných ve te ri nár nych le ká rov (ïa lej len „re gio nál na
ko mo ra“) ako or ga ni zač né zlož ky. 

(4) Člen ko mo ry je sú čas ne čle nom re gio nál nej ko mo -
ry pod ¾a územ nej pôsobnosti9) síd la vy ko ná va nia súk -
rom nej ve te ri nár nej čin nos ti.

§ 12

(1) Ko mo ra plní tie to zá klad né úlo hy:
a) vy jad ru je sa k pod mien kam po ža do va ným na vý kon

od bor ných ve te ri nár nych čin nos tí, 
b) vy dá va osved če nia,
c) ve die re gis ter a vy ko ná va v ňom zá pi sy,
d) vy dá va sta no vy a ostat né vnú tor né pred pi sy,
e) rie ši s�až nos ti na vý kon po vo la nia svo jich čle nov,
f) vy dá va sta no vi ská k od bor ným prob lé mom pos ky to -

va nia ve te ri nár nej sta rost li vos ti, k vý skumu, ve te ri -
nár ne mu škol stvu a k iným čin nos tiam sú vi sia cim
s ve te ri nár nou prob le ma ti kou,
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6) § 12 zá ko na č. 488/2002 Z. z. v zne ní zá ko na  č. 472/2003 Z. z.
7) § 829 až 841 zá ko na č. 40/1964 Zb. Ob čian sky zá kon ník v zne ní ne skor ších pred pi sov.
8) § 4 ods. 1 zá ko na č. 488/2002 Z. z.   
9) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 221/1996 Z. z. o územ nom a správ nom uspo ria da ní Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor -

ších pred pi sov.



g) po su dzu je a na vr hu je opat re nia v ob las ti vý cho vy
a vzde lá va nia na ško lách ve te ri nár ne ho za me ra nia,

h) pre sa dzu je a chrá ni prá va a sta vov ské, so ciál ne
a hos po dár ske zá uj my svo jich čle nov,

i) pri spie va k zvy šo va niu od bor nej úrov ne ve te ri nár nej 
sta rost li vos ti,

j) uzná va do kla dy o od bor nej spô so bi los ti a do kla dy
o bez ú hon nos ti vy da né ve te ri nár ne mu le ká ro vi
v člen skom štá te pô vo du ale bo v člen skom štá te,
z kto ré ho pri chá dza (§ 2 ods. 5),

k) vy dá va po tvr de nia o vý ko ne od bor ných ve te ri nár -
nych čin nos tí na úze mí Slo ven skej re pub li ky pre prí -
sluš né or gá ny člen ských štá tov Eu róp ske ho hos po -
dár ske ho prie sto ru na úče ly vý ko nu ve te ri nár nej
čin nos ti v inom člen skom štá te Eu róp ske ho hos po -
dár ske ho prie sto ru; po tvr de nie osved ču je, že ve te ri -
nár ny le kár na úze mí Slo ven skej re pub li ky vy ko ná -
val od bor né ve te ri nár ne čin nos ti naj me nej tri roky
v po sled ných pia tich ro koch pred vy da ním po tvr de -
nia,

l) vy dá va po tvr de nia o ulo že ných ale bo ve de ných dis -
cip li nár nych opat re niach na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky pre prí sluš né or gá ny člen ských štá tov Eu -
róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru na úče ly vý ko nu
ve te ri nár nej čin nos ti v inom člen skom štá te Eu róp -
ske ho hos po dár ske ho prie sto ru; po tvr de nie osved -
ču je, že ve te ri nár ne mu le ká ro vi bolo po čas vý ko nu
od bor ných ve te ri nár nych čin nos tí ulo že né dis cip li -
nár ne opat re nie, ale bo že je voči nemu ve de né dis -
cip li nár ne ko na nie,

m) ve die zoz nam ozná me ní po da ných ob čan mi člen ské -
ho štá tu o do čas nom a prí le ži tost nom pos ky to va ní
jed not li vých súk rom ných ve te ri nár nych čin nos tí na
úze mí Slo ven skej re pub li ky (§ 23 ods. 5),

n) po su dzu je a kon tro lu je vý kon súk rom ných ve te ri -
nár nych čin nos tí, 

o) po die¾a sa na prí pra ve vše obec ne zá väz ných práv -
nych pred pi sov tý ka jú cich sa ve te ri nár nej sta rost li -
vos ti.

(2) Ko mo ra ïa lej
a) pre ve ru je pl ne nie pod mie nok na vy ko ná va nie súk -

rom ných ve te ri nár nych čin nos tí svo jimi člen mi a na
člen stvo v ko mo re,

b) pos ky tu je svo jim čle nom a ïal ším oso bám, kto ré
majú zá u jem o vy ko ná va nie od bor nej ve te ri nár nej
čin nos ti po ra den ské a kon zul tač né služ by o tých to
čin nos tiach,

c) dbá o udr žia va nie a zvy šo va nie od bor nej spô so bi los -
ti svo jich čle nov,

d) môže zria ïo va� pod por né fon dy pre svo jich čle nov,
e) môže pri spie va� čle nom ko mo ry na úhra du ná kla dov 

spo je ných s do ško ¾o va ním ve te ri nár nych le ká rov,
f) spro stred kú va v prí pa de pot re by za stu po va nie v ko -

na ní pred súd mi, or gán mi štát nej sprá vy, územ nej
samo sprá vy vo ve ciach sú vi sia cich s vy ko ná va ním
súk rom ných ve te ri nár nych čin nos tí,

g) rie ši pod nety, s�až nos ti a ná vr hy čle nov ko mo ry,
h) po die¾a sa na ïal šom vzde lá va ní čle nov ko mo ry,
i) spo lu pra cu je a vy mie ňa si skú se nos ti s iný mi or gán -

mi a s pro fes ijný mi in šti tú cia mi v za hra ni čí zdru žu -
jú ci mi súk rom ných ve te ri nár nych le ká rov.

§ 13

(1) Ko mo ra pri pl ne ní svo jich úloh spo lu pra cu je s prí -
sluš ný mi štát ny mi or gán mi a zá uj mo vý mi zdru že nia mi 
pri pl ne ní opat re ní na úse ku ve te ri nár nej sta rost li vos ti
vrá ta ne vzde lá va nia v ob las ti ve te ri nár nej sta rost li vos -
ti.

(2) Ko mo ra pos ky tu je v roz sa hu svo jej pô sob nos ti sú -
čin nos� or gá nom štát nej sprá vy vo ve te ri nár nej ob las -
ti.8)

§ 14

Hos po dá re nie a ma je tok ko mo ry

(1) Ma je tok ko mo ry tvo ria hnu te¾ né veci a ne hnu te¾ -
né veci, kto ré sú vo vlast níc tve ko mo ry. Príj mom ko mo -
ry sú príj my z člen ských prí spev kov, príj my z vlast nej
hos po dár skej čin nos ti, vý no sy z po kút a dary.

(2) Ko mo ra samo stat ne spra vu je svoj ma je tok a hos -
po dá ri pod ¾a svoj ho plá nu hos po dá re nia na prí sluš ný
ka len dár ny rok.

(3) Ak plán hos po dá re nia na prí sluš ný ka len dár ny
rok ne bol schvá le ný do 31. de cem bra bež né ho roka,
spra vu je sa hos po dá re nie ko mo ry pro vi zó riom až do
pri ja tia no vé ho plá nu hos po dá re nia.

§ 15

Or gá ny a or ga ni zá cia ko mo ry

(1) Or gán mi ko mo ry sú
a) snem,
b) pre zí dium,
c) do zor ná ko mi sia,
d) dis cip li nár na ko mi sia.

(2) Funk cie v or gá noch ko mo ry sú čest né. Čle nom or -
gá nov pat rí ná hra da pre u ká za ných vý dav kov, kto ré
vznik li pri vý ko ne funk cie pod ¾a oso bit né ho predpisu10) 
a ná hra da za stra tu času; výš ku ná hra dy za stra tu
času ur ču je snem ko mo ry.

(3) Po dro bnos ti o or ga ni zá cii a or gá noch ko mo ry
upra via vnú tor né pred pi sy ko mo ry. Vnú tor né pred pi sy
ko mo ry upra via
a) spô so by ove ro va nia spl ne nia pod mie nok uve de ných

v § 2 ods. 3,
b) spô sob ve de nia re gis tra,
c) po dro bnos ti o dis cip li nár nom ko na ní a spô so be jeho 

vy ko na nia,
d) po dro bnos ti o do ru čo va ní roz hod nu tí ko mo ry,
e) zá sa dy eti ky súk rom né ho ve te ri nár ne ho le ká ra.

§ 16

Snem

(1) Naj vy šším or gá nom ko mo ry je snem. Prá vo zú -
čast ni� sa na ro ko va ní sne mu majú vše tci čle no via ko -
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mo ry osob ne ale bo pros tred níc tvom pí som ne spl no -
moc ne né ho iné ho čle na ko mo ry.

(2) Pre zí dium zvo lá va snem spra vid la raz za rok. Pre -
zí dium je po vin né zvo la� snem, ak o to pí som ne po žia da
naj me nej jed na tre ti na čle nov ko mo ry ale bo do zor ná
ko mi sia, a to naj ne skôr do dvoch me sia cov odo dňa do -
ru če nia žia dos ti.

(3) Snem je schop ný uzná ša� sa, ak je v čase hla so va -
nia prí tom ná väč ši na všet kých čle nov ko mo ry. Na plat -
né uzne se nie je pot reb ný sú hlas väč ši ny prí tom ných
čle nov ko mo ry. Ak snem nie je uzná ša nias chop ný, jeho 
za sad nu tie sa pre ru ší na jed nu ho di nu. Po uply nu tí tej -
to doby je snem uzná ša nias chop ný s poč tom prí tom -
ných čle nov ko mo ry. 

(4) Snem roz ho du je o zá klad ných otáz kach ko mo ry,
naj mä
a) ur ču je po čet čle nov pre zí dia, do zor nej ko mi sie a dis -

cip li nár nej ko mi sie,
b) volí taj nou vo¾ bou na tri roky z čle nov ko mo ry pre zi -

den ta, vi ce pre zi den ta a ostat ných čle nov pre zí dia,
čle nov do zor nej ko mi sie a dis cip li nár nej ko mi sie;
rov na kým spô so bom ich môže od vo la� z funk cie,

c) schva ¾u je vnú tor né pred pi sy ko mo ry, 
d) schva ¾u je plán hos po dá re nia ko mo ry,
e) schva ¾u je výš ku roč né ho prí spev ku čle nov na čin -

nos� ko mo ry,
f) môže zru ši� ale bo me ni� roz hod nu tie pre zí dia,
g) môže roz hod nú� o prí spev ku čle nov do pod por né ho

fon du [§ 12 ods. 2 písm. d)], naj mä o prí spev ku ur če -
nom na so ciál nu a inú po moc svo jim čle nom,

h) schva ¾u je výš ku ná hra dy za stra tu času spo je nú
s vý ko nom funk cie v or gá noch ko mo ry; túto prá vo -
moc môže de le go va� na pre zí dium ko mo ry,

i) zria ïu je, zlu ču je a roz de ¾u je re gio nál ne ko mo ry,
j) uzná ša sa v ïal ších ve ciach, kto ré si vy hra dí.

§ 17

Pre zí dium 

(1) Pre zí dium ria di čin nos� ko mo ry me dzi za sad nu -
tia mi sne mu. Roz ho du je o všet kých ve ciach, ak nie sú
vy hra de né iným or gá nom ko mo ry. Pre zí dium má naj -
me nej pä� čle nov. Člen stvo v pre zí diu je ne zlu či te¾ né
s člen stvom v do zor nej ko mi sii a dis cip li nár nej ko mi sii.

(2) Pre zí dium naj mä
a) plní uzne se nia sne mu,
b) ve die re gis ter a vy dá va roz hod nu tia o zá pi se do re -

gis tra, 
c) vy dá va a od ní ma osved če nia a po za sta vu je mož nos�

vy ko ná va� súk rom né ve te ri nár ne čin nos ti,
d) hos po dá ri s ma jet kom ko mo ry,
e) pri jí ma za mest nan cov ko mo ry,
f) in for mu je čle nov ko mo ry o čin nos ti ko mo ry.

(3) Funk čné ob do bie čle nov pre zí dia je tri roky. Pre zí -
dium sa schá dza spra vid la raz za me siac. Pre zí dium
roz ho du je väč ši nou hla sov prí tom ných čle nov ko mo ry.

(4) Pre zi dent pre zí dia je zá ro veň pre zi den tom ko mo ry 
(ïa lej len „pre zi dent“). Pre zi dent je šta tu tár ny or gán
ko mo ry. Pre zi dent 
a) za stu pu je a koná za ko mo ru na vo nok,

b) vy ko ná va ne od klad né roz hod nu tie v čase me dzi za -
sad nu tia mi pre zí dia,

c) zvo lá va a ve die za sad nu tia pre zí dia ko mo ry,
d) ria di za mest nan cov ko mo ry.

(5) Pre zi den ta v čase ne prí tom nos ti za stu pu je v roz -
sa hu jeho práv a po vin nos tí vi ce pre zi dent ko mo ry. Pre -
zi dent ko mo ry môže po ve ri� vi ce pre zi den ta ko mo ry ale -
bo iné ho čle na pre zí dia aj v iných prí pa doch, aby ho
za stu po val v roz sa hu jeho práv a po vin nos tí.

§ 18

Do zor ná ko mi sia

(1) Do zor ná ko mi sia
a) kon tro lu je pl ne nie uzne se ní sne mu a čin nos� pre zí -

dia; na ten to účel musí by� čle nom do zor nej ko mi sie
umož ne ný prí stup ku všet kým do kla dom ko mo ry,

b) kon tro lu je hos po dá re nie ko mo ry,
c) pre šet ru je s�až nos ti a pre ro kú va upo zor ne nia a po -

znat ky or gá nov štát nej sprá vy vo ve te ri nár nej ob las ti
o vý ko ne súk rom ných ve te ri nár nych čin nos tí člen mi
ko mo ry,

d) volí zo svo jich čle nov pred se du do zor nej ko mi sie,
kto rý ria di jej čin nos�; pred se da do zor nej ko mi sie sa
zú čas tňu je na ro ko va niach pre zí dia,

e) má prá vo po za sta vi� roz hod nu tie pre zí dia ko mo ry,
ak je v roz po re so vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi
pred pis mi a vnú tor ný mi pred pis mi ko mo ry,

f) roz ho du je o od vo la niach pro ti roz hod nu tiam o od -
miet nu tí zá pi su do re gis tra.

(2) Do zor ná ko mi sia má naj me nej se dem čle nov.
Člen stvo v do zor nej ko mi sii je ne zlu či te¾ né s člen stvom
v pre zí diu a člen stvom v dis cip li nár nej ko mi sii.

§ 19

Dis cip li nár na ko mi sia

(1) Dis cip li nár na ko mi sia
a) pre ro kú va po ru še nie pl ne nia po vin nos tí usta no ve -

ných tým to zá ko nom,
b) volí si zo svo jich čle nov pred se du ko mi sie; pred se da

dis cip li nár nej ko mi sie sa zú čas tňu je na za sad nu tí
pre zí dia.

(2) Dis cip li nár na ko mi sia má naj me nej se dem čle -
nov. Člen stvo v dis cip li nár nej ko mi sii je ne zlu či te¾ né
s člen stvom v pre zí diu a člen stvom v do zor nej ko mi sii.
Čin nos� dis cip li nár nej ko mi sie ria di pred se da ko mi sie,
kto rý vy me nú va pred se du a čle nov dis cip li nár ne ho se -
ná tu z čle nov dis cip li nár nej ko mi sie.

§ 20

Or gá ny re gio nál nej ko mo ry a jej úlo hy

(1) Re gio nál na ko mo ra má tie to or gá ny:
a) re gio nál ne zhro maž de nie,
b) pre zí dium re gio nál nej ko mo ry.

(2) Re gio nál ne zhro maž de nie je naj vy šším or gá nom
re gio nál nej ko mo ry. Na jeho zvo lá va nie a ro ko va nie sa
pri me ra ne vz�a hu je usta no ve nie § 16.

(3) Pre zí dium re gio nál nej ko mo ry má naj me nej troch
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čle nov. Funk čné ob do bie čle nov pre zí dia je tri roky.
Pred se da pre zí dia je zá ro veň pre zi den tom re gio nál nej
ko mo ry. Koná za re gio nál nu ko mo ru na vo nok.

(4) Re gio nál ne zhro maž de nie sa zvo lá va vždy po sne -
me ko mo ry (§ 16), na kto rom boli usta no ve ní noví čle -
no via or gá nov re gio nál nej ko mo ry a zvo lí čle nov pre zí -
dia re gio nál nej ko mo ry.

(5) Re gio nál na ko mo ra plní naj mä tie to úlo hy:
a) ve die re gis ter súk rom ných ve te ri nár nych le ká rov

pod ¾a svo jej územ nej pô sob nos ti,
b) spo lu pra cu je s ko mo rou pri pre ve ro va ní pl ne nia

pod mie nok na vy ko ná va nie súk rom ných ve te ri nár -
nych čin nos tí,

c) spo lu pra cu je s re gio nál nou ve te ri nár nou a po tra vi -
no vou sprá vou pri pl ne ní úloh v ob las ti ve te ri nár nej
sta rost li vos ti,

d) môže za bez pe čo va� ïal šie vzde lá va nie čle nov re gio -
nál nej ko mo ry.

§ 21

Dis cip li nár ne opat re nia

(1) Dis cip li nár nym pre vi ne ním čle na ko mo ry je po ru -
še nie po vin nos tí, kto ré usta no vil ten to zá kon, ale bo po -
ru še nie zá sad eti ky súk rom né ho ve te ri nár ne ho le ká ra,
ak ne jde o trest ný čin.

(2) Za po ru še nie po vin nos tí uve de ných v § 9 ods. 2 a 3 
a zá sad eti ky súk rom né ho ve te ri nár ne ho le ká ra mož no
čle no vi ko mo ry ulo ži� nie ktoré z tých to dis cip li nár nych
opat re ní:
a) pí som né na po me nu tie,
b) po ku tu až do výš ky 30 000 Sk,
c) vy čiar knu tie z re gis tra až na dobu pä� ro kov.

(3) Pri uk la da ní dis cip li nár ne ho opat re nia sa pri hlia -
da na po va hu po ru še nej po vin nos ti, spô sob ko na nia
ale bo opo me nu tia, mie ru za vi ne nia a opa ko va né dis -
cip li nár ne pre vi ne nie ale bo inú pri �a žu jú cu okol nos�. 

(4) Vý no sy z po kút sú príj mom ko mo ry.

§ 22

Dis cip li nár ne ko na nie

(1) O ulo že ní dis cip li nár ne ho opat re nia roz ho du je
troj člen ný dis cip li nár ny se nát v ko na ní, kto ré sa za čí na 
na ná vrh pred se du do zor nej ko mi sie. Ná vrh mož no
poda� do dvoch me sia cov odo dňa, keï sa pred se da do -
zor nej ko mi sie doz ve del o po ru še ní po vin nos ti ale bo zá -
sad eti ky (§ 21 ods. 1), naj ne skôr však do jed né ho roka
odo dňa, keï k nim do šlo. 

(2) Dis cip li nár ny se nát je po vin ný o veci roz hod nú�
do 30 dní od za čiat ku ko na nia; vo zvláš� zlo ži tých prí -
pa doch do 60 dní od za čiat ku ko na nia. Roz hod nu tie
o ulo že ní dis cip li nár ne ho opat re nia musí by� pí som né
a musí ob sa ho va� vý rok, odô vod ne nie a po u če nie o op -
rav nom pros tried ku.

(3) Pro ti roz hod nu tiu dis cip li nár ne ho se ná tu môže
poda� člen ko mo ry ale bo pred se da do zor nej ko mi sie do
15 dní odo dňa do ru če nia roz hod nu tia od vo la nie pre zí -
diu; od vo la nie má od klad ný úči nok.

(4) O od vo la ní roz ho du je pre zí dium, kto ré na pad nu té 
roz hod nu tie po tvr dí, ale bo zru ší. Ak na pad nu té roz -
hod nu tie zru ší, vrá ti vec dis cip li nár ne mu se ná tu na
nové ko na nie. Dis cip li nár ny se nát je roz hod nu tím pre -
zí dia via za ný.

(5) Roz hod nu tie ko mo ry o dis cip li nár nom opat re ní je
ko neč né; vy ko ná va ho pre zí dium ko mo ry. Ak prá vo -
plat né roz hod nu tie o ulo že ní po ku ty ne bo lo dob ro vo¾ ne 
spl ne né, mož no ho vy ko na� v ko na ní o vý ko ne roz hod -
nu tia pod ¾a oso bit né ho pred pi su.11)

Spo loč né,  pre chod né
a zá ve reč né usta no ve nia 

§ 23

(1) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu jú vše -
obec né pred pi sy o správ nom ko na ní,12) ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

(2) Ko mo ra ve te ri nár nych le ká rov Slo ven skej re pub -
li ky zria de ná pod ¾a do te raj šie ho pred pi su je ko mo rou
pod ¾a toh to zá ko na. Ve te ri nár ne ho le ká ra, kto rý bol
čle nom ko mo ry pod ¾a do te raj šie ho pred pi su, za pí še ko -
mo ra do re gis tra bez žia dos ti a ozná mi mu zá pis do 60
dní od na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na. 

(3) Do te raj šie or gá ny Ko mo ry ve te ri nár nych le ká rov
Slo ven skej re pub li ky sú dňom účin nos ti toh to zá ko na
or gán mi ko mo ry pod ¾a toh to zá ko na. Ich funk čné ob -
do bie sa kon čí uply nu tím doby, na kto rú boli zvo le né
pod ¾a do te raj šie ho pred pi su.

(4) Pra cov nop ráv ne pos ta ve nie za mest nan cov ko mo -
ry sa spra vu je Zá kon ní kom prá ce.

(5) Ve te ri nár ny le kár, ob čan iné ho člen ské ho štá tu,
môže vy ko ná va� na úze mí Slo ven skej re pub li ky ako
hos ti te¾ ské ho štá tu jed not li vé súk rom né ve te ri nár ne
čin nos ti bez osved če nia, len ak ide o pos ky to va nie tej to
čin nos ti do čas ne a prí le ži tost ne; vy ko ná va nie tých to
čin nos tí pí som ne ozná mi ko mo re pred za ča tím ich  po -
skytovania, v odô vod ne ných prí pa doch po za ča tí ich
pos ky to va nia, naj ne skôr však do 30 dní. Odô vod ne -
nos� one skore nia ozná me nia po su dzu je ko mo ra. Ko -
mo ra ve die o ozná me niach chro no lo gic ký zoz nam  po -
d¾a dá tu mu po da nia ozná me nia. Ozná me nie musí
ob sa ho va� 
a) roz sah a ter mín vy ko ná va nia súk rom ných ve te ri -

nár nych čin nos tí,
b) do klad prí sluš né ho or gá nu člen ské ho štá tu o tom,

že oso ba v sú la de s práv nym po riad kom člen ské ho
štá tu vy ko ná va súk rom né ve te ri nár ne čin nos ti, 

c) do kla dy o od bor nej spô so bi los ti pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.2)
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Tie to do kla dy ne smú by� pri pred lo že ní star šie ako
12 me sia cov.

(6) Ak ko mo ra zis tí, že ne jde o vy ko ná va nie súk rom -
ných ve te ri nár nych čin nos tí pod ¾a od se ku 5, ale o vý -
kon súk rom ných ve te ri nár nych čin nos tí v roz sa hu, pre 
kto rý je ne vy hnut ná re gis trá cia, je ve te ri nár ny le kár
po vin ný po žia da� o re gis trá ciu v ko mo re pod ¾a § 3.

(7) Ve te ri nár ny le kár, ob čan iné ho člen ské ho štá tu,
a ve te ri nár ny le kár, ob čan tre tej kra ji ny, kto rí spl ni li
pod mien ky na vy ko ná va nie súk rom ných ve te ri nár -
nych čin nos tí v Slo ven skej re pub li ke, po u ží va jú pro fe -
sij ný ti tul ale bo ozna če nie po vo la nia, kto ré zod po ve dá
to mu to po vo la niu v Slo ven skej re pub li ke.

§ 24

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp skych
spo lo čen stviev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo he.

§ 25

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady
č. 10/1992 Zb. o súk rom ných ve te ri nár nych le ká roch
a o Ko mo re ve te ri nár nych le ká rov Slo ven skej re pub liky 
v zne ní zá ko na č. 337/1998 Z. z.

Čl. II

Zá kon č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti
a o zme ne nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred -
pi sov sa mení a do pĺ ňa tak to:

1.V § 2 pís me no d) znie:
„d) ob cho dom je ob chod so ži vý mi zvie ra ta mi, zá ro doč -

ný mi pro duk tmi, od pad mi ži vo číš ne ho pô vo du, ži vo -
číš ny mi ved ¾aj ší mi pro duk tmi, pro duk tmi ži vo číš ne -
ho pô vo du a ostat ný mi pro duk tmi pod ¾a toh to
zá ko na me dzi člen ský mi štát mi v sú la de s me dzi ná -
rod nou zmlu vou,1a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a znie:
„1a) Člá nok 23 ods. 9 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen -

stva.“.

2. V § 2 písm. e) sa na kon ci do pĺ ňa jú tie to slo vá:
„a Švaj čiar sko“.

3. V § 6 ods. 2 písm. i) tre tí bod znie:
„3. po ku sy vy ko ná va né na zvie ra tách, “.

4. V § 6 ods. 2 písm. v) sa za slo vo „le ká rov“ vkla da jú
slo vá „a ve te ri nár nych tech ni kov“.

5. V § 6 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi x) a y), kto ré
zne jú:

„x) vy dá va po tvr de nia o vý ko ne od bor ných ve te ri nár -
nych čin nos tí na úze mí Slo ven skej re pub li ky pre prí -
sluš né or gá ny člen ských štá tov Eu róp ske ho hos po -
dár ske ho prie sto ru na úče ly vý ko nu ve te ri nár nej
čin nos ti v inom člen skom štá te Eu róp ske ho hos po -
dár ske ho prie sto ru,

y) vy dá va po tvr de nia o ulo že ných ale bo ve de ných dis -
cip li nár nych opat re niach na úze mí Slo ven skej re -

pub li ky pre prí sluš né or gá ny člen ských štá tov Eu -
róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru na úče ly vý ko nu
ve te ri nár nej čin nos ti v inom člen skom štá te Eu róp -
ske ho hos po dár ske ho prie sto ru.“.

6. V § 6 sa za od sek 2 vkla da jú nové od se ky 3 a 4, kto -
ré zne jú: 

„(3) Po tvr de nie uve de né v od se ku 2 písm. x) osved ču -
je, že ve te ri nár ny le kár na úze mí Slo ven skej re pub li ky
vy ko ná val od bor né ve te ri nár ne čin nos ti naj me nej tri
roky v po sled ných pia tich ro koch pred vy da ním po tvr -
de nia; štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pre vy -
da nie ta ké ho po tvr de nia upus tí od spl ne nia pod mien ky 
vý ko nu ve te ri nár ne ho po vo la nia naj me nej tri roky v po -
sled ných pia tich ro koch pred vy da ním po tvr de nia, ak
ve te ri nár ny le kár pre u ká že v po ho vo re pred ko mi siou
me no va nou ústred ným ria di te ¾om štát nej ve te ri nár nej
a po tra vi no vej sprá vy zo zá stup cov štát nej ve te ri nár nej
a po tra vi no vej sprá vy, Ko mo ry ve te ri nár nych le ká rov
Slo ven skej re pub li ky a Uni ver zi ty ve te ri nár ske ho le -
kár stva dos ta toč né zna los ti na vý kon od bor ných ve te -
ri nár nych čin nos tí a zís kal cel ko vú prax pri vý ko ne od -
bor ných ve te ri nár nych čin nos tí as poň tri roky;
po dro bnos ti o vy ko na ní po ho vo ru a vy da ní po tvr de nia
pre ve te ri nár ne ho le ká ra, kto rý ne vy ko ná val od bor né
ve te ri nár ne čin nos ti naj me nej tri roky v po sled ných
pia tich ro koch pred vy da ním po tvr de nia, usta no ví mi -
nis ter stvo vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som.

(4) Po tvr de nie uve de né v od se ku 2 písm. y) osved ču je, 
že ve te ri nár ne mu le ká ro vi bolo po čas vý ko nu od bor -
ných ve te ri nár nych čin nos tí ulo že né dis cip li nár ne
opat re nie, ale bo že je voči nemu ve de né dis cip li nár ne
ko na nie.“. 

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 5.

7. V § 7 ods. 2 písm. f) v štvr tom bode sa za slo vá „ale -
bo cho va jú“ vkladá čiar ka a slo vá „ale bo do dá va jú“.

8. V § 8 ods. 3 písm. b) sa za slo vá „pro duk tov ži vo číš -
ne ho pô vo du“ vkla dá čiar ka a slo vo „kr mív“ a za slo vom
„kra jín“ sa vy púš �a čiar ka a na kon ci sa pri pá ja jú tie to
slo vá: „a ve te ri nár ne pre hliad ky, in špek cie a ve te ri nár -
ne kon tro ly zdra via zvie rat a ochra ny zvie rat aj vte dy,
ak ne jde o ich uvá dza nie na trh,“. 

9. V § 8 ods. 3 písm. f) sa za slo vá „pro duk tmi ži vo číš -
ne ho pô vo du“ vkla dá čiar ka a slo vo „kr mi va mi“.

10. V § 8 ods. 3 písm. i) v pr vom bode sa za slo vá „su ro -
vé ho mlie ka“ vkla dá čiar ka a slo vá „pre vádz kar ne na
pro duk ciu ži vých rýb z vod né ho hos po dár stva ur če -
ných na spot re bu ¾uï mi“. 

11. V § 8 ods. 3 písm. j) sa slo vá „§ 7 ods. 2 písm. f)
v dru hom a štvr tom bode“ na hrá dza jú slo va mi „§ 7
ods. 2 písm. f) v dru hom a tre �om bode“.

12. V § 10 od sek 4 znie:
„(4) Súk rom ný ve te ri nár ny le kár môže vy ko ná va�

štát ne ve te ri nár ne čin nos ti, 
a) ak spĺ ňa pod mien ky pod ¾a od se ku 2, 
b) ak je na ich vý kon vy me no va ný mi nis trom na zá kla -

de ná vr hu hlav né ho ve te ri nár ne ho le ká ra,
c) po uza tvo re ní zmlu vy pod ¾a § 12 ods. 2 písm. a).“.
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13. V § 10a ods. 1 sa slo vá „ve te ri nár ne ho“ na hrá dza jú 
slo va mi „ve te ri nár ske ho“.

14. V § 10a ods. 9 sa slo vá „Čes kej re pub li ke“ na hrá -
dza jú slo va mi „bý va lom Čes ko slo ven sku“.

15. V § 10a ods. 11 sa slo vá „20. au gus tom 1991“ na -
hrá dza jú slo va mi „21. au gus tom 1991“.

16. V § 10a sa za od sek 13 vkla da jú nové od se ky 14
a 15, kto ré zne jú:

„(14) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va�
aj ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky ale bo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, kto rý zís kal do klad o vzde la ní v Ne mec kej de -
mo kra tic kej re pub li ke, ak ten to do klad po tvr dzu je ab -
sol vo va nie od bor nej prí pra vy za ča tej pred zjed no te ním
Ne mec ka, opráv ňu je svoj ho dr ži te ¾a vy ko ná va� na úze -
mí Ne mec ka od bor né ve te ri nár ne čin nos ti a ak ten to
do klad o vzde la ní do lo ží osved če ním o od bor nej spô so -
bi los ti vy da ným prí sluš ným or gá nom Ne mec ka, že
v sú la de s práv nym po riad kom Ne mec ka vy ko ná val ve -
te ri nár nu čin nos� naj me nej po čas troch za se bou na -
sle du jú cich ro kov v ob do bí pia tich ro kov pred vy da ním
ta ké ho osved če nia.

(15) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj
ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky ale bo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, kto rý zís kal do klad o vzde la ní ale bo kto ré ho
vzde la nie sa za ča lo v Ta lian sku pred 1. ja nu árom 1985, 
ak ten to do klad o vzde la ní do lo ží osved če ním o od bor -
nej spô so bi los ti vy da ným prí sluš ným or gá nom Ta lian -
ska, kto rým po tvr dí, že v sú la de s práv nym po riad kom
Ta lian ska vy ko ná val ve te ri nár nu čin nos� naj me nej po -
čas troch za se bou na sle du jú cich ro kov v ob do bí pia -
tich ro kov pred vy da ním ta ké ho osved če nia, ale bo kto -
rým po tvr dí, že do klad o vzde la ní bol ude le ný po
skon če ní vzde lá va nia a od bor nej prí pra vy, kto rej ob sah 
je v sú la de s prí lo hou č. 6.“.

Do te raj šie od se ky 14 až 18 sa ozna ču jú ako od se ky
16 až 20.

17. V § 10a ods. 16 sa slo vá „12 me sia cov“ na hrá dza -
jú slo va mi „tri me sia ce“.

18. V § 10a ods. 17 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a o po tvr de nie sku toč nos ti, že ve te ri nár ny le kár spl nil
všet ky po žia dav ky na od bor nú prí pra vu, uve de né v prí -
lo he č. 6.“.

19. § 10a sa do pĺ ňa od se kom 21, kto rý znie:
„(21) Uni ver zi ta ve te ri nár ske ho le kár stva v Slo ven -

skej re pub li ke vy dá va po tvr de nia o vzde la ní v od bo re
vše obec né ve te ri nár ske le kár stvo ale bo v od bo re hy gie -
na po tra vín pre prí sluš né or gá ny člen ských štá tov Eu -
róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru na úče ly vý ko nu
ve te ri nár nej čin nos ti v inom člen skom štá te Eu róp ske -
ho hos po dár ske ho prie sto ru; po tvr de nie osved ču je, že
štú dium, kto ré ve te ri nár ny le kár ab sol vo val ale bo za -
čal pred 1. má jom 2004, je plne v sú la de s po žia dav ka -
mi prí lo hy č. 6.“.

20. V § 14 ods. 3 sa za slo vo „pô vo du“ vkla dá slo vo
„kr mív,“.

21. V § 21 ods. 2 písm. b) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „od ro ho va nia te liat do veku osem týž dňov za do -
dr ža nia pod mie nok za bra ňu jú cich roz ši ro va niu cho -
rôb,“. 

22. V § 35 ods. 2 písm. a) v dru hom bode sa vy púš �a jú 
slo vá „v od se ku 1 písm. b)“.

23. V § 43 ods. 1 pís me no af) znie:
„af) ne pl ní po vin nos� vo ve te ri nár nej ob las ti sú vi sia cu

s ve te ri nár ny mi po žia dav ka mi pod ¾a § 3 ods. 2 a 3
ale bo po vin nos� usta no ve nú pria mo práv nym ak tom 
Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie.“.

24. V § 43 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom ag), kto ré
znie:

„ag) uve die na trh pro duk ty ži vo číš ne ho pô vo du, kto ré
ne spĺ ňa jú po žia dav ky pod ¾a § 22 ods.1 písm. b) a
§ 22 ods. 3 a 4,“. 

25. V § 44 písm. ao) a ap) sa za slo vo „ob cho do va nie“
vkla da jú slo vá „a uvá dza nie na trh“.

26. V § 44 pís me no bi) znie:
„bi) ne pl ní po vin nos� vo ve te ri nár nej ob las ti sú vi sia cu

s ve te ri nár ny mi po žia dav ka mi pod ¾a § 3 ods. 2 a 3
ale bo po vin nos� usta no ve nú pria mo práv nym ak tom 
Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie.“.

27. § 44 sa do pĺ ňa pís me na mi bj), bk) a bl), kto ré zne -
jú:

„bj) uve die na trh pro duk ty ži vo číš ne ho pô vo du, kto ré sú 
zdra viu škod li vé, ale bo boli vy ro be né, spra co va né,
ba le né a skla do va né ale bo sa s nimi ma ni pu lo va lo
v pre vádz kar ni, kto rá nie je schvá le ná ale bo po vo le -
ná pod ¾a toh to zá ko na a nie je pod ve te ri nár nym do -
zo rom pod ¾a § 22 ods. 1, 

bk) uve die na trh pro duk ty ži vo číš ne ho pô vo du zís ka né,
spra co va né a vy ro be né zo zvie rat ale bo su ro vín, kto -
ré ne spĺ ňa jú zdra vot né a hy gie nic ké po žia dav ky
a ne bo li ve te ri nár ne kon tro lo va né, 

bl) uve die na trh pro duk ty ži vo číš ne ho pô vo du, kto ré
nie sú oso bit ne ozna če né pod ¾a § 22 ods. 4.“.

28. V § 45 ods. 1 písm. c) sa slo vo „a“ za slo vom „bg)“
na hrá dza čiar kou a na kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá:
„bk) a bl),“.

29. V § 45 ods. 1 písm. d) sa slo vo „a“ za slo vom „ab)“
na hrá dza čiar kou a na kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá:
„a bj).“.

30. Slo vo „vý me na“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza slo vom „ob chod“ v prí sluš nom
tva re.

31. V prí lo he č. 7 bode 2 sa slo vá „Kun sill tal-Kirurgi
Ve te ri nar ji“ na hrá dza jú slo va mi „Kô çí é á ô ñéêü Óõìâ ïýëï“.

32. V prí lo he č. 7 bode 25 sa slo vá „dip lo my, osved če -
nia a iné ti tu ly ude le né v inom štá te, pre kto rý pla tí táto
smer ni ca a kto ré sú v zo zna me tej to prí lo hy, do lo že né
osved če ním o ukon če nej prak tic kej od bor nej prí pra ve
vy da ným kom pe tent ný mi úrad mi“ na hrá dza jú slo va mi
„ti tu la i re du dip lô me fé dé ral de vé té ri na i re, eid gen -
össisch dip lo mier ter Tie rarzt, ti to la re di di lo ma fe de ra -
le di ve te ri na rio“ a v stĺp ci „Ude ¾u jú ci or gán“ sa v bode
25 do pĺ ňa jú slo vá „Dé par te ment fé dé ral de l’intérieur“.
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33. V prí lo he č. 8 bode 1 sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „smer ni ca Rady 90/658/EHS zo 4. de cem bra
1990 (Ú.v. ES L 353, 17.12.1990, s. 73)“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2004.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha
k zákonu č. 442/2004 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Rady 78/1026/EHS z 18. de cem bra 1978 o vzá jom nom uzná va ní dip lo mov, osved če ní a iných do kla dov
o od bor nej spô so bi los ti vo ve te ri nár nom le kár stve a o opat re niach u¾ah ču jú cich účin né uplat ňo va nie prá va pod ni ka�
a slo bo dy pos ky to va� služ by (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 362, 23. 12. 1978) v zne ní smer ni ce Rady
81/1057/EHS zo 17. de cem bra 1981 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 385, 31. 12. 1981), smer ni ce Rady
89/594/EHS z 30. ok tób ra 1989 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 341, 23. 11. 1989), smer ni ce Eu róp ske -
ho par la men tu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 206, 31. 07. 2001).

2. Smer ni ca Rady 78/1027/EHS z 18. de cem bra 1978 tý ka jú ca sa ko or di ná cie zá ko nov, iných pred pi sov ale bo ad -
mi nis tra tív nych opat re ní vo vz�a hu k čin nos tiam ve te ri nár nych le ká rov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev
L 362, 23. 12. 1978) v zne ní smer ni ce Rady 89/594/EHS z 30. ok tób ra 1989 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev L 341, 23. 11. 1989), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001 (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev L 206, 31. 07. 2001).
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443

Z Á K O N

z 30. júna 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 223/2001 Z. z. o od pa doch
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 223/2001 Z.  z. o od pa doch a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 553/2001
Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na č. 261/2002 Z. z., 
zá ko na č. 393/2002 Z. z., zá ko na č. 529/2002 Z. z., zá -
ko na č. 188/2003 Z. z., zá ko na č. 245/2003 Z. z., zá ko -
na č. 525/2003 Z. z. a zá ko na č. 24/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 6 ods. 1 dru hej vete sa za slo vá „fy zic kou oso -
bou“ vkla da jú slo vá „v roz sa hu do jed né ho m3 roč ne od
jed nej fy zic kej oso by“.

2. V § 8 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) spra co va nie od pa du z elek tric kých a elek tro nic kých

za ria de ní (§ 45).“.

3. V § 18 ods. 3 písm. d) sa slo vá „(§ 38)“ na hrá dza jú
slo va mi „pod ¾a štvr tej čas ti zá ko na“.

4. V § 20 ods. 4 sa vy púš �a jú slo vá „do 10 dní po pre -
vza tí zá siel ky od pa du“ a slo vá „ak ten to zá kon vo štvr tej 
čas ti ne us ta no vu je inak“.

5. § 23 a 24 vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„§ 23

Zá klad né usta no ve nia

(1) Do voz, vý voz a tran zit od pa dov (ïa lej len „cez hra -
nič ná pre pra va“) upra vu jú oso bit né pred pi sy.45) 

(2) Na úze mí Slo ven skej re pub li ky je prí sluš ným
orgánom46) cez hra nič nej pre pra vy mi nis ter stvo. Mi nis -
ter stvo zá ro veň plní funk ciu ko reš pon den ta.47)

(3) Za ká za ný je do voz od pa dov ur če ných na zneš kod -
ne nie ok rem
a) do vo zu od pa dov vznik nu tých spra co va ním ma te riá -

lu v pa sív nom zuš ¾ach �o va com sty ku,48) 
b) prí pa dov, keï me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo -

ven ská re pub li ka via za ná, usta no vu je inak.

(4) Ak mi nis ter stvo uplat ňu je ná miet ky,48a) vy chá dza
z cie ¾ov prog ra mu Slo ven skej re pub li ky.

§ 24

Fi nanč né za bez pe če nie

(1) Fi nanč né za bez pe če nie cez hra nič nej pre pra vy

tvo rí fi nanč ná zá bez pe ka (ïa lej len „ka u cia“) ale bo rov -
no cen né po is te nie.

(2) Výš ku ka u cie ur čí mi nis ter stvo po pre skú ma ní
pre u ká za te¾ ných ná kla dov na cez hra nič nú pre pra vu
vrá ta ne pre pra vy pod ¾a oso bit né ho predpisu48b) a na
ich zneš kod ne nie ale bo zhod no te nie, a to vo výš ke je -
den a pol ná sob ku tých to ná kla dov. Ka u ciu ur če nú mi -
nis ter stvom skla dá ozna mo va te¾ v ban ke ale bo v po -
boč ke za hra nič nej banky48c) via za ním fi nanč ných
pros tried kov na ne ur či tý čas v pro spech mi nis ter stva
naj ne skôr tri dni pred usku toč ne ním pre pra vy.

(3) Za rov no cen né po is te nie sa po va žu je po is te nie,
pri kto rom výš ka po ist né ho pl ne nia kry je pre u ká za te¾ -
né ná kla dy na cez hra nič nú pre pra vu vrá ta ne pre pra vy
pod ¾a oso bit né ho predpisu48b) a ná kla dy na ich  zne -
škodnenie ale bo zhod no te nie, a to vo výš ke je den a pol
ná sob ku tých to ná kla dov; toto po is te nie musí ozna mo -
va te¾ uzav rie� naj ne skôr tri dni pred usku toč ne ním
pre pra vy. 

(4) Usta no ve nia od se kov 2 a 3 sa vz�a hu jú na vý voz
od pa dov z úze mia Slo ven skej re pub li ky, kto rý pod lie ha
po vo le niu mi nis ter stva; v ostat ných prí pa doch cez hra -
nič nej pre pra vy sa fi nanč né za bez pe če nie vy ko na né na
úze mí iné ho člen ské ho štá tu po va žu je za fi nanč né za -
bez pe če nie pod ¾a oso bit ných pred pi sov.45)

(5) Ka u cia pod ¾a od se ku 2 sa vrá ti ozna mo va te ¾o vi
ok rem prí pa dov uve de ných v oso bit nom predpise48d) aj
v prí pa de, keï pre u ká že, že cez hra nič ná pre pra va sa
ne us ku toč ni la ale bo ne us ku toč ní.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 45 až 48d zne jú:
„45) Na ria de nie Rady (EHS) č. 259/1993 zo dňa 1. feb ru ára 1993

o kon tro le a ria de ní po hy bu zá sie lok od pa du v rám ci Eu róp -
ske ho spo lo čen stva, doň a z neho (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 030, 06. 02. 1993) v plat nom zne ní.
Na ria de nie Rady (ES) č. 1420/1999 zo dňa 29. ap rí la 1999
usta no vu jú ce spo loč né pra vid lá a po stu py, kto ré sa vz�a hu jú
na pre pra vu ur či tých dru hov od pa dov do ur či tých ne člen -
ských kra jín OECD (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev L 166, 01. 07. 1999) v plat nom zne ní.
Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 1547/1999 zo dňa 12. júla 1999
ur ču jú ce kon trol né po stu py pod ¾a na ria de nia Rady (EHS)
č. 259/1993, kto ré sa majú uplat ňo va� pri pre pra ve ur či tých
dru hov od pa dov do ur či tých kra jín, na kto ré sa ne vz�a hu je
roz hod nu tie OECD C(92)39, v ko neč nom zne ní (Úrad ný ves t -
ník Eu róp skych spo lo čen stiev L 185, 17. 07. 1999) v plat nom
zne ní.
Roz hod nu tie Ko mi sie 774/1994/ES zo dňa 24. no vem bra
1994 tý ka jú ce sa štan dard né ho ná klad né ho lis tu pod ¾a na -
ria de nia Rady (EHS) č. 259/1993 (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 310, 03. 12. 1994) v plat nom zne ní.

46) Člá nok 2 písm. b) až e) na ria de nia Rady (EHS) č. 259/1993.
47) Člá nok 2 písm. f) a člá nok 37 ods. 1 na ria de nia Rady (EHS)

č. 259/1993.
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48) Člán ky 145 až 160 na ria de nia Rady (EHS) č. 2913/1992 zo
dňa 12. ok tób ra 1992, kto rým sa usta no vu je Col ný kó dex Eu -
róp ske ho spo lo čen stva (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo -
čen stiev L 302, 19. 10. 1992) v plat nom zne ní.

48a) Člá nok 4 a člá nok 7 ods. 4 na ria de nia Rady (EHS)
č. 259/1993.

48b) Člán ky 25 a 26 naria de nia Rady (EHS) č. 259/1993 v plat -
nom znení.

48c) § 2 ods. 1, 5 a 8 zá ko na č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne 
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

48d) Člá nok 27 naria de nia Rady (EHS) č. 259/1993 v plat nom
znení.“

 6. V § 21 ods. 1 písm. g) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „a Re cyk lač né mu fon du,“.

 7. § 25 až 38 sa vy púš �a jú.

 8. V § 41 ods. 11 sa slo vá „Vý rob ca a do voz ca ba té rií
a aku mu lá to rov“ na hrá dza jú slo va mi „Vý rob ca a ten,
kto pre pra ví cez štát nu hra ni cu na úze mie Slo ven skej
re pub li ky (ïa lej len „do voz ca“) ba té rie a aku mu lá to ry“.

 9. V § 41 ods. 14 sa slo vá „do vo zy usku toč ne né“ na -
hrá dza jú slo va mi „pre pra vu cez štát nu hra ni cu na úze -
mie Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „do voz“) usku toč -
ne ný“.

10. V § 44 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Táto
po vin nos� sa ne vz�a hu je na oba ly, pre kto ré vý rob ca
ale bo do voz ca za bez pe čí zber od pa dov z oba lov a ich
zhod no co va nie ale bo re cyk lá ciu.53a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 53a znie:
„53a) § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o oba loch a o zme ne a do -

pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

11. V § 44a ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Táto
po vin nos� sa ne vz�a hu je na oba ly, pre kto ré vý rob ca
ale bo do voz ca za bez pe čí zber od pa dov z oba lov a ich
zhod no co va nie ale bo re cyk lá ciu.53a)“.

12. V § 45 ods. 1 sa za slo vá „osvet ¾o va cie za ria de nia“
vkla da jú slo vá „ruč né ná ra die“.

13. V § 46 ods. 1 sa na kon ci dru hej vety pri pá ja jú
tie to slo vá: „a oba ly, pre kto ré vý rob ca ale bo do voz ca
za bez pe čí zber od pa dov z oba lov a ich zhod no co va nie
ale bo re cyk lá ciu.53a)“.

14. V § 46 ods. 2 sa v dru hej vete za slo vo „po u ži tie“
vkla da jú slo vá „a na oba ly, pre kto ré vý rob ca ale bo do -
voz ca za bez pe čí zber od pa dov z oba lov a ich zhod no co -
va nie ale bo recykláciu53a)“. 

15. V § 48 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Táto
po vin nos� sa ne vz�a hu je na oba ly, pre kto ré vý rob ca
ale bo do voz ca za bez pe čí zber od pa dov z oba lov a ich
zhod no co va nie ale bo re cyk lá ciu.53a)“.

16. V § 48 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Táto
po vin nos� sa ne vz�a hu je na oba ly, pre kto ré vý rob ca
ale bo do voz ca za bez pe čí zber od pa dov z oba lov a ich
zhod no co va nie ale bo re cyk lá ciu.53a)“.

17. V § 54 ods. 1, 3 a 5 sa za slo vá „do voz ca vo zi diel“
vkla dá čiar ka a slo vá „ktorí pre pravia vo zid lo cez štát -
nu hra ni cu na úze mie Slo ven skej re pub li ky,“.

18. V § 56 ods. 2 sa v pr vej vete slo vá „vy ve ze ných vý -
rob kov“ na hrá dza jú slo va mi „vý rob kov pre pra ve ných
cez štát nu hra ni cu z úze mia Slo ven skej re pub li ky (ïa -
lej len „vy ve ze né vý rob ky“)“.

19. V § 56 ods. 3 sa za slo vá „zmluv né ho part ne ra“
vkla da jú slo vá „kto rý má ude le ný sú hlas na pre vádz ko -
va nie za ria de nia na zhod no co va nie od pa dov [§ 7 ods. 1
písm. c)]“ a na kon ci od se ku sa pri pá ja táto veta: „Za -
bez pe če ním zhod no te nia pros tred níc tvom zmluv né ho
part ne ra sa ro zu mie aj pre u ká za nie ma te riá lo vé ho
toku od pa du od pre vádz ko va te ¾a za ria de nia na zber od -
pa dov [§ 7 ods. 1 písm. d)] do za ria de nia na zhod no co -
va nie od pa dov.“.

20. V § 56 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ná rok 
na vrá te nie prí spev kov za pla te ných do Re cyk lač né ho
fon du za vý ro bu a do voz usku toč ne né v ka len dár nom
roku za nik ne, ak vý rob ca ale bo do voz ca ne pred lo ží Re -
cyk lač né mu fon du do kon ca pr vé ho štvr� ro ka na sle du -
jú ce ho ka len dár ne ho roka do kla dy pre u ka zu jú ce
zhod no te nie od pa dov od ô vod ňu jú ce vrá te nie za pla te -
né ho prí spev ku.“.

21. V § 57 ods. 2 sa slo vá „zá uj mo vých zdru že ní
miest a obcí“ na hrá dza jú slo va mi „re pre zen ta tív nych
zá uj mo vých zdru že ní miest a obcí s ce lo slo ven skou pô -
sob nos �ou (ïa lej len „zá uj mo vé zdru že nie miest
a obcí“)“.

22. V § 63 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi g) až i), kto ré
zne jú:

„g) pro pa gá ciu zhod no co va nia od pa dov,
h) za bez pe čo va nie in for mač ných sys té mov na pod po ru

zhod no co va nia od pa dov,
i) pod po ru za me ra nú na vy h¾a dá va nie a ap li ká ciu no -

vých tech no ló gií zhod no co va nia od pa dov.“.

23. V § 63 od sek 3 znie:
„(3) Pros tried ky Re cyk lač né ho fon du ve de né na oso -

bit nom účte vše obec né ho sek to ra mož no po u ži� na od -
pa dy z vý rob kov a ma te riá lov, za kto ré sa pla tia prí -
spev ky do Re cyk lač né ho fon du, a to na 
a) pro pa gá ciu zhod no co va nia od pa dov,
b) pod po ru se pa ro va né ho zbe ru odpa dov,
c) na úče ly pod ¾a od se ku 1 písm. g), h) a i) bez ich via za -

nia na jed not li vé sek to ry.“.

24. V § 64 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ten to
ná rok sa ne tý ka od pa dov z obalov77a) v roz sa hu, v akom
obec zís ka la pros tried ky za se pa rá ciu a re cyk lá ciu od -
pa dov z oba lov od po vin nej osoby77b) ale bo od opráv ne -
nej or ga ni zá cie.77c)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 77a až 77c zne jú:
„77a) § 2 ods. 1 zá ko na č. 529/2002 Z. z.
77b) § 2 ods. 3 písm. b) zá ko na č. 529/2002 Z. z.
77c) § 8 ods. 2 zá ko na č. 529/2002 Z. z.“.
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25. V § 64 ods. 7 prvá veta znie: „Správ na rada roz -
hod ne o pos kyt nu tí pros tried kov z Re cyk lač né ho fon du 
do 90 dní od do ru če nia žia dos ti.“.

26. V § 70 písm. d), f) a g) sa slo vá „úze mie ok resu“
na hrá dza jú slo va mi „územ ný ob vod ob vod né ho úra du
ži vot né ho pros tre dia“ v prí sluš nom tva re.

27. § 70 sa do pĺ ňa pís me nom p), kto ré znie:
„p) dáva sú hlas na vy da nie pre vádz ko vé ho po riad ku

mo bil né ho za ria de nia na zhod no co va nie od pa dov
ale bo zneš kod ňo va nie od pa dov.“.

28. V § 71 písm. e) sa slo vá „úze mie ok resu“ na hrá -
dza jú slo va mi „územ ný ob vod ob vod né ho úra du ži vot -
né ho pros tre dia“.

29. V § 71 písm. l) sa slo vá „na úze mí ok resu“ na hrá -
dza jú slo va mi „v územ nom ob vo de ob vod né ho úra du ži -
vot né ho pros tre dia“.

30. V § 74 ods. 2 písm. f) sa vy púš �a jú slo vá „s vý nim -
kou § 38 ods. 4“.

31. V § 74 ods. 2 písm. i) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „a na vy dá va nie osved če nia o od bor nej spô so bi -
los ti pod ¾a § 11 ods. 4“.

32. V § 74 ods. 3 sa slo vo „roz klad“ na hrá dza slo vom
„od vo la nie“.

33. V § 78 ods. 2 sa vy púš �a pís me no w).

Do te raj šie pís me ná x) až zm) sa ozna ču jú ako pís me -
ná w) až zl).

34. V § 78 ods. 3 pís me no d) znie:
„d) ne vy ko ná fi nanč né za bez pe če nie pod ¾a § 24 ods. 2

a 3,“. 

35. V § 81 ods. 13 sa slo vá „31. au gus ta 2004“ na hrá -
dza jú slo va mi „31. de cem bra 2005“.

36. Za § 82 sa vkla dá § 83, kto rý znie:

„§ 83

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre -
dia Slo ven skej re pub li ky č. 234/2001 Z. z. o za ra de ní od -
pa dov do Ze le né ho zo zna mu od pa dov, Žl té ho zo zna mu
od pa dov a Čer ve né ho zo zna mu od pa dov a o vzo roch do -
kla dov po ža do va ných pri pre pra ve od pa dov v zne ní vy -
hláš ky č. 410/2002 Z. z. a vy hláš ky č. 227/2003 Z. z.“.

37. Slo vo „pod ú čet“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza slo vom „účet“ v prí sluš nom tva re.

Čl. II

Zá kon č. 529/2002 Z. z. o oba loch a o zme ne a do pl -
ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 245/2003
Z. z., zá ko na č. 525/2003 Z. z. a zá ko na č. 24/2004
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 8 ods. 2 sa bod ka na kon ci na hrá dza bod ko -
čiar kou a do pĺ ňa jú sa tie to slo vá: „túto po vin nos� môže
za bez pe či� aj s po mo cou tre tích osôb (ïa lej len „opráv -

ne ná or ga ni zá cia“), pri čom zod po ved nos� po vin nej oso -
by za spl ne nie zá väz ných li mi tov zos tá va za cho va ná.“.

2. V § 8 ods. 2 sa vy púš �a od kaz 9.

3. V § 9 ods. 1 sa za slo vá „ § 8 ods. 2“ vkla da jú slo vá
„a opráv ne ná or ga ni zá cia“.

4. V § 9 ods. 2, 3 a 4 sa za slo vá „po vin ná oso ba“ vkla -
da jú slo vá „a opráv ne ná or ga ni zá cia“.

5. V § 9 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý znie:
„(5) Opráv ne ná or ga ni zá cia ok rem ná le ži tos tí pod ¾a

od se kov 3 a 4 v žia dos ti o zá pis do re gis tra uve die aj  zo -
znam po vin ných osôb, pre kto ré za bez pe ču je zber od -
pa dov z oba lov, ich zhod no co va nie ale bo re cyk lá ciu.“.

Do te raj šie od se ky 5, 6 a 7 sa ozna čia ako od se ky 6, 7 a 8.

6. V § 9 ods. 6 sa za slo vá „po vin nú oso bu“ vkla da jú
slo vá „a opráv ne nú or ga ni zá ciu“.

7. V § 9 ods. 7 sa za slo vá „po vin ná oso ba“ vkla da jú
slo vá „a opráv ne ná or ga ni zá cia“.

8. V § 10 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Opráv ne ná or ga ni zá cia ve die evi den ciu pod ¾a od -
se ku 1 za kaž dú po vin nú oso bu, pre kto rú za bez pe ču je
zber od pa dov z oba lov, ich zhod no co va nie ale bo re cyk -
lá ciu.“.

Do te raj ší od sek 2 sa ozna ču je ako od sek 3.

9. V § 17 ods. 1 a 2 sa za slo vá „po vin nej oso be“ vkla -
dá čiar ka a slo vá „opráv ne nej or ga ni zá cii“.

Čl. III

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.
o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ -
ných fi nanč ných or gá nov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady 
Slo ven skej re pub li ky č. 165/1993 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 253/1993 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 254/1993
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 172/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 187/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 249/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 367/1994 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 374/1994 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1995 
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 146/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 304/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko na
č. 12/1998 Z. z., zá ko na č. 219/1999 Z. z., zá ko na
č. 367/1999 Z. z., zá ko na č. 240/2000 Z. z., zá ko na
č. 493/2001 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 233/2002 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z., zá ko na
č. 526/2002 Z. z., zá ko na č. 114/2003 Z. z., zá ko na
č. 609/2003 Z. z., zá ko na č. 191/2004 Z. z., zá ko na
č. 215/2004 Z. z. a zá ko na č. 350/2004 Z. z. sa mení
tak to:

1. V § 30a ods. 2 sa slo vá „15 dní“ na hrá dza jú slo va -
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mi „30 dní“ a slo vá „30 dní“ sa na hrá dza jú slo va mi
„60 dní“.

2. V § 30a ods. 3 sa slo vá „30 dní“ na hrá dza jú slo va -
mi „60 dní“.

3. V § 30a ods. 4 sa slo vá „30 dní“ na hrá dza jú slo va -
mi „60 dní“.

Čl. IV

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2004 ok -
rem § 8 ods. 3 písm. e), kto rý na do bú da účin nos� 1. ja -
nu ára 2005.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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