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542
ZÁKON
z 9. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných
parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení
zákona è. 156/2003 Z. z. a o doplnení zákona è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach
týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 133/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorších predpisov v znení zákona
è. 156/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Slovo „pod pora“ vo všet kých gramatických tva roch sa v celom tex te zá ko na na hrá dza slo vom „do tá cia“ v prí sluš nom gra ma tic kom tva re.
2. Slovo „obec“ vo všet kých gra ma tic kých tva roch
sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza slo va mi „obec
ale bo vyš ší územ ný ce lok“ v príslušnom gramatickom
tvare.
3. § 2 vrátane nadpisu znie:
„§ 2
Priemyselný park
(1) Priemyselným parkom je územie vymedzené
územným plánom obce alebo územným plánom zóny,2)
na ktorom sa vykonáva alebo má vykonáva• priemyselná výroba alebo služby jedného podnikate¾a alebo viacerých podnikate¾ov (ïalej len „podnikate¾“).
(2) Priemyselný park zriaïuje obec 3) na svojom území. Ak sa zriaïuje priemyselný park na území dvoch
alebo viacerých obcí, obce môžu uzatvori• zmluvu na
tento úèel pod¾a osobitných predpisov.3a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 829 až 841 Obèianskeho zákonníka.“.
4. V § 3 ods. 1 písm. d) sa vypúš•ajú slová „odvodov
za odòatie po¾nohospodárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu7) a“.
5. V § 4 ods. 1 úvodná veta znie: „Dotáciu možno obci
poskytnú•, ak preukáže, že“.“
6. V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) má zabezpeèené finanèné prostriedky vo výške minimálne 15 % nákladov na obstaranie a zriadenie
priemyselného parku vrátane nákladov na kúpu

alebo iný prevod, nájom alebo zámenu pozemkov
a nákladov na zriadenie vecného bremena na po zemkoch urèených na zriadenie priemyselného
parku, nákladov na technickú vybavenos• územia
a na inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie
priemyselného parku pod¾a § 3 ods. 2 a 3,“.
7. V § 4 ods. 1 písm. d) sa na konci pripája tento text:
„zabezpeèenia záväzkov podnikate¾a na obstaranie investície a jej výšky v priemyselnom parku, záväzkov
podnikate¾a na vytvorenie nových pracovných miest
v prevádzkach, ktoré zriadi v priemyselnom parku,
a ich udržania najmenej po dobu piatich rokov od zaèatia prevádzky a prípadného záväzku podnikate¾a na
spolufinancovanie nákladov na zriadenie priemyselného parku. Táto zmluva zároveò obsahuje záväzok
obce, že po zriadení priemyselného parku prenajme
obec podnikate¾ovi na dobu najmenej 20 rokov pozemky a technickú vybavenos• priemyselného parku uvedenú v § 3 ods. 2 a 3; môže obsahova• aj predkupné
právo na kúpu pozemkov a technickej vybavenosti
priemyselného parku pre podnikate¾a, ktorý poskytol
obci finanèné prostriedky na zabezpeèenie jej podielu
na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku,“.
8. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Finanèné za bezpeèenie pod¾a od seku 1 písm. b)
sa preukazuje schvá leným roz po ètom obce ale bo záväz ným vy hlásením pod ni ka te ¾a o poskyt nu tí finanèných pros tried kov obci na za bezpeèenie jej podielu
na spo lufinancovaní ná kladov na zria de nie prie mysel ného parku ale bo zá väzným prí s¾ubom ban ky na
pos kyt nu tie úve ru obci vo výške jej po dielu na spo lufi nan co va ní nákla dov na zria de nie prie my sel né ho
par ku. Fi nanèné za bezpeèenie pod ¾a odseku 1
písm. d) sa pre u ka zu je súva hou a vý kazom zis kov
a strát podni ka te ¾a v plnom roz sahu za ostat né dva
roky, ako aj daòovým pri zna ním za dve zdaòo va cie
ob do bia predchádzajúce roku, v kto rom bola žiados•
o zria de nie priemyselného parku ob cou po daná, alebo vý pisom z úètu podni ka te ¾a s potvr de ním ban ky
alebo poboè ky za hra niè nej ban ky (ïa lej len „ban ka“)
o via zaní prostriedkov pod ni ka te ¾a na usku toènenie
jeho pod nikate¾ského zámeru v prie myselnom parku,
alebo zá väz ným prí s¾ubom ban ky na poskyt nu tie
úve ru podni ka te ¾o vi na uskutoè ne nie jeho pod nikate¾ského zá meru v priemyselnom parku.“.
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9. V poznámke pod èiarou k odkazu 10a sa citácia
„§ 24 ods. 3 písm. a) zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach
z príjmov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 2 písm. a) zákona è. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov.“.
10. § 4 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak má by• priemyselný park zriadený na území okresu,10b) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti vyššia ako 10 % pod¾a štatistických údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky k poslednému dòu kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom bola predložená žiados•, podiel obce na spolufinancovaní nákladov na obstaranie
a zriadenie priemyselného parku uvedený v odseku 1
písm. b) sa znižuje na 5 %.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10b znie:
„10b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 221/1996 Z. z.
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej re publiky
v znení ne skorších predpisov.“.

11. § 5 vrátane nadpisu znie:
„§ 5
Výška dotácie
(1) Dotácia obci na technickú vybavenos• územia
a na inžinierske stavby, ktoré sú nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku, možno poskytnú• do 85 %
nákladov urèených na tieto úèely, najviac do výšky
50 % z hodnoty nákladov na obstaranie investície podnikate¾a v priemyselnom parku, ktorý má s obcou
uzavretú zmluvu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d); výška týchto
nákladov sa overuje znaleckým posudkom vyhotoveným pod¾a osobitných predpisov. 11)
(2) Dotácia na kúpu alebo iný prevod, nájom alebo zámenu pozemkov urèených na zriadenie priemyselného
parku alebo na zriadenie vecného bremena na pozemkoch urèených na zriadenie priemyselného parku sa
môže poskytnú• do 85 % nákladov urèených na tieto
úèely, najviac do výšky ceny pozemkov zistených znaleckým posudkom pod¾a osobitných predpisov, 11) alebo
ak ide o nájom pozemkov, do 85 % dohodnutého nájomného za prvých desa• rokov ich nájmu. Nájomné za toto
obdobie nemôže by• vyššie ako 10 % z všeobecnej hodnoty pozemku zistenej znaleckým posudkom pod¾a
osobitných predpisov.11)
(3) Dotácia na úhradu odvodov za vyòatie pozemkov
z lesného pôdneho fondu sa môže poskytnú• do 85 %
celkovej sumy týchto odvodov.
(4) Ak má by• priemyselný park zriadený na území
okresu,10b ) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti vyššia ako 10 % pod¾a štatistických údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k poslednému dòu
kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu
roku, v ktorom bola predložená žiados•, možno dotácie
na úèely pod¾a odsekov 1 až 3 zvýši• až do 95 % nákladov urèených na tieto úèely.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:
„11) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.

12. V § 6 ods. 2 písm. f) sa za slovom „identifikáciu“
dopåòajú slová „podnikate¾a alebo“.
13. V § 6 odsek 4 znie:
„(4) Ak sa konanie o poskytnutie dotácie nezastavilo
pod¾a odseku 3, ministerstvo zabezpeèí k predloženej
žiadosti odborný posudok z h¾adiska prínosu uskutoènenia a prevádzkovania priemyselného parku pre ve rejné financie, pre rozvoj regiónu a nárast zamestnanosti a vypracuje návrh na poskytnutie dotácie obci
(ïalej len „návrh na dotáciu“).“.
14. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 8a
Prevod pozemkov, technickej vybavenosti územia
a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie
priemyselného parku podnikate¾ovi
v priemyselnom parku
(1) Obec môže pozemky alebo technickú vybavenos•
územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie
priemyselného parku previes• za odplatu podnikate¾ovi, ktorý podniká na území priemyselného parku. Tento prevod sa uskutoèní za všeobecnú hodnotu celého
pozemku, všeobecnú hodnotu technickej vybavenosti
a všeobecnú hodnotu inžinierskych stavieb v celom
priemyselnom parku, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom pod¾a osobitných predpisov.11) Ak pôjde o predaj len èasti územia priemyselného parku, odplatný prevod sa uskutoèní za všeobecnú hodnotu
vyèleneného pozemku, všeobecnú hodnotu vyèlenenej
technickej vybavenosti a vyèlenených inžinierskych
stavieb v èasti priemyselného parku, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom pod¾a osobitných predpisov.11)
(2) Príjmy z prevodu pod¾a odseku 1 sú príjmom rozpoètu obce a príjmom štátneho rozpoètu v pomere,
v akom sa tieto zdroje podie¾ali na financovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku.“.
15. V § 11 ods. 4 sa slovo „podnikate¾om“ nahrádza
slovom „podnikate¾ovi“.
Èl. II
Zákon è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 133/2004 Z. z.
sa dopåòa takto:
§ 1 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak investícia bude realizovaná na území kraja,1)
v ktorom je miera nezamestnanosti najmenej 15 % pod¾a štatistických údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky k poslednému dòu kalendárneho polroka
predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom
bola predložená žiados•, suma uvedená v odseku 2
písm. a) sa znižuje na polovicu.“.
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„1)
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Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

§ 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej re publiky
è. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.“.
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. novembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 543/2004
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543
ZÁKON
z 9. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 358/2003 Z. z. o obchodných re•azcoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 358/2003 Z. z. o obchodných re•azcoch sa
mení a dopåòa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
„§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) spôsob posudzovania a zamedzenia zneužívania
ekonomickej sily obchodnými re•azcami v záväzkových vz•ahoch s ich dodávate¾mi,
b) oznaèovanie tovaru oznaèením predávajúceho,
c) dozor nad dodržiavaním zákona.“.
2. V § 2 sa vypúš•ajú písmená b), c), e), j), k), l), m) a o).
Doterajšie písmená d), f), g), h), i) a n) sa oznaèujú
ako písmená b) až g).
3. § 2 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
„h) ekonomickou silou taká pozícia prevádzkovate¾a obchodného re•azca vo vz•ahu k jeho dodávate¾ovi, na
základe ktorej je dodávate¾ na prevádzkovate¾ovi obchodného re•azca závislý, lebo nemá na relevantnom trhu možnos• ponúknu• tovar inému podnikate¾ovi, a preto je prevádzkovate¾ovi obchodného
re•azca nútený poskytnú• výhodnejšie zmluvné podmienky, než aké by poskytol inému podnikate¾ovi.“.
4. V § 2 písm. f) sa vypúš•ajú slová „ve¾kej obchodnej
prevádzkarne“.
5. § 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„§ 3
Zneužívanie ekonomickej sily
(1) Zneužívanie ekonomickej sily je konanie prevádzkovate¾a obchodného re•azca vo vz•ahu k jeho dodávate¾ovi, ktorým zneužíva svoju vyjednávaciu výhodu vyplývajúcu z jeho ekonomickej sily pri uzatváraní
zmluvy s dodávate¾om a vynucuje si výhodnejšie podmienky, než aké by inak mohol dosiahnu• bez takejto
vyjednávacej výhody.
(2) Zneužívaním ekonomickej sily je najmä
a) vynucovanie neprimerane výhodných obchodných
podmienok alebo uplatòovanie diskriminaèných obchodných podmienok voèi jednotlivým dodávate¾om
pri zhodnom alebo obdobnom plnení,

b) vynucovanie takých záväzkov v zmluve s dodávate¾om, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvy,
c) nútenie dodávate¾a na predaj tovaru za cenu nižšiu,
ako je výrobná cena alebo nákupná cena,
d) prenesenie sankcií uložených prevádzkovate¾ovi obchodného re•azca na dodávate¾a, ak neboli uložené
orgánmi dozoru v súvislosti so zodpovednos•ou dodávate¾a.
(3) Zneužitie ekonomickej sily je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku 5a) a zakazuje sa.
§4
Oznaèovanie tovaru oznaèením
obchodného re•azca
(1) Oznaèovanie tovaru oznaèením obchodného re •azca je oznaèovanie obchodným menom, názvom,
ochrannou známkou alebo iným charakteristickým
znakom
a) obchodného re•azca, s ním majetkovo prepojenými
podnikate¾mi alebo personálne prepojenými podnikate¾mi, ktorí tovar ponúkajú na predaj,
b) obchodnej prevádzkarne, v ktorej sa tovar ponúka
na predaj.
(2) Ak je tovar oznaèený len oznaèením obchodného
re•azca, považuje sa tento za výrobcu.
(3) Týmto nie je dotknuté oznaèovanie tovarov pod¾a
osobitných predpisov.5b)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a) § 264 a 265 Obchodného zákonníka.
5b
) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
§ 25 a 29 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení zá kona è. 128/2002 Z. z.“.

6. V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ministerstvo zaène konanie pod¾a tohto zákona
z vlastného podnetu, na základe podnetu dodávate¾a
prevádzkovate¾a obchodného re•azca alebo na návrh
inej právnickej osoby.
(3) Úèastníkom konania pod¾a odseku 2 sú prevádzkovate¾ obchodného re•azca a právnická osoba, ktorá
podnet podala.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa oznaèujú ako odseky 4 až 6.
7. V § 5 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
8. V § 5 sa vypúš•a odsek 6.
9. V § 6 ods. 1 sa slovo „ukladá“ nahrádza slovom
„uloží“.

Zbierka zákonov è. 543/2004

Strana 4786

12. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

10. V § 6 sa vypúš•a odsek 6.
11. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a
Prechodné ustanovenie úèinné
od 1. novembra 2004

„§ 6a
Spoloèné ustanovenie
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 8) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

Èiastka 228

Zmluvy uzatvorené pred 1. novembrom 2004 sú prevádzkovatelia obchodných re•azcov povinní zosúladi•
s týmto zákonom do troch mesiacov od nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona.“.

„8) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom ko naní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.“.

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

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 544/2004
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544
ZÁKON
z 10. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 37/2002 Z. z. a zákona è. 136/2004 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
„(1) Tento zákon upravuje vykonávanie letov lietadiel
vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky pod¾a pravidiel lietania platných pre civilné letectvo, v oblasti civilného letectva spôsobilos• a oprávnenia èlenov leteckého personálu, spôsobilos• lietadiel a iných výrobkov
leteckej techniky, vedenie registra lietadiel, zriaïovanie a prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení, vykonávanie leteckej dopravy, leteckých prác
a iného podnikania v civilnom letectve, ochranu civilného letectva, pôsobnos• orgánov štátnej správy
a ukladanie sankcií.“.
2. § 1 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zákon sa vo vymedzenom rozsahu vz•ahuje aj na
vykonávanie letov lietadiel vo vojenských službách alebo v policajných službách (ïalej len „štátne lietadlo“).“.
3. V § 2 písm. d) sa za slovo „prostriedky“ vkladá slovo „lietadiel“.
4. V § 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) leteckým prevádzkovate¾om prevádzkovate¾ lietadla,
ktorý je držite¾om osvedèenia leteckého prevádzkovate¾a alebo povolenia na vykonávanie leteckej èinnosti za odplatu,“.
Doterajšie písmená f) až k) sa oznaèujú ako písmená g) až l).
5. V § 2 písm. g) sa slovo „pošty“ nahrádza slovami
„poštových zásielok“.
6. V § 2 písmeno i) znie:
„i) leteckým pozemným zariadením pozemné technické
zariadenia a ich programové prostriedky, ktoré slúžia na zabezpeèenie leteckých navigaèných služieb,“.
7. V § 2 písm. j) sa vypúš•a slovo „civilným“ a za slovo
„lietadlám“ sa vkladajú slová „pod¾a pravidiel lietania
platných pre civilné letectvo“.

8. § 2 sa dopåòa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m) leteckými navigaènými službami letové prevádzkové
služby, letecká informaèná služba, letecké telekomunikaèné služby, letecká meteorologická služba
a služba pátrania a záchrany,
n) èinom protiprávneho zasahovania
1. všeobecné ohrozenie 1a) na letisku, na leteckom
pozemnom zariadení alebo voèi lietadlu vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky,
2. ohrozenie bezpeènosti lietadla,1b)
3. zavleèenie lietadla do cudziny,1c)
4. teror,1d) terorizmus,1e) branie rukojemníka1f) ale bo vydieranie1g) na palube lietadla alebo na letisku,
5. úmyselné konanie, 1h) ktoré má priamy negatívny
vplyv na bezpeènos• leteckej prevádzky, verejný
poriadok na letisku alebo na plynulos• vykonávania leteckej prevádzky,
6. neoprávnené vniknutie na palubu lietadla, do letovej èasti alebo vyhradeného bezpeènostného
priestoru letiska alebo leteckého pozemného zariadenia,
7. vzatie alebo umiestnenie zbrane alebo zakázaných predmetov1i) na palubu lietadla alebo do vyhradeného bezpeènostného priestoru letiska, alebo leteckého pozemného zariadenia,
8. oznámenie nepravdivej informácie1j) alebo prerušenie informaèných tokov potrebných na vykonávanie leteckej prevádzky,
9. oznámenie nepravdivej informácie, ktorá môže
ohrozi• bezpeènos• cestujúcich, posádok lietadiel
alebo pozemného leteckého personálu na letisku,
verejný poriadok na letisku alebo plynulos• vykonávania leteckej prevádzky, alebo
10. porušenie povinností pod¾a § 20 ods. 2, § 35 ods. 2
a § 41 ods. 6.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a až 1j znejú:

„1a) § 179 Trestného zá kona.
1b
) § 180a Trestného zákona.
1c
) § 180c Trestného zákona.
1d
) § 93 a 93a Trestného zá kona.
1e
) § 94 Trestného zákona.
1f
) § 234a Trestného zákona.
1g
) § 235 Trestného zá kona.
1h
) § 89 ods. 2 Trestného zákona.
1i
) 18. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoloèných pravidiel v oblasti bezpeènostnej ochrany civilného le tectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).
1j
) § 180b Trestného zá kona.“.
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9. Nadpis pod § 4 znie:
„Spoloèné využívanie vzdušného priestoru
civilnými lietadlami a štátnymi lietadlami“.
10. V § 4 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú tieto vety,
ktoré znejú:
„Na tieto úèely ministerstvo po dohode s Ministerstvom
obrany Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo
obrany“) zriaïuje stálu medzirezortnú komisiu. Komisia koordinuje postupy a èinnosti všetkých zúèastnených zložiek.“.
11. V § 4 ods. 1 sa v poslednej vete slová „Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo obrany“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvom
obrany“.
12. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Vo vzdušnom priestore prístupnom pre civilné
lietadlá platia pravidlá lietania platné pre civilné letectvo. Vyèleòovanie vzdušného priestoru výhradne pre
lety štátnych lietadiel (ïalej len „vyhradený priestor“)
v riadenom vzdušnom priestore s poskytovanými letovými prevádzkovými službami pod¾a § 8 ods. 3 vykonáva poskytovate¾ riadenia letovej prevádzky [§ 8 ods. 2
písm. a)] pod¾a požiadaviek ministerstva obrany alebo
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo vnútra“).“.
13. § 4 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zabezpeèenie letových prevádzkových služieb
a riadenia letov štátnych lietadiel vo vyhradenom priestore alebo v èasti vzdušného priestoru so zákazom letov
alebo s obmedzením letov civilných lietadiel vykonáva
ministerstvo obrany.“.
14. V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Velite¾ lietadla, ktoré sa pohybuje vo vzdušnom
priestore v rozpore s týmto zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, musí pod¾a pokynov zmeni• dráhu letu
alebo pristá• na urèenom letisku. Pokyny musia by• vydané tak, aby nebola ohrozená bezpeènos• lietadla. Ak
lietadlo nezmení dráhu letu alebo nepristane na urèenom letisku, alebo ohrozuje bezpeènos• a suverenitu
Slovenskej republiky, môže by• k vyžadovanej èinnosti
donútené.“.
15. V § 5 ods. 4 sa za slovo „lietania“ vkladajú slová
„platné pre civilné letectvo“.
16. V § 6 ods. 1 a 2 sa za slovo „letov“ vkladajú slová
„civilných lietadiel“.
17. V § 6 odsek 3 znie:
„(3) V èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu2) možno s okamžitou platnos•ou
zakáza• vykonávanie letov civilných lietadiel vo vzdušnom priestore v potrebnom rozsahu.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

„2) Ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti štátu v èase
vojny, vojnového stavu, vý nimoèného stavu a núdzového stavu v znení zákona è. 113/2004 Z. z.“.

18. V § 8 ods. 3 prvá veta znie:
„Letové prevádzkové služby pod¾a pravidiel lietania
platných pre civilné letectvo vykonáva právnická osoba
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poverená ministerstvom; poverenie vydáva ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.“.
19. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Frekvencie a frekvenèné pásma leteckých telekomunikaèných služieb v rámci vymedzených frekvencií
v národnej tabu¾ke frekvenèného spektra pride¾uje letecký úrad. Vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikaèné služby zabezpeèuje ministerstvo.3)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 6 ods. 2 zákona è. 610/2003 Z. z. o elektronických ko munikáciách.“.

20. V § 17 ods. 1 sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo vnútra“) nahrádzajú slovami „ministerstvo vnútra“.
21. V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
„(5) Ak dôjde k leteckej nehode alebo incidentu štátneho lietadla, ktorý má vplyv na bezpeènos• prevádzky
civilných lietadiel, odbornú komisiu zriaïuje minister
alebo predseda stálej komisie po dohode s ministrom
obrany alebo ministrom vnútra. Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel zabezpeèuje
ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra. Do odbornej komisie môže vymenova• aj èlenov stálej komisie.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa oznaèujú ako odseky 6 až
10.
22. V § 19 odsek 3 znie:
„(3) Èlenovia leteckého personálu musia by• na vý kon svojej èinnosti odborne a zdravotne spôsobilí. Svoju èinnos• vykonávajú na základe preukazu odbornej
spôsobilosti, ktorý vydáva letecký úrad. Osobitná odborná spôsobilos• na obsluhu vybraných rádiových zariadení sa preukazuje pod¾a osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 36 ods. 2 zákona è. 610/2003 Z. z.“.

23. V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu môže letecký úrad poveri• fyzickú osobu. Pre letecký personál lietajúcich športových zariadení môže
vydáva• preukazy odbornej spôsobilosti aj právnická
osoba alebo fyzická osoba poverená leteckým úradom.
Letecký úrad v poverení urèí podmienky na vykonávanie tejto èinnosti.“.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa oznaèujú ako odseky 5
až 11.
24. V § 21 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „alebo fyzická
osoba, ktorá vykonáva výcvik leteckého personálu,“.
25. V § 21 ods. 2 a 3 sa slová „prevádzkovate¾ lietadla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „letecký
prevádzkovate¾“ v príslušnom tvare.
26. V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Fyzická osoba môže vykonáva• výcvik leteckého personálu na základe ohlásenia leteckému úradu do úrovne
stanovenej osobitným predpisom.“.
27. V § 21 ods. 3 sa za slovo „školy“ vkladá èiarka

Zbierka zákonov è. 544/2004

Èiastka 228

a slová „o podmienkach vykonávania výcviku leteckého
personálu“.
28. V § 26 odsek 3 znie:
„(3) Register lietadiel je verejne prístupný na leteckom úrade.“.
29. V § 26 odsek 5 znie:
„(5) Zápis do registra lietadiel alebo výmaz z registra
lietadiel sa vykoná na základe žiadosti vlastníka lietadla. Výmaz sa môže vykona• aj bez žiadosti, ak nie sú
splnené podmienky pod¾a § 25 ods. 3 alebo sa preukázalo, že došlo k znièeniu lietadla, alebo lietadlo je nezvestné viac ako 12 mesiacov, alebo osvedèenie o letovej
spôsobilosti lietadla je neplatné viac ako 24 mesiacov.“.
30. V § 29 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Vlastníci stavieb a zariadení nestavebnej povahy
v ochranných pásmach sú povinní, ak to vyžaduje zaistenie bezpeènosti leteckej prevádzky, umiestni• a udržiava• na týchto objektoch letecké prekážkové znaèenie; náklady na dodatoèné umiestnenie a údržbu
leteckého prekážkového znaèenia v ochrannom pásme
už prevádzkovaného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia uhrádza prevádzkovate¾ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.“.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
31. V § 30 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
„d) zariadenia, ktoré môžu ohrozi• let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilòovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje.“.
32. V § 32 ods. 5 na konci sa bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pre porušenie bezpeènostného programu letiska ich môže vylúèi• z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného alebo
prepravného a vypoveda• im dohodu upravujúcu ich
èinnos• v územnom obvode letiska.“.
33. V § 32 ods. 7 sa za slovo „letiska“ vkladajú slová
„pod¾a osobitného predpisu 8c)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8c znie:

„8c) Nariadenie Rady (EHS) è. 95/93 z 18. januára 1993 o spoloèných pravidlách pride¾ovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoloèenstva (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 014, 22. 01. 1993).“.

34. V nadpise pod § 33 sa slová „letových prevádzkových“ nahrádzajú slovami „za poskytovanie leteckých
navigaèných“.
35. V § 33 sa v celom texte slová „letové prevádzkové“
vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „letecké navigaèné“ v príslušnom tvare.
36. § 34 vrátane nadpisu znie:
„§ 34
Ochrana pred èinmi protiprávneho zasahovania
(1) Na ochrane civilného letectva pred èinmi protiprávneho zasahovania (ïalej len „bezpeènostná ochrana“) s ministerstvom spolupracuje najmä ministerstvo
obrany, ministerstvo vnútra a Policajný zbor. Za vytvo-
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renie systému opatrení na bezpeènostnú ochranu a ich
súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá ministerstvo. Na tento úèel ministerstvo zriadi po dohode
s ministerstvom vnútra, ministerstvom obrany, ministerstvom financií a Ministerstvom zahranièných vecí
Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo zahranièných vecí“) stálu komisiu. Komisia koordinuje postupy
a èinnos• všetkých zložiek zúèastnených na bezpeènostnej ochrane.
(2) Prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení a poskytovatelia
letových prevádzkových služieb sú povinní zabezpeèi•
ochranu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letísk a leteckých pozemných zariadení pred èinmi protiprávneho zasahovania a vykonávajú preventívne opatrenia v rozsahu
urèenom vládou alebo osobitným predpisom. Plnenie
požiadaviek a dostatoènos• zaistenia bezpeènostnej
ochrany hodnotí letecký úrad.
(3) Krízovou situáciou v civilnom letectve sa rozumie
udalos• alebo sled udalostí vyvolaných èinom protiprávneho zasahovania alebo jeho hrozbou, ktorá
ohrozuje bezpeènos•, plynulos• alebo efektívnos• vykonávania leteckej prevádzky. Subjektmi bezpeènostnej
ochrany, ktoré sa podie¾ajú na rozpoznávaní a riešení
krízových situácií v civilnom letectve, sú ministerstvo,
ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, ministerstvo
financií a orgány štátnej správy v ich pôsobnosti, Policajný zbor, prevádzkovate¾ letiska, prevádzkovate¾ leteckého pozemného zariadenia, letecký prevádzkovate¾
a poskytovate¾ letových prevádzkových služieb. Na ich
koordináciu a efektívne riešenie krízových situácií v civilnom letectve vo vzájomnej súèinnosti vytvára komisia orgány krízového riadenia v civilnom letectve
a schva¾uje krízové plány subjektov bezpeènostnej
ochrany.
(4) Ministerstvo môže zvýši• stupne preventívnych
opatrení alebo nariadi• subjektom bezpeènostnej
ochrany vykonáva• a dotknutým osobám na letisku
strpie• dodatoèné bezpeènostné opatrenia, ktoré môžu
ma• za následok obmedzenie alebo zastavenie leteckej
prevádzky. Ustanovenie prvej vety sa primerane vz•ahuje aj na orgány krízového riadenia v civilnom letectve
poèas krízovej situácie v civilnom letectve.
(5) Tuzemskí držitelia osvedèenia leteckého prevádzkovate¾a, prevádzkovatelia verejných letísk a leteckých
pozemných zariadení sú povinní vypracova• bezpeènostné programy na bezpeènostnú ochranu. Bezpeènostné programy a ich zmeny schva¾uje letecký úrad.
(6) Ministerstvo môže požadova• predloženie bezpeènostného programu od zahranièných prevádzkovate¾ov
lietadiel. V nevyhnutných prípadoch môže požadova•
zapracovanie osobitných požiadaviek do bezpeènostného programu.
(7) Prevádzkovate¾ letiska, prevádzkovate¾ leteckého
pozemného zariadenia, letecký prevádzkovate¾, poskytovate¾ letových prevádzkových služieb, poskytovate¾
služieb pod¾a § 45 ods. 1 písm. c) až e), oprávnený
špeditér8d) a oprávnený poštový podnik8e) je povinný zavies• vnútorný systém kontroly kvality bezpeènostnej
ochrany. Národný systém kontroly kvality bezpeènost-
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nej ochrany riadi ministerstvo8f) v spolupráci s leteckým úradom.
(8) Podrobnosti o opatreniach na bezpeènostnú
ochranu, o krízovom plánovaní a o národnom systéme
kontroly kvality bezpeènostnej ochrany ustanoví vše obecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 8d až 8f znejú:

„8d) 20. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoloèných pravidiel v oblasti bezpeènostnej ochrany civilného
letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).
8e
) 7.2. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoloèných pravidiel v oblasti bezpeènostnej ochrany civilného
letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).
8f
) Nariadenie Komisie (ES) è. 1217/2003 zo 4. júla 2003 o ustanovení spoloèných vymedzení ná rodného programu kontroly
kvality bezpeènostnej ochrany civilného letectva (Úradný
vestník Európskej únie L 169, 08. 07. 2003).“.

37. Za § 34 sa vkladá nový § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 34a
Spôsobilos• personálu bezpeènostnej ochrany
(1) Personálom bezpeènostnej ochrany leteckého
prevádzkovate¾a, prevádzkovate¾a letiska, prevádzkovate¾a leteckých pozemných zariadení, poskytovate¾a
letových prevádzkových služieb, poskytovate¾a služieb
pod¾a § 45 ods. 1 písm. c) až e), oprávneného špeditéra
alebo oprávneného poštového podniku sú jeho zodpovedný zástupca za bezpeènostnú ochranu a osoby, ktoré plnia v oblasti bezpeènostnej ochrany osobitné pracovné úlohy.
(2) Èlen personálu bezpeènostnej ochrany musí by•
na výkon svojej èinnosti
a) spôsobilý na právne úkony,
b) bezúhonný,
c) spo¾ahlivý,
d) odborne spôsobilý a
e) zdravotne spôsobilý.
(3) Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten,
a) kto bol právoplatne odsúdený za trestný èin spáchaný úmyselne,
b) kto bol právoplatne odsúdený za trestný èin ohrozenia utajovanej skutoènosti, marenia úlohy verejného èinite¾a, všeobecného ohrozenia, ublíženia na
zdraví formou •ažkej ujmy na zdraví s následkom
smrti, podielnictva, neuposlúchnutia rozkazu, vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej
služby spáchanej z nedbanlivosti,
c) kto bol právoplatne odsúdený za trestný èin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, opilstva, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, porušovania povinností
strážnej služby, porušovania povinností dozornej
služby a porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru spáchaný èo aj z nedbanlivosti.
(4) Za spo¾ahlivú nemožno považova• osobu, ktorá
a) je alebo bola spoloèníkom špiónov, teroristov, sabotérov alebo iných osôb v minulosti odôvodnene podozrievaných z týchto aktivít,
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b) je alebo bola èlenom alebo podporovate¾om akejko¾vek organizácie, ktorá sa násilnými, podvratnými
alebo inými nezákonnými prostriedkami usiluje odstráni• demokratický spoloèenský poriadok,
c) je pod preukázate¾ným nátlakom príbuzných alebo
blízkych priate¾ov, ktorí sú zneužite¾ní teroristickou
skupinou, nelegálnou organizáciou, rizikovou skupinou alebo obdobným jedincom,
d) preukázate¾ne nadmerne požíva alkoholické nápoje
alebo preukázate¾ne požíva iné omamné alebo psychotropné látky,
e) je pod preukázate¾ným nátlakom v dôsledku finanènej situácie,
f) je alebo bola zainteresovaná na akejko¾vek forme sexuálneho konania, ktoré vedie k vydieraniu a nátlaku,
g) vážne alebo opakovane porušila bezpeènostné predpisy tým, že sa snažila neoprávnene prenika• do zabezpeèených komunikaèných alebo informaèných
systémov,
h) bola v posledných piatich rokoch uznaná za vinnú zo
spáchania niektorého z priestupkov 12) vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy, na úseku
ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
na úseku používania výbušnín, na úseku všeobecnej vnútornej správy, proti verejnému poriadku,
proti obèianskemu spolunažívaniu zo spáchania
ublíženia na zdraví z nedbanlivosti inému alebo
z úmyselného uvedenia nesprávneho alebo neúplného údaja pred štátnym orgánom, orgánom obce
s cie¾om získa• neoprávnenú výhodu, úmyselného
narušenia obèianskeho spolunažívania, drobného
ublíženia na zdraví, priestupku proti majetku alebo
priestupku na úseku zbraní a streliva,
i) prijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody
alebo zneužíva postavenie alebo funkciu na získanie
neoprávnených požitkov,
j) disponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnos• pôvodu nie je schopná alebo ochotná preukáza•, alebo
k) z iných dôvodov neposkytuje záruku, že bude pri výkone bezpeènostnej ochrany dodržiava• právne
predpisy a plni• povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí
a iných opatrení vydaných pod¾a tohto zákona.
(5) Spo¾ahlivos• posudzuje letecký úrad na základe
žiadosti zamestnávate¾a èlena personálu bezpeènostnej ochrany. Letecký úrad si na posúdenie spo¾ahlivosti vyžiada vyjadrenie Policajného zboru. Okrem údajov
zo svojich evidencií Policajný zbor v prípade potreby vykonáva aj previerky v mieste bydliska o spo¾ahlivosti
èlena personálu bezpeènostnej ochrany a previerky
prostredia, v ktorom žije. O vyjadrenie môže letecký
úrad požiada• aj iný štátny orgán alebo obec, v ktorej sa
žiadate¾ zdržiava alebo sa v posledných piatich rokoch
zdržiaval. Policajný zbor, štátny orgán a obec sú povinné žiadosti leteckého úradu o vyjadrenie vyhovie•
v lehote 30 dní od jej doruèenia.
(6) Bezúhonnos• a spo¾ahlivos• sa overuje raz za pä•
rokov.
(7) Odborne spôsobilou je osoba, ktorá absolvovala
odbornú prípravu z bezpeènostnej ochrany. Ministerstvo urèí požiadavky na jednotlivé odbornosti èlena
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personálu bezpeènostnej ochrany vrátane povinnosti
preukáza• teoretické znalosti a praktické schopnosti
na výkon tejto èinnosti skúškou odbornej spôsobilosti.
Skúšobnú komisiu vymenúva ministerstvo.
(8) Odbornú prípravu z bezpeènostnej ochrany vy konávajú fyzické osoby alebo právnické osoby akreditované ministerstvom. Subjekty bezpeènostnej ochrany môžu pre vlastnú potrebu vykonáva• odbornú
prípravu z bezpeènostnej ochrany na základe povolenia
ministerstva.
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alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorých prevažná èas• majetkových práv
je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne
obèianstvo Slovenskej republiky alebo iného
èlenského štátu,
3. týmito fyzickými osobami alebo právnickými osobami je vykonávaná aj efektívna kontrola,“.
44. V § 37 ods. 2 písm. e) sa na zaèiatok vkladá slovo
„že“.

(9) Zdravotnú spôsobilos• èlena personálu bezpeènostnej ochrany môžu posudzova• len zdravotnícke zariadenia a lekári poverení ministerstvom.

45. V § 37 odsek 5 znie:
„(5) Podmienky na finanènú spôsobilos• leteckého
dopravcu a ekonomické a finanèné kritériá na udelenie
licencie upravuje osobitný predpis.9a)“.

(10) Ustanovenia odsekov 3, 4 a 7 sa primerane vz•ahujú aj na èlenov posádok lietadiel a na osoby, u ktorých si plnenie osobitných pracovných úloh vyžaduje
vstup do vyhradených bezpeènostných priestorov na
letisku.

„9a) Èlánok 5 nariadenia Rady (EHS) è. 2407/92 z 23. júla 1992
o licencovaní leteckých dopravcov (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 240, 24. 08. 1992).“.

(11) Podrobnosti o kategorizácii a rozdelení personálu bezpeènostnej ochrany pod¾a jednotlivých odborností, o rozsahu odbornej prípravy pre jednotlivé od bornosti a o rozsahu odbornej prípravy èlenov posádok
lietadiel a iných osôb, o pravidelnom opakovaní odbornej prípravy, o ude¾ovaní akreditácií a povo¾ovaní odbornej prípravy pre vlastnú potrebu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
38. Nadpis pod § 35 znie:
„Bezpeènostná ochrana
a verejný poriadok na letiskách“.
39. V § 35 odsek 1 znie:
„(1) Za bezpeènostnú ochranu a verejný poriadok na
verejnom letisku zodpovedá jeho prevádzkovate¾. Pri
ich zais•ovaní prevádzkovate¾ letiska spolupracuje
s útvarmi Policajného zboru.“.
40. V § 35 ods. 2 a 3 sa slová „verejného poriadku
a bezpeènosti“ nahrádzajú slovami „bezpeènostnej
ochrany a verejného poriadku“.
41. V § 35 odsek 5 znie:
„(5) Spôsob zaistenia bezpeènostnej ochrany a verejného poriadku na verejných letiskách a koordináciu
èinností prevádzkovate¾a letiska s útvarmi Policajného
zboru hodnotí letecký úrad. Ak ide o civilnú leteckú
prevádzku na vojenskom letisku, hodnotí aj spoluprácu s orgánmi ministerstva obrany.“.
42. V § 35 sa vypúš•a odsek 6.
43. V § 37 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) ak ide o fyzickú osobu, že má štátne obèianstvo Slovenskej republiky alebo iného èlenského štátu Európskej únie (ïalej len „èlenský štát“) a trvalý pobyt
v Slovenskej republike;
ak ide o právnickú osobu, že
1. má sídlo alebo organizaènú zložku v Slovenskej
republike a miesto zápisu do obchodného registra
v Slovenskej republike,
2. prevažná èas• majetkových práv je vo vlastníctve
fyzických osôb, ktoré majú štátne obèianstvo Slovenskej republiky alebo iného èlenského štátu,

Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

46. V § 37 ods. 12 sa za slovo „spôsobilosti“ vkladajú
slová „a zásady používania poèítaèových rezervaèných
systémov pri predaji leteckých prepravných služieb“.
47. V § 39 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
„(7) Na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy alebo nepravidelnej leteckej dopravy medzi územím Slo venskej republiky a územím iného èlenského štátu zahranièným leteckým dopravcom s licenciou udelenou
iným èlenským štátom9b) sa nevyžaduje povolenie pod¾a odsekov 1 až 3; požadované podklady dopravca
predkladá ministerstvu na registráciu.“.
Doterajší odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9b znie:

„9b) Nariadenie Rady (ES) è. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoloèenstva k letovým trasám v rámci
spoloèenstva (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev
L 169, 27. 06. 1997).“.

48. V § 41 ods. 1 písm. e) na konci sa èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tarify pre pravidelnú leteckú dopravu medzi územím Slovenskej republiky a územím iného èlenského štátu sa predkladajú ministerstvu na registráciu pod¾a podmienok
ustanovených osobitným predpisom,9c)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9c znie:

„9c) Nariadenie Rady (EHS) è. 2409/92 z 23. júla 1992 o cestovnom a sadzbách v leteckých do pravných službách (Úradný
vestník Európskych spoloèenstiev L 240, 24. 08. 1992).“.

49. V § 41 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Povinnosti leteckého dopravcu a podrobnosti o odškodnení v prípade prepravy z letiska na území èlen ského štátu ustanovuje osobitný predpis.9d)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9d znie:

„9d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 261/2004
z 11. februára 2004 stanovujúce spoloèné pravidlá náhrad
a pomoci cestujúcim v prípade zá kazu nastúpenia, zrušenia
alebo dlhého od kladu letu a zrušujúce nariadenie Rady (EHS)
è. 295/91 (Úradný vestník Európskej únie L 046, 17. 02.
2004).“.

50. V § 41 odsek 11 znie:
„(11) Letecký dopravca môže na vykonávanie svojej
leteckej dopravnej èinnosti používa• lietadlo alebo lietadlo a posádku iného leteckého dopravcu alebo letec-
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kého prevádzkovate¾a, ktorý je držite¾om osvedèenia leteckého prevádzkovate¾a, alebo poskytnú• lietadlo
alebo lietadlo a posádku lietadla inému leteckému dopravcovi na vykonávanie leteckej dopravy len na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva.“.
51. V § 41 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová:
„ak osobitný predpis9b) neustanovuje inak.“.
52. V § 41 ods. 13 sa za slovo „dopravcov“ vkladajú
slová „o nájme lietadiel a ich posádok,“.
53. V § 42 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) vo vnútroštátnej leteckej doprave a v pravidelnej leteckej doprave alebo nepravidelnej leteckej doprave
medzi územím Slovenskej republiky a územím iného
èlenského štátu osobitný predpis,10)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

„10) Nariadenie Rady (ES) 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého do pravcu v prípade nehôd (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 285, 17. 10. 1997) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 889/2002
z 13. mája 2002 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev
L 140, 30. 05. 2002).“.

54. V § 42 ods. 2 sa slovo „pošta“ vo všetkých tvaroch
nahrádza slovami „poštový podnik11b)“ v príslušnom
tvare.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11b znie:

„11b) Zákon è. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení ne skorších predpisov.“.

55. V § 44 odsek 3 znie:
„(3) Podrobnosti o druhoch leteckých prác, prevádzke lietadiel pri ich vykonávaní, spôsobe preukazovania
spôsobilosti a podrobnosti o náležitostiach žiadosti
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.“.
56. § 45 vrátane nadpisu znie:
„§ 45
Iné podnikanie v civilnom letectve
(1) Iným podnikaním v civilnom letectve sa rozumie
a) vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie
výrobkov leteckej techniky (§ 23 ods. 1),
b) opravy a údržba výrobkov leteckej techniky (§ 23
ods. 2),
c) poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu,
d) pozemná obsluha lietadiel,
e) údržba pohybových plôch letísk.
(2) Za iné podnikanie v civilnom letectve sa nepovažuje
a) vykonávanie opráv a údržby lietadla držite¾om
osvedèenia leteckého prevádzkovate¾a (§ 12 ods. 4),
b) poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a na pozemnú obsluhu lietadiel držite¾om povolenia na prevádzkovanie letiska (§ 32 ods. 8) a držite¾om licencie na vykonávanie leteckej dopravy
(§ 37 ods. 9),
c) vykonávanie údržby pohybových plôch letísk držite¾om povolenia na prevádzkovanie letiska (§ 32
ods. 1).
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(3) Iné podnikanie v civilnom letectve pod¾a odseku 1
možno vykonáva• len na základe povolenia leteckého
úradu. Letecký úrad v povolení urèí rozsah a podmienky iného podnikania.
(4) Podrobnosti o druhoch iného podnikania v civilnom letectve, o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
57. Nadpis desiatej èasti znie:
„ŠTÁTNA SPRÁVA“.
58. § 46 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Orgány štátnej správy vo vz•ahu k prevádzke
štátnych lietadiel sú Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
59. V § 47 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
„a vykonáva štátny odborný dozor (§ 49),“.
60. V § 47 písmeno f) znie:
„f) zabezpeèuje požiadavky na vymedzenie frekvencií
pre letecké telekomunikaèné služby v národnej ta bu¾ke frekvenèného spektra (§ 10 ods. 2),“.
61. V § 47 písm. h) sa vypúš•a tretí bod.
62. V § 47 písm. j) sa slová v zátvorkách „§ 32 ods. 6“
nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 7“.
63. V § 47 písm. k) sa slová „letových prevádzkových“
nahrádzajú slovami „leteckých navigaèných“.
64. V § 48 ods. 1 písm. a) sa vypúš•a štvrtý bod.
65. V § 48 ods. 1 písm. e) v druhom bode sa slová
v zátvorkách „§ 32 ods. 1 a 10“ nahrádzajú slovami
„§ 32 ods. 1 a 11“.
66. V § 48 ods. 1 písm. i) sa slová „kmitoèty a kmitoètové“ nahrádzajú slovami „frekvencie a frekvenèné“.
67. V § 48 ods. 1 písm. j) sa slová v zátvorkách „§ 18
ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 6“.
68. V § 48 ods. 1 písm. k) sa slová v zátvorkách „§ 19
ods. 3 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 3 a 10“.
69. V § 48 ods. 1 písm. o) sa vypúš•a slovo „letové“.
70. V § 48 ods. 1 písm. s) sa slová v zátvorkách „§ 32
ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 10“.
71. V § 48 ods. 1 písm. t) druhý bod znie:
„2. hodnotí plnenie požiadaviek a dostatoènos• zaistenia bezpeènostnej ochrany a verejného poriadku (§ 34 ods. 2 a § 35 ods. 5),“.
72. V § 48 sa odsek 1 dopåòa písmenom z), ktoré znie:
„z) vykonáva ïalšiu pôsobnos• v rozsahu urèenom
ministerstvom alebo pod¾a osobitného predpisu.11c)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11c znie:

„11c ) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoloèných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre
bezpeènos• letectva (EASA) (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 240, 07. 09. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1643/2003 z 22. júla 2003
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(Úradný vestník Európskej únie L 245, 29. 09. 2003), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2320/2002 zo
16. decembra 2002 o ustanovení spoloèných pravidiel v oblasti bezpeènostnej ochrany civilného letectva (Úradný vest ník Európskych spoloèenstiev L 355, 30. 12. 2002) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 849/2004
z 29. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 158,
30. 04. 2004), nariadenie Komisie (ES) è. 622/2003 zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vy konávanie spoloèných
základných noriem bezpeènostnej ochrany civilného letectva
(Úradný vestník Európskej únie L 10, 16. 01. 2004) v znení
nariadenia Komisie (ES) è. 68/2004 z 15. januára 2004
(Úradný vestník Európskej únie L 10, 16. 01. 2004).“.

73. V § 48 ods. 2 sa slová „letových prevádzkových
služieb a ostatných služieb zabezpeèujúcich leteckú
prevádzku“ nahrádzajú slovami „leteckých navigaèných služieb“.
74. Za § 48 sa vkladá nový § 48a, ktorý znie:
„§ 48a
Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra v rozsahu
svojej pôsobnosti
a) vydáva preukazy odbornej spôsobilosti posádok
štátnych lietadiel a ostatného personálu, ktorí plnia
poèas letu alebo pri jeho príprave osobitné pracovné
úlohy, a overuje ich odbornú spôsobilos• a zabezpeèuje posudzovanie ich zdravotnej spôsobilosti; pritom je povinné spolupracova• s leteckým úradom pri
posudzovaní ich schopnosti vykonáva• lety alebo
èinnosti pod¾a pravidiel platných pre civilné letectvo,
b) kontroluje doklady a èinnos• èlenov leteckého per sonálu štátnych lietadiel,
c) posudzuje odbornú spôsobilos• personálu zabezpeèujúceho riadenie letov štátnych lietadiel a poskytovanie letových prevádzkových služieb vo vyhradenom, obmedzenom alebo zakázanom vzdušnom
priestore,
d) overuje typovú spôsobilos• štátnych lietadiel a ich
súèastí a použite¾nos• výrobkov leteckej techniky,
vydáva typové osvedèenia štátnych lietadiel a dáva
súhlas na zmenu konštrukcie a výstroja štátneho
lietadla v prevádzke; pritom je povinné spolupracova• s leteckým úradom pri posudzovaní vplyvu na
bezpeènos• vykonávania letov civilných lietadiel,
e) vydáva osvedèenia letovej spôsobilosti štátneho lietadla,
f) kontroluje doklady a podmienky zachovania letovej
spôsobilosti štátnych lietadiel,
g) vedie register štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu
spôsobilých vykonáva• lety vo vzdušnom priestore
Slovenskej republiky pod¾a pravidiel lietania plat ných pre civilné letectvo,
h) povo¾uje prevádzkovanie vojenských letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu,
i) rozhoduje o doèasnom prerušení alebo obmedzení
prevádzky vojenských letísk alebo vojenských leteckých pozemných zariadení,
j) vydáva súhlas na zriadenie vojenských leteckých
pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie,
k) menuje a zabezpeèuje èinnos• odbornej komisie na
vyšetrovanie príèin leteckých nehôd a incidentov
štátnych lietadiel.“.
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75. V § 49 ods. 1 sa slová „letecký úrad“ nahrádzajú
slovami „ministerstvo a letecký úrad v rozsahu svojich
pôsobností.“.
76. V § 49 odsek 2 znie:
„(2) Pri vykonávaní štátneho odborného dozoru za mestnanci ministerstva a leteckého úradu (ïalej len
„zamestnanci“) overujú a kontrolujú spôsobilos• civilných lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, letísk
a leteckých pozemných zariadení, leteckého prekážkového znaèenia, èinnos• èlenov leteckého personálu,
èinnos• prevádzkovate¾ov lietadiel, èinnos• leteckých
dopravcov, èinnos• právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na prevádzkovanie letísk alebo leteckých
pozemných zariadení, oprávnených na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, poverených vykonávaním letových prevádzkových služieb,
èinnos• právnických osôb poverených poskytovaním
leteckej informaènej služby, oprávnených na poskytovanie leteckých telekomunikaèných služieb a spojových
služieb pre leteckú meteorológiu, oprávnených na vykonávanie leteckej meteorologickej služby a poverených
koordináciou pátrania a záchrany z h¾adiska plnenia
ich povinností súvisiacich s bezpeènos•ou leteckej prevádzky, ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe
alebo štandardami alebo odporúèaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala a z h¾adiska plnenia požiadaviek
a dodržiavania podmienok ustanovených rozhodnutiami
vydanými správnym orgánom v civilnom letectve.“.
77. V § 49 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „(ïalej len „zamestnanci“)“.
78. V § 49 ods. 4 sa za slovo „lietadiel,“ vkladajú slová
„leteckí dopravcovia,“.
79. § 49 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Pri výkone štátneho odborného dozoru spolupracujú aj iné poverené osoby pod¾a osobitného
predpisu11d ) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
(8) Podrobnosti o vystrojení a oznaèení zamestnancov leteckého úradu pri výkone štátneho odborného
dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11d znie:
„11d) Napríklad nariadenie Komisie (ES) è. 1486/2003 z 22. au gusta 2003, ustanovujúce po stupy pre vykonávanie inšpekcií Komisie v oblasti bezpeènostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 213, 23. 08. 2003).“.

80. V § 50 ods. 1 sa slová „letové prevádzkové“ nahrádzajú slovami „letecké navigaèné“.
81. V § 51 odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uloži• pokutu do
5 000 000 Sk, ak
a) vykonáva leteckú dopravu za odplatu 1) bez licencie
alebo povolenia,
b) poruší podmienky urèené v licencii alebo v povolení
na vykonávanie leteckej dopravy,
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c) vykonáva letecké navigaèné služby bez povolenia
alebo v rozpore s podmienkami urèenými v povolení,
d) poruší pravidlá na urèovanie výšky a vyberanie odplát za používanie verejných letísk a leteckých navigaèných služieb.“.
82. V § 51 ods. 2 písm. b) sa za slovom „pod¾a“ vypúš•ajú slová „odseku 1 písm. c) a“.
83. V § 53 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
„m) poruší povinnos• pod¾a § 20 ods. 2, § 35 ods. 2, § 41
ods. 6 alebo sa dopustí èinu protiprávneho zasahovania v civilnom letectve, ktorý nie je trestným èi nom.“
84. V § 53 odsek 2 znie:
„(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 okrem písmena m)
môže letecký úrad uloži• pokutu do 10 000 Sk, za priestupok pod¾a odseku 1 písm. m) môže letecký úrad uloži• pokutu do 100 000 Sk.“.
85. V § 54 ods. 2 sa slová „letových prevádzkových“
nahrádzajú slovami „leteckých navigaèných“.
86. V § 57a sa slová „§ 32 ods. 6“ nahrádzajú slovami
„§ 32 ods. 7“.
87. Za § 57a sa vkladá § 57b, ktorý znie:
„§ 57b
(1) Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra zaènú
plni• úlohy pod¾a § 48a písm. a), d), e) a g) najneskôr do
36 mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(2) Ministerstvo obrany do 48 mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona vyradí z registra
štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu lietadlá, ktoré
nespåòajú požiadavky na lety vo vzdušnom priestore
pod¾a pravidiel platných pre civilné letectvo. O týchto
lietadlách vedie naïalej osobitnú evidenciu.“.
Èl. II
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
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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
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 517/2003 Z. z., zákona
è. 586/2003 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z. a zákona è. 420/2004 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 3 ods. 2 písmeno w) znie:
„w) letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej
informaènej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikaènej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, èinnos• leteckej školy, letecké práce,
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie
výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk,23f)“.
2. V prílohe è. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v Skupine 214
– Ostatné sa vypúš•a 19. bod.
3. V prílohe è. 3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v Skupine 314 – Ostatné sa vypúš•a 11. bod.
Èl. III
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. novembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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545
ZÁKON
z 23. septembra 2004,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení
zákona è. 464/2002 Z. z. a zákona è. 176/2004 Z. z. sa
mení takto:
1. V § 3 sa vypúš•a odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.
2. V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Èlenstvo v Komore osobám uvedeným v odseku 1
vzniká dòom schválenia písomnej prihlášky predstavenstvom (§ 9 ods. 1). Èlenstvo v Komore sa zapisuje do
zoznamu èlenov Komory.“.
3. V § 5 písm. b) sa za slovo „organizuje“ vkladajú slová „a zabezpeèuje“.

4. V § 5 písmeno e) znie:
„e) vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie
a vykonali skúšku odbornej spôsobilosti1) v oblasti
lesníctva.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad § 14 ods. 1 zákona Slovenskej ná rodnej rady
è. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 1 zákona è. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli
a o zmene niektorých zá konov.“.

5. V § 9 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1“.
Èl. II
Zákon è. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:
Príloha è. 1 znie:
„Príloha è. 1 k zákonu
è. 217/2004 Z. z.

ZOZNAM LESNÝCH DREVÍN, ICH ÈÍSELNÝCH KÓDOV A SKRATIEK

Èíselný kód
01
02
07
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13

Skratka
SM
SP
SO
JD
JO
BO
BC
BS
KS
VJ
DG
LB
SC

Názov
Smrek obyèajný
Smrek pich¾avý
Smrek omorikový (omorika)
Jed¾a biela
Jed¾a obrovská
Borovica lesná (sosna)
Borovica èierna
Borovica Banksova
Borovica horská (kosodrevina)
Borovica hladká (vejmutovka)
Duglaska tisolistá
Borovica limbová
Smrekovec opadavý

14

SJ

Smrekovec japonský

15
19

TX
DL

Tis obyèajný
Dub letný

Latinský názov
Picea abies
Picea pungens
Picea omorica
Abies alba
Abies grandis
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Pinus banksiana
Pinus mugo
Pinus strobus
Pseudotsuga menziesii
Pinus cembra
Larix decidua
Larix kaempferi syn. Larix
leptolepis
Taxus baccata
Quercus robur
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Èíselný kód
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
33
16
35
36

Skratka
DZ
DC
DP
CR
BK
HB
JH
JM
JP
JT
JI
JS
JU
JK
BZ

Názov
Dub zimný
Dub èervený
Dub plstnatý
Dub cerový (cer)
Buk lesný
Hrab obyèajný
Javor horský
Javor mlieèny
Javor po¾ný
Javor tatársky
Javor introdukovaný
Jaseò štíhly
Jaseò úzkolistý
Jaseò manový
Baza èierna

37

BH

Brest horský

38

BP

Brest po¾ný (hrabolistý)

39
17
40

VZ
BX
AG

Brest väzový
Brest sibírsky
Agát biely

41

BR

Breza bradaviènatá

18
42
43
44
23
24
45
46
47
48
49
50
34

BP
JL
JX
JZ
VB
VF
VK
LM
LV
OS
TS
TC
TB

Breza plstnatá
Jelša lepkavá
Jelša sivá
Jelša zelená
Vàba biela
Vàba krehká
Vàba krovitá
Lipa malolistá
Lipa ve¾kolistá
Topo¾ osikový (osika)
Topo¾ š¾achtený
Topo¾ èierny
Topo¾ biely

51

TI

Topo¾ I 214

52

TR

Topo¾ Robusta

53

CS

54

MH

55
56
57
58
59

JB
MK
BX
OK
OC

Èerešòa vtáèia
Èerešòa mahalebková
(mahalebka)
Jarabina vtáèia
Jarabina mukyòová (mukyòa)
Jarabina brekyòová (brekyòa)
Jarabina oskorušová (oskoruša)
Orech èierny
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Latinský názov
Quercus petraea
Quercus rubra
Quercus pubescens
Quercus cerris
Fagus sylvatica
Carpinus betulus
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Acer campestre
Acer tataricum
Acer introd. sp.
Fraxinus excelsior
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus
Sambucus nigra
Ulmus montana, syn. Ulmus
glabra
Ulmus minor, syn. Ulmus
carpinifolia
Ulmus laevis
Ulmus pinnato-ramosa
Robinia pseudoacacia
Betula pendula syn. Betula
verrucosa
Betula pubescens
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alnus viridis
Salix alba
Salix fragilis
Salix sp.
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Populus tremula
Populus x hybr.
Populus nigra
Populus alba, P. canescens
Populus x euroamericana
(‘I-214’)
Populus x euroamericana
(‘Robusta’)
Prunus avium
Prunus mahaleb
Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Sorbus torminalis
Sorbus domestica
Juglans nigra
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Èíselný kód
60
61
62

Skratka
OV
GJ
GK

Názov
Orech vlašský
Gaštan jedlý
Pagaštan konský

63

TP

Èremcha obyèajná (tàpka)

64
65
66
67
68

DR
HR
JN
HJ
HO

Drieò obyèajný
Hruška obyèajná
Jabloò planá (plánka)
Hloh jednosemenný
Hloh obyèajný
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Latinský názov
Juglans regia
Castanea sativa
Aesculus hippocastanum
Padus avium, syn. Padus
racemosa
Cornus mas
Pyrus pyraster
Malus sylvestris
Crataeus monogyna
Crataegus oxyacantha

Iné druhy lesných drevín
Názov

Latinský názov

Borovica bielokôra

Pinus leucodermis

Borovica turecká

Pinus brutia

Borovica halepská

Pinus halepensis

Borovica kanárska

Pinus canarensis

Borovica píniová

Pinus pinea

Borovica prímorská

Pinus pinaster

Borovica stoèená

Pinus contorta

Borovica lúèovitá

Pinus radiata

Céder atlantický

Cedrus atlantica

Céder libanonský

Cedrus libani

Dub cezmínovitý

Quercus ilex

Dub korkový

Quercus suber

Jed¾a grécka

Abies cephalonica

Jed¾a španielska

Abies pinsapo

Smrek sitkanský

Picea sitchensis

Smrekovec krížený

Larix × eurolepis

Smrekovec sibírsky

Larix sibirica
“.

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. decembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.



















   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




