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555
ZÁKON
z 10. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 136/2000 Z. z. o hnojivách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 136/2000 Z. z. o hnojivách sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písmeno b) znie:
„b) certifikáciu hnojív,“.
2. § 2 sa dopåòa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Sekundárne zdroje živín sú èistiarenské kaly,
dnové sedimenty a ïalšie látky organického pôvodu,
ktoré sú po predpísanej úprave vhodné na hnojenie
pôdy.
(4) Rizikovým prvkom alebo rizikovou látkou je prvok
alebo látka, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvni• vlastnosti pôdy alebo kvalitu produkcie, alebo potravinový re•azec.
(5) Certifikácia hnojív je èinnos• certifikaèného orgánu, ktorý po posúdení zhody1) vydá certifikát hnojiva, ktorým potvrdí, že vlastnosti hnojiva a jeho technická dokumentácia sú v súlade s príslušnými
technickými normami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 12 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických po žiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 436/2001 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.
3. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Uvádza• do obehu možno iba také hnojivo, ktoré
bolo na základe výsledkov overenia jeho úèinnosti, kvality, zdravotnej neškodnosti a bezpeènosti a po posúdení zhody1) certifikované a zapísané do registra certifikovaných hnojív.“.
4. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz•ahuje na hnojivo,
ktoré spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu,1b)
vyhovuje typu hnojiva (§ 17) a je oznaèené slovami
„Hnojivo ES“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2003/2003
z 21. novembra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21. 11.
2003).“.

5. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Uvádzaním hnojiva do obehu sa rozumie ponuka
na predaj, predaj a jeho skladovanie na úèel predaja.“.

6. Nadpis pod § 4 znie:
„Register certifikovaných hnojív”.
7. V § 4 ods. 1 sa slová „zaregistrovaných hnojív“ nahrádzajú slovami „certifikovaných hnojív“, slová „o registrovanom hnojive“ sa nahrádzajú slovami „o certifikovanom hnojive“ a slová „Register hnojív“ v prvej
a druhej vete sa nahrádzajú slovami „Register certifikovaných hnojív“.
8. V § 4 ods. 2 sa slová „Do registra hnojív“ nahrádzajú slovami „Do registra certifikovaných hnojív“
a slová „držite¾om registrácie“ sa nahrádzajú slovami
„držite¾om certifikátu“.
9. V § 4 ods. 3 sa slová „Zoznam registrovaných hnojív“ nahrádzajú slovami „Zoznam certifikovaných hnojív“.
10. § 5 až 7 vrátane nadpisov znejú:
„§ 5
Certifikácia hnojív
(1) Certifikáciu hnojiva vykonáva kontrolný ústav na
základe žiadosti výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu alebo dovozcu dovážajúceho hnojivo
z iného štátu, ako je èlenský štát Európskej únie, ktorý
má oprávnenie na podnikanie pod¾a osobitného
predpisu2) (ïalej len „žiadate¾“). Žiadate¾om o certifikáciu môže by• aj fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
(2) Žiados• o certifikáciu hnojiva podáva žiadate¾ na
tlaèive vydanom kontrolným ústavom. Žiados• musí
obsahova•
a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné èíslo, ak je žiadate¾om fyzická osoba-podnikate¾, alebo
obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak je žiadate¾om právnická osoba,
b) údaje o výrobcovi v rozsahu písmena a), ak je žiadate¾om dovozca,
c) osvedèený doklad o forme podnikania,
d) obchodný názov, druh a èíselný kód typu hnojiva,
èíslo colnej nomenklatúry,
e) údaje o obsahu jednotlivých deklarovaných zložiek,
ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu rizikových prvkov a rizikových látok, formu a rozpustnos• živín, zrnitos• a jemnos• mletia hnojiva,
f) údaje o všeobecnej bezpeènosti hnojiva,2a)
g) spôsob balenia, oznaèenie, hmotnos• alebo objem
balenia,
h) rozsah použitia a návod na použitie hnojiva a podmienky jeho skladovania,
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i) opis výrobného postupu vrátane uvedenia použitých
surovín na výrobu hnojiva,
j) vyjadrenie príslušných orgánov,3)
k) výsledky laboratórnych skúšok obsahu jednotlivých
deklarovaných zložiek; 3a) výsledky z preskúšania
biologickej úèinnosti netypizovaného hnojiva, ak ide
o prvé certifikaèné konanie,
l) potvrdenie výrobcu, že má zabezpeèený kontrolný
mechanizmus, ktorý zaruèuje trvalé dodržanie kvality hnojiva.

ustanovená kratšia doba. Ustanovenie kratšej doby
musí by• v certifikáte odôvodnené.

(3) Do 14 dní odo dòa doruèenia kompletnej žiadosti
o certifikáciu hnojiva kontrolný ústav zašle žiadate¾ovi
návrh zmluvy o vykonaní certifikácie hnojiva, v ktorom
definuje podmienky certifikácie hnojiva. Žiadate¾ do 14
dní doruèí kontrolnému ústavu podpísanú zmluvu alebo svoje pripomienky k zmluve.

§7

(4) Žiadate¾ je povinný poskytnú• kontrolnému ústavu bezodplatne potrebné vzorky hnojiva alebo umožni•
ich odber na úèel vykonania kompletnej laboratórnej
skúšky. Tiež je povinný poskytnú• ïalšie potrebné podklady a informácie potrebné pre certifikaèné konanie.
(5) Kontrolný ústav vydá certifikát hnojiva, ak sú splnené podmienky pod¾a odsekov 1 a 2, do dvoch mesiacov odo dòa zaevidovania zmluvy o vykonaní certifikácie hnojiva.
(6) Certifikáciu hnojiva kontrolný ústav nevykoná,
ak žiadate¾ nesplní podmienky pod¾a odsekov 1 a 2.
(7) Kontrolný ústav uzná výsledky laboratórnych
skúšok, ak sú v súlade s osobitným predpisom,3a) a biologické skúšky, ak sú vykonané inými odborne spôsobilými domácimi a zahraniènými pracoviskami, ak sú
v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
(8) Náklady za úkony spojené s certifikaèným konaním hnojiva hradí žiadate¾.
§6
Certifikát hnojiva
(1) Certifikát hnojiva obsahuje
a) obchodný názov hnojiva, èíselný kód typu hnojiva
a èíslo colnej nomenklatúry,
b) èíslo certifikátu,
c) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné èíslo, ak je žiadate¾om fyzická osoba, alebo obchodné
meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak je žiadate¾om
právnická osoba,
d) údaje o výrobcovi v rozsahu písmena c), ak je žiadate¾om dovozca,
e) obmedzenia pri uvádzaní hnojiva do obehu a pri jeho
používaní,
f) údaje o obsahu jednotlivých zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu rizikových
prvkov, rizikových látok, formu a rozpustnos• živín,
zrnitos• alebo jemnos• mletia,
g) dobu platnosti certifikátu,
h) spôsob ba lenia a va rov né oznaèenia3b) hnoji va nevyhnutné z h¾a diska ochra ny zdra via a bezpeènosti ¾udí, zvie rat a ži vot né ho pros tre dia.
(2) Certifikát hnojiva platí pä• rokov odo dòa nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak v certifikáte nie je

(3) Držite¾ certifikátu hnojiva môže písomne požiada•
kontrolný ústav o predåženie èasu jeho platnosti na
ïalších pä• rokov. Žiados• musí by• doruèená kontrolnému ústavu najneskôr šes• mesiacov pred dòom
skonèenia platnosti certifikátu hnojiva. Na konanie
o predåženie platnosti certifikátu hnojiva sa vz•ahujú
ustanovenia § 5 ods. 1 a 2.

Zrušenie certifikátu hnojiva
(1) Kontrolný ústav zruší certifikát hnojiva
a) na základe písomnej žiadosti držite¾a certifikátu
hnojiva alebo
b) ak sa štátnou odbornou kontrolou (§ 14) zistí, že
hnojivo nespåòa požiadavky uvedené v certifikáte
hnojiva.
(2) Ak bol certifikát hnojiva zrušený pod¾a odseku 1
písm. a), vyrobené hnojivo možno uvádza• do obehu poèas jeho použite¾nosti.
(3) Ak bol certifikát zrušený pod¾a odseku 1 písm. b),
hnojivo sa nesmie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení certifikátu uvádza• do obehu.
(4) V rozhodnutí o zrušení certifikátu hnojiva pod¾a
odseku 1 písm. b) kontrolný ústav urèí, èi má hnojivo
stiahnu• z obehu ten, komu bol certifikát hnojiva vydaný, alebo èi sa má zlikvidova• pod¾a osobitného predpisu.4)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a, 3, 3a, 3b a 4
znejú:
„2a) § 27 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
3
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
o banskej èinnosti, vý bušninách a o štátnej banskej správe
v znení ne skorších predpisov.
3a
) § 22 a 25 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3b
) § 25 a 26 zákona è. 163/2001 Z. z.
4
) Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Ten, kto uvádza hnojivo do obehu, je povinný
v jeho oznaèení uvies•
a) údaje o výrobcovi vrátane zahranièného výrobcu a o dovozcovi, a to uvedením mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodného
mena, sídla, ak ide o právnickú osobu,
b) obchodný názov hnojiva, ak hnojivo zodpovedá typu
hnojiva (§ 17) a kódu typu hnojiva,
c) èíslo certifikátu hnojiva, ak nejde o hnojivo oznaèené slovami „Hnojivo ES“,
d) údaje o obsahu jednotlivých deklarovaných zložiek,
ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu rizikových prvkov a rizikových látok, formu a rozpustnos• živín, zrnitos• a jemnos• mletia, stálos• kvapalín, mrazuvzdornos• a špecifické požiadavky na
skladovanie a aplikáciu,
e) rozsah a spôsob použitia hnojiva,
f) hmotnos• alebo objem obalovej jednotky alebo do dávky,
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g) dátum minimálnej trvanlivosti a dátum výroby,
h) spôsob bale nia a va rov né oznaèe nie hnojiva3b) nevyhnutné z h¾adiska ochrany zdravia a bezpeènosti
¾udí a zvierat a ochrany životného prostredia.“.
12. § 8 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Hnojivá, ktoré spåòajú podmienky pod¾a osobitného predpisu1b) a zodpovedajú typu hnojiva (§ 17), sa
oznaèujú slovami „Hnojivo ES“.
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podarovaných po¾nohospodárskych pozemkov o výmere väèšej ako 1 hektár, ktoré obhospodarujú, a doda•
ich na urèené miesto.
(4) Výsledky agrochemického skúšania po¾nohospodárskej pôdy kontrolný ústav vyhodnotí a odovzdá podnikate¾om v pôdohospodárstve, ktorí sú povinní výsledky uschováva• ako doklad o pravidelnej kontrole
nimi obhospodarovanej pôdy po celé obdobie, až po
ïalší cyklus skúšania pôdy.“.

13. V § 10 odseky 4 až 6 znejú:
„(4) Po¾nohospodárske a lesné pozemky sa nesmú
hnoji•, ak to zakazuje alebo obmedzuje osobitný predpis.7)

16. V § 12 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
„d) s energetickými porastmi a plantážami vianoèných
stromèekov.“.

(5) Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní vies•
trvalú evidenciu o príjme a o použití hnojív, èistiarenských kalov, dnových sedimentov7a) a ïalších látok organického pôvodu (ïalej len „sekundárne zdroje živín“)
do po¾nohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov.

17. V § 15 ods. 3 sa slová „nebolo zaregistrované“ nahrádzajú slovami „nebolo certifikované“ a na konci sa
pripájajú tieto slová: „a hnojivo, ktoré je oznaèené slovami „Hnojivo ES“, ak nie sú splnené požiadavky osobitného predpisu.1b)“.

(6) Evidencia pod¾a odseku 5 sa vedie o množstve,
druhu a èase použitia hnojív, sekundárnych zdrojov živín pod¾a rozlohy pozemkov, pestovaných plodín, výšky
dosiahnutých úrod a roku aplikácie. Na lesnej pôde sa
evidencia vedie pod¾a osobitného predpisu,7b) lesných
škôlok, porastov urèených na produkciu semena, energetických porastov, plantáží vianoèných stromèekov.
Uchováva sa najmenej desa• rokov.“.

18. V § 15 odsek 5 znie:
„(5) Výnosy z uložených pokút sú príjmom štátneho
rozpoètu.“.

Poznámky pod èiarou pod odkazom 7, 7a a 7b znejú:

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá mi nisterstvo, ustanoví
a) podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetaèných skúšok hnojív pod¾a § 5,
b) typy hnojív, zloženie, balenie, oznaèovanie, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné
odchýlky, ako aj limitné hodnoty pre hospodárske
hnojivá,
c) podrobnosti postupu pre odber pôdnych vzoriek,
spôsob a rozsah vykonávania agrochemického skúšania pôd a zis•ovania pôdnych vlastností lesných
pozemkov, podrobnosti o pozemku, o vedení evidencie spotreby a použitia hnojív a o spôsobe spracúvania každoroèného bilanèného porovnania živín
a pôdnej organickej hmoty na všetkých pozemkoch
podnikate¾ov v pôdohospodárstve.“.

„7) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení ne skorších predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zá kona Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zá kon).
7a
) § 3 až 5 a 9 zákona è. 188/2003 Z. z. o aplikácii èistiarenského
kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona
è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení ne skorších predpisov.
7b
) § 3 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
„(7) Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní
z podkladov evidencie o použití hnojív, sekundárnych
zdrojov živín a dosiahnutých úrodách pod¾a pozemkov
a plodín každoroène spracúva• bilanciu pôdnej organickej hmoty a bilanciu živín. Na požiadanie kontrolného ústavu sú povinní bezodkladne predloži• dokumentáciu na preverenie.“.
Doterajší odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
15. V § 11 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní po
vyzvaní a pod¾a pokynov kontrolného ústavu vykona•
alebo zabezpeèi• odber pôdnych vzoriek z nimi obhos-

19. § 17 vrátane nadpisu znie:
„§ 17
Splnomocòovacie ustanovenia

20. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
„§ 18a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
21. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
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„Príloha
k zákonu è. 136/2000 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred zneèistením dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1991) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003
z 27. októbra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpeènosti výrobku
(Ú. v. ES L 011, 15. 1. 2002).“.

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

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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556
ZÁKON
z 21. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
v znení zákona è. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ïalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe
a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 2 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami
„ods. 5“.
2. V § 9 ods. 3 písm. a) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú
slovami „ods. 5“.
3. V § 10 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou
spotrebite¾ského balenia uvedeného do daòového vo¾ného obehu oprávneným príjemcom, ktorý je povinný
oznaèi• spotrebite¾ské balenie kontrolnou známkou
najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebite¾ského balenia na daòovom území inej právnickej
osobe alebo fyzickej osobe; ustanovenie § 12 ods. 1
písm. c) tým nie je dotknuté.“.
4. V § 10 ods. 15 písm. c) sa za slová „výrobcu liehu
na daòovom území“ vkladajú slová „alebo oprávneného
príjemcu, ktorý bude na daòovom území oznaèova•
kontrolnou známkou spotrebite¾ské balenie“.
5. V § 10 ods. 17 sa slová „a daòový splnomocnenec
sú povinní“ nahrádzajú slovami „je povinný“.
6. V § 10 odsek 18 znie:
„(18) Colný úrad vydá prevádzkovate¾ovi daòového
skladu, oprávnenému príjemcovi a daòovému splnomocnencovi po splnení podmienok pod¾a odseku 15
a dovozcovi spotrebite¾ského balenia po splnení pod mienok pod¾a odsekov 15 a 17 poukaz, ktorý sa vyhotovuje v troch dieloch oznaèených písmenami A, B a C,
prièom si ponechá diel C.“.
7. V § 10 ods. 21 sa za slová „zahraniènému výrobcovi liehu“ vkladajú slová „alebo prevádzkovate¾ovi daòového skladu v inom èlenskom štáte“.
8. V § 10 ods. 34 písmeno f) znie:
„f) urèený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako lieh oslobodený od dane, a to výluène fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo urèený
na predaj za cenu s daòou v tranzitnom priestore
medzinárodných letísk alebo na palubách lietadiel,

a to výluène fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cie¾ové letisko je v inom èlenskom štáte,“.
9. V § 10 sa odsek 34 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
„h) dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je
urèený výluène na spotrebu cestujúcich poèas
letu.“.
10. V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Liehovarnícky závod na pestovate¾ské pálenie ovocia nemusí
ma• samostatný sklad liehu.25)“.
11. V § 19 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia s vyznaèením
miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, doklad
o úradnom overení kontrolného liehového meradla
na meranie vyrobeného množstva liehu a doklad
o úradnom overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,“.
12. V § 19 ods. 4 sa vypúš•ajú slová „technickou dokumentáciou a“.
13. V § 19 ods. 6 písmeno c) znie:
„c) výrobu liehu pre pestovate¾a najneskôr jeden pracovný deò pred dohodnutým dòom výroby; dátum
výroby liehu možno oznamova• faxom alebo elektronicky; zaruèený elektronický podpis ani písomné
potvrdenie sa nevyžaduje.“.
14. V § 19 odsek 7 znie:
„(7) Ak dôjde k zmene dátumu výroby liehu pre pestovate¾a, prevádzkovate¾ oznámi colnému úradu takúto zmenu bezodkladne a nový dátum výroby oznámi
najneskôr jeden pracovný deò pred novým dátumom
výroby. Zmenu dátumu výroby možno oznamova• fa xom alebo elektronicky; zaruèený elektronický podpis
ani písomné potvrdenie sa nevyžaduje.“.
15. V § 19 sa vypúš•a odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 16 sa oznaèujú ako odseky 9
až 15.
16. V § 19 ods. 10 sa na konci pripájajú slová „a kópie
žiadostí o výrobu destilátu 30)“.
17. V § 19 ods. 12 sa vypúš•ajú slová „na základe
údajov v žiadosti o výrobu destilátu a v prílohe pod¾a
odseku 9, ktoré dostal od prevádzkovate¾a liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia,“.
18. V § 19 ods. 15 sa slová „daòového skladu“ nahrá-
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dzajú slovami „liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia“.
19. V § 25 ods. 5 sa za slová „lieh oslobodený od
dane“ vkladajú slová „pod¾a § 7 ods. 1“.
20. § 37 vrátane nadpisu znie:
„§ 37
Osobitná úprava pozastavenia dane
a oslobodenia od dane
(1) Od dane je oslobodený lieh predávaný v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách
lietadiel výluène fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie
s medzipristátím v inom èlenskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2) Lieh oslobodený od dane môže by• predaný osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich bezprostredné cie¾ové letisko je v tre•om štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutoèòuje takýto
predaj, je povinná zabezpeèi•, aby na predajnom doklade bolo vyznaèené meno a priezvisko fyzickej osoby,
èíslo letu, cie¾ové letisko kupujúceho, obchodný názov
a cena liehu, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani pod¾a osobitného predpisu.42)
(3) Od dane je oslobodený aj lieh dodávaný na paluby
lietadiel urèený výluène na spotrebu cestujúcimi poèas
letu.
(4) Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cie¾ové
letisko je v inom èlenskom štáte, možno predáva• lieh
len za cenu s daòou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutoèòuje takýto predaj, je povinná zabezpeèi•, aby na predajnom doklade bolo vyznaèené meno
a priezvisko fyzickej osoby, èíslo letu, cie¾ové letisko
kupujúceho, obchodný názov a cena liehu, prípadne
ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani pod¾a osobitného predpisu. 42)
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
uskutoèòova• v tranzitnom priestore medzinárodných
letísk a na palubách lietadiel predaj liehu oslobodeného od dane alebo zásobova• paluby lietadiel liehom, je
povinná písomne požiada• colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu v tranzitnom
priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ïalej len „tranzitný daòový sklad“). Na žiados•
o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu sa použije § 23 primerane. Ak
už právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu pod¾a osobitného predpisu,42) možno vyda•
jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani pod¾a osobitného predpisu. 42)
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu zloži• zábezpeku na
daò vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesaèné
množstvo predaného liehu alebo liehu dodaného na paluby lietadiel. Ak už požiadala právnická osoba alebo
fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie
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tranzitného daòového skladu pod¾a osobitného predpisu,42) je povinná zloži• zábezpeku na daò vo výške dane
pripadajúcej na priemerné mesaèné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie
tranzitného daòového skladu. Na zloženie zábezpeky
na daò sa použije § 24 primerane.
(7) Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie
tranzitného daòového skladu uvies• podmienky na
prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8) Preprava liehu právnickej osobe alebo fyzickej
osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu (ïalej len „prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu“), sa uskutoèòuje v pozastavení dane; na postup pri preprave liehu
v pozastavení dane sa použijú § 25 a 26 primerane.
(9) Prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu je
povinný vies• evidenciu
a) prijatého liehu,
b) vydaného liehu v èlenení na lieh predaný
1. oslobodený od dane,
2. so spotrebnou daòou,
c) stavu zásob liehu.
(10) Na vedenie evidencie pod¾a odseku 9 sa vz•ahuje
§ 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 primerane.
(11) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu sa použije § 23 ods. 7 až 11 primerane.“.
21. V § 38 ods. 4 sa prvá veta nahrádza textom, ktorý
znie:
„(4) Právnické osoby alebo fyzické osoby pod¾a odseku 1 uzatvárajú záznamy za kalendárny mesiac, a to
najneskôr v posledný deò kalendárneho mesiaca na sledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli záznamy vyhotovované. O uzatvorení záznamov právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 vypracuje
správu.“.
22. § 44 vrátane nadpisu znie:
„§ 44
Oznamovacie povinnosti
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
v rámci podnikate¾skej èinnosti prijíma• a vydáva• lieh
uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebite¾skom balení,
je povinná písomne oznámi• túto skutoènos• colnému
úradu, a to najneskôr jeden deò pred zaèatím tejto podnikate¾skej èinnosti. V oznámení uvedie svoje identifikaèné údaje a predmet podnikania. Ukonèenie takejto
podnikate¾skej èinnosti je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná oznámi• colnému úradu najneskôr
do 15 dní odo dòa ukonèenia tejto podnikate¾skej èinnosti. Uvedené sa nevz•ahuje na právnické osoby alebo
fyzické osoby pod¾a § 10 ods. 12 a 13.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikate¾skej èinnosti vyrába, spracúva, prijíma
alebo vydáva lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a), ktorý
nie je v spotrebite¾skom balení, a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá lieh uvedený v § 4 ods. 2
písm. a) plní do spotrebite¾ského balenia, prijíma ale-
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bo vydáva lieh v spotrebite¾skom balení (ïalej len
„predkladate¾ oznámenia“), je povinná colnému úradu
predklada• oznámenia v lehote pod¾a odseku 9. Predkladate¾ oznámenia uvedie v oznámeniach okrem údajov pod¾a odsekov 3, 5 a 6 aj svoje identifikaèné údaje.
(3) Predkladate¾ oznámenia, ktorý v rámci podnikate¾skej èinnosti vyrába, spracúva, prijíma alebo vydáva
lieh, ktorý nie je v spotrebite¾skom balení, je povinný
predloži• colnému úradu oznámenie, v ktorom uvedie
obchodný názov a
a) množstvo vyrobeného liehu v l a.,
b) množstvo prijatého liehu v l a. a identifikaèné údaje
dodávate¾a liehu,
c) množstvo vydaného liehu v l a. a identifikaèné údaje
odberate¾a liehu,
d) stav zásob liehu k poslednému dòu kalendárneho
mesiaca v l a.
(4) Oznamovacia povinnos• pod¾a odseku 3 sa nevz•ahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá v rámci podnikate¾skej èinnosti
a) vyrába lieh v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia,
b) prijíma a používa lieh oslobodený od dane pod¾a § 7
ods. 1, ak prijaté množstvo tohto liehu za kalendárny mesiac nepresahuje 50 l a.,
c) prijíma a používa lieh oslobodený od dane pod¾a § 7
ods. 2.
(5) Predkladate¾ oznámenia, ktorý v rámci podnikate¾skej èinnosti prijíma alebo vydáva lieh v spotrebite¾skom balení, je povinný predloži• colnému úradu oznámenie, v ktorom uvedie objem spotrebite¾ského balenia
v litroch, objemovú koncentráciu liehu v spotrebite¾skom balení a
a) poèet prijatých spotrebite¾ských balení v kusoch
a identifikaèné údaje dodávate¾a spotrebite¾ského
balenia,
b) poèet vydaných spotrebite¾ských balení v kusoch
a identifikaèné údaje odberate¾a liehu, ak je známy,
c) stav zásob spotrebite¾ských balení k poslednému
dòu kalendárneho mesiaca v kusoch.
(6) Predkladate¾ oznámenia, ktorým je prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý plní lieh do spotrebite¾ského balenia, prijíma lieh v spotrebite¾skom balení alebo
vydáva lieh v spotrebite¾skom balení, je povinný colnému úradu okrem údajov uvedených v odseku 3 predloži• aj údaje pod¾a odseku 5.
(7) Predkladate¾ oznámenia uvedený v odseku 5, ktorý v rámci podnikate¾skej èinnosti predáva spotrebite¾ské balenie odberate¾ovi liehu, ktorého identifikaèné
údaje mu nie sú známe, alebo predkladate¾ oznámenia
uvedený v odseku 5, ktorý v rámci podnikate¾skej èinnosti predáva lieh zo spotrebite¾ského balenia na priamu ¾udskú spotrebu na mieste, nie je povinný oznamova• údaje pod¾a odseku 5 písm. b).
(8) Predkladate¾ oznámenia pod¾a odsekov 3, 5 a 6
oznamuje údaje za kalendárny mesiac písomne na tlaèive, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo. Po dohode s colným
úradom možno údaje oznamova• elektronicky, prièom
zaruèený elektronický podpis sa nevyžaduje.
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(9) Predkladate¾ oznámenia pod¾a odsekov 3, 5 a 6 je
povinný splni• oznamovaciu povinnos• najneskôr
25. deò kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý údaje oznamuje.“.
23. V § 45 ods. 5 prvá veta znie:
„(5) Colný úrad je pri každej denaturácii liehu povinný odobra• vzorky z liehu urèeného na denaturáciu liehu a z denaturovaného liehu a oprávnený odobra• vzorky z denaturaèného prostriedku.“.
24. V § 45 ods. 7 sa za slová „daòových splnomocnencov“ vkladá èiarka a slová „prevádzkovate¾ov tranzitných daòových skladov“.
25. V § 46 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
„m) register prevádzkovate¾ov tranzitných daòových
skladov.“.
26. V § 46 ods. 2 písm. j) sa za slová „odseku 1
písm. a) až h)“ vkladá èiarka a slová „písm. m)“.
27. V § 46 sa odsek 2 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
„k) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a tranzitného daòového skladu.“.
28. V § 46 ods. 6 sa za slová „desiatich dní“ vkladajú
slová „od konca“.
29. V § 47 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami
„ods. 6“.
30. V § 47 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) § 17 ods. 5, vo výške dane pripadajúcej na množstvo
liehu prijatého alebo vydaného bez prítomnosti zamestnanca colného úradu, najmenej však 100 000 Sk;
pri urèení výšky pokuty sa vychádza z toho množ stva liehu, ktoré je vyššie,“.
31. V § 47 ods. 4 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami
„ods. 6“.
32. V § 47 ods. 7 písm. b) sa slová „ods. 9 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10 s výnimkou údajov uvedených
v žiadosti o výrobu destilátu“.
33. V § 47 ods. 8 sa vypúš•ajú slová „a 9“.
34. V § 47 ods. 10 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uvedené sa nevz•ahuje na oprávneného príjemcu, ak skladuje spotrebite¾ské balenie, na ktorom nie je nalepená
kontrolná známka (§ 10 ods. 3).“.
35. V § 47 odsek 13 znie:
„(13) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovate¾ovi
tranzitného daòového skladu, ak predal lieh oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný preda• lieh
s daòou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo
takto predaného liehu, najmenej však 100 000 Sk.“.
36. V § 51 ods. 28 písmeno c) znie:
„c) nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia s vyznaèením
miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, doklad
o úradnom overení kontrolného liehového meradla
na meranie vyrobeného množstva liehu a doklad
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o úradnom overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,“.
37. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 51a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. novembra 2004
(1) Predkladate¾ oznámenia uvedený v § 44 ods. 3, 5
a 6 je povinný oznámi• colnému úradu za jednotlivé kalendárne mesiace od 1. mája 2004 do 31. októbra 2004
údaje pod¾a zákona úèinného od 1. novembra 2004
najneskôr do 31. decembra 2004.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz•ahuje na oznamovanie údajov za tie kalendárne mesiace, za ktoré predkladate¾ oznámenia colnému úradu oznámil údaje pod¾a predpisov úèinných k 31. októbru 2004.
(3) Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti pod¾a § 44 v znení úèinnom
k 31. októbru 2004 nebolo právoplatne ukonèené
k 31. októbru 2004, v konaní sa nepokraèuje. Ak bolo
konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej
povinnosti pod¾a § 44 v znení úèinnom k 31. októbru
2004 ukonèené právoplatným rozhodnutím, povinnos•
zaplati• pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená,
správca dane pokutu na žiados• vráti ako daòový preplatok pod¾a osobitného predpisu.51) Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti pod¾a § 44 v znení úèinnom k 31. októbru 2004 nebolo
právoplatne zaèaté, toto konanie sa nezaène.
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo
vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu pod¾a znenia úèinného k 31. októbru
2004, môže prevádzkova• tranzitný daòový sklad pod¾a
predpisov úèinných k 1. novembru 2004; podmienky
a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daòového
skladu prispôsobí pod¾a predpisov úèinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 51 znie:
„51) § 63 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov.“.

38. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
„§ 52a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 231/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlaèív oznámení o výrobe, príjme, výdaji, predaji liehu a o stave zásob liehu.“.
Èl. II
Zákon è. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína sa
mení a dopåòa takto:
1. § 31 vrátane nadpisu znie:
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„§ 31
Osobitná úprava
pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1) Od dane je oslobodené víno predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách
lietadiel výluène fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie
s medzipristátím v inom èlenskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2) Víno oslobodené od dane smie by• predané oso bám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich bez prostredné cie¾ové letisko je v tre•om štáte. Právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutoèòuje takýto
predaj, je povinná zabezpeèi•, aby na predajnom doklade bolo vyznaèené meno a priezvisko fyzickej osoby,
èíslo letu, cie¾ové letisko kupujúceho, obchodný názov
a cena vína, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani pod¾a osobitného predpisu.26)
(3) Od dane je oslobodené aj víno dodávané na paluby lietadiel urèené výluène na spotrebu cestujúcimi poèas letu.
(4) Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cie¾ové
letisko je v inom èlenskom štáte, možno predáva• víno
len za cenu s daòou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutoèòuje takýto predaj, je povinná zabezpeèi•, aby na predajnom doklade bolo vyznaèené meno
a priezvisko fyzickej osoby, èíslo letu, cie¾ové letisko
kupujúceho, obchodný názov a cena vína, prípadne
ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani pod¾a osobitného predpisu.26)
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
uskutoèòova• v tranzitnom priestore medzinárodných
letísk a na palubách lietadiel predaj vína oslobodeného
od dane alebo zásobova• paluby lietadiel vínom, je povinná písomne požiada• colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu v tranzitnom
priestore medzinárodných letísk (ïalej len „tranzitný
daòový sklad“). Ustanovenie § 16 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiados• o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu sa
použije § 17 primerane. Ak už právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu pod¾a osobitného predpisu,26) možno vyda• jedno povolenie pre všetky
tovary podliehajúce spotrebnej dani pod¾a osobitného
predpisu.26)
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu zloži• zábezpeku na
daò vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesaèné
množstvo predaného vína alebo vína dodaného na paluby lietadiel. Ak už požiadala právnická osoba alebo
fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie
tranzitného daòového skladu pod¾a osobitného predpisu,26) je povinná zloži• zábezpeku na daò vo výške dane
pripadajúcej na priemerné mesaèné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie
tranzitného daòového skladu. Na zloženie zábezpeky
na daò sa použije § 18 primerane.
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(7) Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie
tranzitného daòového skladu uvies• podmienky na
prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8) Preprava vína právnickej osobe alebo fyzickej
osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu (ïalej len „prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu“), sa uskutoèòuje
v pozastavení dane; na postup pri preprave vína v pozastavení dane sa použijú § 19 a 20 primerane.
(9) Prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu je
povinný vies• evidenciu
a) prijatého vína,
b) vydaného vína v èlenení na víno predané
1. oslobodené od dane,
2. so spotrebnou daòou,
c) stavu zásob vína.
(10) Na vedenie evidencie pod¾a odseku 9 sa vz•ahuje
§ 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
(11) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu sa použije § 17 ods. 7 až 11 primerane.
(12) Ak sa zásoby vína nepredajú alebo má uplynú•
záruèná lehota na spotrebu vína, môže prevádzkovate¾
tranzitného daòového skladu víno uvies• do daòového
vo¾ného obehu na daòovom území len na základe pí somného súhlasu colného úradu. Prevádzkovate¾ovi
tranzitného daòového skladu vzniká daòová povinnos•
dòom uvedenia vína do daòového vo¾ného obehu na daòovom území; na daòové priznanie a splatnos• dane sa
použije § 11 ods. 1, 2, 5, 7 až 10.“.
2. V § 38 ods. 5 sa za slová „daòových splnomocnencov“ vkladá èiarka a slová „prevádzkovate¾ov tranzitných daòových skladov“.
3. V § 39 ods. 1 sa za slová „prevádzkovate¾ov daòových skladov“ vkladá èiarka a slová „prevádzkovate¾ov
tranzitných daòových skladov“.
4. § 40 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovate¾ovi tranzitného daòového skladu, ak predal víno oslobodené od
dane fyzickej osobe, ktorej je povinný preda• víno s daòou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto
predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.“.
5. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 43a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu pod¾a znenia úèinného k 31. októbru 2004,
môže prevádzkova• tranzitný daòový sklad pod¾a predpisov úèinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daòového
skladu prispôsobí pod¾a predpisov úèinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
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Èl. III
Zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva sa
mení a dopåòa takto:
1. § 32 vrátane nadpisu znie:
„§ 32
Osobitná úprava
pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1) Od dane je oslobodené pivo predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách
lietadiel výluène fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie
s medzipristátím v inom èlenskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2) Pivo oslobodené od dane smie by• predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich bez prostredné cie¾ové letisko je v tre•om štáte. Právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutoèòuje takýto
predaj, je povinná zabezpeèi•, aby na predajnom doklade bolo vyznaèené meno a priezvisko fyzickej osoby,
èíslo letu, cie¾ové letisko kupujúceho, obchodný názov
a cena piva, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich
spotrebnej dani pod¾a osobitného predpisu.26)
(3) Od dane je oslobodené aj pivo dodávané na paluby
lietadiel urèené výluène na spotrebu cestujúcimi poèas
letu.
(4) Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cie¾ové
letisko je v inom èlenskom štáte, možno predáva• pivo
len za cenu s daòou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutoèòuje takýto predaj, je povinná zabezpeèi•, aby na predajnom doklade bolo vyznaèené meno
a priezvisko fyzickej osoby, èíslo letu, cie¾ové letisko
kupujúceho, obchodný názov a cena piva, prípadne
ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani pod¾a osobitného predpisu.26)
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
uskutoèòova• v tranzitnom priestore medzinárodných
letísk a na palubách lietadiel predaj piva oslobodeného
od dane alebo zásobova• paluby lietadiel pivom, je povinná písomne požiada• colný úrad o vydanie povolenia
na prevádzkovanie daòového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel
(ïalej len „tranzitný daòový sklad“). Na žiados• o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového
skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného
daòového skladu sa použije § 18 primerane. Ustanovenie § 17 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Ak už právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie
povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového
skladu pod¾a osobitného predpisu, 26) možno vyda• jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej
dani pod¾a osobitného predpisu. 26)
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu zloži• zábezpeku na
daò vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesaèné
množstvo predaného piva alebo piva dodaného na paluby lietadiel. Ak už požiadala právnická osoba alebo
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fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie
tranzitného daòového skladu pod¾a osobitného predpisu,26) je povinná zloži• zábezpeku na daò vo výške dane
pripadajúcej na priemerné mesaèné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie
tranzitného daòového skladu. Na zloženie zábezpeky
na daò sa použije § 19 primerane.

ho skladu pod¾a znenia úèinného k 31. októbru 2004,
môže prevádzkova• tranzitný daòový sklad pod¾a predpisov úèinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daòového
skladu prispôsobí pod¾a predpisov úèinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.

(7) Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie
tranzitného daòového skladu uvies• podmienky na
prevádzkovanie takéhoto skladu.

Èl. IV

(8) Preprava piva právnickej osobe alebo fyzickej
osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu (ïalej len „prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu“), sa uskutoèòuje
v pozastavení dane; na postup pri preprave piva v pozastavení dane sa použijú § 20 a 21 primerane.
(9) Prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu je
povinný vies• evidenciu
a) prijatého piva,
b) vydaného piva v èlenení na pivo predané
1. oslobodené od dane,
2. so spotrebnou daòou,
c) stavu zásob piva.
(10) Na vedenie evidencie pod¾a odseku 9 sa vz•ahuje
§ 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
(11) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu sa použije § 18 ods. 7 až 11 primerane.
(12) Ak sa zásoby piva nepredajú alebo ak má uplynú• záruèná lehota na spotrebu piva, môže prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu pivo uvies• do daòového vo¾ného obehu na daòovom území len na základe
písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovate¾ovi
tranzitného daòového skladu vzniká daòová povinnos•
dòom uvedenia piva do daòového vo¾ného obehu na daòovom území; na daòové priznanie a splatnos• dane sa
použije § 12 ods. 1, 2, 5, 7 až 10.“.
2. V § 38 ods. 5 sa za slová „daòových splnomocnencov“ vkladá èiarka a slová „prevádzkovate¾ov tranzitných daòových skladov“.
3. V § 39 ods. 1 sa za slová „prevádzkovate¾ov daòových skladov“ vkladá èiarka a slová „prevádzkovate¾ov
tranzitných daòových skladov“.
4. § 40 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovate¾ovi tranzitného daòového skladu, ak predal pivo oslobodené od
dane fyzickej osobe, ktorej je povinný preda• pivo s daòou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto
predaného piva, najmenej však 100 000 Sk.“.
5. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 43a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòové-

Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 13 sa vypúš•ajú slová „a daòový splnomocnenec“.
2. V § 9 ods. 14 sa slová „Colný úrad vydá prevádzkovate¾ovi daòového skladu a oprávnenému príjemcovi
po splnení podmienok pod¾a odseku 12 a dovozcovi cigariet a daòovému splnomocnencovi po splnení pod mienok pod¾a odsekov 12 a 13 poukaz,“ nahrádzajú
slovami „Colný úrad vydá prevádzkovate¾ovi daòového
skladu, oprávnenému príjemcovi a daòovému splnomocnencovi po splnení podmienok pod¾a odseku 12
a dovozcovi cigariet po splnení podmienok pod¾a odsekov 12 a 13 poukaz,“.
3. V § 9 ods. 30 písmeno f) znie:
„f) urèené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové
výrobky oslobodené od dane, a to výluène fyzickým
osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie,
alebo urèené na predaj za cenu s daòou v tranzitnom
priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výluène fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cie¾ové letisko je v inom èlenskom štá te,“.
4. V § 9 sa odsek 30 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
„g) dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a urèené výluène na spotrebu cestujúcimi poèas letu.“.
5. V § 10 ods. 1 písm. b) sa na zaèiatku dopåòajú slová „na koneènú spotrebu“.
6. V § 10 ods. 1 písm. d) sa na zaèiatku dopåòajú slová „na koneènú spotrebu“.
7. § 33 vrátane nadpisu znie:
„§ 33
Osobitná úprava
pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1) Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk
a na palubách lietadiel výluène fyzickým osobám, ktoré
bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom èlenskom štáte, ak je
pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného
priestoru.
(2) Tabakové výrobky oslobodené od dane smú by•
predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že
ich bezprostredné cie¾ové letisko je v tre•om štáte.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutoèòuje takýto predaj, je povinná zabezpeèi•, aby na predaj-
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nom doklade bolo vyznaèené meno a priezvisko fyzickej
osoby, èíslo letu, cie¾ové letisko kupujúceho, obchodný
názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných
tovarov podliehajúcich spotrebnej dani pod¾a osobitného predpisu.21)
(3) Od dane sú oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel urèené výluène na spotrebu
cestujúcimi poèas letu.
(4) Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cie¾ové
letisko je v inom èlenskom štáte, možno predáva• tabakové výrobky len za cenu s daòou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutoèòuje takýto predaj, je
povinná zabezpeèi•, aby na predajnom doklade bolo vyznaèené meno a priezvisko fyzickej osoby, èíslo letu,
cie¾ové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov pod liehajúcich spotrebnej dani pod¾a osobitného predpisu.21)
(5) Právnická osoba alebo fy zická osoba, ktorá chce
uskutoèòova• v tranzitnom priestore medzinárodných
letísk a na palubách lietadiel predaj ta bakových vý robkov oslobodených od dane alebo zásobova• paluby
lietadiel tabakovými výrobkami, je povinná písomne
požiada• colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ïalej len
„tranzitný daòový sklad“), prièom § 18 ods. 3 sa v tomto
prípade nepoužije. Na žiados• o vydanie povolenia na
prevádzkovanie tranzitného daòového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu sa použije § 19 primerane. Ak už právnická osoba
alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na
prevádzkovanie tranzitného daòového skladu pod¾a
osobitného predpisu, 21) možno vyda• jedno povolenie
pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani pod¾a
osobitného predpisu.21)
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu zloži• zábezpeku na
daò vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesaèné
množstvo predaných tabakových výrobkov alebo tabakových výrobkov dodaných na paluby lietadiel. Ak už
požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového
skladu pod¾a osobitného predpisu, 21) je povinná zloži•
zábezpeku na daò vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesaèné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu. Na zloženie zábezpeky na daò sa použije
§ 20 primerane.
(7) Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie
tranzitného daòového skladu uvies• podmienky na
prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8) Preprava tabakových výrobkov právnickej osobe
alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie
na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu (ïalej
len „prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu“), sa
uskutoèòuje v pozastavení dane; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú
§ 21 a 22 primerane.
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(9) Prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu je
povinný vies• evidenciu
a) prijatých tabakových výrobkov,
b) vydaných tabakových výrobkov v èlenení na tabakové výrobky predané
1. oslobodené od dane,
2. so spotrebnou daòou,
c) stavu zásob tabakových výrobkov.
(10) Na vedenie evidencie pod¾a odseku 9 sa vz•ahuje
§ 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
(11) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.
(12) Ak sa zásoby tabakových výrobkov nepredajú
alebo má uplynú• záruèná lehota na spotrebu tabakových výrobkov, môže prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu tabakové výrobky s výnimkou cigariet
uvies• do daòového vo¾ného obehu na daòovom území
len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovate¾ovi tranzitného daòového skladu vzniká
daòová povinnos• dòom uvedenia tabakových výrobkov do daòového vo¾ného obehu na daòovom území; na
daòové priznanie a splatnos• dane sa použije § 13
ods. 1, 2, 5, 7 až 10.“.
8. V § 39 ods. 5 sa za slová „daòových splnomocnencov“ vkladá èiarka a slová „prevádzkovate¾ov tranzitných daòových skladov“.
9. V § 40 ods. 1 sa za slová „prevádzkovate¾ov daòových skladov“ vkladá èiarka a slová „prevádzkovate¾ov
tranzitných daòových skladov“.
10. § 41 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovate¾ovi tranzitného daòového skladu, ak predal tabakové výrobky
oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný
preda• tabakové výrobky s daòou, a to vo výške dane
pripadajúcej na množstvo takto predaných tabakových
výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.“.
11. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 44a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového skladu pod¾a znenia úèinného k 31. októbru 2004,
môže prevádzkova• tranzitný daòový sklad pod¾a predpisov úèinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daòového
skladu prispôsobí pod¾a predpisov úèinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
Èl. V
Zákon è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na
trh v znení zákona è. 211/2003 Z. z. a zákona
è. 105/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „20 000 000 Sk“
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vkladajú slová „s výnimkou žiadate¾a uvedeného v odseku 11“.
2. V § 3 ods. 6 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová „s výnimkou žiadate¾a uvedeného v odseku 12“.
3. § 3 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Ak žiadate¾ pod¾a odseku 2 požiadal o vydanie
povolenia na liehovarnícky závod pod¾a § 2 ods. 3
písm. c) a i), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia
priloži• doklad o tom, že splatené vklady do základného
imania dosiahli ku dòu podania žiadosti sumu minimálne 5 000 000 Sk; uvedené sa vz•ahuje na liehovarnícky závod pod¾a § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí
najviac 20 000 l a. za kalendárny rok.
(12) Ak žiadate¾ pod¾a odseku 5 požiadal o vydanie
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povolenia na liehovarnícky závod pod¾a § 2 ods. 3
písm. c) a i), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia
priloži• doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 5 000 000 Sk ku dòu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania, ktoré pod¾a úètovnej závierky alebo mimoriadnej úètovnej
závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie by• nižšie ako 5 000 000 Sk; uvedené sa
vz•ahuje na liehovarnícky závod pod¾a § 2 ods. 3
písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 20 000 l a. za kalendárny rok.“.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. novembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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557
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 5. októbra 2004,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky è. 342/1998 Z. z.
o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 23
zákona è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej
hodnoty v znení zákona è. 387/2001 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
è. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 21
až 24 zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb.
o štátnej pamiatkovej starostlivosti.“ nahrádza citáciou „§ 40 zákona è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.“.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 42,
§ 25 až 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“ nahrádza citáciou „§ 33 až 38 a § 56 zákona è. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny.“.
3. V § 5 ods. 1 sa vypúš•a druhá veta.
4. V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) V knihe prírastkov vedie múzeum základné identifikaèné údaje o zbierkových predmetoch, ktoré sú
najmä
a) prírastkové èíslo,
b) evidenèné èíslo,
c) názov,
d) miesto nálezu alebo pôvodu,
e) poèet kusov,
f) dátum nadobudnutia,
g) nadobúdacia hodnota,
h) spôsob nadobudnutia,
i) doklad o nadobudnutí,
j) oznaèenie predchádzajúceho vlastníka alebo správcu,
k) meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý prevzal zbierkový predmet do zbierky,
l) umiestnenie,
m) poznámky.
(3) V kni he prí rastkov ve die galé ria zá kladné identi fi kaè né úda je o zbier kových pred metoch, kto ré sú
naj mä
a) prírastkové èíslo,
b) inventárne èíslo,

c) meno a priezvisko autora,
d) názov,
e) datovanie,
f) materiál,
g) technika,
h) rozmery,
i) oznaèenie predchádzajúceho vlastníka alebo správcu,
j) spôsob nadobudnutia,
k) dátum zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok,
l) nadobúdacia hodnota,
m) meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý prevzal zbierkový predmet do zbierky,
n) dátum zápisu,
o) poznámky.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa oznaèujú ako odseky 4 až 9.
5. V § 5 odsek 8 znie:
„(8) Pri dodatoèných opravách a doplnkoch záznamov v knihe prírastkov sa uvedie dátum, meno, priezvisko a podpis riadite¾om povereného zamestnanca,
ktorý opravu alebo doplnok vykonal.“.
6. V § 6 ods.1 sa vypúš•a tretia veta.
7. V § 6 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Na katalogizaènom lístku sa vedú údaje o zbierkových predmetoch, ktoré sú najmä
a) názov múzea,
b) názov zbierkového predmetu,
c) datovanie,
d) prírastkové èíslo,
e) evidenèné èíslo,
f) skupina a podskupina,
g) miesto nálezu alebo pôvodu,
h) umiestnenie,
i) èíslo obrazového, digitálneho alebo iného záznamu,
j) kategória,
k) oznaèenie predchádzajúceho vlastníka alebo správcu,
l) dátum nadobudnutia,
m) nadobúdacia hodnota,
n) meno a priezvisko osoby, ktorá zbierkový predmet
získala,
o) meno a priezvisko osoby, ktorá odborne spracovala
údaje o zbierkovom predmete,
p) opis a odborné spracovanie pod¾a príslušnosti zbierkového predmetu k vednému odboru,
r) dátum revízie,
s) dátum vyradenia,
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t) obrazový záznam,
u) dátum spracovania,
v) poznámky.
(3) Na dokumentaènej karte sa vedú údaje o zbierkových predmetoch, ktoré sú najmä
a) názov galérie,
b) meno, priezvisko a štátna príslušnos• autora,
c) názov,
d) výtvarný druh a žáner,
e) kategória,
f) inventárne èíslo,
g) prírastkové èíslo,
h) èíslo obrazového, digitálneho alebo iného záznamu,
i) datovanie,
j) materiál a technika,
k) stupeò pôvodnosti,
l) stupeò spracovania,
m) rozmery,
n) znaèenie,
o) integrita,
p) spôsob nadobudnutia,
r) dátum nadobudnutia,
s) nadobúdacia hodnota,
t) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý zbierkový
predmet katalogizoval, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý údaje o zbierkovom predmete zapísal
do databázy,
u) meno a priezvisko kurátora zbierky,
v) dátum zápisu,
z) poznámky.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa oznaèujú ako odseky 4 až 7.
8. V § 6 ods. 4 v prvej vete na konci sa za slovo „èíslom“ pripájajú slová „alebo pod samostatným inventárnym èíslom“.
9. V § 6 ods. 4 v druhej vete sa za slovo „èíslom“ vkladajú slová „alebo pod jedným inventárnym èíslom“.
10. V § 6 odsek 7 znie:
„(7) Katalogizaèný lístok alebo dokumentaèná karta
sa ukladá v dokumentaènom oddelení múzea alebo galérie alebo u zamestnanca povereného riadite¾om.“.
11. § 6 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Pri dodatoèných opravách a doplnkoch záznamov na katalogizaènom lístku alebo dokumentaènej
karte sa do poznámky uvedie dátum, meno, priezvisko
a podpis riadite¾om povereného zamestnanca, ktorý
opravu alebo doplnok vykonal.“.
12. Nadpis pod § 7 znie: „Vedenie odbornej evidencie“.
13. V § 7 ods. 1 prvá veta znie: „Múzeum alebo galéria
vedie odbornú evidenciu spravidla aj v elektronickej
forme.“.
14. V § 7 odsek 5 znie:
„(5) Tlaè prvostupòových záznamov z knihy prírastkov vedenej v elektronickej forme sa vykonáva ihneï po
nadobudnutí zbierkových predmetov a ich uložení do
databázy. Takto vytlaèené samostatné listy opatrené
odtlaèkom peèiatky múzea alebo galérie a podpisom
riadite¾a tvoria doèasnú knihu prírastkov. Po skonèení
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roka sa vykoná tlaè záznamov z knihy prírastkov vedenej v elektronickej forme za príslušný rok ako celok
a jednotlivé strany sa oèíslujú priebežnými èíslami následnými z predchádzajúceho uzavretého roka. Zápisy
sa vzájomne komisionálne porovnajú; o tomto sa urobí
úradný záznam. Roèný záznam v knihe prírastkov sa
uzavrie, doloží sa údajmi pod¾a § 5 ods. 4 a uvedie sa
celkový poèet strán.“.
15. V § 7 ods. 6 na konci sa pripája táto veta: „Za katalogizaèný lístok alebo dokumentaènú kartu sa považuje záznam v klasickej forme alebo záznam v elektronickej forme a jeho tlaèový výstup.“.
16. V § 7 odsek 7 znie:
„(7) Pri odbornej evidencii vedenej v elektronickej forme sa vyhotovujú dva záložné pamä•ové nosièe, ktoré
sa ukladajú na mieste zabezpeèenom proti ich znièeniu, odcudzeniu alebo zneužitiu cudzími osobami. Obsah pamä•ových nosièov sa v pravidelných intervaloch
kontroluje a pri nebezpeèenstve jeho technického znehodnotenia sa prenesie na nové záložné pamä•ové nosièe.“.
17. § 7 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Záznam do knihy prírastkov sa pri ruènom zápise
vykonáva dokumentaèným atramentom.“.
18. V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Komisia na tvorbu zbierok posudzuje návrh spôsobu naloženia so zbierkovým predmetom pri jeho vyraïovaní.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa oznaèujú ako odseky 2 až 4.
19. V § 8 ods. 2 sa za slovo „zriaïovate¾ovi“ vkladajú
slová „alebo zakladate¾ovi“.
20. V § 8 ods. 3 sa vypúš•a prvá veta.
21. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Zápisy o vyradených zbierkových predmetoch sa
vedú v knihe úbytkov, ktorá obsahuje najmä
a) poradové èíslo,
b) prírastkové èíslo,
c) evidenèné èíslo (múzeá) alebo inventárne èíslo (galérie),
d) názov zbierkového predmetu,
e) meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného
umenia,
f) dôvod vyradenia,
g) dátum schválenia vyradenia,
h) èíslo dokladu o schválení vyradenia,
i) spôsob naloženia s vyradeným zbierkovým predmetom,
j) poznámky.“.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
22. V § 10 ods. 2 sa slovo „fotodokumentácia“ nahrádza slovami „obrazový, digitálny alebo iný záznam“.
23. V § 10 sa odsek 2 dopåòa novými písmenami a)
a b), ktoré znejú:
„a) názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko
autora, ak ide o dielo výtvarného umenia, prírastkové
èíslo, evidenèné èíslo alebo inventárne èíslo,
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b) stav zbierkového predmetu pred odborným ošetrením,“.

vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení zákona è. 113/2004 Z. z.“.

Doterajšie písmená a) až c) sa oznaèujú ako písmená c)
až e).

35. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 173/1995 Z. z. o zabezpeèovaní záchranných, lokalizaèných a likvidaèných prác.“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 201/2002 Z. z. o zabezpeèovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpeèovaní záchranných,
lokalizaèných a likvidaèných prác.“.

24. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Vykonanie odborného ošetrenia sa vyznaèí na
katalogizaènom lístku alebo dokumentaènej karte
v poznámke s uvedením druhu odborného ošetrenia
a dátumu realizácie.“.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
25. § 10 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Obrazový, digitálny alebo iný záznam a záznam
o odbornom ošetrení tvorí súèas• odbornej evidencie
zbierkových predmetov.“.
26. V § 11 sa slovo „deponát“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „depozit“ v príslušnom tvare.
27. V § 11 ods. 3 v prvej vete sa za slovo „galérií“ vkladajú slová „a predmety múzejnej hodnoty alebo predmety galerijnej hodnoty vo vlastníctve fyzických osôb
alebo právnických osôb“.
28. V § 11 ods. 3 v druhej vete sa za slovo „obrazové“
vkladajú slová „digitálne alebo iné“.
29. V § 11 odsek 4 znie:
„(4) Evidenciu depozitov vedie múzeum alebo galéria
v knihe depozitov, ktorá obsahuje najmä
a) evidenèné èíslo depozitu,
b) názov depozitu,
c) meno a priezvisko autora depozitovaného diela, ak
ide o dielo výtvarného umenia,
d) oznaèenie zložite¾a,
e) dátum úschovy,
f) dobu úschovy,
g) èíslo zmluvy o úschove,
h) dátum uzatvorenia zmluvy o úschove,
i) hodnotu depozitu,
j) dátum vrátenia depozitu,
k) obrazový, digitálny alebo iný záznam,
l) poznámky.“.
30. V § 11 sa vypúš•a odsek 7 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 4.
31. V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slovom „èíslo“ vypúš•a
èiarka a pripájajú sa slová „alebo inventárne èíslo,“.
32. V § 12 ods. 2 písm. c) na konci sa pripájajú slová
„meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného
umenia,“.
33. Nadpis pod § 13 znie: „Ochrana zbierkových
predmetov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu
a núdzového stavu“.
34. V § 13 ods. 1 sa odkaz 5 umiestòuje nad slovo
„udalosti“ a slová „za brannej pohotovosti štátu“ sa nahrádzajú slovami „v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu.5a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti štátu v èase

36. V § 13 ods. 3 a 5 sa slová „za brannej pohotovosti
štátu“ nahrádzajú slovami „v èase vojny, vojnového
stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu.5a)“.
37. V § 14 ods. 2 sa slová „do troch“ nahrádzajú slovami „do dvoch“.
38. § 14 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Zaradenie zbierkového predmetu do I. kategórie
sa vyznaèí na katalogizaènom lístku alebo dokumentaènej karte.“.
39. Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré znejú:
„§ 14a
Revízia zbierkových predmetov
[k § 6 ods. 1 písm. f) a § 6 ods. 3 a 4 zákona]
(1) Revízia zbierkových predmetov (ïalej len „revízia“)
je súèas•ou roèných plánov èinnosti múzea alebo galérie. Harmonogram èiastkových revízií pod¾a èasového
rozpätia revízie urèeného poètom zbierkových predmetov urèuje riadite¾ múzea alebo galérie.
(2) Pri výkone revízie sa súèasne zis•uje fyzický stav
zbierkových predmetov, potreby odbornej ochrany
(§ 10) a odborného uloženia (§ 11).
(3) Revíziu vykonáva revízna komisia, ktorej èlenov
vymenúva a odvoláva riadite¾ múzea alebo galérie.
(4) O vykonaní revízie sa vedie revízny zápis, v ktorom
sa uvedie najmä
a) názov a sídlo organizácie,
b) mená a priezviská èlenov revíznej komisie,
c) deò zaèatia revízie, deò, ku ktorému bola revízia vykonaná, a deò skonèenia revízie,
d) súpis zbierkových predmetov,
e) výsledky vyplývajúce z fyzického porovnania skutoèného stavu zbierkových predmetov s odbornou evidenciou a so stavom vedeným v úètovníctve,
f) zhodnotenie a zistenie stavu zbierkových predmetov,
g) odporúèania na odstránenie zistených nedostatkov,
h) mená, priezviská a podpisy èlenov revíznej komisie.
(5) Dokumentácia a záznamy o vykonaní revízie
zbierkových predmetov tvoria súèas• odbornej evidencie zbierkových predmetov.
§ 14b
Centrálna evidencia zbierkových predmetov
[k § 6 ods. 1 písm. g) a § 11 ods. 3 písm. c) zákona]
(1) Centrálnu evidenciu múzejných zbierkových
predmetov vedie Slovenské národné múzeum a centrál-
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nu evidenciu galerijných zbierkových predmetov vedie
Slovenská národná galéria (ïalej len „správca“).
(2) Centrálna evidencia múzejných zbierkových
predmetov a centrálna evidencia galerijných zbierkových predmetov (ïalej len „centrálna evidencia“) sa vedie v elektronickej forme.
(3) V centrálnej evidencii vedie múzeum údaje z odbornej evidencie zbierkových predmetov pod¾a § 5 a 6;
sú to najmä
a) názov a adresa múzea,
b) identifikácia zbierkového predmetu, ktorou je
1. skupina a podskupina,
2. prírastkové èíslo a evidenèné èíslo,
3. názov,
c) opis zbierkového predmetu, ktorým je
1. typový materiál,
2. struèný opis,
3. poèet èastí a názvy èastí,
4. rozmery,
5. materiál,
6. technika,
d) pôvod zbierkového predmetu, ktorým je
1. meno a priezvisko autora, výrobcu alebo zberate¾a,
2. miesto pôvodu alebo nálezu,
3. datovanie,
e) digitálne dokumenty, ktorými sú obrazové dokumenty, zvukové dokumenty, textové dokumenty
alebo multimediálne dokumenty,
f) dátum a dôvod vyradenia zbierkového predmetu.
(4) Údaje uvedené v odseku 3 písm. a), b) a f) sa vypåòajú pri všetkých druhoch zbierkových predmetov.
Údaje uvedené v odseku 3 písm. c), d) a e) sa vypåòajú
pod¾a príslušnosti zbierkového predmetu k vednému
odboru.
(5) V centrálnej evidencii vedie galéria údaje z odbornej evidencie zbierkových predmetov pod¾a § 5 a 6; sú
to najmä
a) názov a adresa galérie,
b) meno, priezvisko a štátna príslušnos• autora,
c) názov,
d) výtvarný druh,
e) žáner,
f) kategória,
g) inventárne èíslo,
h) prírastkové èíslo,
i) èíslo obrazového, digitálneho alebo iného záznamu,
j) datovanie,
k) materiál a technika,
l) stupeò pôvodnosti,
m) stupeò spracovania,
n) rozmery,
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o) znaèenie,
p) integrita,
r) spôsob a dátum nadobudnutia a nadobúdacia hodnota.
(6) Múzeá a galérie (ïalej len „poskytovate¾“) poskytujú do centrálnej evidencie údaje za predchádzajúci kalendárny rok pod¾a odsekov 3 až 5 v elektronickej forme
priebežne pod¾a objemu spracovaných dát najmenej
raz za rok, najneskôr do 31. marca nasledujúceho
roka.
(7) Prístup k údajom v centrálnej evidencii má poskytovate¾ v rozsahu dohodnutom v zmluve7a) uzatvorenej
medzi správcom a poskytovate¾om.
(8) Tretím osobám sprístupòuje správca údaje z centrálnej evidencie v rozsahu zmluvy uzatvorenej medzi
správcom a poskytovate¾om.7a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 51 Obèianskeho zá konníka.“.

40. V § 15 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Doèasné užívanie zbierkových predmetov sa zaznamenáva do knihy výpožièiek a nájmov, ktorá obsahuje najmä
a) poradové èíslo,
b) prírastkové èíslo,
c) evidenèné èíslo (múzeá) alebo inventárne èíslo (galérie),
d) názov zbierkového predmetu,
e) meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného
umenia,
f) fyzický stav zbierkového predmetu pri prevzatí,
g) druh a èíslo zmluvy o výpožièke alebo zmluvy o nájme,
h) sumu nájomného,
i) dobu doèasného užívania,
j) dátum prenechania alebo prijatia do doèasného užívania,
k) oznaèenie prenajímate¾a alebo vypožièiavate¾a,
l) oznaèenie nájomcu alebo vypožièiavate¾a,
m) dátum vrátenia,
n) fyzický stav zbierkového predmetu pri vrátení,
o) poznámky.
(3) Evidencia údajov o vydaných výpožièkách a nájmoch a evidencia údajov o prijatých výpožièkách a nájmoch sa vedie osobitne.“.
41. V § 15 sa vypúš•ajú odseky 4 a 5.
42. Prílohy è. 1 až 7 k vyhláške sa vypúš•ajú.
Èl. II
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Rudolf Chmel v. r.
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558
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. augusta 2004 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 4 zákona è. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou na použitie èlánku XV Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru
o vydávaní z 13. decembra 1957 a u¾ahèení jeho vykonávania (oznámenie è. 50/1996 Z. z.) aj na postup na základe
európskeho zatýkacieho rozkazu.
Do textu vyhlásenia možno nazrie• na odbore justiènej spolupráce v trestných veciach Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky.
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559
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. augusta 2004 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 4 zákona è. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Po¾skou republikou na použitie
èlánku XIII Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Po¾skou republikou o doplnení a u¾ahèení vykonávania Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 (oznámenie è. 270/1997 Z. z.) aj na postup na základe európskeho
zatýkacieho rozkazu.
Do textu vyhlásenia možno nazrie• na odbore justiènej spolupráce v trestných veciach Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky.








        


     
      
 
       

  
      
      

   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




