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587
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Základné ustanovenia
(1) Zriaïuje sa Environmentálny fond 1) (ïalej len
„fond“) na uskutoèòovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ïalej len „podpora“).
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§2
Správa a orgány fondu
(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“).
(2) Na èele fondu je riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len „minister“).
(3) Minister zriaïuje Radu Environmentálneho fon du (ïalej len „rada fondu“) ako svoj poradný orgán na
poskytovanie a použitie finanèných prostriedkov fondu
(ïalej len „prostriedky fondu“).
(4) Podrobnosti o organizácii a èinnosti fondu a rady
fondu upraví štatút fondu, ktorý schva¾uje a vydá minister a zverejní ministerstvo vo Vestníku ministerstva
(ïalej len „vestník“).
§3
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú najmä
a) pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)
b) úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobi1

lých osôb na posudzovanie vplyvov èinností na životné prostredie,3)
c) výnosy z verejných zbierok4) urèených na starostlivos• o životné prostredie,
d) odvody a penále za neoprávnené použitie a zadržanie
prostriedkov rozpoètu fondu,5)
e) poplatky za vypúš•anie odpadových vôd do povrchových vôd a platby za odber podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody,6)
f) poplatky za zneèis•ovanie ovzdušia z ve¾kých zdrojov
zneèis•ovania a stredných zdrojov zneèis•ovania,7)
g) nenávratné podpory (ïalej len „dotácia“),
h) výnosy z prostriedkov fondu uložených v banke s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu
zo štátneho rozpoètu,
i) dary a príspevky od domácich a zahranièných právnických osôb a fyzických osôb,
j) sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11
ods. 5),
k) príjmy z vý•ažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú
bolo zriadené zmluvné záložné právo,
l) zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru pred chádzajúceho rozpoètového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho
rozpoètu,
m) príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku
Slovenskej republiky za podmienok ustanovených
osobitným predpisom,8)
n) finanèné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4
ods. 6),
o) splátky návratnej podpory (ïalej len „úver“) poskytnutej z fondu,
p) splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
r) úvery poskytnuté bankami a inými právnickými
osobami,
s) vstupné do chráneného územia,9)
t) iné údaje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
) § l ods. 1 zákona è. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 42 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zá kona
è. 553/2001 Z. z.
4
) Zákon Slovenskej ná rodnej rady è. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
5
) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6
) § 79 ods. 4 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej ná rodnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zá kon).
7
) § 7 a § 8 ods. 5 zá kona è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèis•ovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
8
) § 32 ods. 3 zákona è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v zne ní ne skorších predpisov.
9
) § 58 ods. 3 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
2
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§4

§5

Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich
použitia

Hospodárenie s prostriedkami fondu

(1) Prostriedky fondu možno poskytnú• a použi• na
a) podporu èinností zameraných na dosiahnutie cie¾ov
štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,
b) podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného
na zis•ovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
c) podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania
a propagácie,
d) podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
e) podporu odstraòovania následkov havárie 10) a mimoriadneho zhoršenia vôd 11) ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie (ïalej len „havária“),
f) správu fondu (§ 2 ods. 1),
g) splátku úverov poskytnutých fondu bankami a inými právnickými osobami a úrokov z nich (§ 7).
(2) Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí
by• v súlade s prioritami a cie¾mi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky.
(3) O poskytnutí prostriedkov fondu na úèely uvedené v odseku 1 písm. a) až e) rozhoduje minister na základe odporúèania rady fondu, a to formou písomného
rozhodnutia o poskytnutí podpory. Odporúèanie rady
fondu nie je potrebné pred rozhodnutím o poskytnutí
podpory pod¾a odseku 1 písm. d) a e).
(4) Návrh roèného rozpoètu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj
zmeny v schválenom rozpoète fondu schva¾uje minister
na návrh riadite¾a fondu.
(5) Prostriedky na správu fondu okrem nákladov za
vedenie úètov a bankové služby nesmú prekroèi• 3 %
z roèného príjmu fondu. Na odmeòovanie zamestnancov fondu sa vz•ahuje osobitný predpis.12)
(6) Prostriedky fondu na podporu pod¾a odseku 1
písm. e) nemožno poskytnú•, ak je známy pôvodca havárie. Ak sa pôvodca havárie zistí až po poskytnutí podpory a použití prostriedkov fondu žiadate¾om o podporu (§ 6 ods. 2), pôvodca havárie je povinný vráti• fondu
finanèné prostriedky vo výške podpory poskytnutej žiadate¾ovi o podporu. Na vymáhanie týchto finanèných
prostriedkov je oprávnený fond.
(7) Zo zdrojov uvedených v § 3 písm. r) možno poskytnú• len podporu formou úveru [§ 7 písm. a)].
10

)
)
12
)
13
)
14
)
15
)
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(1) Fond hospodári pod¾a schváleného rozpoètu.
(2) Po finanènom zúètovaní vz•ahov k štátnemu rozpoètu a po schválení štátneho závereèného úètu Národnou radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného roka prevádza
do nasledujúceho rozpoètového roka.
(3) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister. 13)
(4) Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom úète
v Štátnej pokladnici.14)
(5) Ministerstvo formou verejného obstarávania pod¾a osobitného predpisu 15) vyberie banku na uskutoèòovanie finanèných operácií súvisiacich s poskytnutím
a použitím prostriedkov fondu.
(6) Štátna pokladnica uskutoèòuje prevody prostriedkov fondu do príslušnej banky pod¾a odseku 5 na
základe príkazu fondu.
(7) Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu
vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 16)
(8) Fond je opráv nený zis •ova• okol nos ti pot rebné
na roz hod nu tie o pos kytnutí pod pory a kontro lo va•
použitie pos kytnutých pros tried kov; pri po užití prostriedkov fondu na podpo ru pod¾a § 4 ods. 1 písm. a)
po stupuje v spoluprá ci s orgán mi štátnej správy starost li vos ti o život né pros tredie. 2) Or gány štátnej správy, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnú• fondu na tento úèel
informácie.
§6
Žiadate¾ o podporu
(1) Žiadate¾om o podporu (ïalej len „žiadate¾ “) pod¾a
§ 4 ods. 1 písm. a) až d) môže by•
a) fyzická osoba, ktorá je obèanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
a ktorá dovàšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, alebo
b) právnická osoba a fyzická osoba-podnikate¾17)
so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2) Žiadate¾om o podporu pod¾a § 4 ods. 1 písm. e) na
odstraòovanie následkov havárie je orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 10) a na odstraòovanie ná-

§ 21 ods. 4 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne skorších predpisov.
§ 41 ods. 1 zákona è. 364/2004 Z. z.
Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
§ 46 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z.
Zákon è. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona è. 575/2001 Z. z. o orga nizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení ne skorších predpisov.
16
) § 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17
) Napríklad Obchodný zá konník, zá kon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
11
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sledkov mimoriadneho zhoršenia vôd je Slovenská inšpekcia životného prostredia.18)
§7
Druh podpory
Druhy podpory sú:
a) úver,
b) dotácia.
§8
Podmienky podpory
(1) Žiadate¾ pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) môže žiada•
o podporu pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) až d) formou dotácie.
(2) Žiadate¾ pod¾a § 6 ods. 1 písm. b) môže požiada•
o podporu pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) až d) formou úveru
a pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) a c) formou dotácie, prièom
podpora sa v týchto prípadoch považuje za štátnu pomoc pod¾a osobitného predpisu.19)
(3) Žiadate¾, ak ním je právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, obèianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestièný fond alebo nezisková
organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo cirkev a náboženská
spoloènos• môže žiada• o podporu pod¾a § 4 ods. 1
písm. a) a d) formou úveru alebo dotácie vrátane kombinácie týchto druhov podpory a pod¾a § 4 ods. 1
písm. b) a c) len formou dotácie.
(4) Žiadate¾ pod¾a § 6 ods. 2 môže požiada• o podporu
pod¾a § 4 ods. 1 písm. e) formou dotácie.
§9
Postup poskytovania podpory
(1) Žiadate¾ o podporu pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) až d)
predkladá písomnú žiados• o podporu, ktorá obsahuje
a) názov alebo obchodné meno a sídlo žiadate¾a, jeho
identifikaèné èíslo, ak je žiadate¾om právnická osoba,
b) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo, ak je
žiadate¾om fyzická osoba; ak je žiadate¾om fyzická
osoba-podnikate¾, uvedie aj obchodné meno a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
c) miesto a èas realizácie èinnosti s uvedením mesiaca
a roka zaèatia a skonèenia èinnosti a struèná charakteristika èinnosti,
d) výšku požadovaných prostriedkov,
e) druh podpory,
f) výšku celkových rozpoètovaných nákladov na èinnos•,
g) výšku nákladov na èinnos• vynaložených ku dòu podania žiadosti,
h) zdôvodnenie úèelnosti èinnosti z h¾adiska jej envi-

18

)
)
)
21
)

19

20
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ronmentálneho významu a súladu s prioritami
a cie¾mi stratégie štátnej environmentálnej politiky,
i) opis technického riešenia a ekonomického zhodnotenia èinnosti,
j) zdroje financovania èinnosti,
k) preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov
z požadovanej podpory vo forme úveru,
l) návrh na zabezpeèenie záväzkov v prípade žiadosti
o podporu vo forme úveru,
m) súhlas žiadate¾a so spracovaním údajov uvedených
v písmenách a) až k) na úèely poskytnutia podpory
pod¾a tohto zákona,
n) prílohy (§ 13).
(2) Žiadate¾ o podporu pod¾a § 4 ods. 1 písm. e) predkladá písomnú žiados• o podporu, ktorá obsahuje
a) oznaèenie žiadate¾a,
b) opis havárie s návrhom opatrení na odstránenie jej
následkov,
c) predbežné vyèíslenie škody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie následkov havárie,
d) výšku požadovanej podpory.
(3) Žiadosti o podporu predkladá žiadate¾ fondu
k 31. októbru predchádzajúceho rozpoètového roka
s výnimkou žiadosti o podporu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d)
a e), ktorú žiadate¾ predkladá fondu v priebehu kalendárneho roka.
(4) Fond zabezpeèí evidenciu podaných žiadostí
o podporu a vykoná kontrolu ich úplnosti.
(5) Ak žiados• o podporu neobsahuje náležitosti
pod¾a odseku 1, fond vyzve žiadate¾a na jej doplnenie
v urèenej lehote. Žiados• o podporu, ktorú žiadate¾
v tejto lehote nedoplní, nezaradí fond do zoznamu žiadostí o podporu.
(6) Na základe písomného rozhodnutia ministra
o poskytnutí podpory fond uzavrie so žiadate¾om písomnú zmluvu o poskytnutí podpory (ïalej len „zmluva“).
(7) Rozhodnutie o poskytnutí podpory zverejní ministerstvo na svojej internetovej stránke a vo vestníku
a fond na internetovej stránke fondu.
(8) Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
(9) Na rozhodovanie o poskytnutí podpory sa nevz•ahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.20)
(10) Podpora sa neposkytne žiadate¾ovi, ktorý
a) neoprávnene použil alebo zadržiava prostriedky fondu alebo
b) je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený kon kurz pod¾a osobitného predpisu,21) alebo
c) nespåòa podmienky ustanovené týmto zákonom
a právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.

§ 9 zákona è. 525/2003 Z. z.
Zákon è. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení ne skorších predpisov.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny po riadok) v znení ne skorších predpisov.
§ 4 zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
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§ 10
Zmluva
(1) Zmluva musí obsahova• najmä
a) oznaèenie zmluvných strán,
b) úèel, výšku, druh a èerpanie poskytnutej podpory,
c) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d) spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok
a dôsledky ich nedodržania.
(2) Zmluva o poskytnutí úveru musí okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahova•
a) výšku úrokovej sadzby,
b) výšku jednotlivých splátok úveru a úrokov z úveru
a lehoty a spôsob ich splácania a
c) záruky splácania úveru.
(3) Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie
a úveru obsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 a 2.
§ 11
Kontrola a sankcie
(1) Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia
s prostriedkami fondu pod¾a osobitných predpisov22)
a kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona
o podmienkach a postupe pri poskytovaní podpory.
(2) Fond kontroluje dodržiavanie zmluvne stanovených podmienok, ako aj ostatných skutoèností, ktoré
by mohli ma• vplyv na správnos• a úèelovos• použitia
podpory.
(3) Žiadate¾ je povinný umožni• zamestnancom fondu, zamestnancom ministerstva a zamestnancom or gánu štátnej správy pod¾a odseku 4 vykonáva• kontrolu použitia podpory.
(4) Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor
vo veciach dosiahnutia cie¾ov štátnej environmentálnej
politiky èinnos•ami pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) a d) na celoštátnej a regionálnej úrovni Slovenská inšpekcia životného prostredia a na miestnej úrovni územne prí slušný obvodný úrad životného prostredia.23)
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kona. Tieto informácie fond zbiera a uchováva poèas plnenia zmluvného záväzku.
(2) Používanie údajov z informaèného systému fondu
je výhradným právom fondu a sú chránené ako utajovaná skutoènos•. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informaèného systému pod¾a
osobitného predpisu,25) fond poskytne ministerstvu.
(3) Fond je povinný utvori• také organizaèné a technické podmienky na prevádzku informaèného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.
§ 13
Splnomocòovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá mi nisterstvo, ustanoví podrobnosti o
a) podmienkach poskytovania a použitia podpory,
b) náležitostiach príloh žiadosti o podporu [§ 9 ods. 1
písm. n)].
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1) Poh¾adávky a záväzky ministerstva týkajúce sa
Programu realizácie environmentálnych opatrení sa
dòom úèinnosti tohto zákona stávajú poh¾adávkami
a záväzkami fondu pod¾a tohto zákona.
(2) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu
službu na ministerstve, ako aj z pracovnoprávnych
vz•ahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na ministerstve, ktorí vykonávali èinnosti
spojené s programami ministerstva, 26) prechádzajú
dòom úèinnosti tohto zákona z ministerstva na fond.
(3) Na štátneho zamestnanca ministerstva, ktorý prejde na fond, sa nevz•ahuje skonèenie štátnozamestnaneckého pomeru odvolaním pod¾a osobitného predpisu.27)
Èl. II

(5) Ak žiadate¾ neoprávnene použil alebo zadržal
prostriedky fondu v rozpore s dohodnutými podmienkami zmluvy, je povinný ich vráti• fondu a zaplati• penále pod¾a osobitného predpisu.24)

Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 498/1991 Zb., zákona è. 558/2001 Z. z.
a zákona è. 203/2004 Z. z. sa mení takto:

§ 12

V § 32a ods. 6 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Informaèný systém
(1) Fond vytvára a vedie informaèný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach o podporu, žiadate¾och a o podporách poskytnutých pod¾a tohto zá22

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z.
23
) § 5 a 9 zákona è. 525/2003 Z. z.
24
) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona è. 602/2003 Z. z.
26
) § 3 a 5 zákona è. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene
a doplnení niektorých zá konov v znení neskorších predpisov.
27
) § 40 ods. 2 písm. b) zákona è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne skorších predpisov.
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prostredie v znení zákona è. 391/2000 Z. z. a zákona
è. 553/2001 Z. z. sa mení takto:

Èl. IX

V § 42 ods. 3 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Zákon è. 151/2002 Z. z. o používaní genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmoch
sa mení takto:

Èl. IV

V § 29 ods. 5 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Zákon è. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy
Zeme a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona è. 408/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z. a zákona
è. 364/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 18 ods. 5 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. V
Zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèis•ovanie ovzdušia v znení zákona è. 161/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 478/2002 Z. z. a zákona
è. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
1. V § 6 ods. 3 sa slová „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Environmentálny fond (ïalej len „fond“)“.
2. V § 7 ods. 1 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovom „fondu“.
3. V § 8 ods. 5 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovom „fondu“.
Èl. VI
Zákon è. 313/1999 Z. z. o geologických prácach
a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) sa
mení takto:
V § 23 ods. 3 a v § 32 ods. 4 sa slová „štátneho rozpoètu“
nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. VII
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 393/2002 Z. z., zákona
è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 24/2004 Z. z. a zákona è. 443/2004 Z. z. sa mení takto:
1. V § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
2. V § 80 ods. 5 písm. b) sa slová „štátneho rozpoètu“
nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. VIII

Èl. X
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa
mení takto:
V § 74 ods. 4, § 77 ods. 5 písm. b) a § 79 ods. 6 sa slová
„štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. XI
Zákon è. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými
druhmi vo¾ne žijúcich živoèíchov a vo¾ne rastúcich
rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 31 ods. 12 a 15, § 32 ods. 7 a v § 35 ods. 5 sa slová
„štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. XII
Zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 29 ods. 8 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. XIII
Zákon è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie•ových odvetviach v znení zákona è. 525/2003 Z. z. a zákona è. 364/2004 Z. z. sa
mení takto:
V § 39 ods. 11 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. XIV
Zákon è. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne
orientovaného riadenia a auditu sa mení takto:
V § 24 ods. 6 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. XV

Zákon è. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona
è. 246/2003 Z. z. a zákona è. 525/2003 Z. z. sa mení
takto:

Zákon è. 469/2002 Z. z. o environmentálnom oznaèovaní výrobkov sa mení takto:

V § 40 ods. 3 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

V § 16 ods. 5 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
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Èl. XVI
Zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým
sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèis•ovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona è. 245/2003 Z. z. a zákona è. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 38 ods. 10 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. XVII
Zákon è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 24/2004 Z. z. a zákona
è. 443/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 18 ods. 6 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. XVIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 205/2004 Z. z. a zákona è. 364/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 1, § 58 ods. 3, § 91 ods. 11 a 13, § 92 ods. 9
a § 96 ods. 5 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú
slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. XIX
Zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèis•ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 205/2004 Z. z. a zákona è. 220/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 25 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Pokuty uložené pod¾a tohto zákona sú príjmom
Environmentálneho fondu.“.
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ti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 205/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „organizácie“ vkladá
èiarka a tieto slová: „ktorých riadite¾ov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia“.
2. V § 5 sa odsek 3 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
„g) vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cie¾ov štátnej environmentálnej politiky na miestnej
úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora
z Environmentálneho fondu.“.
3. V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo
iné organizaèné útvary“.
4. § 7 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sú príjmom Environmentálneho fondu.“.
5. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
„e) vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cie¾ov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej
úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré
bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.“.
6. § 13 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Vykonávanie funkcií riadite¾ov osobitných odborných organizácií [§ 2 ods. 1 písm. f)] sa od úèinnosti
tohto zákona považuje za vykonávanie funkcií vymenovaním.“.
Èl. XXI
Zákon è. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona è. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 7 sa slová „štátneho rozpoètu“ nahrádzajú
slovami „Environmentálneho fondu“.
Èl. XXII

Èl. XX

Úèinnos•

Zákon è. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivos-

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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588
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 19. októbra 2004,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
è. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení vyhlášky è. 140/1995 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod¾a
§ 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov a pod¾a § 14 ods. 5 písm. a) a § 35
ods. 3 zákona è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

letú fyzickú osobu,9b) ak táto vyhláška neustanovuje
inak. Tento príspevok sa uhrádza za príslušný mesiac
do 10. dòa príslušného kalendárneho mesiaca.
(2) Škola, v ktorej je školský klub detí súèas•ou školy
alebo samostatný školský klub detí, sú oprávnené prekroèi• rozpoètový limit výdavkov9c) o prostriedky získané pod¾a odsekov 1 a 6.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 9a, 9b a 9c znejú:

Èl. I
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky è. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí
v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej re publiky è. 140/1995 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

„9a) § 5 ods. 6 písm. c) zákona è. 596/2003 Z. z.
9b
) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9c
) § 2 zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení.
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995
Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.

1. V § 1 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „osobitných škôl
a pomocných škôl“.

8. V § 10 ods. 4 sa slová „v odsekoch“ nahrádzajú
slovami „v odseku“ a vypúš•ajú sa slová „a 2“.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 5
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 542/1990
Zb.“ nahrádza citáciou „§ 10 ods. 5 písm. n) zákona
è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

9. V § 10 odsek 6 znie:
„(6) Výška mesaèného príspevku uvedeného v odseku 1 je 0 Sk až 50 Sk na jedného žiaka, ak rodiè alebo
iná osoba, ktorá má voèi žiakovi vyživovaciu povinnos•,
predloží rozhodnutie pod¾a osobitného predpisu 10) riadite¾ovi školského klubu detí.“.

3. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 6
ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady
è. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 15 zákona
è. 596/2003 Z. z.“.
4. V § 1 sa vypúš•ajú odseky 5 až 9 vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 6 a 7.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 25 zákona è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.

10. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

Doterajší odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 5.

„§ 10a

5. V § 1 ods. 5 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová
„školstva Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“)“.

Príspevok pod¾a § 10 ods. 1 a 6 sa uhrádza prvýkrát
za mesiac december 2004.“.

6. V § 7 ods. 3 v druhej vete sa vypúš•ajú slová „osobitných škôl a pomocných škôl“.

11. V celom texte vyhlášky sa slová „príspevok na
úhradu za pobyt žiaka v klube detí“ nahrádzajú slovami „príspevok na èiastoènú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpeèením v školskom klube detí“
v príslušnom gramatickom tvare.

7. V § 10 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Výška mesaèného príspevku na èiastoènú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpeèením
v klube detí, ktorého zriaïovate¾om je orgán štátnej
správy v školstve alebo obec, urèená pod¾a osobitného
predpisu,9a) môže by• na jedného žiaka najmenej 50 Sk
a najviac 7,5 % sumy životného minima pre jednu plno-

Èl. II
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 15. novembra 2004.

Martin Fronc v. r.
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589
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 29. októbra 2004
o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk
pri príležitosti 300. výroèia narodenia Jána Andreja Segnera

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992
Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona
è. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Pri príležitosti 300. výroèia narodenia fyzika, lekára, matematika, pedagóga a vynálezcu Jána Andreja
Segnera sa vydávajú do obehu pamätné strieborné
mince v nominálnej hodnote 200 Sk (ïalej len „dvestokorunák“).
(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej
900 dielov striebra a 100 dielov medi; jeho hmotnos• je
18 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,6 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra
10/1000.

pri hornom okraji dvestokorunáka rozdelený štátnym
znakom Slovenskej republiky, pod ktorým je letopoèet
razby „2004“. Oznaèenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je pri spodnom okraji mince. Štylizované iniciálky autorky návrhu dvestokorunáka Márie Poldaufovej „MP“ sú pri pravom a znaèka Po¾skej
štátnej mincovne „mW“ pri ¾avom spodnom okraji obdåžnika.
(2) Na rube dvestokorunáka uprostred mincového
po¾a je v kruhu vyobrazený portrét Jána Andreja Segnera. Okolo kruhu je v hornej èasti z¾ava doprava sedem nákresov zobrazujúcich vývoj konštrukcie Segnerovho kolesa a v spodnej èasti sú jeho mená
a priezvisko „JÁN ANDREJ SEGNER“. Pri ¾avom okraji
mince je letopoèet jeho narodenia „1704“ a pri pravom
okraji letopoèet jeho úmrtia „1777“.
(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do håbky „– VYNÁLEZCA – FYZIK – MATEMATIK – PEDAGÓG“.
§3

§2
(1) Na líci dvestokorunáka uprostred mincového po¾a
je v obdåžniku vyobrazené Segnerovo koleso. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise z¾ava doprava

Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 15. novembra
2004.

Marián Jusko v. r.
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590
OPATRENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 10. mája 2004
o zaradení výrobkov medzi urèené výrobky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 7 zákona
è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na vý robky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 436/2001 Z. z. a zákona è. 254/2003 Z. z. (ïalej len „zákon“) po
prerokovaní s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slo venskej republiky, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
ustanovuje:

predpismi a požiadavkami štátu, ktorý je zmluvnou
stranou európskeho hospodárskeho priestoru,
c) medzinárodným technickým normám, ktoré sa oprávnene používajú v niektorom z týchto štátov, alebo
d) tradièným èi inovaèným výrobným postupom používaným v niektorom z týchto štátov v súlade s jeho
právnymi predpismi, na ktoré existuje dostatoène
podrobná technická dokumentácia zabezpeèujúca,
že tento výrobok sa môže na daný úèel použitia posúdi• v prípade potreby aj na základe dopåòajúcich,
nie však zhodných skúšok výrobku, a za predpokladu, že tieto predpisy, technické normy, kódexy
správnej praxe alebo postupy zaruèujúce mieru
ochrany právom chráneného záujmu zodpovedajú
miere tejto ochrany v Slovenskej republike.

§1

§3

Výrobky uvedené v prílohe sa zaraïujú medzi urèené
výrobky a na ich posudzovanie zhody sa uplatní postup
ustanovený v prílohe; iný postup posudzovania zhody
sa môže dohodnú• s autorizovanou osobou pod¾a § 11
zákona.

Vyhlásenie o zhode musí obsahova•
a) identifikaèné údaje výrobcu, dovozcu alebo jeho splnomocnenca (obchodné meno, sídlo, IÈO),
b) opis a úèel použitia výrobku,
c) ak je to potrebné, tak odkaz na certifikát typu a autorizovanú osobu, ktorá certifikát vydala,
d) odkaz na použité slovenské technické normy,
e) ak je to vhodné, odkazy na technické špecifikácie,
súlad s ktorými sa deklaruje,
f) identifikáciu a podpis zodpovedného zástupcu, ktorý vyhlasuje zhodu.

§2
Požiadavky ustanovené v prílohe sa neuplatnia na
výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh
v niektorom èlenskom štáte Európskej únie, Turecku
alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého
zo štátov Európskeho združenia vo¾ného obchodu, ktoré sú súèasne zmluvnou stranou európskeho hospodárskeho priestoru. Uvedené platí za predpokladu, že
taký výrobok zodpovedá
a) technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak ide
o výrobu alebo o uvedenie na trh, alebo o používanie
tohto výrobku v niektorom z týchto štátov,
b) technickým normám alebo kódexu správnej praxe,
ktoré vydal národný normalizaèný orgán alebo subjekt jemu na roveò postavený v súlade s právnymi

§4
Toto opatrenie bolo prijaté v súlade s príslušným
právnym aktom Európskych spoloèenstiev1) pod èíslom notifikácie 2004/0208/SK.
§5
Toto opatrenie nadobúda úèinnos• 1. januára 2005
a stráca úèinnos• 31. decembra 2005.

Dušan Podhorský v. r.

1

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov
v platnom znení (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 204, 21/07/98).
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Príloha
k opatreniu è. 590/2004 Z. z.

OSTATNÉ URÈENÉ VÝROBKY

P.
è.

1.

Èíselný kód
colného sadzobníka

Názov položky

Postup
posudzovania
zhody pod¾a
§ 12 ods. 3
písm.
b) + c)

3917 10
3925 10
ex 3920
ex 3921
ex 3923
ex 4009
8468

Obaly z plastov a materiálov
kombinovaných s plastmi, urèené
na styk s požívatinami a lieèivami

Hadice gumové zváraèské.
Hadicové poistky, bezpeènostné
predlohy

b) + c)

ex 4011 50
ex 4013

Gumové duše, plášte pre bicykle

b) + c)

ex
ex
ex
ex
ex

Kufre, tašky a podobné výrobky
z rôzneho materiálu. Z toho len
aktovky školské

b) + c)

2.

3.

4.

4202
4202
4202
4202
4203

11
12
19
30
29

5.
ex 4415 20
6.

7.

1

5109
5207
5406
5511

Odevné doplnky vyrobené
z prírodnej alebo kompozitnej usne.
Z toho len rukavice vychádzkové
z usní
Obyèajné palety, skriòové palety
a iné nakladacie plošiny z dreva.
Z toho len palety vratné a EUR
Priadze z prírodných materiálov
a chemických a syntetických
vlákien urèené na ruèné pletenie
pletených výrobkov

Posudzované vlastnosti

– mechanická odolnos•,
– zdravotná nezávadnos•

–
–
–
–
–
–
–

pevnos•, tesnos•,
odolnos• voèi médiám,
odolnos• proti nízkej teplote,
odolnos• proti tlaku,
plynotesnos•,
odolnos• materiálov,
odolnos• proti spätnému vniknutiu plameòa
– bezpeènos• v cestnej premávke,
– technické požiadavky na duše
do pláš•ov,
– pevnos• konštrukcie
– bezpeènos• v cestnej premávke,
– ochrana zdravia ¾udí

a)

– obsah formaldehydu, pentachlórfenolu, šes•mocného Cr, azofarbív atï.1)

b) + c)

mechanické požiadavky:
– mechanická pevnos• konštrukcie,
– odolnos• proti roztrhnutiu,
– uhloprieèna tuhos•
– obsah aromatických amínov pochádzajúcich z azofarbív,
– prítomnos• formaldehydu,1)
– obsah pesticídov a •ažkých kovov
extrahovate¾ných do potu,
– zdravotná nezávadnos•

b) + c)

) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej re publiky è. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok
a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je ob medzené alebo zakázané v znení vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky è. 180/2003 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 275/2004 Z. z.
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8.
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5701
5702
5703
5704
5705
5909

Koberce a iné textilné podlahové
krytiny okrem kúpe¾òových
predložiek, kúpe¾òových
súprav, textilných rohožiek
a domácky ruène tkaných
kobercov zo zvyškov textílií

a)

Textilné výrobky na technické
úèely. Z toho len požiarne hadice

b) + c)

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

Pletené alebo háèkované odevy,
odevné doplnky a ostatné vrchné
ošatenie a doplnky z tkanín
a netkaných textílií (vrátane
plienok) pre dojèatá a deti do troch
rokov

b) + c)

Pletené a háèkované trièká,
osobná a noèná bielizeò

b) + c)

6111
ex 6112
ex 6114
ex 6211

Tepláky, lyžiarske odevy, plavky
a ostatné odevy na vo¾ný èas
a šport, pletené alebo háèkované
a iné ako pletené a háèkované pre
deti do troch rokov

b) + c)

6115

Panèuchové nohavice, panèuchy,
podkolienky, ponožky, elastické
nohavice a iné podobné výrobky
pletené alebo háèkované

b) + c)

9.

10.

11.

12.

13.

6101
6102
6103
6104
6110
6116
6505
6111
ex 6201
ex 6202
ex 6203
ex 6204
6209
ex 6210
ex 6213
ex 6214
ex 6216
ex 6217
ex 6503
ex 6504
ex 6506
6107
6108
6109
6111

Èiastka 252

– obsah formaldehydu, 1)
– zdravotná nezávadnos•

– vlastnosti pri pôsobení tlaku,
– mechanická odolnos• (proti separácii vrstiev, starnutiu, oderu, nízkej teplote, horúcemu povrchu,
pôsobeniu ozónu)
– obsah aromatických amínov pochádzajúcich z azofarbív,
– prítomnos• formaldehydu,1)
– obsah pesticídov a •ažkých kovov
extrahovate¾ných do potu,
– zdravotná nezávadnos•

– obsah aromatických amínov pochádzajúcich z azofarbív,
– prítomnos• formaldehydu,1)
– obsah pesticídov a •ažkých kovov
extrahovate¾ných do potu,
– zdravotná nezávadnos•
– obsah aromatických amínov pochádzajúcich z azofarbív,
– prítomnos• formaldehydu,1)
– obsah pesticídov a •ažkých kovov
extrahovate¾ných do potu,
– zdravotná nezávadnos•
– obsah aromatických amínov pochádzajúcich z azofarbív,
– prítomnos• formaldehydu,1)
– obsah pesticídov a •ažkých kovov
extrahovate¾ných do potu,
– zdravotná nezávadnos•

Zbierka zákonov è. 590/2004
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14.

15.

16.

6205
6206
6207
6208
6212
ex 6301
ex 6302
ex 6302
ex 6302
ex 6302
ex 6302
ex 6302
ex 6302
ex 6302
ex 6302
ex 6302
ex 6302
ex 6302
ex
ex
ex
ex
ex
ex

6401
6402
6403
6404
6405
6911

17.

ex 7010
18.
ex 7012
19.
ex 7013
20.

21.

7205
7504
ex 8112
7308
ex 7610

22.

10
21
22
29
31
32
39
60
91
92
93
99

Strana 6093

Osobná, noèná, korzetová bielizeò
a košele z tkanín

b) + c)

– obsah aromatických amínov pochádzajúcich z azofarbív,
– prítomnos• formaldehydu,1)
– obsah pesticídov a •ažkých kovov
extrahovate¾ných do potu,
– zdravotná nezávadnos•

Poste¾ná bielizeò z plošných textílií
okrem prešívaných prikrývok
a súprav a toaletná bielizeò
(uteráky, osušky a pod.), prikrývky
pre deti do troch rokov (s rozmermi
max. 100 x 150 cm)

b) + c)

– obsah aromatických amínov pochádzajúcich z azofarbív,
– prítomnos• formaldehydu,1)
– obsah pesticídov a •ažkých kovov
extrahovate¾ných do potu,
– zdravotná nezávadnos•

Obuv pre deti s dåžkou chodidla do
165 mm

a)

– prítomnos• •ažkých kovov a škodlivých látok,1)
– hygienické vlastnosti

Kuchynský a stolový riad, ostatné
predmety pre domácnos•, toaletné
potreby z porcelánu. Z toho len
porcelán úžitkový prichádzajúci do
styku s požívatinami alebo ústami
Obalové sklo. Z toho len sklenené
f¾aše nápojové a sklené f¾aše
na požívatiny, konzervové poháre
a poháre na zaváranie
Sklené vložky do termosiek a iných
izolaèných nádob. Z toho len
prichádzajúce do styku
s požívatinami alebo ústami
Nápojové sklo, iné než sklo
keramické. Stolové kuchynské sklo
a sklo pre domácnos•. Z toho len
sklo prichádzajúce do styku
s požívatinami alebo ústami
Prášky kovové (naváracie)

b) + c)

– zdravotná nezávadnos•,
– prítomnos• •ažkých kovov

b) + c)

– zdravotná nezávadnos•,
– mechanická bezpeènos•

b) + c)

– zdravotná nezávadnos•,
– mechanická bezpeènos•

b) + c)

– zdravotná nezávadnos•,
– mechanická bezpeènos•

b) + c)

Ostatné konštrukcie a èasti
konštrukcií, dosky, tyèe, prúty,
uholníky, tvarovky, profily a pod.
zo železa, z ocele alebo hliníka.
Z toho len
– lešenie rúrkové a dielcové,
– rúrky rúrkových lešení,
– spojovacie a doplnkové èasti lešení

b) + c)

– od vlastností prídavných materiálov závisí bezpeènos• strojných
èastí urèených pre spracovanie
abrazívnych materiálov
– pevnos• konštrukcie,
– odolnos• pri kombinácii za•aženia,
– stabilita pri za•ažení
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23.

24.

7106
7407
7408
7604
8311
7803
8003
8311
8309 10 00

Spájky tvrdé; okrem stavebných
výrobkov

b) + c)

– pevnos• a tesnos• spojov potrubí
pre vedenie vody, plynov a ïalších
výrobkov

Spájky mäkké; okrem stavebných
výrobkov

b) + c)

– pevnos• a tesnos• spojov potrubí
pre vedenie vody, plynov a elektronických výrobkov

Kovové uzávery na f¾aše,
korunkové uzávery

b) + c)

ex 8421 21

Prístroje na filtrovanie alebo
èistenie kvapalín. Z toho len
zariadenia na úpravu vody (okrem
civilných lietadiel), ak nie sú
pripojené na sie• a nemajú
pohyblivé èasti
Prenosné alebo pojazdné hasiace
prístroje na hasenie požiarov
triedy A, B, C alebo D, armatúry
pre hasiace prístroje, stabilné
a polostabilné hasiace zariadenia,
hydranty a kompletné hydrantové
skrine okrem tlakových nádob
a bezpeènostného príslušenstva
hasiacich prístrojov;2) okrem
stavebných výrobkov
Galvanické èlánky a batérie.
Olovené akumulátory.
Nikelkadmiové a feroniklové
akumulátory a iné elektrické
akumulátory.2)
Z h¾adiska úniku látok škodlivých
na životné prostredie (skúša sa na
tesnos•, odolnos• voèi explózii
a deformáciám)
Elektrické akustické alebo
vizuálne signalizaèné prístroje
vrátane poplachových zariadení na
ochranu proti požiaru uvedených
v podpoložke 853110; okrem
stavebných výrobkov
Bicykle a iné kolesové vozidlá na
vlastný pohon. Z toho len bicykle
okrem bicyklov špeciálnych
Koèíky pre deti a ich èasti
a súèasti. Z toho len koèíky.

b) + c)

– mechanická pevnos•,
– tesnos•,
– zdravotná bezchybnos•
– zdravotná a hygienická nezávadnos•,
– mechanická bezpeènos• (tesnos•
a pevnos•)

25.

26.

ex 8424

27.

28.

8506
8507
8507
8507
8507
8507

10
30
20
40
80

8531
29.

ex 8712
30.
31.

2
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ex 8715

b) + c)

– hasiaca úèinnos•,
– prevádzková spo¾ahlivos•

b) + c)

– požiadavky bezpeènosti,
– ekologické požiadavky: tesnos•,
odolnos• proti explózii a deformácii, únik elektrolytu, obsah nebezpeèných prvkov

b) + c)

– funkèné vlastnosti,
– svetelné parametre

b) + c)

– funkènos• bàzd,
– skúmanie výskytu deformácií
a trhlín na ráme a vidlici bicyklov
– stabilita koèíkov

b) + c)

) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch po sudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú po drobnosti o technických požiadavkách na ostatné ur èené výrobky v znení neskorších
predpisov, na riadenie vlády Slovenskej republiky è. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú po drobnosti o technických požiadavkách
a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové za riadenia, na riadenie vlády Slovenskej republiky è. 310/2004 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických po žiadavkách a postupoch po sudzovania zho dy na strojové za riadenia, nariadenie vlády
Slovenskej republiky è. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú po drobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania
zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v urèitom rozsahu napätia, na riadenie vlády Slovenskej republiky è. 245/2004
Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na vý robky z h¾adiska elektromagne tickej kompatibility.
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32.

33.

9005
9013

Binokulárne i monokulárne
ïalekoh¾ady a ostatné optické
teleskopy, lasery2)

ex 7308
ex 7610 90
ex 9403 20

Zariadenia pre sklady a obchody
s kusovým tovarom. Z toho len
kovové nepremiestnite¾né,
premiestnite¾né a spádové regály
do výšky 6 m
Gu¾ôèkové perá, popisovaèe,
znaèkovaèe alebo zvýrazòovaèe
s plsteným alebo iným pórovitým
hrotom, patentné ceruzky. Z toho
len znaèkovaèe, fixky a patentné
ceruzky, z toho len výrobky
s charakterom školských potrieb.
Súbory písacích potrieb, násadky
na perá, držadlá na ceruzky
a podobné výrobky, ich èasti alebo
súèasti. Z toho len èasti a súèasti
výrobkov, násadky na perá, náplne
do gu¾ôèkových pier atï., z toho len
výrobky s charakterom školských
potrieb.
Plniace perá s perom, iné plniace
perá na rysovanie tušom a iné
perá, rysovadlá a rydlá. Z toho len
grafické perá, z toho len výrobky
s charakterom školských potrieb.
Ceruzky, tuhy, pastely, kresliace
uhle, písacie alebo kresliace kriedy
a krajèírske kriedy. Z toho len
obyèajné ceruzky a pastelky, tuhy
do patentných ceruziek, pastely,
uhle, kriedy na písanie, z toho len
výrobky s charakterom školských
potrieb

ex 9608
ex 9609

34.
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a)

b) + c)

a)
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– všeobecné ohrozenie poškodenia
zraku,
– justáž optických systémov a optická charakteristika
– mechanická bezpeènos•,
– bezpeènos• pri používaní

– obsah •ažkých kovov







   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




