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533
ZÁKON
z 9. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
o banskej èinnosti, výbušninách a o štátnej banskej
správe v znení zákona Slovenskej národnej rady
è. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1995 Z. z. a zákona è. 58/1998 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. Doterajší text § 1 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevz•ahujú na
strelivo.1a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom
a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 písmeno a) znie:
„a) geologický prieskum ložísk vyhradených nerastov
(ïalej len „výhradné ložisko“),1)“
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 5 ods. 1 a § 11 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších
predpisov.
Zákon è. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej
geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov.“.

3. § 2 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
„h) sprístupòovanie banských diel pre múzejné úèely
a práce na ich udržiavaní v bezpeènom stave.“.
4. § 4a vrátane nadpisu znie:
„§ 4a
Banské oprávnenie
(1) Banskú èinnos• uvedenú v § 2 písm. b) až h) a èinnos• vykonávanú banským spôsobom uvedenú v § 3
písm. a) s výnimkou geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov možno vykonáva• len na základe
oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného banského úradu (ïalej len „banské oprávnenie“).
(2) Banské oprávnenie možno vyda• fyzickej osobe,
ak je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a preukáže odbornú spôsobilos• zodpovedného vedúceho za-

mestnanca pod¾a § 6 ods. 1 na požadovanú èinnos•. 3b)
Ak sa banské oprávnenie vydáva právnickej osobe,
musí požiadavky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti
zodpovedného vedúceho zamestnanca spåòa• ten, kto
je jej štatutárnym orgánom alebo èlenom štatutárneho
orgánu. Banské oprávnenie možno vyda• aj vtedy, ak
požiadavku odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spåòa zodpovedný zástupca fyzickej
osoby alebo právnickej osoby, ktorý s vykonávaním tejto funkcie vyjadril písomný súhlas, má spôsobilos• na
právne úkony, je bezúhonný a má bydlisko na území
Slovenskej republiky. Zodpovedný vedúci zamestnanec musí by• pri vykonávaní funkcie v pracovnoprávnom vz•ahu alebo inom právnom vz•ahu s držite¾om
banského oprávnenia.
(3) Banské oprávnenie možno vyda• slovenskej osobe
alebo zahraniènej osobe. Na úèely tohto zákona slovenskou osobou sa rozumie fyzická osoba s bydliskom na
území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so
sídlom na území Slovenskej republiky a zahraniènou
osobou fyzická osoba s bydliskom a právnická osoba so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zahraniènej právnickej osobe možno banské oprávnenie vyda•,
ak má podnik alebo jeho organizaènú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky. Bydliskom na území
Slovenskej republiky sa na úèely tohto zákona rozumie
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,3c) prípadne
prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe povolenia pod¾a osobitného
predpisu.3d)
(4) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný èin
hospodársky, trestný èin proti majetku alebo iný trestný èin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata
súvisí s predmetom podnikania, ak sa naòho neh¾adí,
akoby nebol odsúdený. 3e) Bezúhonnos• sa preukazuje
výpisom z registra trestov, ktorý nesmie by• starší ako
tri mesiace.
(5) Fyzická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu
banského oprávnenia uvedie
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo
a bydlisko (ïalej len „osobné údaje“); ak ustanoví
zodpovedného vedúceho zamestnanca ako svojho
zástupcu, uvedie aj jeho osobné údaje,
b) obchodné meno a miesto podnikania,
c) èinnos•, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,
d) identifikaèné èíslo, ak ho už má pridelené.
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(6) Právnická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie
a) obchodné meno,
b) sídlo,
c) èinnos•, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,
d) meno, priezvisko, bydlisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo èlenom štatutárneho orgánu,
a spôsob, akým bude za právnickú osobu kona•,
e) osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca,
f) identifikaèné èíslo, ak ho už má pridelené,
g) zahranièná právnická osoba uvedie aj adresu podniku alebo organizaènej zložky na území Slovenskej
republiky a osobné údaje vedúceho podniku alebo
jeho organizaènej zložky.
(7) K žiadosti pod¾a odsekov 5 a 6 sa pripojí
a) osvedèenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného
vedúceho zamestnanca,
b) súhlas zodpovedného vedúceho zamestnanca s ustanovením do funkcie, ak ním nie je sama fyzická osoba, osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo èlenom štatutárneho orgánu,
c) výpis z registra trestov fyzickej osoby, u právnickej
osoby výpis z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo èlenom štatutárneho orgánu, a výpis z registra trestov zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak bol ustanovený ako zodpovedný
zástupca; výpis z registra trestov nesmie by• starší
ako tri mesiace,
d) za osoby, ktoré majú bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, sa namiesto výpisu z registra trestov
pripojí doklad vydaný príslušným orgánom v èlen skom štáte pod¾a osobitného predpisu.3f)
(8) Ak žiados• a pripojené doklady obsahujú náležitosti potrebné na vydanie banského oprávnenia upravené týmto zákonom, obvodný banský úrad vydá banské oprávnenie.
(9) V banskom oprávnení vydanom fyzickej osobe sa
uvedú
a) osobné údaje vrátane údajov o odbornej spôsobilosti, ak je zároveò zodpovedným vedúcim zamestnancom,
b) obchodné meno a miesto podnikania,
c) èinnos•, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,
d) osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak ním nie je sám podnikate¾, vrátane údajov
o osvedèení o odbornej spôsobilosti,
e) dátum vydania banského oprávnenia,
f) identifikaèné èíslo.
(10) V banskom oprávnení vydanom právnickej osobe sa uvedie
a) obchodné meno,
b) sídlo,
c) èinnos•, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,
d) meno, priezvisko a bydlisko štatutárneho orgánu,
e) osobné údaje zodpovedného ve dúceho zamestnanca vrátane údajov o osvedèení o odbornej spôsobilosti,
f) dátum vydania banského oprávnenia,
g) identifikaèné èíslo,
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h) u zahraniènej právnickej osoby aj adresa podniku
alebo jeho organizaènej zložky na území Slovenskej
republiky.
(11) Odpis banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad príslušnému daòovému úradu a príslušnému
štatistickému orgánu.
(12) Odpis banského oprávnenia vydaného fyzickej
osobe zašle obvodný banský úrad aj príslušnému orgánu Sociálnej pois•ovne, orgánu, ktorý vedie centrálny
register poistencov povinného zdravotného poistenia,3g) a príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
(13) Identifikaèné èíslo pridelí fyzickej osobe obvodný banský úrad, ktorý vydal banské oprávnenie. Potrebné identifikaèné èísla oznámi na požiadanie obvodnému banskému úradu príslušný štatistický orgán.
(14) Držite¾ banského oprávnenia je povinný oznámi•
obvodnému banskému úradu všetky zmeny týkajúce sa
údajov a dokladov, na ktorých základe bolo banské
oprávnenie vydané, do 15 dní od vzniku týchto zmien.
Obvodný banský úrad pod¾a závažnosti nových skutoèností rozhodne o zmene alebo zrušení banského oprávnenia; odpis rozhodnutia o zmene alebo zrušení banského
oprávnenia zašle orgánom uvedeným v odsekoch 11
a 12.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 3b až 3g znejú:

„3b) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
è. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní
odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej èinnosti a èinnosti
vykonávanej banským spôsobom.
3c
) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej
republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.
3d
) Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3e
) § 69 a 70 Trestného zákona.
3f
) § 11 ods. 1 a 2 zákona è. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných
kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
3g
) § 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994
Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,
o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois•ovne a o zriaïovaní
rezortných,
odvetvových,
podnikových
a
obèianskych
zdravotných pois•ovní v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 4b odsek 4 znie:
„(4) Obvodný banský úrad rozhodnutím zruší ban ské oprávnenie, ak držite¾ oprávnenia
a) prestal spåòa• niektorú z podmienok uvedených
v § 4a ods. 2,
b) o to požiada,
c) závažným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a z predpisov uvedených v § 39
ods. 1,
d) nevykonával banskú èinnos• alebo èinnos• vykonávanú banským spôsobom v lehote dlhšej ako dva
roky.“.
6. V § 4b sa vypúš•a odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
7. § 4b sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej obvodný banský úrad zrušil banské oprávnenie pod¾a od-
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seku 4 písm. c), môže požiada• o vydanie banského
oprávnenia po uplynutí troch rokov od právoplatnosti
rozhodnutia o zrušení banského oprávnenia.
(7) Organizácii, ktorej bolo banské oprávnenie zrušené pod¾a odseku 4, obvodný úrad odníme dobývací
priestor a na základe výberového konania pod¾a osobitného predpisu 3i) ho pridelí inej organizácii.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3i znie:

„3i) § 24 ods. 4 až 10 zákona è. 44/1988 Zb.“.

8. V § 4c ods. 2 písm. b) sa za slová „štatutárneho
orgánu“ vkladajú slová „a spôsob, akým osoby, ktoré
sú jej štatutárnym orgánom, za právnickú osobu konajú“.
9. V § 4c odsek 3 znie:
„(3) Register sa èlení na verejnú èas• a neverejnú
èas•. Neverejnú èas• registra tvoria osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb,
ktoré sú èlenmi štatutárnych orgánov právnickej osoby,
a zodpovedného vedúceho zamestnanca s výnimkou ich
mena, priezviska a bydliska.3j)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3j znie:

„3j) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
zákona è. 602/2003 Z. z.“.

10. § 5 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonáva• poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti
ochrany práce pri èinnostiach upravených týmto zákonom ako podnikate¾skú èinnos• len na základe oprávnenia, ktoré vydáva a odníma Hlavný banský úrad.5a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

„5a) §15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 8 ods. 1 sa spojka „a“ za slovom „èinnosti“ nahrádza èiarkou a za slovo „spôsobom“ sa vkladajú slová
„a iných èinnostiach upravených týmto zákonom“.
12. V § 8 ods. 2 sa slová „a revíziami, ktoré môžu vykonáva• len zamestnanci, ktorí sú na to oprávnení
a odborne spôsobilí“ nahrádzajú slovami „typovými
skúškami a revíziami, ktoré môžu vykonáva• len fyzické osoby alebo právnické osoby na to oprávnené“.
13. V § 8 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje
a pomôcky, ktoré sú urèenými výrobkami pod¾a osobitného predpisu, 6a) sa môžu používa• len za podmienok,
ktoré urèí Hlavný banský úrad. Vybrané banské stroje,
zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú urèenými
výrobkami pod¾a osobitného predpisu,6a) sa môžu používa• len na základe povolenia Hlavného banského úradu. Vykonanie skúšok a predloženie odborných posudkov potrebných na vydanie povolenia urèí Hlavný
banský úrad a zabezpeèí ten, kto o toto povolenie žiada.
(4) Organizácie vykonávajúce banskú èinnos•, èin nos• vykonávanú banským spôsobom a iné èinnosti
upravené týmto zákonom môžu projektova•, navrhova•, montova• a rekonštruova• vyhradené technické
zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej èinnosti,
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èinnosti vykonávanej banským spôsobom a iných èinností upravených týmto zákonom a vykonáva• opravy,
údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto
zariadení len na základe oprávnenia vydaného obvodným banským úradom.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

„6a) 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.“.

14. V § 8 ods. 6 písmeno a) znie:
„a) vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú urèenými výrobkami pod¾a osobitného predpisu,3c) a postup pri ich povo¾ovaní,“.
15. V § 8 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) postup pri urèovaní podmienok používania vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a po môcok, ktoré sú urèenými výrobkami pod¾a osobitného predpisu,3c)“.
Doterajšie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
16. V § 10 ods. 1 sa vypúš•a posledná veta.
17. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Plány otvárky, prípravy a dobývania možno vypracova• aj na urèité èasové obdobie v závislosti od stupòa
vyriešenia stretov záujmov.8)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 10 ods. 1 písm. d) a § 33 zákona è. 44/1988 Zb.“.

18. Za § 11 sa vkladá nový § 12, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 12
Sprístupòovanie banských diel pre múzejné úèely
a práce na ich udržiavaní v bezpeènom stave
(1) Sprístupòovanie banských diel na múzejné úèely
a práce na ich udržiavaní v bezpeènom stave povo¾uje
obvodný banský úrad. So žiados•ou o povolenie predkladá organizácia plán sprístupòovania banských diel
na múzejné úèely a prác na ich udržiavaní v bezpeènom
stave, zriaïovaciu listinu alebo štatút múzea 9) a predpísanú dokumentáciu.
(2) Podrobnosti o postupe pri povo¾ovaní sprístupòovania banských diel na múzejné úèely a prác na ich
udržiavaní v bezpeènom stave vrátane dokumentácie
ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 9 zákona è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení
neskorších predpisov.“.

19. V § 14 ods. 2 sa slová „môže nariadi•“ nahrádzajú
slovom „nariadi“.
20. V § 15 ods. 1 sa za slová „alebo likvidácii starých
banských diel“ vkladajú slová „pri sprístupòovaní banských diel pre múzejné úèely a prácach na ich udržiavaní v bezpeènom stave“.
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21. V § 16 ods. 4 sa vypúš•a posledná veta.
22. V § 17 ods. 1 sa slová „§ 9 až 11 a § 13“ nahrádzajú slovami „§ 9 až 13“.
23. § 17 sa dopåòa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Bez povolenia obvodného banského úradu sa
banská èinnos• nesmie vykonáva•.
(7) Obvodný banský úrad rozhodnutím zastaví vy konávanie banskej èinnosti, ak sa vykonáva bez platného povolenia. Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým
obvodný banský úrad zastavil vykonávanie banskej
èinnosti pod¾a prvej vety, nemá odkladný úèinok.
(8) Organizácia môže požiada• o predåženie doby
platnosti rozhodnutia o povolení banskej èinnosti, ktoré bolo vydané na dobu urèitú, ak poèas platnosti rozhodnutia o povolení nemožno vykona• plánované práce. Žiados• sa podáva najneskôr tri mesiace pred
skonèením platnosti rozhodnutia o povolení banskej
èinnosti.“.
24. § 18 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) V rozhodnutí o povolení banskej èinnosti obvodný banský úrad pod¾a potreby urèí osobitné technické
podmienky banskej èinnosti a rozhodne o námietkach
úèastníkov konania.“.
25. § 21 vrátane nadpisu znie:
„§ 21
Základné pojmy
(1) Výbušninami pod¾a tohto zákona sú látky a predmety, ktoré sa považujú za výbušné v I. triede pod¾a
osobitného predpisu.13b)
(2) Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce
technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, urèené na
technické úèely alebo na zábavné a oslavné úèely.
(3) Trhacie práce sú práce, pri ktorých sa využíva
energia chemickej výbuchovej premeny výbušnín, za hàòajúce súbor pracovných operácií, najmä nabíjanie
trhavín, prípravu a nabíjanie roznetných náložiek, zhotovovanie roznetnej siete, odpálenie náloží, výbuch náloží, prehliadka pracoviska po odstrele a zneškodòovanie zlyhaviek. Za trhacie práce sa považujú aj takéto
práce vykonávané v rámci výuèby strelmajstrov v kurze.
(4) Ohòostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové úèinky
pyrotechnických výrobkov urèených na zábavné
a oslavné úèely, prièom sa pyrotechnické výrobky odpa¾ujú postupne v krátkom èasovom slede za sebou, vo
vopred urèenom poradí a z vopred urèeného miesta. Za
ohòostrojné práce sa považuje aj odpa¾ovanie pyrotechnických výrobkov v rámci výuèby odpa¾ovaèov
ohòostrojov v kurze.
(5) Pomôckou na použitie výbušnín je prostriedok
alebo zariadenie, ktoré prichádza do styku s výbušninou, pôsobí na òu svojimi chemickými a fyzikálnymi
vlastnos•ami a je potrebné na vykonanie trhacích prác
alebo ohòostrojných prác (ïalej len „pomôcka“).
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(6) Prevoz výbušnín je každá preprava výbušnín na
území Slovenskej republiky s výnimkou prepravy, ktorá
sa uskutoèòuje na jednom a tom istom mieste; jedným
a tým istým miestom sa rozumie preprava výbušnín
v priestoroch organizácie a v mieste použitia výbušnín.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

„13b) Zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických
prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
è. 2/2002 Z. z. na vykonanie zákona è. 163/2001 Z. z.
o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie
è. 384/2002 Z. z.).
Vyhláška ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.
o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave
nebezpeèných vecí (ADR).“.

26. V § 23 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„súhlas sa vydá organizácii, ktorá preukáže
a) bezpeènos• objektov na výrobu a skladovanie výbušnín pod¾a zatriedenia do tried a skupín nebezpeèenstva,
b) bezpeènos• technických zariadení na výrobu výbušnín,
c) odbornú spôsobilos• na práce s výbušninami zamestnancov, ktorí riadia, organizujú a vykonávajú
práce s výbušninami.“.
27. V § 23 odsek 2 znie:
„(2) Výroba pyrotechnických výrobkov sa považuje za
spracúvanie výbušnín.“.
28. V § 23 ods. 3 v úvodnej vete sa vypúš•a slovo
„zhotovuje“.
29. V § 23 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) odovzda• vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,13c )“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13c znie:

„13c) § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 179/2001
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny
na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 294/2002 Z. z.“.

30. V § 23 ods. 3 písm. b) sa vypúš•ajú slová „schválený Hlavným banským úradom“.
31. V § 23 ods. 7 sa za slová „nièenia výbušnín pri ich
výrobe“ vkladajú slová „a minimálny obsah návodu na
používanie výbušniny alebo pomôcky“.
32. § 24 vrátane nadpisu znie:
„§ 24
Uvádzanie výbušnín a pomôcok na trh
(1) Výbušniny a pomôcky sa uvádzajú na trh pod¾a
podmienok ustanovených osobitným predpisom. 13d)
(2) Plastické trhaviny musia obsahova• detekèné látky, ktoré umožnia ich identifikáciu a zistenie. Je zakázané dováža•, vyrába• alebo vyváža• plastické trhaviny,
ktoré neobsahujú detekèné látky.
(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
druhy detekèných látok.“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 13d znie:

„13d) Zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 179/2001 Z. z.
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 294/2002
Z. z.“.

33. V § 25 sa vypúš•ajú odseky 5 a 6.
34. Nadpis § 26 znie: „Preprava, prenášanie a prevoz
výbušnín“.
35. § 26 sa dopåòa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Prevoz výbušnín možno vykona• len na základe
povolenia. Povolenie sa vyžaduje aj na prevoz
e) pyrotechnických výrobkov urèených na ohòostrojné
práce, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie pod¾a
§ 27 ods. 1,
f) bezdymového prachu alebo èierneho po¾ovníckeho
prachu, ak sa majú použi• na trhacie práce alebo na
ohòostrojné práce, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie pod¾a § 27 ods. 1.
(6) Orgánom príslušným na vydanie povolenie na
prevoz výbušnín pod¾a osobitného predpisu 13e) je
a) pri prevoze na území Slovenskej republiky obvodný
banský úrad príslušný na povolenie trhacích prác
alebo ohòostrojných prác pod¾a § 27 ods. 1, pri ktorých sa má výbušnina urèená na prevoz použi•,
b) pri tranzitnej preprave výbušnín cez územie Slovenskej republiky Hlavný banský úrad.
(7) Organizáciám, ktoré pravidelne používajú výbušniny vo svojej èinnosti, sa môže povolenie na prevoz výbušnín vyda• najviac na pä• rokov.
(8) Ak organizácia súèasne so žiados•ou o vydanie
povolenia na odber výbušnín pod¾a § 25 ods. 1 žiada aj
o vydanie povolenia na prevoz výbušnín, obvodný banský úrad rozhodne o oboch žiadostiach v jednom spoloènom konaní a jedným rozhodnutím.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13e znie:

„13e) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 179/2001 Z. z.
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 294/2002
Z. z.“.

36. V § 27 odsek 1 znie:
„(1) Trhacie práce alebo ohòostrojné práce, pri kto rých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy IV,14a ) povo¾uje obvodný banský úrad. Ak rozhodnutie bolo vy dané na dobu urèitú, obvodný banský úrad môže toto
povolenie predåži•, ak z vážnych dôvodov neboli vykonané trhacie práce alebo ohòostrojné práce v lehote
stanovenej v pôvodnom rozhodnutí.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 398/1999 Z. z.
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 297/2000
Z. z.“.

37. V § 28 ods. 2 v úvodnej vete sa za slovo „sa“ vkladajú slová „vo dvoch vyhotoveniach“.
38. V § 28 ods. 2 písm. a) sa za slová „dokumentácia
trhacích prác“ vkladajú slová „alebo ohòostrojných
prác“.
39. V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Ak predložená žiados• a dokumentácia neposky-
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tuje dostatoèný podklad na posúdenie navrhovaných
trhacích prác alebo ohòostrojných prác alebo niektoré
doklady chýbajú, obvodný banský úrad vyzve organizáciu na doplnenie žiadosti v urèenej lehote. Ak organizácia v urèenej lehote neodstráni nedostatky žiadosti, obvodný banský úrad konanie zastaví.“.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
40. Za § 28 sa vkladajú nové § 28a, 28b a 28c, ktoré
vrátane nadpisu nad § 28a znejú:
„Nadobúdanie, uskladòovanie
a používanie pyrotechnických výrobkov
§ 28a
(1) Predáva•, nadobúda• a používa• možno len tie pyrotechnické výrobky, ktoré boli uvedené na trh pod¾a
osobitného predpisu. 15) Pyrotechnické výrobky sa
môžu používa• len v súlade s návodom na ich používanie.
(2) Na predaj pyrotechnických výrobkov sa vz•ahujú
osobitné predpisy. 16)
(3) Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné úèely sa zaraïujú pod¾a stupòa nebezpeèenstva do tried I,
II, III a IV. Pyrotechnické výrobky na technické úèely sa
zaraïujú pod¾a stupòa nebezpeèenstva do podtried T0,
T1 a T2. Parametre na zaradenie pyrotechnických vý robkov do tried a podtried ustanovuje osobitný predpis.16a )
(4) Pyrotechnické výrobky triedy IV a podtriedy T2 sa
nemôžu predáva• v obchodnej sieti, oprávnené osoby ich
môžu nadobúda• len od výrobcu, dovozcu alebo iného
oprávneného odberate¾a. V obchodnej sieti sa môžu predáva• len pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a podtriedy T0 a T 1. Zákaz predaja pyrotechnických výrobkov
na trhových miestach upravuje osobitný predpis.16b)
(5) Predáva• pyrotechnické výrobky triedy II a III
a podtriedy T1 môžu len osoby s oprávnením pyrotechnika, strelmajstra alebo odpa¾ovaèa ohòostrojov alebo
osoby, ktoré úspešne absolvovali výuèbu predavaèov
pyrotechnických výrobkov v organizácii poverenej
Hlavným banským úradom.
(6) Pyrotechnické výrobky triedy I a podtriedy T0
môžu nadobúda• a používa• aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie zakázané.
(7) Pyrotechnické výrobky triedy II a podtriedy T1
môžu nadobúda• a používa• iba osoby staršie ako
18 rokov.
(8) Pyrotechnické výrobky triedy III a IV a podtriedy T 2 môžu nadobúda• a používa• len osoby s oprávnením odpa¾ovaèa ohòostrojov pod¾a § 35.
(9) Na prepravu pyrotechnických výrobkov sa vz•a hujú osobitné predpisy.14)
§ 28b
(1) Pyrotechnické výrobky sa musia uskladòova•
v pôvodných obaloch, za podmienok urèených výrobcom a oddelene od hor¾avých látok.
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(2) Pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a podtriedy T1 sa môžu uskladòova• aj
a) v predajni, a to v množstve najviac 100 kg, ktoré nesmie obsahova• viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,
b) v príruènom sklade, s vylúèením trvalej prítomnosti
osôb, v množstve najviac 300 kg, ktoré nesmie obsahova• viac ako 60 kg pyrotechnických zloží.
(3) Pyrotechnické výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väèšom množstve, ako je uvedené v odseku 2, musia by• uskladnené v skladoch výbušnín povolených na tento úèel pod¾a § 32 ods. 1.
§ 28c
(1) Fyzické osoby môžu individuálne používa• len pyrotechnické výrobky triedy I a triedy II a podtriedy T0
a T1 .
(2) Ohòostrojné práce, ktoré nevyžadujú osobitné
povolenie pod¾a § 27 ods. 1, musí ten, kto ich chce vykona•, oznámi• obvodnému banskému úradu a požiada• obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr
desa• dní pred termínom ich vykonania. Ohòostrojné
práce možno vykona•, ak obec vydá na ich vykonanie
súhlas pod¾a osobitného predpisu.16c ) Odpis oznámenia spolu so súhlasom obce sa zasiela Policajnému zboru.
(3) Oznámenie pod¾a odseku 2 obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpa¾ovaèa
ohòostrojov a odpa¾ovaèov ohòostrojov a údaje o preukazoch odpa¾ovaèov ohòostrojov (èíslo a dátum vydania a orgán, ktorý preukaz vydal),
b) miesto, dátum a plánovaný zaèiatok ohòostrojných
prác, dôvod ich vykonania, predpokladanú dobu trvania a ich rozsah,
c) struèný opis okolia v okruhu 300 m doložený situaèným náèrtom s osobitným vyznaèením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpeèenstvom požiaru vrátane urèenia protipožiarnych a zdravotníckych
opatrení.
(4) Ohòostrojné práce musia vykonáva• najmenej
dvaja odpa¾ovaèi ohòostrojov, z ktorých jeden musí by•
urèený ako vedúci odpa¾ovaè ohòostrojov zodpovedný
za riadny výkon ohòostrojných prác.
(5) Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV sa nesmú
používa• v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, lieèební a cintorínov a pri športových
podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je súèas•ou športového podujatia.
(6) Podrobnosti o pyrotechnických výrobkoch usta noví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 15, 16 až 16c znejú:

„15) Zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 398/1999 Z. z.
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 297/2000
Z. z.
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16

) Napríklad Obèiansky zákonník, zákon è. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, Obchodný zákonník a zákon
è. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
16a
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 398/1999 Z. z.
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 297/2000.
16b
) § 6 zákona è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
16c
) § 4 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady
è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.“.

41. V § 32 ods. 1 sa za slovo „užívanie“ vkladajú slová
„zrušenie alebo odstránenie“.
42. V § 32 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
„(5) V žiadosti o zrušenie alebo odstránenie stavby
skladu výbušnín sa uvedie presné oznaèenie a miesto
skladu výbušnín, dôvody a spôsob jeho odstránenia
a dátum predpokladaného zaèatia a skonèenia prác.“.
Doterajší odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
43. Nadpis § 33 znie: „Evidencia výbušnín a organizácií“.
44. V § 33 ods. 1 sa vypúš•a slovo „zhotovovaní,“.
45. V § 33 ods. 3 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanoví inak.18)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 8 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 179/2001
Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 294/2002
Z. z.“.

46. V § 33 ods. 5 sa vypúš•ajú slová „pri zhotovovaní
jednoduchých trhavín“.
47. § 33 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Hlavný banský úrad vedie evidenciu organizácií,
ktorým vydal
a) súhlas na výrobu a spracúvanie výbušnín alebo na
vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín,
b) povolenie na tranzitnú prepravu výbušnín cez územie Slovenskej republiky,
c) poverenie na výuèbu pod¾a § 36 ods. 5.
(7) Obvodné banské úrady vedú evidenciu organizácií, ktorým vydali povolenie na
a) prevoz výbušnín,
b) vykonávanie trhacích prác a ohòostrojných prác,
c) užívanie, odstránenie alebo zrušenie skladov výbušnín.“.
48. V § 34 ods. 1 sa vypúš•a slovo „obèiansky“ a za
slovo „bezúhonné“ sa vkladajú slová „pod¾a § 4a
ods. 4“.
49. V § 34 sa vypúš•a odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
50. V § 35 ods. 2 èas• vety pred bodkoèiarku znie:
„Pripravova•, odpa¾ova•, zneškodòova• a nièi• pyrotechnické výrobky urèené na ohòostrojné práce môže
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len osoba staršia ako 21 rokov, ktorá má oprávnenie
odpa¾ovaèa ohòostrojov;“.
51. V § 35 ods. 3 sa za slovom „vývoja“ spojka „a“ nahrádza èiarkou a za slovo „výroby“ sa vkladajú slová
„a vyh¾adáva• nevybuchnutú muníciu“.
52. V § 36 ods. 4 sa za slovom „ohòostrojov“ spojka
„a“ nahrádza èiarkou a za slovo „pyrotechnikov“ sa
vkladajú slová „a predavaèov pyrotechnických výrobkov“.
53. V § 36 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7,
ktoré znejú:
„(5) Hlavný banský úrad na základe žiadosti vydá poverenie na výuèbu organizácii, ktorá preukáže, že má
a) zabezpeèené vyhovujúce priestory,
b) odborníkov na výuèbu pod¾a jednotlivých predmetov,
c) schválené uèebné osnovy a uèebné texty,
d) písomné vyhlásenie odborníkov vykonajúcich výuèbu pod¾a osnovy.
(6) Organizácia je povinná písomne ohlási• Hlavnému banskému úradu
a) zmeny v údajoch, ktoré boli podkladom na vydanie
poverenia na výuèbu, do 15 dní od ich vzniku,
b) konanie každého kurzu najneskoršie desa• dní pred
jeho plánovaným zaèatím.
(7) Ak organizácia prestala spåòa• podmienky, za
ktorých jej bolo vydané poverenie na výuèbu, alebo ak
pri výuèbe hrubo alebo opakovane porušila predpisy
uvedené v § 39 ods. 1 vz•ahujúce sa na výuèbu. Hlavný
banský úrad jej toto poverenie odníme.“.
Doterajší odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 8.
54. V § 37 sa za slovom „silách“ spojka „a“ nahrádza
èiarkou a na konci sa pripájajú slová „a v Hasièskom
a záchrannom zbore“.
55. V § 39 ods. 1 písm. a) sa za slovo „èinnosti,“ vkladajú slová „výuèbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpa¾ovaèov ohòostrojov, pyrotechnikov a predavaèov pyrotechnických výrobkov,“.
56. Doterajší text § 39a sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov
v odvetví •ažby a úpravy tuhých palív, •ažby ropy a zemného plynu, •ažby rudných a nerudných surovín a v oblasti vyh¾adávania a prieskumu rádioaktívnych surovín a ich •ažby spolupracuje so Slovenskou banskou
komorou a s inými profesijnými združeniami a spolkami v oblasti •ažobného priemyslu.
(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
po dohode so Slovenskou banskou komorou všeobecne
záväzným právnym predpisom upraví vzh¾ad a formu,
funkèné a stavovské oznaèovanie, nosenie a nadobúdanie slávnostných baníckych uniforiem.“.
57. V § 40 ods. 5 písmeno b) znie:
„b) urèuje podmienky používania vybraných banských
strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré sú
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urèenými výrobkami pod¾a osobitného predpisu, 3c)
a povo¾uje používanie vybraných banských strojov,
zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré nie sú urèenými výrobkami pod¾a osobitného predpisu,3c) pri
banskej èinnosti, èinnosti vykonávanej banským
spôsobom a iných èinnostiach upravených týmto
zákonom,“.
58. V § 40 ods. 5 sa dopåòajú písmená d) až f), ktoré
znejú:
„d) vydáva a odníma poverenie na výuèbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpa¾ovaèov
ohòostrojov, pyrotechnikov a predavaèov pyrotechnických výrobkov, schva¾uje uèebné texty na
ich výuèbu a vydáva skúšobné poriadky,
e) vydáva povolenie na tranzitnú prepravu výbušnín
cez územie Slovenskej republiky,
f) vedie evidenciu organizácií pod¾a § 33 ods. 6.“.
59. V § 41 ods. 2 písm. g) sa slová „môžu nariadi•“
nahrádzajú slovom „nariaïujú“.
60. V § 41 ods. 2 písm. h) sa za slovo „povo¾ujú“ vkladajú slová „sprístupòovanie banských diel pre muzeálne úèely a práce na ich udržiavaní v bezpeènom stave,“.
61. V § 41 ods. 2 písm. j) sa za slovo „užívanie“ vkladajú slová „zrušenie alebo odstránenie“.
62. V § 41 ods. 2 za písm. j) sa vkladajú nové písmená k), l) a m), ktoré znejú:
„k) vedú evidenciu organizácií, ktorým vydali povolenie
na vykonávanie trhacích alebo ohòostrojných prác,
povolenie na prevoz výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín,
l) vydávajú a zrušujú banské oprávnenia a vedú banský register,
m) povo¾ujú odber a prevoz výbušnín,“.
Doterajšie písmeno k) sa oznaèuje ako písmeno n).
63. V § 42 za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Banský inšpektor je povinný
a) zdrža• sa pri výkone práce všetkého, èo môže naruši•
dôveru v jeho odbornos• a nestrannos•,
b) pred zaèatím prehliadky oznámi• svoju prítomnos•
kontrolovanej organizácii, ak tým negatívne neovplyvní výkon prehliadky,
c) o výsledku prehliadky napísa• zápisnicu a tú prerokova• so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným
vedúcim zamestnancom pod¾a § 6 ods. 1,
d) o výsledku prehliadky informova• príslušný odborový orgán a príslušného zástupcu zamestnancov pre
bezpeènos• a zdravie pri práci.“.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
64. V § 44 ods. 1 sa slová „môžu uloži•“ nahrádzajú
slovom „uložia“ a suma „500 000 Sk“ sa nahrádza sumou „1 000 000 Sk“.
65. V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady
uložia pokutu od 50 000 Sk až do 1 000 000 Sk fyzickej
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osobe, ktorá je podnikate¾om, alebo právnickej osobe,
ktorá bez platného oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonávala alebo vykonáva èinnos• pod¾a tohto zákona.“.

72. V § 47a sa pripájajú odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Slová „vyh¾adávanie a prieskum“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
„geologický prieskum“.

Doterajšie odseky 2 až 11 sa oznaèujú ako odseky 3
až 12.

(6) Slová „celospoloèenský záujem“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „verejný záujem“.

66. V § 44 odsek 3 znie:
„(3) Ak sa nevykonala v urèenej lehote náprava ne dostatkov, za ktoré bola uložená pokuta pod¾a odsekov 1 a 2, možno uloži• ïalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty, a to aj opakovane.“.
67. V § 44 ods. 5 sa slová „môžu uloži•“ nahrádzajú
slovom „uložia“.
68. V § 44 ods. 7 sa slová „je oprávnený uloži•“ nahrádzajú slovom „uloží“ a suma „500 Sk“ sa nahrádza sumou „1 000 Sk“.
69. V § 45 za slovo „oprávnenia“ sa vkladajú slová
„alebo osvedèenia“.
70. § 45a vrátane nadpisu znie:
„§ 45a
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) vnikne neoprávnene do banského diela alebo na
územie, v ktorom sa vykonáva banská èinnos• alebo
èinnos• vykonávaná banským spôsobom, alebo na
poddolované územie, kam je vstup zakázaný, alebo
neoprávnene vnikne do uzatvoreného starého banského diela, kam je vstup zakázaný,
b) poškodí zariadenie slúžiace na využívanie nerastného bohatstva alebo na èinnos• vykonávanú banským spôsobom vrátane bansko-meraèských signálov, znaèiek a ochrany znakov a iných meraèských
zariadení,
c) odvedie neoprávnene povrchovú, podzemnú alebo
inú vodu do banských vôd alebo do banských diel
alebo úmyselne poškodí zariadenie na odvádzanie
banských vôd,
d) nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražnú alebo informaènú tabu¾u alebo výstražný signál
pri vykonávaní trhacích prác alebo ohòostrojných
prác alebo ich znièí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,
e) získa alebo prechováva neoprávnene výbušninu,
f) vykonáva èinnos• bez platného oprávnenia, povolenia alebo súhlasu, ktorú možno vykonáva• len na základe oprávnenia povolenia alebo súhlasu vydaného
pod¾a tohto zákona.

73. Za § 47a sa vkladajú § 47b a 47c, ktoré vrátane
nadpisu nad § 47b znejú:
„Spoloèné a prechodné ustanovenia
§ 47b
(1) Hlavný banský úrad je príslušným orgánom pod¾a osobitného predpisu, 3g) ktorý vydáva rozhodnutie
o uznávaní odbornej spôsobilosti21a ) a iných dokladov
a osvedèení 21b) vydaných ich držite¾om v èlenskom štáte
Európskej únie na vykonávanie funkcií a povolaní, pre
ktoré tento zákon, banský zákon alebo všeobecne zá väzné právne predpisy vydané na ich vykonanie požadujú odbornú spôsobilos• alebo iné doklady a osvedèenia.
(2) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú
orgánmi doh¾adu pod¾a osobitného predpisu. 21c)
§ 47c
(1) Výbušniny uvedené do obehu pred úèinnos•ou
tohto zákona sa považujú za výbušniny uvedené na trh
pod¾a tohto zákona.
(2) Povolenie Hlavného banského úradu na zhotovovanie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce
vydané pred úèinnos•ou tohto zákona sa považuje za
súhlas vydaný pod¾a § 23 ods. 1.
(3) Jednoduché druhy trhavín na trhacie práce zhotovované na základe povolenia Hlavného banského
úradu sa musia uvies• na trh do 31. júla 2005.
(4) Konania zaèaté pred úèinnos•ou tohto zákona sa
dokonèia pod¾a doterajších predpisov.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 21a až 21c znejú:

„ 21a) § 10 zákona è. 477/2002 Z. z.
21b
) § 11 zákona è. 477/2002 Z. z.
21c
) § 30 ods. 1 zákona è 264/1999 Z. z. v znení neskorších
predpisov.“.

74. § 48 sa dopåòa 4. bodom, ktorý znie:
„4. Vyhláška Slovenského úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu è. 51/1983 Zb.,
ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky organizáciám na zaistenie bezpeènosti práce pri dovážaných technických zariadeniach.“.

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 obvodný banský
úrad uloží pokutu do 50 000 Sk.

Èl. II

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz•ahujú
osobitné predpisy,20a ) ak tento zákon neustanovuje
inak.“.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona

71. V § 46 sa vypúš•ajú slová „§ 21 ods. 5, § 23
ods. 2,“.
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è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z.,
211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z.,
553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z.,
118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z.,
237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z.,
457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z.,
477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z.,
553/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z.,
217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z.,
450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z.,
583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z.,
199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z.,
347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z. a
434/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúš•a položka 177.
2. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 178
sa vypúš•a poznámka a text poznámky.
3. V sadzobníku správnych poplatkov položka 179
znie:
„Vydanie povolenia na prevoz výbušnín
a) jednorazové povolenie ............................ 500 Sk,
b) povolenie na dlhšie èasové obdobie ........ 1 000 Sk.“.
4. V sadzobníku správnych poplatkov položka 180 sa
dopåòa splnomocnením, ktoré znie:
„Splnomocnenie
Pri predåžení èasovej platnosti rozhodnutia pod¾a písmen a) až c) správny orgán zníži správny poplatok
o 50 %.“.
5. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 181
písm. a) sa spojka „a“ za slovom „ohòostrojov“ nahrádza èiarkou a za slovo „pyrotechnikov“ sa vkladajú slová „a predavaèov pyrotechnických výrobkov“.
6. V sadzobníku správnych poplatkov položka 183
znie:
„Vydanie povolenia na
a) stavbu skladu výbušnín ......................... 3 000 Sk,
b) zrušenie alebo odstránenie skladu
výbušnín ............................................ 1 500 Sk.“.
7. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 189
sa vypúš•a písmeno „a)“ a doterajšie písmená „b) až d)“
sa oznaèujú ako „a) až c)“.
8. V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 190
dopåòa písmenom d), ktoré znie:
„d) urèenie podmienok na používanie vybraného banského stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky .......................................................... 500 Sk.“.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
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skej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996
Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 319/1998 Z. z., zákona
è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona
è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 253/2001 Z. z., zákona
è. 441/2001 Z. z., zákona è. 490/2001 Z. z., zákona
è. 507/2001 Z. z., zákona è. 139/2002 Z. z., zákona
è. 422/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 430/2003 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z a zákona
è. 364/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 39 a 40 sa vypúš•ajú.
2. § 47 ods. 1 sa dopåòa písmenom ch), ktoré znie:
„ch) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ná vodom na ich používanie.“.
Èl. IV
Zákon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
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è.
è.
è.
è.

515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z. a zákona
420/2004 Z. z. sa dopåòa takto:

V prílohe è. 2 sa poznámka k 22. bodu dopåòa takto:
„§ 5 ods. 7 zákona è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.“.
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nomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
Slovenskej národnej rady è. 499/1991 Zb., zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1995 Z. z.,
zákonom è. 58/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. VI
Úèinnos•

Èl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. novembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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534
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2004,
ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich
na územie Európskych spoloèenstiev z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod mienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. a na
vykonanie § 3 ods. 2 zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaïuje:
§1
(1) Toto nariadenie ustanovuje princípy organizácie
veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoloèenstiev z tretích krajín.1)
(2) Veterinárne kontroly produktov vstupujúcich na
územie Európskych spoloèenstiev z tretích krajín musia by• vykonávané v súlade s týmto nariadením.
§2
(1) Na úèely tohto nariadenia sa rozumie:
a) produktmi produkty živoèíšneho pôvodu uvedené
v osobitných predpisoch2) vrátane ved¾ajších produktov živoèíšneho pôvodu, ktoré nepatria do zoznamu pod¾a medzinárodnej zmluvy, 3) a rastlinných
produktov uvedených v § 17,
b) dokladovou kontrolou overenie veterinárnych certifikátov, veterinárnych dokladov alebo iných dokladov sprevádzajúcich zásielku,
c) identifikaènou kontrolou vizuálne overenie, èi veterinárne certifikáty, veterinárne doklady alebo iné
doklady požadované pod¾a veterinárnych požiadaviek v súlade s osobitným predpisom4) sa zhodujú
s prepravovanými produktmi,
d) fyzickou kontrolou vlastná kontrola produktov, ktorá môže zahàòa• kontrolu obalov a teploty, ako aj odber vzoriek a ich laboratórne vyšetrenie,
e) osobou zodpovednou za náklad fyzická osoba alebo
právnická osoba pod¾a osobitného predpisu5) zodpovedná za nakladanie so zásielkou, a takisto jej zá 1

stupca pod¾a osobitného predpisu,5) ktorý prevzal
takúto zodpovednos• za dôsledky vyplývajúce z kontrol ustanovených v tomto nariadení,
f) zásielkou množstvo produktov rovnakého druhu,
ktoré sú kryté rovnakým veterinárnym certifikátom
alebo veterinárnym dokladom, alebo iným dokladom
požadovaným pod¾a veterinárnych požiadaviek v súlade s osobitným predpisom,4) ktoré sú prepravované jedným dopravným prostriedkom a ktoré pochádzajú z rovnakej tretej krajiny alebo rovnakej èasti
takejto krajiny,
g) hraniènou inšpekènou stanicou inšpekèné miesto
urèené a schválené pod¾a § 6 na vykonávanie veterinárnych kontrol produktov prichádzajúcich z tretích krajín na hranicu Slovenskej republiky,
h) dovozom vo¾ný obeh produktov a úmysel uvo¾ni•
produkty do vo¾ného obehu v súlade s osobitným
predpisom, 5)
i) colne schváleným urèením alebo použitím colne
schválené urèenie alebo použitie pod¾a osobitného
predpisu, 5)
j) dovoznými podmienkami veterinárne požiadavky na
produkty, ktoré sú predmetom dovozu pod¾a osobitného predpisu, 4)
k) príslušným orgánom Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ïalej len „štátna
veterinárna a potravinová správa“).
(2) Na úèely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy
uvedené v nariadeniach,6) ktorými sa preberajú právne
akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 1 týchto nariadení.
§3
(1) Na územie Európskych spoloèenstiev možno do pravi• zásielky pochádzajúce z tretích krajín, len ak
boli podrobené veterinárnym kontrolám pod¾a osobitného predpisu7) a pod¾a tohto nariadenia a len cez hranièné inšpekèné stanice.

) § 2 písm. b) zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živoèíšneho
pôvodu s èlenskými štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živoèíšneho pô vodu s èlenskými štátmi.
3
) Príloha è. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoloèenstva.
4
) § 3 ods. 1 zá kona è. 488/2002 Z. z.
5
) Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zá kon a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
6
) § 2 na riadenia vlády Slovenskej republiky è. 292/2003 Z. z.
§ 2 na riadenia vlády Slovenskej republiky è. 293/2003 Z. z.
7
) § 33 zákona è. 488/2002 Z. z.
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(2) Osoby zodpovedné za náklad sú povinné pod¾a
osobitného predpisu 8) vopred zasla• informácie veterinárnym inšpektorom hraniènej inšpekènej stanice, na
ktorú sa majú produkty predvies•, a to náležitým vyplnením certifikátu pod¾a § 5 ods. 1, alebo im poskytnú•
v písomnej forme alebo poèítaèovej forme podrobný
opis zásielky uvedenej v odseku 1 vrátane produktov
uvedených v § 9 a § 17 ods. 1.
(3) Veterinárni inšpektori hraniènej inšpekènej sta nice môžu preverova• zoznamy nákladov lodí a lietadiel
a kontrolova•, èi sa zhodujú s vyhláseniami a dokladmi
uvedenými v odseku 2.
(4) Pohranièný colný úrad, ktorému hranièná inšpekèná stanica územne prislúcha, povolí zamýš¾ané
colne schválené urèenie alebo použitie zásielky len
v súlade s podmienkami ustanovenými v certifikáte
pod¾a § 5 ods. 1.
(5) Podrobný postup pod¾a tohto ustanovenia prijme
orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného predpisu 9)
v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie a vypracuje zoznam produktov podliehajúcich veterinárnej kontrole.
§4
(1) Každá zásielka musí by• na hraniènej inšpekènej
stanici pod¾a § 3 ods. 1 podrobená veterinárnej kontrole príslušným orgánom, za ktorú je zodpovedný veterinárny inšpektor pod¾a § 6 ods. 1 písm. b).
(2) Veterinárny inšpektor na základe informácií pod¾a § 3 ods. 2 a 3 preverí pri každej zásielke údaje v databáze vrátených zásielok10) a pri každej zásielke urèenej na dovoz do Európskych spoloèenstiev preverí, ak je
to potrebné, údaje v databáze veterinárnych požiadaviek na dovoz živých zvierat a produktov. 11)
(3) Veterinárny inšpektor musí zabezpeèi• vykonávanie všetkých èinností požadovaných na vedenie databáz pod¾a osobitného predpisu. 12)
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svedèil, že produkty zodpovedajú informáciám
uvedeným vo veterinárnych certifikátoch alebo do kladoch sprevádzajúcich zásielku. Okrem vo¾ne uložených zásielok pod¾a osobitného predpisu13) táto
kontrola zahàòa,
1. ak ide o produkty živoèíšneho pôvodu privážané
v kontajneroch, overenie, že plomby pripevnené
úradným veterinárnym lekárom alebo príslušným orgánom tretej krajiny, ak to vyžadujú veterinárne požiadavky pod¾a osobitného predpisu,4)
sú neporušené a že údaje na nich uvedené sa zhodujú s údajmi v sprievodnom certifikáte alebo doklade,
2. ak ide o ostatné druhy produktov, okrem živoèíšnych produktov pod¾a prvého bodu, overenie, že
sú prítomné odtlaèky peèiatok, úradné znaèky
a zdravotné znaèky identifikujúce krajinu a prevádzkareò pôvodu, a overenie, že sa zhodujú s odtlaèkami peèiatok a znaèkami uvedenými v sprievodnom certifikáte alebo doklade, a okrem toho
overenie, èi sú balené živoèíšne produkty oznaèené osobitnou etiketou v súlade s veterinárnymi
požiadavkami pod¾a osobitného predpisu, 4)
b) fyzickú kontrolu každej zásielky,
1. aby sa presvedèil, že produkty zodpovedajú veterinárnym
požiadavkám
pod¾a
osobitného
predpisu4) a sú v takom stave, aby sa dali použi•
na úèely uvedené v sprievodnom certifikáte alebo
doklade. Tieto kontroly musia by• vykonávané
v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe è. 1,
2. pred vykonávaním akýchko¾vek laboratórnych
vyšetrení na mieste a akéhoko¾vek úradného odberu vzoriek požadovaného na vyšetrenia vykonané v èo najkratšej lehote, a to v zhode s frekvenciou
stanovenou
štátnou
veterinárnou
a potravinovou správou v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie.
(6) Podrobný postup pod¾a tohto ustanovenia prijme
orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného predpisu9)
v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie.

(4) Každá zásielka musí by• bez oh¾adu na jej colne
schválené urèenie alebo použitie podrobená dokladovej
kontrole, aby sa potvrdilo, že
a) informácie v certifikátoch alebo dokladoch pod¾a § 7
ods. 1 zodpovedajú informáciám vopred zaslaným
pod¾a § 3 ods. 2 a 3,
b) ak ide o dovoz do Európskych spoloèenstiev, údaje
obsiahnuté vo veterinárnych certifikátoch, veterinárnych dokladoch alebo iných dokladoch poskytujú požadované záruky.

(1) Po ukonèení požadovaných veterinárnych kontrol
veterinárny inšpektor vystaví na zásielku produktov
certifikát potvrdzujúci výsledky kontrol pod¾a vzoru urèeného štátnou veterinárnou a potravinovou správou
v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie.

(5) Okrem výnimiek pod¾a § 9 až 15 vykonáva veterinárny inšpektor
a) identifikaènú kontrolu každej zásielky, aby sa pre -

(2) Certifikát pod¾a odseku 1 musí sprevádza• zásielku
a) dovtedy, kým je pod colným doh¾adom, a v takom

8

§5

) § 33 ods. 5 písm. a) zákona è. 488/2002 Z. z.
) § 6 zákona è. 488/2002 Z. z. v znení ne skorších predpisov.
10
) Príloha è. 1 rozhodnutia Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o poèítaèovej automatizácii veterinárnych po stupov pri dovoze (projekt
Shift), ktorým sa menia a dopåòajú smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a smernica 90/424/EHS a ktorým sa ruší rozhodnutie 88/192/EHS (92/439/EHS) (Ú. v. ES, L 243, 25. 8. 1992) v znení na riadenia Rady (ES) è. 806/2003 z 14. 4. 2003 (Ú. v. EÚ, L.
122, 16. 5. 2003).
11
) Príloha è. 2 rozhodnutia Rady 92/438/EHS.
12
) Rozhodnutie Rady 92/438/EHS.
13
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živoèíšneho pô vodu, ktoré ne podliehajú iným veterinárnym požiadavkám.
9
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prípade sa certifikát musí odkazova• na colný do klad,
b) pri dovoze do Európskych spoloèenstiev až do prvej
prevádzkarne pod¾a osobitného predpisu 14) alebo do
prvého strediska, alebo organizácie pod¾a osobitného predpisu.15)
(3) Ak sa zásielka rozde¾uje, ustanovenia odsekov 1
a 2 sa vz•ahujú na každú èas• zásielky.
(4) Podrobný postup pod¾a tohto ustanovenia prijme
orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného predpisu 9)
v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie vrátane úprav certifikátu pod¾a odseku 1.
§6
(1) Hranièná inšpekèná stanica musí by•
a) umiestnená v bezprostrednej blízkosti miesta vstupu na územie Slovenskej republiky a na území, ktoré
je urèené colnými orgánmi pod¾a osobitného predpisu;5) ak je to vynútené geografickými obmedzeniami,
ktorými je najmä vykladacie prístavisko alebo priesmyk, možno v súlade s postupom pod¾a odseku 2
tolerova• urèitú vzdialenos• hraniènej inšpekènej
stanice od miesta vstupu a v prípade prepravy po železnici môže by• hranièná inšpekèná stanica umiestnená v prvej železniènej stanici urèenej príslušným orgánom,
b) podriadená veterinárnemu inšpektorovi, ktorý je
zodpovedný za kontroly; veterinárnemu inšpektorovi môžu pri vykonávaní kontroly pomáha• odborne
spôsobilé osoby;16) veterinárny inšpektor musí zabezpeèi• vykonávanie aktualizácie databáz zásielok
zvierat a živoèíšnych produktov dovážaných na územie Európskych spoloèenstiev pod¾a osobitného
predpisu.17)
(2) Štátna veterinárna a potravinová správa v závažných prípadoch, najmä z dôvodov ochrany zdravia ¾udí
alebo zdravia zvierat, doèasne pozastaví schválenie
hraniènej inšpekènej stanice umiestnenej na území
Slovenskej republiky. O tomto pozastavení a o jeho dôvodoch informuje Európsku komisiu a ostatné èlenské
štáty.
(3) Hranièná inšpekèná stanica môže by• opätovne
zaradená Európskou komisiou na zoznam, ak
a) bola navrhnutá Slovenskou republikou po tom, ako
štátna veterinárna a potravinová správa overila, že
spåòa požiadavky pod¾a prílohy è. 2, a
b) Európska komisia v spolupráci so štátnou veterinárnou a potravinovou správou vykonala na hraniènej inšpekènej stanici inšpekciu.
14

)
)
16
)
17
)
18
)
19
)
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§7
(1) Každá zásielka urèená na dovoz na územie Európskych spoloèenstiev musí by• sprevádzaná originálmi
veterinárnych certifikátov alebo originálmi veterinárnych dokladov, alebo originálmi iných dokladov požadovaných pod¾a veterinárnych požiadaviek v súlade
s osobitným predpisom.4) Originály veterinárnych certifikátov alebo dokladov musia zosta• na hraniènej inšpekènej stanici.
(2) Každá zásielka produktov z tretích krajín urèená
na dovoz na územie Európskych spoloèenstiev musí
by• podrobená identifikaènej kontrole a fyzickej kontrole pod¾a § 4 ods. 5. Ustanovenia § 10 tým nie sú dotknuté.
(3) Colné orgány nepovolia dovoz zásielok produktov
na územie Európskych spoloèenstiev, ak sa nepreukáže, že boli vykonané veterinárne kontroly s uspokojivými výsledkami, na zásielky produktov boli vystavené
príslušné certifikáty pod¾a § 5 ods. 1 a príslušný orgán
má záruky, že poplatky za kontroly boli alebo budú
uhradené v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.18) Colné predpisy, ako aj prijaté rozhodnutia pod¾a
§ 10 tým nie sú dotknuté.
(4) Ak zásielka spåòa dovozné podmienky, veterinárny inšpektor poskytne dotknutej osobe overené rovnopisy originálov veterinárnych certifikátov alebo dokladov a vystaví pod¾a § 5 ods. 1 certifikát, ktorým
potvrdzuje, že zásielka na základe vykonaných veterinárnych kontrol spåòa dovozné podmienky.
(5) Obchod s produktmi pod¾a osobitných predpisov, 2) ktorých dovoz bol povolený na územie Európskych spoloèenstiev pod¾a odseku 3, sa riadi pravidlami ustanovenými osobitnými predpismi.19)
(6) Podrobný postup pod¾a tohto ustanovenia prijme
príslušný orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného
predpisu9) v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie.
§8
(1) Príslušnému orgánu èlenského štátu v mieste urèenia musia by• prostredníctvom ANIMO siete20) oznámené dodatoèné informácie, ak
a) sú produkty urèené pre èlenský štát alebo oblas•,
pre ktorú platia špecifické požiadavky v rámci veterinárnych požiadaviek pod¾a osobitného predpisu,4)
b) boli odobraté vzorky, ale v okamihu, keï dopravný
prostriedok opúš•a hraniènú inšpekènú stanicu,
ešte nie sú známe výsledky vyšetrení,
c) ide o dovozy do èlenských štátov schválené na špecifické úèely, a to v prípadoch stanovených v súlade
s veterinárnymi požiadavkami.4)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 292/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 293/2003 Z. z.
§ 10 ods. 9 zákona è. 488/2002 Z. z.
Èl. I ods. 1 rozhodnutia Rady 92/438/EHS.
§ 42 zákona è. 488/2002 Z. z.
§ 5 až 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 292/2003 Z. z.
§ 5 až 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 293/2003 Z. z.
20
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 271/2003 Z. z. o poèítaèovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).
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(2) Každá zásielka produktov uvedených v odseku 1
písm. a) a c), ktorá nie je urèená pre Slovenskú republiku, a hranièná veterinárna kontrola sa vykonáva na
území Slovenskej republiky, musí by• pri vstupe na
územie Slovenskej republiky podrobená na hraniènej
inšpekènej stanici dokladovej kontrole, identifikaènej
kontrole a fyzickej kontrole pod¾a § 4 ods. 4 a 5, aby sa
overilo, èi dotknuté produkty zodpovedajú veterinárnym požiadavkám èlenského štátu alebo oblasti urèenia.
(3) Výnimkou z odseku 2 je zásielka srstnatej vo¾ne
žijúcej zveri, ktorá je dovážaná v koži, musí by• na hraniènej inšpekènej stanici podrobená identifikaènej
a fyzickej kontrole, prièom zdravotná kontrola a vyšetrenie na rezíduá 21) sa musia vykona• pod¾a osobitného
predpisu 22) v prevádzkarni urèenia, kam musí by• zverina dopravená pod colným doh¾adom pod¾a odseku 5
písm. a) spolu s certifikátom pod¾a § 5 ods. 1. Výsledky
kontrol musia by• zaslané veterinárnemu orgánu zodpovednému za hraniènú inšpekènú stanicu, cez ktorú
boli dotknuté produkty prepustené. V závislosti od výsledku, ak je to potrebné, použijú sa opatrenia uvedené
v § 22.
(4) Štátna veterinárna a potravinová správa v prípade
produktov uvedených v odseku 1 písm. a) a c), ktoré
vstupujú na územie Slovenskej republiky, ale sú urèené pre iný èlenský štát, prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpeèilo, že dotknutá zásielka bude
doruèená do èlenského štátu urèenia.
(5) Produkty, ktoré sa pod¾a veterinárnych požiadaviek4) monitorujú z hraniènej inšpekènej stanice vstupu až do prevádzkarne v mieste urèenia, možno prepravova• pod podmienkou, že
a) zásielky budú odosielané z hraniènej inšpekènej
stanice vstupu do prevádzkarne v mieste urèenia
pod doh¾adom príslušného orgánu23) v nepriepustných dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch
zapeèatených príslušnými orgánmi 23) alebo príslušnými orgánmi tretej krajiny; produkty uvedené v odseku 1 písm. c), až kým nedosiahnu miesto urèenia,
zostávajú pod colným doh¾adom v súlade s postupom T 5 pod¾a osobitného predpisu5) spoloène s certifikátom pod¾a § 5 ods. 1, ktorý ustanovuje schválené urèenie a v prípade potreby urèuje typ
zamýš¾aného spracovania,
b) veterinárny inšpektor príslušnej hraniènej inšpekènej stanice informuje prostredníctvom ANIMO siete
veterinárny orgán zodpovedný za prevádzkareò
v mieste urèenia o mieste pôvodu zásielky a o mieste
urèenia produktov,
c) produkty sú v prevádzkarni v mieste urèenia podrobené ošetreniu urèenému pod¾a veterinárnych po žiadaviek, 4)
d) úradný veterinárny lekár v mieste urèenia alebo
21
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v prípadoch pod¾a osobitného predpisu 24) úradný veterinárny lekár zodpovedný za medzisklad je
informovaný vedením prevádzkarne urèenia alebo
medziskladu o príjazde produktov do miesta urèenia
a do 15 dní musí oznámi• dodávku zásielky veterinárnemu inšpektorovi hraniènej inšpekènej stanice,
ktorá mu predtým zásielku ohlásila; úradný veterinárny lekár v mieste urèenia alebo úradný veterinárny lekár zodpovedný za medzisklad vykonajú bežné
kontroly a najmä kontroly záznamov o vstupe, aby
sa zabezpeèilo, že produkty sa dostali do prevádzkarne urèenia.
(6) Ak je príslušnému orgánu hraniènej inšpekènej
stanice vstupu podaný dôkaz, že produkty deklarované
ako produkty urèené pre schválenú prevádzkareò neboli nikdy dopravené do miesta urèenia, tento orgán
prijme potrebné opatrenia voèi osobe zodpovednej za
náklad. Ustanovenia § 18 tým nie sú dotknuté.
(7) Štátna veterinárna a potravinová správa predloží
Európskej komisii zoznam prevádzkarní uvedených
v odseku 5, schválených pre príslušné produkty pod¾a
veterinárnych požiadaviek.4) Ak prevádzkareò neplní
ohlasovacie požiadavky, štátna veterinárna a potravinová správa môže zruši• rozhodnutie o schválení prevádzkarne a uloži• pokuty v súlade s charakterom
vzniknutého rizika. Štátna veterinárna a potravinová
správa v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie vydá zoznam schválených
prevádzkarní a zabezpeèí jeho aktualizáciu.
(8) Podrobný postup pod¾a tohto ustanovenia prijme
orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného predpisu9)
v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie.
§9
Zásielky urèené na dovoz do Európskych spoloèenstiev, ktoré prichádzajú na prvú hraniènú inšpekènú
stanicu, ale sú urèené na dovoz cez inú hraniènú in špekènú stanicu umiestnenú na území toho istého
èlenského štátu alebo iného èlenského štátu, podrobia
sa identifikaènej kontrole a fyzickej kontrole až na hraniènej inšpekènej stanici urèenia zásielky pod podmienkou, že ide o lodnú prepravu alebo leteckú prepravu. Na prvej hraniènej inšpekènej stanici sa vykonajú
tieto kontroly:
a) ak je zásielka prekladaná z jedného lietadla do druhého lietadla alebo z jednej lode do druhej lode
v rámci colného územia toho istého prístavu alebo
letiska, a to priamo alebo po vyložení v prístavisku
alebo na letiskovú plochu na dobu kratšiu, ako je
minimálna doba uvedená v písmene b), príslušný orgán musí by• o tom vopred informovaný osobou zodpovednou za náklad, a najmä o predpokladanej dobe

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 320/2003 Z. z. o monitorovaní urèitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch
živoèíšneho pôvodu.
22
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany
zdravia ¾udí pri usmrcovaní vo¾ne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.
23
) Zákon è. 199/2004 Z. z.
Zákon è. 488/2002 Z. z.
24
) Kapitola XI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa živoèíšnych ved¾ajších produktov, ktoré nie sú urèené na ¾udskú spotrebu (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
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prekládky alebo vykládky, o hraniènej inšpekènej
stanici urèenia zásielky, a ak je to nutné, o presnom
urèení zásielky; vo výnimoèných prípadoch, ak existuje riziko ohrozenia zdravia ¾udí alebo zvierat, môže
príslušný orgán vykona• dokladovú kontrolu na základe certifikátu alebo veterinárneho dokladu pôvodu zásielky, alebo akéhoko¾vek iného originálu dokladu sprevádzajúceho príslušnú zásielku, alebo
jeho overeného rovnopisu,
b) ak je zásielka vyložená iným spôsobom, musí by•
1. uskladnená poèas maximálnej doby a minimálnej
doby a za podmienok urèených pod¾a odsekov 2
a 3 pod doh¾adom príslušného orgánu v colnom
území prístavu alebo letiska, až kým nebude odoslaná po mori alebo vzduchom na ïalšiu hraniènú inšpekènú stanicu,
2. podrobená dokladovej kontrole vo vz•ahu k dokladom uvedeným v písmene a),
3. výnimoène podrobená identifikaènej kontrole
a fyzickej kontrole, ak vznikne nebezpeèenstvo
ohrozenia zdravia ¾udí alebo zvierat; ustanovenia
§ 18 tým nie sú dotknuté.
§ 10
(1) Štátna veterinárna a potravinová správa môže požiada• na základe výsledkov predchádzajúcich kontrol
Európsku komisiu o zníženie frekvencie fyzických kontrol produktov, pre ktoré sú dovozné podmienky har monizované a spåòajú tieto podmienky:
a) pochádzajú z tretích krajín alebo z regiónov tretích
krajín, ktoré poskytujú dostaèujúce zdravotné záruky vo vz•ahu ku kontrolám v mieste pôvodu produktov urèených na dovoz do Európskych spoloèenstiev,
b) na základe veterinárnych požiadaviek pod¾a osobitného predpisu 4) pochádzajú z prevádzkarní uvedených v zozname pod¾a osobitného predpisu25) alebo
v prípade prevádzkarní, ktoré sú v súlade s osobitným predpisom26) uvedené v doèasnom zozname poèas prechodného obdobia, z prevádzkarní, ktoré boli
podrobené národnej inšpekcii alebo inšpekcii vykonávanej Európskymi spoloèenstvami,
c) pre produkty boli vystavené dovozné certifikáty.
(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie zníži• frekvenciu kontrol produktov, ak sú
splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až c).
(3) Podrobný postup pod¾a odseku 1 týkajúci sa zníženia frekvencie fyzických kontrol produktov prijme orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného predpisu 9)
v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie.
§ 11
(1) V záujme všetkých èlenských štátov, cez ktoré
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prebieha tranzit, môže štátna veterinárna a potravinová správa povoli• tranzit zásielok z jednej tretej krajiny
do druhej alebo do tej istej tretej krajiny, len ak
a) ide o zásielky pochádzajúce z tretej krajiny, pre ktorej produkty nie je zakázaný vstup na územie Európskych spoloèenstiev, a tie sú urèené pre ïalšiu tretiu
krajinu; štátna veterinárna a potravinová správa
môže upusti• od tejto požiadavky pri prekládke zásielok pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) z jedného lietadla do
druhého lietadla alebo z jednej lode do druhej lode
v rámci colného územia toho istého prístavu alebo
letiska na úèely ïalšieho odoslania bez zastávky na
území Európskych spoloèenstiev na základe všeobecných kritérií prijatých pod¾a odseku 4,
b) tranzit bol vopred povolený veterinárnym inšpektorom hraniènej inšpekènej stanice, kde zásielka
prvýkrát vstupuje na územie Európskych spoloèenstiev,
c) osoba zodpovedná za náklad sa vopred zaviaže znovu prevzia• zásielku, ak nebude prijatá, a naloži•
s òou pod¾a § 16.
(2) Tranzit môže by• povolený pod¾a odseku 1, len ak
boli splnené tieto podmienky:
a) zásielky predvedené na hraniènú inšpekènú stanicu
na úèely tranzitu musia by• sprevádzané dokladmi
pod¾a § 7 ods. 1, a ak je to nevyhnutné, spolu s overenými prekladmi takýchto dokladov,
b) zásielky produktov musia by• dopravené na hraniènú inšpekènú stanicu na úèel vykonania dokladovej
kontroly a identifikaènej kontroly; štátna veterinárna a potravinová správa môže povoli• výnimku z vykonania dokladovej kontroly a identifikaènej kontroly pri preprave zásielok loïou alebo lietadlom, ak
zásielka
1. nie je vykladaná a dokladová kontrola sa obmedzí
na preverenie nákladného listu; ustanovenia § 18
tým nie sú dotknuté,
2. je prekladaná, ako je uvedené v § 9 ods. 1 písm. a),
z jedného lietadla do druhého lietadla alebo z jednej lode do druhej lode v colnom území toho istého letiska alebo prístavu,
c) ak sa zistí riziko ohrozenia zdravia ¾udí alebo zdravia
zvierat alebo iné nedostatky, vykoná sa dodatoèná
fyzická kontrola,
d) ak ide o tranzit cez územie Európskych spoloèenstiev po ceste, železnici alebo vodnou cestou, musí
zásielka
1. by• prepravovaná pod colným doh¾adom v súlade
s postupom T1 pod¾a osobitného predpisu 5) až na
miesto výstupu z Európskych spoloèenstiev spolu s dokladmi pod¾a písmena a) a certifikátom
pod¾a § 5 ods. 1 potvrdzujúcim hraniènú inšpekènú stanicu, ktorou zásielka opustí územie Európskych spoloèenstiev,
2. by• prepravovaná v dopravných prostriedkoch
alebo kontajneroch zapeèatených príslušnými
orgánmi 23) alebo príslušným orgánom tretej krajiny a nesmie by• po opustení hraniènej inšpekènej

) § 24 ods. 2 písm. b) zákona è. 488/2002 Z. z.
) Rozhodnutie Rady 95/408/ES z 22. júna 1995 o podmienkach na vypracovanie na doèasné obdobie predbežných zoznamov podnikov
tretích krajín, z ktorých sú èlenské štáty oprávnené do váža• niektoré vý robky živoèíšneho pôvodu, rybie produkty alebo živé lastúrniky
(Ú. v. ES L 243, 11. 10. 1995).
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stanice vstupu vykladaná alebo rozde¾ovaná; poèas prepravy sa nepovo¾uje žiadna manipulácia
so zásielkou,
3. najneskôr do 30 dní od prepustenia cez hraniènú
inšpekènú stanicu vstupu opusti• územie Európskych spoloèenstiev cez hraniènú inšpekènú stanicu na výstupe okrem prípadu, keï sa povo¾uje
všeobecná výnimka v súlade s postupom pod¾a
odseku 4, berúc do úvahy náležite odôvodnené
geografické vzdialenosti,
e) veterinárny inšpektor, ktorý povo¾uje prepravu,
musí prostredníctvom ANIMO siete informova• veterinárneho inšpektora hraniènej inšpekènej stanice
na výstupe,
f) veterinárny inšpektor hraniènej inšpekènej stanice
na výstupe musí deklarova• na certifikáte pod¾a § 5
ods. 1, že príslušné zásielky opustili územie Európskych spoloèenstiev, a musí zasla• faxom alebo iným
spôsobom rovnopis dokladu hraniènej inšpekènej
stanici vstupu; ak veterinárny inšpektor hraniènej
inšpekènej stanice vstupu nebol poèas doby ustanovenej pod¾a písmena d) tretieho bodu informovaný
o výstupe produktov z Európskych spoloèenstiev,
oznámi túto skutoènos• príslušnému colnému orgánu, ktorý pod¾a potreby zaène šetrenie, aby sa zistilo, kam boli skutoène produkty urèené.
(3) Všetky náklady vynaložené v súvislosti s realizáciou ustanovení tohto paragrafu znáša osoba zodpovedná za náklad alebo jej zástupca pod¾a osobitného
predpisu.18)
(4) Podrobný postup pod¾a tohto ustanovenia prijme
orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného predpisu9)
v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie a najmä pri výmene informácií medzi
hraniènými inšpekènými stanicami vstupu a výstupu.
§ 12
(1) Zásielky pochádzajúce z tretej krajiny urèené pre
slobodné colné pásma, slobodné colné sklady alebo
colné sklady môžu by• v súlade s osobitným
predpisom5) prepustené príslušným orgánom, len ak
osoba zodpovedná za náklad vopred vyhlási,
a) že príslušné produkty sú urèené na prepustenie do
vo¾ného obehu v Európskych spoloèenstvách alebo
b) že je presne urèené iné koneèné použitie a produkty
spåòajú alebo nespåòajú dovozné podmienky; ak
chýbajú dostatoène jasné údaje o ich koneènom použití, musia by• produkty považované za také, ktoré
sú urèené na prepustenie do vo¾ného obehu v Eu rópskych spoloèenstvách.
(2) Zásielky pod¾a odseku 1 musia by• na vstupnej
hraniènej inšpekènej stanici podrobené dokladovej
kontrole, identifikaènej kontrole a fyzickej kontrole,
aby sa zistilo, èi produkty spåòajú alebo nespåòajú dovozné podmienky. Ak sa pri dokladovej kontrole zistí,
že produkty nespåòajú veterinárne požiadavky, možno
upusti• od fyzickej kontroly okrem prípadov, ak vznikne podozrenie na riziko ohrozenia zdravia zvierat alebo
zdravia ¾udí. Takéto zásielky musia by• sprevádzané
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dokladmi pod¾a § 7 ods. 1, a ak je to nutné, musia by•
priložené aj osvedèené preklady týchto dokladov.
(3) Ak sa pod¾a kontrol uvedených v odseku 2 zistí, že
boli splnené veterinárne požiadavky, veterinárny inšpektor hraniènej inšpekènej stanice vystaví v spojení
s colnými dokladmi certifikát pod¾a § 5 ods. 1. Príslušný orgán a colný orgán vykonávajúci colnú kontrolu na
hraniciach v mieste hraniènej inšpekènej stanice povolia vstup do skladu v slobodnom colnom pásme, do slobodného colného skladu alebo do colného skladu. Takéto produkty musia by• z veterinárneho h¾adiska
deklarované ako vhodné na následné prepustenie do
vo¾ného obehu.
(4) Ak sa pod¾a kontrol uvedených v odseku 2 zistí, že
produkty nespåòajú veterinárne požiadavky, veterinárny inšpektor hraniènej inšpekènej stanice vystaví
v spojení s úradnými colnými dokladmi certifikát pod¾a
§ 5 ods. 1. Príslušný orgán a colný orgán hraniènej inšpekènej stanice môžu v takýchto prípadoch povoli• len
vstup do skladu v slobodnom colnom pásme, do slobodného colného skladu alebo do colného skladu, ak
sú bez dotknutia ustanovení § 16 splnené tieto požiadavky:
a) produkty nemôžu pochádza• z tretej krajiny, na ktorú sa vz•ahuje zákaz pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) prvej
vety,
b) sklady v slobodných colných pásmach a slobodné
colné sklady alebo colné sklady musia by• schválené
príslušným orgánom23) na skladovanie produktov;
aby mohli by• schválené, musia
1. by• vybavené na vstupe a výstupe krytými uzatvárate¾nými priestormi, ktoré sú pod stálou kontrolou vedenia skladu; ak je sklad umiestnený v slobodnom colnom pásme, toto pásmo musí by•
uzavreté a pod stálou colnou kontrolou,
2. vo vz•ahu k uskladneniu príslušných produktov
spåòa• podmienky na ich schválenie ustanovené
v osobitnom predpise, 4)
3. by• vybavené zariadeniami na dennú registráciu
všetkých zásielok vstupujúcich do skladu alebo
vystupujúcich zo skladu s uvedením podrobností
týkajúcich sa druhov a množstva produktov pri
každej zásielke a mena a priezviska a adresy príjemcu; takéto záznamy musia by• uschované najmenej tri roky,
4. by• vybavené skladovacími alebo mraziacimi priestormi umožòujúcimi oddelené uskladnenie produktov, ktoré nezodpovedajú veterinárnym požiadavkám;4) v prípade existujúceho skladu môže
príslušný orgán27) povoli• oddelené uskladnenie
takýchto produktov v rovnakých priestoroch pod
podmienkou, že produkty, ktoré nezodpovedajú
veterinárnym požiadavkám,4) sú uskladnené
v uzamykate¾ných ohradených oddeleniach,
5. ma• k dispozícii priestory vyhradené pre zamestnancov vykonávajúcich veterinárne kontroly.
(5) Ak sa kontrolami uvedenými v odseku 2 zistí, že
osoba zodpovedná za náklad predložila nepravdivé vyhlásenie pod¾a odseku 1, bude musie• tovar odstráni•
pod¾a § 16.
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(6) Príslušné orgány27) musia prija• všetky nevyhnutné kroky
a) na zabezpeèenie dodržania podmienok na schválenie skladov,
b) na zabránenie uskladnenia produktov, ktoré nespåòajú veterinárne požiadavky, v rovnakých miestnostiach alebo priestoroch, ako sú uskladnené produkty, ktoré tieto veterinárne požiadavky spåòajú,
c) na zabezpeèenie efektívnej kontroly na vstupoch do
skladu a na výstupoch zo skladu a na zabezpeèenie
dozoru príslušného orgánu27) poèas doby, keï je
sklad otvorený; musia zabezpeèi• najmä to, že produkty, ktoré nespåòajú veterinárne požiadavky, nemôžu by• vyskladnené z miestností alebo priestorov,
kde sú skladované, bez súhlasu príslušného orgánu,27)
d) aby sa mohli vykona• kontroly potrebné na zabránenie akejko¾vek zmeny, zámeny produktov skladovaných v sklade alebo akejko¾vek zmeny balenia, prípravy pre trh alebo spracovania.
(7) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
z dôvodov zdravia zvierat alebo zdravia ¾udí zamietnu•
vstup produktov do colných skladov, slobodných col ných skladov alebo slobodných colných pásiem, ak tieto produkty nespåòajú veterinárne požiadavky.4)
(8) Zásielky nesmú vstúpi• do slobodného colného
pásma, slobodného colného skladu alebo colného skladu, ak nie sú zabezpeèené colnou uzáverou.
(9) Zásielky uvedené v odseku 4 môžu opusti• slo bodné colné pásmo, slobodný colný sklad alebo colný
sklad len na úèel odoslania do tretej krajiny alebo do
skladu pod¾a § 13, alebo na úèel neškodného odstránenia pod podmienkou, že
a) odoslanie do tretej krajiny je v súlade s požiadavkami uvedenými v § 11 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 2
písm. a), d), e) a f),
b) preprava do skladu pod¾a § 13 je vykonávaná na základe colného kontrolného dokladu T1 s vyznaèením
názvu a umiestnenia skladu uvedeného v sprievodnom certifikáte pod¾a § 13 ods. 2 písm. a),
c) preprava na miesto neškodného odstránenia bola
vykonaná po tom, ako boli produkty denaturované.
(10) Zásielky pod¾a odseku 9 musia by• odoslané za
takých podmienok, aby bolo zabezpeèené, že preprava
sa vykonáva bez vykladania tovaru a pod doh¾adom príslušných orgánov23) v nepriepustných dopravných
prostriedkoch alebo kontajneroch zapeèatených príslušnými orgánmi.23) Takéto zásielky nesmú by• pre pravované medzi skladmi uvedenými v tomto paragrafe.
(11) Všetky náklady vynaložené pri realizácii ustanovení tohto paragrafu vrátane nákladov na požadované
inšpekcie a kontroly znáša osoba zodpovedná za ná klad alebo jej zástupca pod¾a osobitného predpisu.18)
(12) Štátna veterinárna a potravinová správa predloží Európskej komisii zoznam
a) slobodných colných pásiem, slobodných colných
skladov alebo colných skladov uvedených v odseku 4,
27

) § 8 zákona è. 488/2002 Z. z. v znení zá kona è. 442/2004 Z. z.
) § 43 a 45 zákona è. 488/2002 Z. z. v znení ne skorších predpisov.
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b) fyzických osôb a právnických osôb uvedených v §13.
(13) Ak nie sú splnené podmienky pod¾a odsekov 1 až
12, ktoré sa vz•ahujú na sklady, môže príslušný orgán
pozastavi• platnos• schválenia alebo zruši• schválenie
skladu uvedené v odseku 4 písm. b); o každom takomto
opatrení informuje Európsku komisiu a ostatné èlen ské štáty.
(14) Ak sa zistí, že došlo k zámernému porušeniu
predpisov alebo ich porušeniu pre vedomú nedbanlivos•, uloží príslušný orgán27) veterinárnej správy osobe
zodpovednej za prepravu zásielky po tom, ako zásielka
opustila sklad, pokutu pod¾a osobitného predpisu.28)
(15) Štátna veterinárna a potravinová správa urèí
v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie podrobnosti o kontrolných postupoch, ktoré sa musia vykona• pri príjazde do pásiem
a skladov a pri odoslaní z nich, o preprave zásielok medzi pásmami a skladmi, spôsobe uskladnenia produktov a povolenej manipulácii.
§ 13
(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré priamo zásobujú námorné lode vykonávajúce medzinárodnú
prepravu produktmi uvedenými v § 12 ods. 4 na úèel
stravovania personálu a cestujúcich (ïalej len „dodávatelia“), musia okrem splnenia požiadaviek pod¾a § 12
ods. 1, 2 a 4 písm. a) a b) druhého až štvrtého bodu
a § 12 ods. 6, 7, 8 a 11
a) by• vopred schválené príslušným orgánom ako do dávatelia na takéto úèely,
b) získava• zásoby produktov, ktoré nemôžu by• spracované, ak surovina nespåòa veterinárne požiadavky, 4)
c) vlastni• uzavreté priestory, ktorých vstupné a výstupné miesta sú pod stálou kontrolou zodpovednej
osoby; ak je sklad umiestnený v slobodnom colnom
pásme, musí spåòa• požiadavky pod¾a § 12 ods. 4
písm. b) prvého bodu druhej vety,
d) sa zaviaza•, že neuvo¾nia produkty uvedené v § 12
ods. 4 na konzumáciu na území Európskych spoloèenstiev,
e) èo najskôr oznámi• príslušnému orgánu príchod
produktov do skladu pod¾a písmena c).
(2) Dodávatelia uvedení v odseku 1 musia
a) vykonáva• dodávky priamo na paluby námorných
lodí alebo do osobitne schválených skladov v prístave urèenia pod podmienkou, že boli prijaté opatrenia, aby sa zabezpeèilo, že príslušné produkty nebudú prepravené zo zóny prístavu na iné miesto;
preprava produktov zo skladu pôvodu do prístavu
urèenia musí by• vykonaná pod colným doh¾adom
v súlade s postupom T1 pod¾a osobitného predpisu;5) produkty musia by• sprevádzané veterinárnym
certifikátom vypracovaným v súlade s postupom
pod¾a odseku 6,
b) vopred oznámi• príslušnému orgánu zóny prístavu,27) z ktorého sú produkty odosielané, a príslušné-
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mu orgánu prístavu urèenia dátum odoslania pro duktov a podrobnosti týkajúce sa ich miesta
urèenia,
c) úradne doloži•, že produkty boli dopravené na ko neèné miesto ich urèenia,
d) uchováva• zoznam vstupov a výstupov produktov
najmenej tri roky; zoznam musí umožòova• kontrolu
vykonávanú pri èastiach zásielok, ktoré zostali
v sklade.
(3) Dodávatelia musia zabezpeèi•, že lode nebudú zásobované produktmi, ktoré nespåòajú veterinárne požiadavky,4) okrem zásobovania cestujúcich a posádky
mimo teritoriálnych vôd Európskych spoloèenstiev.
(4) Príslušný orgán zóny prístavu, ) z ktorého sú produkty dodávané, musí prostredníctvom ANIMO siete
najneskôr v èase odoslania produktov oznámi• ich odoslanie príslušnému orgánu zóny prístavu urèenia27)
a informova• ho o mieste urèenia produktov.
27

(5) V prípade nesplnenia podmienok ustanovených
v tomto paragrafe musí príslušný orgán zruši• schválenie uvedené v odseku 1 písm. a). O každom takomto
opatrení informuje Európsku komisiu a ostatné èlenské štáty.
(6) Štátna veterinárna a potravinová správa urèí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie podrobnosti o kontrolných postupoch,
ktoré sa musia vykona• pri odosielaní a poèas prepravy
a doruèovania produktov dodávaných priamo na ná morné lode, vrátane dôkazu, že takéto produkty sa dostali na správne miesto urèenia.
§ 14
(1) Produkty, ktorých colne schválené urèenie alebo
použitie pod¾a osobitného predpisu5) je iné, ako je uvedené v § 7 a § 12 ods. 3, ak nie sú neškodne odstránené
alebo vrátené, musia by• podrobené identifikaènej kontrole a fyzickej kontrole, aby sa zistilo, èi spåòajú, alebo
nespåòajú dovozné podmienky.
(2) Štátna veterinárna a potravinová správa urèí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie podrobnosti o identifikaènej a fyzickej
kontrole uvedenej v odseku 1.
§ 15
(1) Spätný dovoz zásielok produktov pochádzajúcich
z Európskych spoloèenstiev, ktorých vstup do tretej
krajiny bol touto krajinou odmietnutý, možno povoli•,
ak
a) produkty sú sprevádzané
1. originálom certifikátu alebo rovnopisom overeným príslušným orgánom, ktorý potvrdil certifikát sprevádzajúci produkty, spoloène s opisom
dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu zásielky, a zárukami, že podmienky týkajúce sa uskladnenia
a prepravy produktov boli dodržané, a vyhlásením, že s týmito produktmi nebolo nijakým spôsobom manipulované,
2. ak ide o zapeèatené kontajnery, certifikátom od
dopravcu, v ktorom vyhlasuje, že s obsahom zá-
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sielky nebolo nijakým spôsobom manipulované
alebo že nebol vykladaný,
b) produkty boli podrobené dokladovej a identifikaènej
kontrole a v prípadoch pod¾a § 18 fyzickej kontrole,
c) zásielka je priamo vrátená za dodržania podmienok
pod¾a § 8 ods. 5 do prevádzkarne pôvodu v Európskych spoloèenstvách, kde bol vystavený certifikát,
d) ide o tranzit cez ïalší èlenský štát, tranzit bol v záujme všetkých èlenských štátov, cez ktoré prebieha,
vopred povolený veterinárnym inšpektorom hraniènej inšpekènej stanice, kde zásielka prvýkrát vstupuje na územie Európskych spoloèenstiev.
(2) Na územie Európskych spoloèenstiev nemožno
zamietnu• opätovný vstup zásielke produktov pochádzajúcej z Európskych spoloèenstiev, ktorá bola zamietnutá tre•ou krajinou, ak príslušný orgán, ktorý vystavil originál certifikátu, súhlasí so spätným
prevzatím zásielky a ak boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1.
(3) Ak nastanú okolnosti pod¾a odsekov 1 a 2, možno
produkty odosla• za takých podmienok, aby bolo za bezpeèené, že preprava sa vykonáva až do prevádzkarne pôvodu v súlade s postupom pod¾a § 8 ods. 5 v nepriepustných
dopravných
prostriedkoch
alebo
kontajneroch, ktoré sú identifikované a zapeèatené príslušnými orgánmi 23) alebo príslušnými orgánmi tretej
krajiny tak, že plomby budú zlomené vždy, keï sa dopravný prostriedok alebo kontajner otvorí.
(4) Úradný veterinárny lekár, ktorý schválil prepravu, musí prostredníctvom ANIMO siete informova• príslušný orgán miesta urèenia.
(5) Všetky náklady vynaložené pri realizácii ustanovení tohto paragrafu vrátane nákladov na požadované
inšpekcie a kontroly znáša osoba zodpovedná za ná klad alebo jej zástupca pod¾a osobitného predpisu.18)
(6) Štátna veterinárna a potravinová správa urèí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie podrobnosti postupu pri spätnom dovoze
zásielok a produktov uvedených v odseku 1 až 3.
§ 16
(1) Zásielky, ktoré boli dovezené na územie Slovenskej republiky bez vykonania hraniènej veterinárnej
kontroly v súlade s požiadavkami pod¾a § 3 a 4, budú
zabavené a príslušný orgán27) rozhodne o ich neškodnom odstránení pod¾a odseku 2 písm. b) alebo o ich
vrátení pod¾a odseku 2 písm. a).
(2) Ak kontroly príslušného orgánu27) pod¾a tohto nariadenia zistia, že produkty nespåòajú dovozné podmienky, alebo odhalia iné nedostatky, príslušný
orgán27) po konzultácii s osobou zodpovednou za ná klad alebo s jej zástupcom rozhodne
a) o vrátení produktov mimo územia Európskych spoloèenstiev z tej istej hraniènej inšpekènej stanice do
miesta urèenia odsúhlaseného osobou zodpovednou
za náklad pri použití rovnakého dopravného pros triedku a v maximálnej lehote do 60 dní, ak to nie je
vylúèené výsledkami veterinárnej kontroly a zdravotnými požiadavkami; v tomto prípade veterinárny
inšpektor hraniènej inšpekènej stanice musí po-
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skytnú• potrebné informácie týkajúce sa vrátených
zásielok 17) a spôsobom ustanoveným štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s právnymi
aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
pod¾a odseku 7, znehodnoti• veterinárne certifikáty
alebo doklady sprevádzajúce zamietnutú zásielku
produktov tak, aby bol vylúèený opakovaný vstup
tejto zásielky cez inú hraniènú inšpekènú stanicu,
alebo
b) o neškodnom odstránení produktov v zariadeniach
urèených na tento úèel29) a umiestnených v blízkosti
hraniènej inšpekènej stanice, ak vrátenie zásielky
nie je možné alebo 60-dòový èasový limit uvedený
v písmene a) uplynul, alebo osoba zodpovedná za náklad dá na to okamžitý súhlas; poèas postupu vrátenia zásielky produktov pod¾a tohto odseku alebo poèas potvrdzovania dôvodov na zamietnutie zásielky
musia by• také produkty uskladnené pod dozorom
príslušného orgánu 27) na náklady osoby zodpovednej za náklad.
(3) Ak sa kontrolami pod¾a odsekov 1 a 2 zistí vážne alebo opakované porušenie veterinárnych požiadaviek,4) použijú sa ustanovenia § 21 a 22.
(4) Ustanovenia odseku 2 sa nepoužijú, ak príslušný
orgán27) povolil použitie produktov pod¾a osobitného
predpisu 29) pod podmienkou, že nie je ohrozené zdravie
¾udí alebo zdravie zvierat.
(5) Náklady vynaložené na vrátenie zásielky alebo na
jej neškodné odstránenie, alebo na využitie produktov
na iné úèely znáša osoba zodpovedná za náklad alebo
jej zástupca.
(6) Ak sa zistí, že došlo k zámernému porušeniu predpisov alebo k ich porušeniu pre vedomú nedbanlivos•,
príslušný orgán27) uloží osobe zodpovednej za náklad
pokutu pod¾a osobitného predpisu.28)
(7) Na úèely tohto paragrafu sa použijú ustanovenia
pod¾a osobitného predpisu. 12)
(8) Štátna veterinárna a potravinová správa urèí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie podrobnosti o štandardizácii hodnotiacich kritérií na rozhodovanie o zamietnutí, zabavení
alebo neškodnom odstránení zásielky.
§ 17
(1) Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade
s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
a) vydá zoznam rastlinných produktov, ktoré najmä
vzh¾adom na ich ïalšie urèenie môžu zvýši• riziko šírenia infekèných chorôb alebo nákazlivých chorôb
zvierat a z tohto dôvodu majú podlieha• veterinárnym kontrolám pod¾a tohto nariadenia, a najmä
kontrolám pod¾a § 4, aby sa overil pôvod a zamýš¾ané urèenie týchto rastlinných produktov,
b) urèí podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré
musí tretia krajina spåòa•, a záruky, ktoré musí tre29
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tia krajina ponúknu•, najmä spôsob spracovania
požadovaný na základe situácie týkajúcej sa zdravia
zvierat v tejto krajine,
c) vydá zoznam tretích krajín, ktoré môžu by• na základe záruk schválené na vývoz rastlinných produktov
pod¾a písmena a) do Európskych spoloèenstiev,
d) urèí špecifické kontrolné postupy, najmä vzh¾adom
na odber vzoriek, ktoré sa môžu použi• pri týchto
produktoch, hlavne v prípade dovozov vo¾ne uložených zásielok.
(2) Èerstvé produkty rybolovu priamo vykladané z rybárskej lode plávajúcej pod vlajkou tretej krajiny musia
by• predtým, ako sú dovezené na územie Európskych
spoloèenstiev, podrobené v súlade s osobitným
predpisom 30) veterinárnym kontrolám ustanoveným
pre ryby priamo vykladané z rybárskych lodí plávajúcich pod vlajkou èlenského štátu.
(3) Výnimkou z § 3 ods. 2 možno v súlade s právnymi
aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie vykonáva• kontroly ustanovené v tomto nariadení pri
zmrazených a hlboko zmrazených tuniakoch, ktoré boli
bez odrezania hlavy a vyòatia èriev priamo vyložené
z lode patriacej spoloènému podniku registrovanému
v súlade s veterinárnymi požiadavkami, ak
a) takéto kontroly sú vykonávané príslušným orgánom
najbližšej hraniènej inšpekènej stanice v podniku
urèenia schválenom na spracúvanie takýchto pro duktov,
b) spracúvajúci podnik je umiestnený vo vzdialenosti
nie väèšej ako 75 km od hraniènej inšpekènej stanice,
c) produkty sú prepravované z miesta zakotvenia do
podniku urèenia pod colným doh¾adom v súlade
s postupom ustanoveným v § 8 ods. 5 písm. a).
(4) V súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie môže štátna veterinárna a potravinová správa povoli• výnimky z ustanovení § 6 ods. 1
písm. b), ak ide o zamestnancov zodpovedných za vykonávanie kontrol a vystavovanie certifikátov, z ustanovení § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 pre hranièné inšpekèné stanice, kde sú ryby predkladané na kontrolu v súlade
s osobitným predpisom.30)
§ 18
(1) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 3 až 17,
úradný veterinárny lekár môže vykona• akéko¾vek kontroly, ktoré považuje za primerané, aby potvrdil alebo
vylúèil podozrenie, že nie sú splnené veterinárne požiadavky pod¾a osobitného predpisu 4) alebo sú pochybnosti o
a) totožnosti alebo aktuálnom urèení produktov,
b) tom, èi produkty zodpovedajú zárukám ustanoveným pre jednotlivé druhy produktov,
c) zhode so zárukami týkajúcimi sa zdravia ¾udí a zdravia zvierat ustanovenými v osobitnom predpise. 4)
(2) Kontrolované produkty musia zosta• pod dozorom

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1774/2002.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní na trh
produktov rybolovu a živých lastúrnikov v znení na riadenia vlády Slovenskej republiky è. 383/2004 Z. z.
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príslušného orgánu veterinárnej správy až do získania
výsledkov kontrol. Ak sa potvrdí podozrenie pod¾a odseku 1, musí sa sprísni• a zintenzívni• kontrola pro duktov rovnakého pôvodu pod¾a § 16 ods. 3.
(3) Štátna veterinárna a potravinová správa urèí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie podrobnosti o kontrolách uvedených v odseku 1 a 2.
§ 19
(1) Ustanovenia § 3 až 18 sa nevz•ahujú na produkty,
ktoré
a) tvoria súèas• osobnej batožiny cestujúcich a sú urèené na ich osobnú spotrebu, ak ich množstvo ne presahuje množstvo pod¾a odseku 3 a ak pochádzajú z èlenského štátu alebo z tretej krajiny, alebo jej
èasti, ktorá je uvedená na zozname pod¾a osobitného predpisu31) a z ktorej nie je dovoz zakázaný,
b) sú zasielané v malých balíèkoch fyzickým osobám,
ak nie sú dovážané na úèely obchodu a ak ich množstvo nepresahuje množstvo stanovené v súlade s odsekom 3 a ak pochádzajú z tretej krajiny alebo jej
èasti, ktorá je uvedená na zozname pod¾a osobitného predpisu31) a z ktorej nie je dovoz zakázaný,
c) sa nachádzajú na palubách dopravných prostriedkov zabezpeèujúcich medzinárodnú prepravu a sú
urèené na stravovanie personálu a cestujúcich pod
podmienkou, že nebudú uvedené na územie Európskych spoloèenstiev; ak sa takéto produkty alebo
kuchynský odpad z nich vykladajú, musia sa neškodne odstráni•. Nie je však potrebné neškodne odstráni• produkty, ak sa prekladajú priamo z jedného
dopravného prostriedku zabezpeèujúceho medzinárodnú prepravu do druhého v tom istom prístave
alebo na tom istom letisku pod colným doh¾adom,
d) boli podrobené tepelnému ošetreniu v nepriedušne
uzavretých obaloch pri hodnote Fo 3,00 alebo viac
a ak ich množstvo nepresahuje množstvo stanovené
v súlade s odsekom 3,
1. tvoria súèas• osobnej batožiny cestujúcich a sú
urèené na ich osobnú spotrebu,
2. sú zasielané v malých balíèkoch fyzickým osobám
a nie sú dovážané na úèely obchodu,
e) sú zasielané ako obchodné vzorky alebo sú urèené
na výstavy pod podmienkou, že nie sú urèené na predaj a boli vopred schválené na takéto úèely príslušným orgánom,
f) sú urèené na výskumné úèely alebo na analýzy, ak je
to možné urèi• na základe úradných kontrol, za
predpokladu, že takéto produkty nie sú dodané na
výživu ¾udí a že po skonèení výstavy alebo po vykonaní výskumu alebo analýz budú tieto produkty,
s výnimkou množstva použitého pri analýzach, znièené alebo odoslané naspä• do krajiny pôvodu pri
splnení urèitých podmienok stanovených príslušným orgánom; v tom prípade a v prípade uvedenom
v písmene e) musí príslušný orgán zabezpeèi•, aby
31
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uvedené produkty nemohli by• použité na iné úèely
ako tie, na ktoré boli dovezené na územie štátu urèenia.
(2) Ustanoveniami pod¾a odseku 1 nie sú dotknuté
ustanovenia vz•ahujúce sa na èerstvé mäso a mäsové
výrobky pod¾a osobitného predpisu.32)
(3) Štátna veterinárna a potravinová správa urèí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie implementaèné pravidlá, a najmä limity
váhy pre rôzne produkty zahrnuté vo výnimkách pod¾a
odseku 1.
§ 20
(1) Ak sa na území tretej krajiny vyskytla choroba alebo sa šíri choroba podliehajúca povinnému hláseniu
pod¾a osobitného predpisu,33) zoonóza alebo iná choroba, alebo jav, ktorý môže predstavova• vážne nebezpeèenstvo pre zdravie ¾udí alebo zdravie zvierat, alebo ak
na to oprávòujú akéko¾vek iné dôvody týkajúce sa
zdravia zvierat, najmä v dôsledku zistení zo strany veterinárnych odborníkov alebo kontrolami vykonanými
na hraniènej inšpekènej stanici, štátna veterinárna
a potravinová správa môže v súlade s právnymi aktmi
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie okamžite
a vzh¾adom na závažnos• situácie
a) zastavi• dovozy z tretej krajiny alebo jej èasti, prí padne dovozy realizované cez dotknutú tretiu krajinu tranzitu,
b) urèi• osobitné podmienky pre produkty pochádzajúce z príslušnej tretej krajiny alebo jej èasti,
c) vypracova• na základe aktuálnych zistení požiadavky na vhodné kontroly, ktoré môžu zahàòa• špecifické vyh¾adávanie rizík pre zdravie ¾udí alebo zdravie
zvierat a v závislosti od výsledku týchto kontrol zvýši• frekvenciu fyzických kontrol.
(2) Ak akáko¾vek z kontrol pod¾a tohto nariadenia
preukáže, že by zásielka produktov mohla predstavova• nebezpeèenstvo pre zdravie ¾udí alebo zdravie zvierat, príslušný orgán
a) môže okamžite zadrža• zásielku a da• ju neškodne
odstráni•,
b) musí informova• ostatné hranièné inšpekèné stanice a Európsku komisiu o zistených skutoènostiach
a o pôvode produktov v súlade s osobitným predpisom.12)
(3) Ak nastanú okolnosti pod¾a odseku 1, môže štátna veterinárna a potravinová správa prija• v súlade
s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie doèasné ochranné opatrenia týkajúce sa produktov, na ktoré sa vz•ahujú § 11 až 13.
(4) Ak štátna veterinárna a potravinová správa ofi ciálne informuje Európsku komisiu o potrebe prija•
ochranné opatrenia a Európska komisia neuplatní
ustanovenia pod¾a odsekov 1 až 3 alebo neupovedomí
Stály veterinárny výbor, môže štátna veterinárna a po-

) § 24 ods. 2 písm. a) zákona è. 488/2002 Z. z.
) § 1 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri
dovoze hovädzieho do bytka, oviec, kôz, ošípaných, èerstvého mäsa alebo mäsových vý robkov z tretích krajín.
33
) § 17 zákona è. 488/2002 Z. z.
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travinová správa prija• doèasné ochranné opatrenia
vzh¾adom na dotknuté produkty, prièom o tom informuje ostatné èlenské štáty a Európsku komisiu.

limity rezíduí, vykonajú sa kontroly pod¾a odseku 1
písm. b).

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie zmeni•, zruši• alebo rozšíri• opatrenia
prijaté pod¾a odsekov 1 až 4.

§ 23

(6) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie prija• podrobné pravidlá na uplatòovanie tohto paragrafu.
§ 21
(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho aktu Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
uvedeného v prílohe è. 3 môžu veterinárni odborníci
Európskej komisie v spolupráci s príslušným orgánom
a) overova•, èi Slovenská republika spåòa ustanovené
požiadavky,
b) vykonáva• kontroly na mieste s cie¾om overi•, èi sa
kontroly vykonávajú v súlade s týmto nariadením.
(2) Príslušný orgán veterinárnej správy,34) iné orgány
verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú veterinárnym odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným
informáciám, k dokladom a osobám, ako aj vstup do
miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na
úèely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako
príslušnému orgánu veterinárnej správy. Príslušný orgán veterinárnej správy prijme opatrenia nevyhnutné
na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 22
(1) Ak kontroly pod¾a tohto nariadenia nasvedèujú
tomu, že boli vážne alebo opakovane porušené veterinárne požiadavky,4) štátna veterinárna a potravinová
správa
a) informuje Európsku komisiu o druhu použitých
produktov a druhu dotknutej zásielky, prièom Eu rópska komisia tieto informácie oznámi všetkým
hranièným inšpekèným staniciam,
b) vykoná prísnejšie kontroly všetkých zásielok produktov rovnakého pôvodu, a najmä nasledujúcich
desa• zásielok rovnakého pôvodu musí pozastavi•
na hraniènej inšpekènej stanici na úèel vykonania
fyzickej kontroly vrátane odberu vzoriek a laboratórnych vyšetrení pod¾a prílohy è. 2 a musí by• zložená
záloha na pokrytie nákladov za kontrolu; ak takéto
dodatoèné kontroly potvrdia, že produkty nezodpovedajú veterinárnym požiadavkám pod¾a osobitného
predpisu,4) chybná zásielka alebo jej èas• musí by•
neškodne odstránená pod¾a § 16 ods. 2 písm. a) a b),
c) informuje Európsku komisiu o výsledkoch ove¾a prísnejších kontrol a Európska komisia na základe tejto
informácie vykoná všetky nevyhnutné šetrenia, aby
identifikovala dôvody a pôvod zistených porušení.
(2) Ak kontroly zistia, že boli prekroèené maximálne
34

) § 4 ods. 3 zákona è. 488/2002 Z. z.

(1) Ak sa štátna veterinárna a potravinová správa na
základe kontrol na mieste obchodovania s produktmi
domnieva, že sa nedodržali požiadavky pod¾a tohto nariadenia na hraniènej inšpekènej stanici alebo v colnom sklade, slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade uvedenom v § 12 iného èlenského
štátu, ihneï kontaktuje príslušný ústredný orgán tohto èlenského štátu.
(2) Štátna veterinárna a potravinová správa, ak sa to
týka hranièných inšpekèných staníc alebo colných
skladov, slobodných colných pásiem alebo slobodných
colných skladov na území Slovenskej republiky, prijme
všetky potrebné opatrenia a informuje príslušné orgány dotknutého èlenského štátu o povahe vykonaných
kontrol, o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch na také rozhodnutia.
§ 24
(1) Štátna veterinárna a potravinová správa v spolupráci s príslušnými orgánmi iných èlenských štátov
zostaví programy na výmenu úradníkov splnomocnených vykonáva• kontroly produktov z tretích krajín.
Programy budú spoloène s Európskou komisiou koordinované so Stálym veterinárnym výborom. Na úèely
zlepšenia a rozvoja výmenných programov sa musia
vzia• do úvahy získané skúsenosti.
(2) Štátna veterinárna a potravinová správa v spolupráci s príslušnými orgánmi iných èlenských štátov
prijme všetky opatrenia nevyhnutné na umožnenie implementácie programov, ktoré sú výsledkom koordinácie pod¾a odseku 1.
(3) Štátna veterinárna a potravinová správa informuje jedenkrát roène Stály veterinárny výbor o implementácii programu pod¾a odseku 1.
§ 25
Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpeèí,
aby sa úradní veterinárni lekári pracujúci na hranièných inšpekèných staniciach zúèastòovali na špeciálnych školiacich programoch organizovaných štátnou
veterinárnou a potravinovou správou alebo príslušnými orgánmi iných èlenských štátov, ktoré musia by•
pripravené v súlade s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie.
§ 26
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 3.
§ 27
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
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è. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich
do Slovenskej republiky z tretích krajín.
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§ 28
Toto nariadenie nadobúda úèinnos• 15. októbra 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 534/2004 Z. z.

FYZICKÁ KONTROLA PRODUKTOV
(1) Fyzické kontroly živoèíšnych produktov sa vykonávajú s cie¾om zabezpeèi•, aby produkty zodpovedali úèelu
uvedenému vo veterinárnom certifikáte alebo v doklade. Záruky týkajúce sa pôvodu potvrdené krajinou pôvodu musia by• primerane overené, až kým nie je zaruèené, že nasledujúca preprava produktov nezmení ich pôvodne garantovanú kvalitu.
(2) Vykonávajú sa
a) senzorické vyšetrenia ako vôòa, farba, konzistencia a chu•,
b) jednoduché fyzické testy alebo chemické testy ako rez, rozmrazovanie, skúška varom a peèením,
c) laboratórne testy na detekciu
1. rezíduí,
2. patogénov,
3. kontaminantov,
4. dôkazov svedèiacich o zmene.
(3) Bez oh¾adu na druh produktu musí sa vykona•
a) kontrola podmienok prepravy a dopravného prostriedku, najmä na úèel identifikovania nedostatkov alebo zmien
v chladiacom re•azci,
b) skutoèná hmotnos• zásielky a hmotnos• uvedená vo veterinárnom certifikáte alebo v doklade musia by• porovnané a v prípade potreby musí by• celá zásielka odvážená,
c) obalový materiál a všetky oznaèenia (peèiatky, etikety) musia by• skontrolované, aby sa zabezpeèil ich súlad s veterinárnymi požiadavkami pod¾a osobitného predpisu,1)
d) kontrola teploty požadovanej v súlade s veterinárnymi požiadavkami pod¾a osobitného predpisu 1) a jej dodržania
poèas prepravy,
e) celá sada balení alebo v prípade ve¾kospotrebite¾ských balení vzoriek musí by• skontrolovaná predtým, ako sa podrobí senzorickému vyšetreniu a fyzikálnym testom, chemickým testom a iným laboratórnym testom. Testy sa
musia vykonáva• tak, aby zahàòali celé vzorky odobraté z celej zásielky, ktorá v prípade potreby musí by• èiastoène
vyložená, aby sa zabezpeèilo, že všetky èasti zásielky sú dostupné. Vyšetrenia musia by• vykonané pri 1 % jednotiek alebo balení zásielky, minimálne pri dvoch a maximálne pri desiatich jednotkách/balení. V závislosti od produktov a okolností môžu orgány veterinárnej správy trva• na rozsiahlejších kontrolách. V prípade ve¾koobjemových tovarov musí by• odobratých najmenej pä• vzoriek z rôznych èastí zásielky,
f) tam, kde sa vykonávajú náhodné laboratórne testy, ktoré hneï neposkytnú výsledky, a ak nehrozí nebezpeèenstvo vo vz•ahu k zdraviu ¾udí a zdraviu zvierat, možno zásielku prepusti•. Ak sa laboratórne testy vykonávali z dôvodu podozrenia na nedostatky alebo predchádzajúce testy dali pozitívny výsledok, zásielky nesmú by• prepustené, ak takéto laboratórne testy nedajú negatívny výsledok,
g) dopravné prostriedky musia by• úplne vyložené v prípadoch, ak
1. nakládka bola vykonaná takým spôsobom, že ani èiastoèné vyloženie zásielky neumožòuje prístup ku všetkým
èastiam zásielky,
2. kontrolami vzoriek sa zistili nedostatky,
3. pri predchádzajúcej zásielke sa zistili nedostatky,
4. veterinárny inšpektor hraniènej inšpekènej stanice má podozrenie na nedostatky,
h) len èo bola fyzická kontrola ukonèená, príslušný orgán veterinárnej správy musí potvrdi• jej vykonanie uzavretím
a úradným opeèiatkovaním všetkých otvorených balení a opätovným zaplombovaním všetkých kontajnerov, prièom èíslo plomby sa musí zapísa• do hranièných prepravných dokladov.

1

) § 3 ods. 1 zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 534/2004 Z. z.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA SCHVÁLENIE HRANIÈNÝCH INŠPEKÈNÝCH STANÍC
Hranièná inšpekèná stanica sa schváli na úèely kontroly produktov, len ak je vybavená
a) personálom potrebným na vykonávanie kontroly dokladov (certifikáty o zdravotnom stave zvierat a zdravotnej neškodnosti produktov alebo akéko¾vek ïalšie doklady stanovené v súlade s veterinárnymi požiadavkami),1) ktoré
sprevádzajú produkty,
b) dostatoèným poètom veterinárnych inšpektorov a odborných veterinárnych zamestnancov špeciálne vyškolených
na vykonávanie kontrol, ktorý zodpovedá množstvu produktov kontrolovaných na hraniènej inšpekènej stanici,
potvrdzujúcich, že produkty zodpovedajú sprievodným dokladom, a systematických fyzických kontrol každej zásielky produktov,
c) personálom na odber a spracovanie náhodných vzoriek zo zásielok produktov kontrolovaných na hraniènej inšpekènej stanici,
d) dostatoène ve¾kými priestormi vyhovujúcimi potrebám zamestnancov, ktorí zodpovedajú za vykonávanie veterinárnych kontrol,
e) vhodnými hygienickými priestormi a zariadeniami na vykonávanie bežných analýz a na odber vzoriek pod¾a tohto
aproximaèného nariadenia,
f) vhodnými hygienickými priestormi a zariadeniami na odber a spracovanie vzoriek na bežné kontroly v súlade s veterinárnymi požiadavkami1) (mikrobiologické štandardy),
g) službami špecializovaného laboratória, ktoré je schopné vykonáva• špeciálne vyšetrenia vzoriek odobratých na
hraniènej inšpekènej stanici,
h) chladiarenskými alebo mraziarenskými skladmi a priestormi na uskladnenie èastí zásielok odobratých na úèely
vyšetrení a produktov, ktorých uvo¾nenie do vo¾ného obehu nebolo schválené veterinárnym inšpektorom hraniènej inšpekènej stanice,
i) vhodným vybavením umožòujúcim rýchlu výmenu informácií, najmä s ostatnými hraniènými inšpekènými stanicami (cez poèítaèový systém pod¾a osobitného predpisu2) alebo Shift projekt),
j) službami prevádzkarne kvalifikovanej vykonáva• ošetrenie pod¾a osobitného predpisu.3)

1

) § 3 ods. 1 zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 271/2003 Z. z. o poèítaèovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).
3
) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1774/2002 zo dòa 3. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa živoèíšnych ved¾ajších produktov, ktoré nie sú urèené na ¾udskú spotrebu (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
2
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 534/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 97/78/EHS z 18. decembra 1997 stanovujúca princípy vplývajúce na organizáciu veterinárnych
kontrol produktov vstupujúcich do Spoloèenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30. 01. 1998, s. 9) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 09. 2003).
Právne predpisy Európskych spoloèenstiev a Európskej únie sú preložené do slovenského jazyka. Do úradného
prekladu v slovenskom jazyku možno nazrie• v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29 Bratislava.













   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




