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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

z 30. novembra 2004,

kto rou sa usta no vu je vzor da ňo vé ho pri zna nia, do da toč né ho da ňo vé ho pri zna nia,
žia dos ti o vrá te nie spot reb nej dane z mi ne rál ne ho ole ja a do da toč nej

žia dos ti o vrá te nie spot reb nej dane z mi ne rál ne ho ole ja

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 43 
ods. 2 zá ko na č. 98/2004 Z. z. o spot reb nej dani z mi -
ne rál ne ho ole ja usta no vu je:

§ 1

Vzor da ňo vé ho pri zna nia, do da toč né ho da ňo vé ho pri -
zna nia, žia dos ti o vrá te nie spot reb nej dane z mi ne rál ne -
ho ole ja (ïa lej len „daň“) a do da toč nej žia dos ti o vrá te nie
dane je uve de ný v prí lo he.

§ 2

Vzor da ňo vé ho pri zna nia, do da toč né ho da ňo vé ho
pri zna nia, žia dos ti o vrá te nie dane a do da toč nej žia dos -

ti o vrá te nie dane pod ¾a § 1 sa po pr vý krát po u ži je za
zda ňo va cie ob do bie za čí na jú ce sa 1. ja nu ára 2005.

§ 3

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej
re pub li ky č. 233/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu je vzor
da ňo vé ho pri zna nia, do da toč né ho da ňo vé ho pri zna nia, 
žia dos ti o vrá te nie spot reb nej dane z mi ne rál ne ho ole ja
a do da toč nej žia dos ti o vrá te nie spot reb nej dane z mi -
ne rál ne ho ole ja.

§ 4

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Mik loš v. r.
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VZOR

Príloha k vyhláške č. 697/2004 Z. z.

Strana 1* Nehodiace sa preèiarkne.

pod¾a zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ïalej len
”
zákon )“

SPOTREBNÁ DAÒ
Z MINERÁLNEHO OLEJA
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Mno�stvo vydaného minerálneho oleja
vrátane vlastnej spotreby

v pozastavení dane

§ 10 ods. 1 písm. a), d) a e)
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vznikla daòová povinnos� [pri daòovom
sklade sa uvedie rozdiel riadkov 3-(4+5+6+7+8)]
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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

z 8. decembra 2004,

kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
č. 67/2002 Z. z., kto rou sa vy dá va zoz nam vy bra ných che mic kých lá tok

 a vy bra ných che mic kých prí prav kov, kto rých uve de nie na trh a po u ží va nie
 je ob me dze né ale bo za ká za né v zne ní ne skor ších pred pi sov 

Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a § 28 ods. 5 zá ko na č. 163/2001 Z. z. o che mic -
kých lát kach a che mic kých prí prav koch v zne ní zá ko na 
č. 434/2004 Z. z. usta no vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re -
pub li ky č. 67/2002 Z. z. kto rou sa vy dá va zoz nam vy -
bra ných che mic kých lá tok a vy bra ných che mic kých
prí prav kov, kto rých uve de nie na trh a po u ží va nie je ob -
me dze né ale bo za ká za né v zne ní ne skor ších pred pi sov
sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Za § 1 sa vkla dá § 1a, kto rý znie: 

„§ 1a

To u to vy hláš kou sa trans po nu jú práv ne akty Eu róp -

skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he č. 1.“.

2. V Prí lo he Bod XXVIII, Ni kel a jeho zlú če ni ny
CAS č. 7440-0-20 sa  bod 1 na hrá dza no vým bo dom 1,
kto rý znie:

„1. Ni kel a jeho zlú če ni ny sa môžu po u ží va� vo všet -
kých pred me toch, kto ré sa vkla da jú do pre pich nu tých
čas tí ¾ud ské ho tela, ak mie ra uvo¾ ňo va nia nik lu z ta -
kýchto pred me tov je men šia ako 0,2 ìg /cm2/týž deň
(mig rač ný li mit).“.

3. V Prí lo he Bod XLIV, Di fe ny lé ter, pen tab róm de -
ri vát C12H5Br5O  CAS č. 32534-81-9 EC č. 251-084-2
sa vkla dá nový bod 3, kto rý znie:

„3. Od chýl kou sa body 1 a 2 ne bu dú uplat ňo va� na
le tec ké nú dzo vé eva ku ač né sys té my do 31. mar ca
2006.“.

4. Za prí lo hu sa vkla dá prí lo ha č. 1, kto rá vrá ta ne
nad pi su znie: 

„Prí lo ha č. 1
k vy hláš ke č. 67/2002 Z. z.

Zoz nam trans po no va ných práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie

1. Smer ni ca Ko mi sie č. 2004/96/ES z 27. sep tem bra 2004, kto rou sa mení a do pĺ ňa smer ni ca Rady 76/769/EHS
o ob me dze niach uvá dza nia na trh a po u ží va nia nik lu v pier cin go vých pred me toch na úče ly pri spô so bo va nia prí lo hy I
tech nic ké mu pok ro ku (SK L 301 Úrad ný ves tník Eu róp skej únie, 28. 09. 2004, s. 52).

2. Smer ni ca Ko mi sie č. 2004/98/ES z 30. sep tem bra 2004, kto rou sa mení a do pĺ ňa smer ni ca Rady 76/769/EHS,
po kia¾ ide o reš trik cie v mar ke tin gu a po u ží va nie di fe ny lé teru, pen tab róm de ri vá tu v le tec kých nú dzo vých eva ku ač -
ných sys té moch na úče ly pri spô so be nia jej prí lo hy I tech nic ké mu pok ro ku (SK L 305 Úrad ný ves tník Eu róp skej únie,
1. 10. 2004, s. 64).“.

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005,

s vý nim kou prí lo hy  bodu XXVIII, Ni kel a jeho zlú če ni ny 
bod 1, kto rý na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2005.

 Pa vol Rus ko v. r.
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V Y  H L Á Š K A
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

z 10. decembra 2004

o za bez pe če ní sta vieb vo dou na ha se nie po žia rov

Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 5
písm. a) zá ko na č. 314/2001 Z. z. o ochra ne pred po -
žiar mi usta no vu je:

§ 1

Pred met úpra vy

(1) Táto vy hláš ka upra vu je vlast nos ti, pod mien ky
pre vádz ko va nia a za bez pe če nia pra vi del nej kon tro ly
po žiar nych vo do vo dov a zdro jov vody na ha se nie po žia -
rov (ïa lej len „zdro je vody“).

(2) Táto vy hláš ka sa ne vz�a hu je na zdro je vody, kto ré
sú ur če né na ha se nie po žia rov
a) v stav bách Vo jen skej sprá vy,1)
b) v stav bách Po li caj né ho zbo ru a Slo ven skej in for mač -

nej služ by,1)
c) v stav bách Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že Slo -

ven skej re pub li ky,1)
d) v stav bách Col nej sprá vy,1)
e) v ban ských die lach, 
f) na rieč nych pla vid lách, 
g) na mor ských pla vid lách,
h) v cest ných a v že lez nič ných tu ne loch,
i) v lie tad lách.

§ 2

Zá klad né po jmy

Na úče ly tej to vy hláš ky
a) zdroj vody je zdroj, kto rý pos ky tu je vodu na ha se nie

po žia rov,
b) po žiar ny vo do vod je za ria de nie, kto ré pros tred níc -

tvom od ber ných miest za bez pe ču je pri po je ním po -
žiar nych ha díc ale bo ha di co vých za ria de ní spo ¾ah li -
vé a dos ta toč né zá so bo va nie vo dou na ha se nie
po žia rov a kto ré umož ňu je účin ný zá sah,

c) po žiar na ná drž je zdroj vody, kto rý sa vy ho to vu je
vte dy, ak je pot reb né sú stre di� na jed nom mies te po -
ža do va né množ stvo vody na ha se nie po žia rov na
účin ný zá sah, ale bo vte dy, ak ne po sta ču je ka pa ci ta
iné ho vod né ho zdro ja,

d) po žiar na stud ňa je zdroj vody, kto rý má na sá va ciu
výš ku naj viac 6,5 m, naj men ší prie mer DN 500, stá -
lu zá so bu vody naj me nej 18 m3 ale bo má vý dat nos�
naj me nej 600 l . min-1 a umož ňu je účin ný zá sah,

e) nad zem ný hyd rant je nad zem ná vý to ko vá ar ma tú ra
s ovlá dacím ven ti lom a prí ru ba mi na pri po je nie po -
žiar nej ha di ce,

f) pod zem ný hyd rant je za ria de nie ulo že né pod úrov -
ňou zeme a má vý to ko vú ar ma tú ru na vo do vod nom
po tru bí ukon če nú naj me nej jed nou uzat vá ra cou ar -
ma tú rou s ovlá dacím ven ti lom a prí ru bou, kto rá
umož ňu je pri po je nie hyd ran to vé ho nad stav ca,

g) vý to ko vý sto jan je nad zem ná vý to ko vá ar ma tú ra na
vo do vod nom po tru bí, kto rá je ukon če ná na sá va cou
ha di co vou spoj kou, kto rá umož ňu je pria me na po je -
nie na sá va cích ha díc s ar ma tú rou na pri po je nie tla -
ko vej ha di ce B 75,

h) pl nia ce mies to je za ria de nie, kto ré má nad zem nú vý -
to ko vú ar ma tú ru na von kaj šom vo do vo de osa de nú
naj me nej jed nou uzat vá ra cou ar ma tú rou; umož ňu -
je pl ne nie ná dr ží mo bil nej ha sič skej tech ni ky hor -
ným ot vo rom,

i) od ber né mies to je mies to vhod né na od ber vody na
ha se nie mo bil nou ha sič skou tech ni kou ale bo jej
vec ný mi pros tried ka mi.

§ 3

Vše obec né usta no ve nia

(1) Stavba2) ale bo jej čas� musí by� pre prí pad vzni ku
a roz ší re nia po žia ru za bez pe če ná vo dou na ha se nie po -
žia rov. Voda na ha se nie po žia rov sa za bez pe ču je za ria -
de nia mi na do dáv ku vody na ha se nie po žia rov.

(2) Stav ba ale bo jej čas�, v kto rej sa vzh¾a dom na cha -
rak ter hor ¾a vých lá tok ale bo za ria de ní v stav be vy lu ču -
je po u ži tie vody ako ha sia cej lát ky, sa musí vy ba vi�
inou vhod nou a účin nou ha sia cou lát kou.

(3) Stav ba, kto rej hod no ta je niž šia ako ná kla dy na
za bez pe če nie vody na ha se nie po žia rov a ne hro zí roz ší -
re nie po žia ru na iné stav by, sa ne za bez pe ču je za ria de -
ním na do dáv ku vody na ha se nie po žia rov.

§ 4

Zdro je vody

(1) Zdro je vody, kto ré pos ky tu jú vodu na ha se nie po -
žia rov, mu sia by� schop né tr va lo za bez pe čo va� pot re bu
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1) § 121 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) § 43 zá ko na  č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



vody na ha se nie po žia rov naj me nej po dobu 30 mi nút
a mu sia ma� vy ho vu jú ce pod mien ky na čer pa nie vody.

(2) Zdro je vody sa čle nia na
a) prí rod né, na prí klad po tok, rie ka a ja ze ro,
b) ume lé, na prí klad von kaj ší po žiar ny vo do vod, po žiar -

na ná drž, po žiar na stud ňa, ná drž na stá lu zá so bu
vody a ve rej ný vo do vod.3)

(3) Zdroj vody má vy ho vu jú ce pod mien ky na čer pa -
nie vody, ak
a) je k nemu vy bu do va ná prí stu po vá ko mu ni ká cia,4)
b) je vy tvo re né čer pa cie mies to vhod né pre po u ží va nú

ha sič skú tech ni ku, kto ré je ozna če né do prav nou
znač kou ZÁ KAZ STÁ TIA,5) a pod mien ky zdro ja vody
zod po ve da jú tech nic kým mož nos tiam po u ží va nej
ha sič skej tech ni ky,

c) vzdia le nos� od stav by je naj viac 200 m; vzdia le nos� 
môže by� väč šia, naj viac však 600 m, ak pot reb nú
do dáv ku vody na ha se nie po žia ru po mo cou ky vad -
lo vej do pra vy z toh to zdro ja mož no vy ko na� naj viac 
dvo ma cis ter no vý mi auto mo bi lo vý mi strie kač ka -
mi.

(4) Na von kaj ší vo do vod sa pod mien ky v od se ku 3
nevz�ahujú.

§ 5

Dru hy za ria de ní na do dáv ku
vody na ha se nie po žia rov

(1) Za ria de nia na do dáv ku vody na ha se nie po žia rov
sa čle nia na
a) zdroj vody,
b) od ber né mies to na ume lom zdro ji vody (ïa lej len „od -

ber né mies to“),
c) vnú tor ný po žiar ny vo do vod,
d) ha di co vé za ria de nie.

(2) Na vr ho va� a in šta lo va� mož no len za ria de nia na
do dáv ku vody na ha se nie po žia rov, kto ré majú pre u ká -
za nú zho du vlast nos tí usta no ve nú v oso bit ných pred -
pi soch.6)

§ 6

Pot re ba vody na ha se nie po žia rov

(1) Pot re ba vody na ha se nie po žia rov sa ur ču je pod ¾a
tech nic kej nor my.7)

(2) Množ stvo vody na ha se nie po žia rov v stav be sa
musí rov na� naj me nej množ stvu vody na ha se nie po -

žia rov ur če nému pre po žiar ny úsek s naj väč šou pot re -
bou vody na ha se nie po žia rov.

(3) Ak je celý po žiar ny úsek vy ba ve ný sta bil ným ha -
sia cim za ria de ním so samo čin ným spúš �a ním, pri ur -
čo va ní množ stva vody na ha se nie po žia ru pod ¾a od se -
ku 1 mož no pot re bu vody na ha se nie po žia rov pre
od ber né mies ta zní ži� o 50 %.

(4) Pot re ba vody na ha se nie po žia rov sa ne ur ču je pre
a) po žiar ne úse ky bez po žiar ne ho ri zi ka,
b) po žiar ne úse ky s men šou pô do rys nou plo chou ako

30 m2; to sa ne vz�a hu je na stav by na bý va nie a uby -
to va nie sku pi ny B,8) stav by zdra vot níc kych za ria de -
ní a stav by za ria de ní so ciál nych slu žieb, v kto rých je
cel ko vý po čet osôb väč ší ako 10,

c) vo¾ né sklád ky hor ¾a vých lá tok s plo chou men šou
ako 400 m2.

§ 7

Von kaj ší vo do vod na zá so bo va nie
vo dou na ha se nie po žia rov

(1) Von kaj ší vo do vod na zá so bo va nie vo dou na ha se -
nie po žia rov je zdroj vody, kto rý za bez pe ču je pri po je -
ním od ber né ho mies ta spo ¾ah li vé a dos ta toč né zá so bo -
va nie vo dou na ha se nie po žia rov, ktorý umož ňu je
účin ný zá sah.

(2) Ve rej ný vo do vod je zdro jom vody vte dy, ak za bez -
pe ču je dos ta toč né zá so bo va nie vo dou na ha se nie po -
žia rov, má vy bu do va né od ber né miesto a ha se nie po -
žia ru vo dou je eko no mic ky a tech nic ky vý hod nej šie ako 
zria de nie von kaj šie ho po žiar ne ho vo do vo du.

(3) Von kaj ší po žiar ny vo do vod je zdroj vody, kto rý je
ur če ný iba na zá so bo va nie vo dou na ha se nie po žia rov.
Sú čas �ou von kaj šie ho po žiar ne ho vo do vo du môže by�
čer pa cia sta ni ca ale bo ná drž so stá lou zá so bou vody.

(4) Čer pa cia sta ni ca von kaj šie ho vo do vo du musí by�
po čas ha se nia po žia ru funk čná a zá ro veň v roz vod nom
sys té me musí by� za bez pe če ný pri me ra ný pre tlak
a prie tok vody. Čer pa cia sta ni ca musí by� pr vé ho stup -
ňa dôležitosti9) a musí by� vždy uve de ná do čin nos ti.

(5) Ná drž na stá lu zá so bu vody, kto rá je sú čas �ou za -
ria de nia na zá so bo va nie vo dou na ha se nie po žia rov, sa
zria ïu je vte dy, keï je vý dat nos� vy u ži te¾ né ho zdro ja
vody men šia ako ur če ná pot re ba vody na ha se nie po -
žia rov.

(6) Ob jem ná dr že na stá lu zá so bu vody sa ur ču je
z pot re by vody na ha se nie po žia rov ur če nej pod ¾a § 6
ods. 1 ale bo ods. 3 a pred po kla da nej doby jej vy u ží va -
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3) § 2 písm. a) zá ko na č. 442/2002 Z. z. o ve rej ných vo do vo doch a ve rej ných ka na li zá ciách.
4) § 82 ods. 3 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 94/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu jú tech nic ké po žia dav ky na

pro ti po žiar nu bez peč nos� pri vý stav be a pri uží va ní sta vieb.
5) § 5 ods. 3 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 225/2004 Z. z., kto rou sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia zá ko na

Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Na prí klad zá kon č. 90/1998 Z. z. o sta veb ných vý rob koch v zne ní ne skor ších pred pi sov a zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých

po žia dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7) Na prí klad STN 73 0873 Po žiar na bez peč nos� sta vieb. Požiarne vodovody.
8) §  94 ods.  5 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 94/2004 Z. z.
9) Napríklad STN 75 5301 Vo dá ren ské čer pa cie sta ni ce.



nia po čas po žia ru pod ¾a § 4 ods. 1. Naj men ší ob jem ná -
dr že na stá lu zá so bu vody sa ur ču je pod ¾a prí lo hy č. 1.

(7) Von kaj ší po žiar ny vo do vod a ve rej ný vo do vod sa
môže na hra di� iným zdro jom vody vte dy, ak sa po ža du -
je množ stvo vody men šie ako 20 l . s -1.

Od ber né mies to

§ 8

 (1) Od ber né mies ta sú:
a) nad zem ný hyd rant,
b) pod zem ný hyd rant,
c) vý to ko vý sto jan,
d) pl nia ce mies to.

 (2) Nad zem né hyd ran ty sa čle nia na za vod ne né ale -
bo ne za vod ne né.

 (3) Za vod ne ný nad zem ný hyd rant je stá le za vod ne -
ný a tvo rí ho sto jan nad úrov ňou te ré nu s pri pá ja cou
ar ma tú rou s ovlá dacím ven ti lom a prí ru ba mi.

 (4) Ne za vod ne ný nad zem ný hyd rant je tvo re ný sto -
ja nom nad úrov ňou te ré nu opat re ným ar ma tú rou
s pri pá ja cím ven ti lom, kto rý sa prí ru ba mi pri pá ja
k hlav né mu vo do vod né mu po tru biu, a ak je to pot reb -
né, je tvo re ný nad stav com, kto rý spá ja hla vi cu s ven ti -
lom, kto rý ten to ven til ovlá da.

 (5) Pod zem ný hyd rant sa umies tňu je do ochran nej
šach ty, kto rá je uza tvo re ná po klo pom.

 (6) Pod zem ný hyd rant sa na vr hu je vte dy, ak ne -
možno osa di� nad zem ný hyd rant. Pod zem ný hyd rant
sa ne smie na vrh nú� v po zem nej ko mu ni ká cii ur če nej
na stá tie a par ko va nie.

 (7) Od ber né miesto musí by� vi di te¾ ne ozna če né čer -
ve nou far bou a umies tne né tak, aby bolo vždy prí stup -
né pre mo bilnú ha sičskú tech ni ku a pre vádz ky schop -
né.

 (8) Pod zem ný hyd rant musí by� ozna če ný ta bu¾ kou, 
kto rá je uve de ná v prí lo he č. 2. Ta bu¾ ka je umies tne ná
na pev ne za bu do va nej zvis lej žrdi, kto rá je vy so ká
1,8 m ale bo je umies tne ná na stav be vo výš ke 1,8 m a vo 
vzdia le nos ti naj viac 6 m od pod zem né ho hyd ran tu.

 (9) Nad zem né hyd ran ty a pod zem né hyd ran ty na
von kaj šom vo do vo de sa na vr hu jú tak, aby boli umies t -
ne né mimo po žiar ne ne bez peč né ho prie sto ru po žiar ne -
ho úse ku, naj me nej 5 m a naj viac 80 m od sta vieb; ich
vzá jom ná vzdia le nos� môže by� naj viac 160 m. Pre stav -
by na bý va nie a uby to va nie sku pi ny A10) sa hyd ran ty
umies tňu jú mimo po žiar ne ne bez peč né ho prie sto ru
naj me nej 5 m a naj viac 200 m od stav by; ich vzá jom ná
vzdia le nos� môže by� naj viac 400 m. Uve de né vzdia le -
nos ti sa me ra jú po sku toč nej tra se ve de nia ha díc ale bo
jazd nej tra se mo bil nej ha sič skej tech ni ky.

(10) Vý to ko vé sto ja ny pod ¾a § 2 písm. g) a pl nia ce
mies ta pod ¾a § 2 písm. h) sa na vr hu jú tak, aby boli
umies tne né mimo po žiar ne ne bez peč né ho prie sto ru
po žiar ne ho úse ku.

(11) Hyd ran ty sa pre jed not li vé dru hy sta vieb osa -
dzu jú na vo do vod nom po tru bí, kto ré má naj men šiu
me no vi tú svet los� DN ur če nú pod ¾a prí lo hy č. 1.

§ 9

(1) Ak nie sú od ber né mies ta z pre vádz ko vých dô vo -
dov tr va lo za vod ne né, ne smú by� od za vod ne né ho prí -
vod né ho po tru bia vzdia le né viac ako 20 m. Za čia tok
pri po je nia ne za vod ne né ho po tru bia je uzat vá ra ný ar -
ma tú rou. Umies tne nie uzat vá ra cej ar ma tú ry sa ozna -
ču je vi di te¾ ne pod ¾a vzo ru, kto rý je uve de ný v prí lo he
č. 3. Ta bu¾ ka sa umies tňu je nad vy ús te ním od ber né ho
mies ta na zvis lej žrdi, kto rá je vy so ká 1,8 m.

(2) Od ber né mies ta majú hyd ro sta tic ký pre tlak vody
naj me nej 0,25 MPa.

(3) Vý to ko vé sto ja ny a pl nia ce mies ta mož no umies t -
ni� iba po do ho de s práv nic kou oso bou, kto rá je vlast ní -
kom ve rej né ho vo do vo du. Naj men ší od ber z po žiar ne ho 
vý to ko vé ho sto ja nu je 35 l . s -1, a ak ide o pl nia ce mies -
to, naj me nej 60 l . s-1.

(4) Ak cie schop nos� za ria de ní na do dáv ku vody pod ¾a
§ 5 ods. 1 za bez pe ču je práv nic ká oso ba ale bo pod ni ka -
jú ca fy zic ká oso ba po celú dobu ich ži vot nos ti. Po skon -
če ní ži vot nos ti mu sia by� tie to za ria de nia na hra de né
no vý mi za ria de nia mi, kto ré za bez pe čia pot reb né množ -
stvo vody na ha se nie po žia rov.

(5) Práv nic ká oso ba ale bo pod ni ka jú ca fy zic ká oso ba
ozna mu je Ha sič ské mu a zá chran né mu zbo ru Slo ven -
skej re pub li ky kaž dú zme nu poč tu, funk čnos ti a zme -
nu do stup nos ti od ber ných miest.

(6) Práv nic ká oso ba ale bo pod ni ka jú ca fy zic ká oso ba
pos ky tu je Ha sič ské mu a zá chran né mu zbo ru Slo ven -
skej re pub li ky ak tu ál ny plán vo do vod nej sie te a  zo -
znam od ber ných miest naj me nej raz za pä� ro kov.

(7) V ob ciach, v kto rých je vy bu do va ný ve rej ný vo do -
vod a nie sú zria de né od ber né mies ta pod ¾a § 8 ods. 1,
obec, práv nic ká oso ba ale bo pod ni ka jú ca fy zic ká oso ba 
ich zria ïu je vo vzá jom nej vzdia le nos ti pod ¾a prí lo hy
č. 4.

(8) V ob ciach, v kto rých nie je vy bu do va ný ve rej ný vo -
do vod, pot re bu vody na ha se nie po žia rov za bez pe čí
obec, práv nic ká oso ba ale bo pod ni ka jú ca fy zic ká oso ba 
iným spô so bom pod ¾a § 4 ods. 2.

Vnú tor ný po ž iar ny vo do vod

§ 10

(1) Vnú tor ný po žiar ny vo do vod sa na vr hu je na prí vod 
vody k
a) ha di co vým za ria de niam na prvý zá sah pri ha se ní po -

žia ru oso ba mi, kto ré sa bez pros tred ne na chá dza jú
v stav be, ale bo

b) vý to kom ur če ným na rých ly a účin ný zá sah ha sič -
ských jed no tiek v stav be.
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10) §  94 ods. 3 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 94/2004 Z. z.



(2) Ha di co vé za ria de nie sa ne na vr hu je pre
a) stav by na bý va nie a uby to va nie sku pi ny A,
b) stav by ale bo ich čas ti, kde nie je prí pust né ha se nie

vo dou ale bo ochla dzo va nie vo dou,
c) po žiar ne úse ky, v kto rých sú čin prie mer né ho po -

žiar ne ho za �a že nia (kg . m-2) ale bo sú stre de né ho po -
žiar ne ho za �a že nia (kg . m-2) a plo chy po žiar ne ho
úse ku (m2) je naj viac 10 000; to ne pla tí pre stav by na 
bý va nie a uby to va nie sku pi ny B, stav by zdra vot níc -
kych za ria de ní a stav by za ria de ní so ciál nych slu -
žieb, v kto rých je cel ko vý po čet osôb väč ší ako 15.

(3) Naj men šia pot re ba vody na ha se nie po žia rov pre
ha di co vé za ria de nie sa určuje pod ¾a tech nic kej nor -
my.7)

(4) Vnú tor ný po žiar ny vo do vod musí by�
navrhnutý11),12) tak, aby aj na naj ne pri az ni vej šie po lo -
že nom vý to ku ha di co vé ho za ria de nia bol naj men ší
hyd ro dy na mic ký pre tlak 0,2 MPa pri za bez pe če ní prie -
to ku pod ¾a od se ku 3; prí vod né po tru bie a roz vod né po -
tru bie sa di men zu je pod ¾a pot re by vody na ha se nie po -
žia rov. Pre za vod ne ný vnú tor ný po žiar ny vo do vod
pod ¾a § 11 ods. 3 a 4 sa po ža du je naj men ší hyd ro dy na -
mic ký pre tlak 0,4 MPa.

(5) Ak sa na zvý še nie tla ku vody po u ží va čer pa cie za -
ria de nie, uve die sa do čin nos ti oka mžite a jeho ne pre tr -
ži tá pre vádz ka bude za bez pe če ná naj me nej po dobu
30 mi nút.

§ 11

(1) V stav bách s po žiar nou výš kou väč šou ako 30 m
sa ok rem ha di co vých za ria de ní zria ïu je samo stat né
ne hor ¾a vé ne za vod ne né stú pa cie po tru bie pre kaž dú
vnú tor nú zá sa ho vú ces tu s vý to kom na kaž dom po dlaží 
ukon če ným ven ti lom svet los ti 52 mm a tla ko vou spoj -
kou C s ve kom. Na spod nej čas ti po tru bia je na po tru bí
vy ús te nom na von kaj šej stra ne stav by tla ko vá spoj ka B 
na na po je nie po žiar ne ho čer pad la, spät ná klap ka a od -
vod ňo va cí ven til. K tla ko vej hrd lo vej spoj ke po žiar ne ho
po tru bia je za bez pe če ný tr va lo vo¾ ný prí stup na na po je -
nie mo bil nej ha sič skej tech ni ky.

(2) Pri na vr ho va ní ne za vod ne né ho stú pa cie ho po tru -
bia sa vy chá dza z pra cov ných tla kov po žiar nych čer pa -
diel a z po žia dav ky, aby na naj vy ššom a naj vzdia le nej šom 
vý to ku z po tru bia bol za bez pe če ný pre tlak naj me nej
0,4 MPa.

(3) V stav bách s po žiar nou výš kou väč šou ako 60 m
sa v zá sa ho vej ces te na vr hu je za vod ne ný vnú tor ný po -
žiar ny vo do vod s ne hor ¾a vým stú pa cím po tru bím s vý -
to kom na kaž dom po dlaží ukon če ným naj me nej jed -
ným ven ti lom me no vi tej svet los ti 52 mm a tla ko vou
spoj kou C s ve kom.

(4) Za vod ne ný vnú tor ný po žiar ny vo do vod pod ¾a od -
se ku 3 sa na vr hu je tiež v zá sa ho vých ces tách, v kto rých 

je pot reb né na vy ko na nie zá sa hu roz vi nú� viac ako
100 m po žiar nych ha díc od vý to ku umies tne né ho v zá -
sa ho vej ces te po naj vzdia le nej šie mies to po žia ru.

§ 12

Ha di co vé za ria de nia

(1) Ha di co vé za ria de nia sa čle nia pod ¾a typu na
a) ha di co vé na vi ja ky s tva ro vo stá lou ha di cou, kto ré sa

pod ¾a dru hu na vi ja ka skla da jú z tých to čas tí:
1. ha di co vý na vi jak s ruč ným ovlá daním 

1a. z na vi ja ka s prí vo dom vody stredom,
1b. z ruč ne ovlá dané ho prí to ko vé ho ven ti lu,
1c. z tva ro vo stá lej ha di ce s dĺž kou naj viac 30 m,
1d. z uzat vá ra te¾ nej prúd ni ce,
1e. tam, kde je to pot reb né, zo sme ro vé ho ve de nia

ha di ce,
2. ha di co vý na vi jak s auto ma tic kým ovlá daním 

2a. z na vi ja ka s prí vo dom vody stredom,
2b. z auto ma tic ky ovlá dané ho prí to ko vé ho ven ti -

lu,
2c. z tva ro vo stá lej ha di ce s dĺž kou naj viac 30 m,
2d. z uzat vá ra te¾ nej prúd ni ce,
2e. tam, kde je to pot reb né, zo sme ro vé ho ve de nia

ha di ce,
b) ná sten né hyd ran ty s plo chý mi ha di ca mi, kto ré sú

zlo že né z tých to čas tí:
1. skri ňa ale bo ochran ný kryt, 
2. ha di co vé ulo že nie, 
3. ruč né ovlá danie prí to ko vé ho ven ti lu, 
4. plo chá ha di ca so spoj ka mi, kto rej svet los� je naj -

viac 52 mm a jej dĺž ka je naj viac 20 m,
5. uzat vá ra te¾ ná prúd ni ca.

(2) Ak je skri ňa pre ha di co vé za ria de nia uzam knu tá,
musí by� vy ba ve ná za ria de ním na ot vá ra nie v prí pa de
nú dze.13)

(3) Ha di co vé za ria de nia sa roz mies tňu jú tak, aby
v kaž dom mies te po žiar ne ho úse ku, v kto rom sa pred -
po kla dá ha se nie, bolo mož né ha si� naj me nej jed ným
prú dom vody.

(4) Naj od ¾ah lej šie mies to po žiar ne ho úse ku môže by�
od ha di co vé ho za ria de nia vzdia le né naj viac
a) 20 m pre ná sten né hyd ran ty s plo chou ha di cou,
b) 30 m pre ha di co vé na vi ja ky s tva ro vo stá lou ha di cou.

(5) Vzdia le nos� sa me ria po sku toč nej tra se ha di ce.
Dĺž ka účin né ho do stre ku sa ur ču je pod ¾a tech nic kej
nor my.13)

(6) Ha di co vé za ria de nia sa umies tňu jú tak, aby  uza -
tváracia ar ma tú ra ale bo uzat vá ra cí ven til bol naj viac vo 
výš ke 1,3 m nad po dlahou a aby bol k nim umož ne ný
¾ah ký prí stup a ne zu žo va li tr va le vo¾ ný ko mu ni kač ný
prie stor.

(7) Ha di co vé za ria de nia mu sia by� chrá ne né pro ti za -
mrz nu tiu.
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11) Napríklad STN 73 6655 Vý po čet vnú tor ných vo do vo dov.
12) Napríklad STN 73 6660 Vnú tor né vo do vo dy.
13) STN EN 671-1 (92 0403) Sta bil né ha sia ce za ria de nia. Ha di co vé za ria de nia. Čas� 1: Ha di co vé na vi ja ky s tva ro vo stá lou ha di cou

a STN EN 671-2 (92 0403) Sta bil né ha sia ce za ria de nia. Ha di co vé za ria de nia. Čas� 2: Ná sten né hyd ran ty s plo chý mi po žiar ny mi ha di ca mi.



§ 13

Ozna čo va nie a ná vod na po u ži tie
ha di co vých za ria de ní

(1) Ha di co vý na vi jak, skri ňa ha di co vé ho na vi ja ka
ale bo skri ňa ná sten né ho hyd ran tu musia by� ozna čené 
znač kou pod ¾a oso bit né ho predpisu.14)

(2) Far ba ha di co vých ulo že ní a dis kov na vi ja ka musí
by� čer ve ná.

(3) Ozna če nie ha di co vé ho na vi ja ka a ná sten né ho hyd -
ran tu ob sa hu je
a) ná zov ale bo ob chod né ozna če nie vý rob cu ale bo do -

dá va te ¾a,
b) čís lo tech nic kej nor my,
c) rok vý ro by,
d) naj väč ší pra cov ný tlak v MPa,
e) dĺž ku a svet los� ha di ce,
f) svet los� ot vo ru hu bi ce.

(4) Ha di co vé za ria de nia mu sia by� vy ba ve né ná vo -
dom na po u ži tie, kto rý je pri pev ne ný na na vi ja ku, skri -
ni ale bo v ich blíz kos ti.

§ 14

Tlakové skúšky tesnosti

(1) Vnú tor ný po žiar ny vo do vod a samo stat né stú pa -
cie po tru bie sa skú ša jú na tes nos� tla ko vou skúš kou
pred ich uve de ním do uží va nia pod ¾a zá sad plat ných
pre vnú tor né vo do vo dy na pit nú vodu.12)

(2) Von kaj ší po žiar ny vo do vod sa skú ša na tes nos�
tla ko vou skúš kou pred jeho odo vzda ním do uží va nia
pod ¾a zá sad plat ných pre ve rej ný vo do vod.15)

(3) O tla ko vej skúš ke vy ko na nej pod ¾a od se kov 1 a 2
sa vy pra cú va zá pis.12),15)

(4) Po žiar ne ha di ce, kto ré sú umies tne né v ha di co -
vých za ria de niach, sa skú ša jú na funk čnos� tla ko vou
skúš kou pod ¾a tech nic kej nor my.16)

(5) Jed not li vé čas ti vnú tor né ho po žiar ne ho vo do vo -
du a jed not li vé čas ti von kaj šie ho vo do vo du mu sia ma�
pre u ká za nú zho du vlast ností usta no vených pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.6)

§ 15

Kon tro la

(1) Pred uve de ním za ria de ní na do dáv ku vody na ha -
se nie po žia rov do uží va nia práv nic ká oso ba ale bo pod -
ni ka jú ca fy zic ká oso ba kon tro lu je
a) rea li zá ciu za ria de ní na ha se nie po žia rov vo dou  po -

d¾a schvá le nej pro jek to vej do ku men tá cie stav by,
b) funk čnos� všet kých dru hov ochra ny po tru bí,

c) funk čnos� od ber ných miest, uzat vá ra cích a pri pá ja -
cích ar ma túr a uzat vá ra cích ven ti lov, ha díc a ha di -
co vých na vi ja kov,

d) vo¾ ný prí stup k zdro jom vody, od ber ným mies tam
a ha di co vým za ria de niam,

e) vy ba ve nos� ha di co vých za ria de ní pred pí sa nou vý -
zbro jou,

f) pre vádz ko vé pa ra met re od ber ných miest a ha di co -
vých za ria de ní,

g) ozna čo va nie von kaj ších od ber ných miest a ha di co -
vých za ria de ní,

h) po ho to vos� čer pa cích za ria de ní a ich prí slu šen -
stva,

i) množ stvo vody v ná dr ži,
j) ne prie pus tnos� ná dr že.

(2) Kon tro lu za ria de ní na do dáv ku vody na ha se nie
po žia rov po ich odo vzda ní do uží va nia vy ko ná va práv -
nic ká oso ba ale bo pod ni ka jú ca fy zic ká oso ba naj me nej
raz za 12 me sia cov, ak vý rob ca jed not li vých čas tí za ria -
de ní ne ur čí krat šiu le ho tu. Kon tro la sa vy ko ná va v roz -
sa hu uve de nom v od se ku 1 písm. c) až i).

(3) O kon tro le sa vy ho to ví zá znam,17) kto rý ob sa hu je
sku toč ný stav pod ¾a po žia da viek uve de ných v od se -
koch 1 a 2 s prí pad ným ná vr hom na od strá ne nie zis te -
ných ne dos tat kov a le hôt na ich od strá ne nie.

Spo loč né,  pre chod né
a záverečné usta no ve nia

§ 16

(1) Pro jek to vú do ku men tá ciu vo do vo du, kto rá sa za -
ča la vy pra cú va� pod ¾a pred pi sov plat ných do 31. de -
cem bra 2004, mož no do kon či� pod ¾a tých to pred pi sov;
sta veb né po vo le nie na ta ký to vo do vod mož no vy da� do
30. júna 2005.

(2) Na po žiar nu stud ňu, kto rá bola vy ho to ve ná pred
na do bud nu tím účin nos ti tej to vy hláš ky, sa pod mien ky
uve de né v § 2 písm. d) ne vz�a hu jú.

(3) Zdro je pod ¾a § 9 ods. 8 je pot reb né v ob ciach,
práv nic kých oso bách ale bo v pod ni ka jú cich fy zic kých
oso bách, v kto rých nie je vy bu do va ný ve rej ný vo do vod,
zria di� naj ne skôr do 31. de cem bra 2009.

(4) Od ber né mies ta pod ¾a § 9 ods. 7 je pot reb né v ob -
ciach, práv nic kých oso bách ale bo v pod ni ka jú cich fy -
zic kých oso bách, v kto rých je vy bu do va ný ve rej ný vo -
do vod, zria di� naj ne skôr do 31. de cem bra 2009.

(5) Od ber né mies ta a ha di co vé za ria de nia uve de né
do pre vádz ky pred na do bud nu tím účin nos ti tej to vy -
hláš ky, je pot reb né ozna či� pod ¾a § 8 ods. 7 a 8 a § 13
ods. 2 a 3 písm. d), e) a f) naj ne skôr do 31. de cem bra
2005.
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14) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 444/2001 Z. z. o po žia dav kách na po u ží va nie ozna če nia, sym bo lov a sig ná lov na za is te nie
bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci.

15) Na prí klad STN 75 5911 Tla ko vé skúš ky vo do vod né ho a zá vla ho vé ho po tru bia.
16) Napríklad STN 92 0801 Tla ko vé skúš ky po žiar nych ha díc.
17) § 24 písm. h) vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 121/2002 Z. z. o po žiar nej pre ven cii.



(6) Na ha di co vé za ria de nia, kto ré boli umies tne né
pred na do bud nu tím účin nos ti tej to vy hláš ky, sa ne -
vz�a hu je po žia dav ka
a) na výš ku umies tne nia uzat vá ra cej ar ma tú ry ale bo

uzat vá ra cie ho ven ti lu pod ¾a usta no ve nia § 12 ods. 6,
b) na vzdia le nos� naj od ¾ah lej šie ho mies ta po žiar ne ho

úse ku od ná sten né ho hyd ran tu s plo chou ha di cou
uve de ná v § 12 ods. 4 písm. a); toto sa ne vz�a hu je na
ná sten né hyd ran ty s plo chou ha di cou na vrh nu té
pod ¾a zme ny 3 tech nic kej nor my,7)

c) na dĺž ku účin né ho do stre ku uve de nú v § 12 ods. 5.

(7) Zme ny vo do vo dov sa na vr hu jú pod ¾a tej to vy hláš -
ky. Zme ny vo do vo dov, kto ré boli na vrh nu té a rea li zo va -
né do 31. de cem bra 2004, vrá ta ne vo do vo dov, kto rých
pro jek to vá do ku men tá cia bola vy pra co va ná pod ¾a od -
se ku 1, sa môžu na vrh nú� pod ¾a tech nic kej nor my.7)

(8) Na vnú tor né po žiar ne vo do vo dy na vrh nu té a rea -
li zo va né pred účin nos �ou tej to vy hláš ky vrá ta ne vo do -
vo dov na vrh nu tých pod ¾a od se ku 1 sa hyd ro dy na mic -
ký pre tlak na naj ne pri az ni vej šie po lo že nom vý to ku

ha di co vé ho za ria de nia uve de ný v § 10 ods. 4 ne vz�a hu -
je; mi ni mál ny hyd ro dy na mic ký pre tlak na naj ne pri az -
ni vej šie po lo že nom vý to ku ha di co vé ho za ria de nia ta ké -
ho to vo do vo du ne smie by� men ší ako 0,1 MPa.

(9) Na vnú tor né po žiar ne vo do vo dy a von kaj šie  vo do -
vo dy in šta lo va né pred na do bud nu tím účin nos ti oso bit -
né ho predpisu6) sa po žia dav ky na pre u ka zo va nie zho dy 
jed not li vých čas tí vnú tor ných po žiar nych vo do vo dov 
a von kaj ších vo do vo dov pod ¾a   § 14 ods. 5 ne vz�a hu jú.

§ 17

Táto vy hláš ka bola pri ja tá v sú la de s prí sluš ným
práv nym ak tom Eu róp skych spoločenstiev18) pod čís -
lom no ti fi ká cie 2004/0195/SK.

§ 18

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. januára 2005.

Vladimír Palko v. r.
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18) Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a  Rady 98/34/ES o po stu pe pri pos ky to va ní in for má cií v ob las ti tech nic kých no riem a pred pi sov
v plat nom zne ní  (Úrad ný ves tník ES L 204, 21/07/98).



HOD NO TY NAJ MEN ŠEJ DI MEN ZIE PO TRU BIA VO DO VOD NEJ SIE TE
A NAJ MEN ŠIE HO OB JE MU NÁ DR ŽE ZDRO JA VO DY

Pol.
Druh stav by

a do vo le nej plo chy po žiar ne ho
úse ku S1) [m2]

Po tru bie
DN

[mm]

Ob jem
ná dr že vody 
na ha se nie
po žia ru [m3]

1.

stav by na bý va nie a uby to va nie
sku pi ny A s plo chou S ≤ 200
a ne vý rob né stav by  s plo chou
S ≤ 120

80 14

2.

a) ne vý rob né stav by s plo chou
    120 < S ≤ 1 000,
b) vý rob né stav by a skla dy
    v jed no pod laž nej stav be
    s plo chou S ≤ 500

100 22

3.

a) ne vý rob né stav by s plo chou
    1 000 < S ≤ 2 000,
b) vý rob né stav by a skla dy
    v jed no pod laž nej stav be
    s plo chou 500 < S ≤ 1 000,
c) ot vo re né tech no lo gic ké
    za ria de nia s plo chou S ≤ 1 500

125 35

4.

a) ne vý rob né stav by s plo chou
    S > 2 000,
b) vý rob né stav by a skla dy
    v jed no pod laž nej stav be
    s plo chou S > 1000,
c) ot vo re né tech no lo gic ké
    za ria de nia s plo chou S > 1 500

150 45

5.
stav by s vy so kým po žiar nym
za�ažením2) (p > 120 kg.m-2)
a sú čas ne s plochou S > 2 500

200 72

                   Po znám ky:

1) Plo cha S pred sta vu je plo chu po žiar ne ho úse ku (u viac pod laž ných po žiar nych úse kov je daná súč tom plôch po dlaží).
2) Ne vý rob né stav by sú aj stav by na bý va nie a uby to va nie sku pi ny B. Pri po lo žkách 1 až 4 sa ne mu sí pri hlia da� na po žiar ne

za �a že nie.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 699/2004 Z. z.



OZNAČENIE PODZEMNÉHO HYDRANTU

1. Ta bu¾ ka na ozna če nie pod zem né ho hyd ran tu má tvar troj bo ké ho hra no la, kto rá má čer venú far bu a roz mery
200 mm × 140 mm (výš ka × šír ka). V ta bu¾ ke je umies tne né pís me no H bie lej far by s roz mer mi pís me na
160 mm × 100 mm a šír kou čiar 25 mm.

2. Ta bu¾ ka na ozna če nie vzdia le nos ti pod zem né ho hyd ran tu s roz mer mi 70 mm × 140 mm. Je ob rá te ná sme rom
k pod zem né mu hyd ran tu. Vzdia le nos� sa uvá dza v met roch s pres nos �ou na de sa ti nu met ra. Výš ka čís lic je
40 mm.

3. Ta bu¾ ka na ozna če nie po ra do vé ho čís la pod zem né ho hyd ran tu s roz mer mi 70 mm × 140 mm. Je ob rá te ná sme rom
k pod zem né mu hyd ran tu. Výš ka čís lic je 40 mm.

4. Zvis lá žrï.
5. Pod zem ný hyd rant.
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 699/2004 Z. z.

≤ 6 m

1

2

3

4

5



ZNÁ ZOR NE NIE IN FOR MAČ NEJ TA BU¼ KY O UMIES TNE NÍ UZAT VÁ RA CEJ
AR MA TÚ RY NE ZA VOD NE NÉ HO VO DO VOD NÉ HO PO TRU BIA

   Po znám ka:
   Vo vy me dze ných rám če koch pod uka zo va te¾ mi sme ru sa umies tňu jú čí sel né hod no ty vzdia le nos ti.
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 699/2004 Z. z.



NAJ VÄČ ŠIE VZÁ JOM NÉ VZDIA LE NOS TI OD BER NÝCH MIEST

Od ber né mies to Vzá jom ná vzdia le nos� od ber ných miest
[m]

 Hyd rant
  160

    (400)1)

Výtokový stojan   600

 Pl nia ce mies to 6 000

                          Po znám ka:

                               1) Hod no ta pla tí len pre stav by na bý va nie a uby to va nie sku pi ny A.
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 699/2004 Z. z.



700

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 4 ods. 2 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve v zne ní
zá ko na č. 561/2004 Z. z. 

opat re nie z 24. no vem bra 2004 č. MF/10717/2004-74, kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva fi -
nan cií Slo ven skej re pub li ky z 11. de cem bra 2003 č. 24501/2003-92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o po -
stu poch úč to va nia a rám co vej úč to vej os no ve pre roz poč to vé or ga ni zá cie, štát ne fon dy, prí spev ko vé or ga ni -
zá cie, obce a vyš šie územ né cel ky (ozná me nie č. 567/2003 Z. z.) a kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 25. feb ru ára 2003 č. 1407/2003-92, kto rým sa usta no vu jú po -
dro bnos ti o uspo ria da ní, ozna čo va ní a ob sa ho vom vy me dze ní po lo žiek úč tov nej zá vier ky, ter mí ny a mies to
pred kla da nia úč tov nej zá vier ky pre roz poč to vé or ga ni zá cie, štát ne fon dy, obce, vyš šie územ né cel ky, prí -
spev ko vé or ga ni zá cie a nie ktoré   iné práv nic ké oso by, kto rých hlav ným pred me tom čin nos ti nie je pod ni ka -
nie (ozná me nie č. 88/2003 Z. z.) v zne ní opat re nia z 9. mar ca 2004 č. 1487/2004-74 (ozná me nie č. 149/2004
Z. z.).

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Opat re nie bude uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 14/2004 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií
Slo ven skej re pub li ky.
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701

O Z N Á  M E  N I E  
Te le ko mu ni kač né ho úra du Slo ven skej re pub li ky

Te le ko mu ni kač ný úrad Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 47 ods. 2 zá ko na č. 610/2003 Z. z. o elek tro nic kých ko mu ni -
ká ciách vy dal

opat re nie zo 16. de cem bra 2004 č. O-8/2004, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o pod mien kach pre vádz -
ky schop nos ti ve rej ných sie tí, ve rej ných slu žieb ale bo ve rej ných sie tí a ve rej ných slu žieb.

Opat re nie usta no vu je po dro bnos ti o pod mien kach pre vádz ky schop nos ti ve rej ných sie tí, ve rej ných slu žieb a ve rej -
ných sie tí a ve rej ných slu žieb.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Opat re nie bude uve rej ne né vo Ves tní ku Te le ko mu ni kač né ho úra du Slo ven skej re pub li ky č. 8/2004 a mož no doň
na zrie� na Te le ko mu ni kač nom úra de Slo ven skej re pub li ky.
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702

O Z N Á  M E  N I E  
Te le ko mu ni kač né ho úra du Slo ven skej re pub li ky

Te le ko mu ni kač ný úrad Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 48 ods. 4 zá ko na  č. 610/2003 Z. z. o elek tro nic kých ko mu ni -
ká ciách vy dal

opat re nie zo 16. de cem bra 2004 č. O-7/2004, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti za bez pe če nia pre no si te¾ -
nos ti čís la.

Opat re nie usta no vu je po dro bnos ti za bez pe če nia pre no si te¾ nos ti čís la.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Opat re nie bude uve rej ne né vo Ves tní ku Te le ko mu ni kač né ho úra du Slo ven skej re pub li ky č. 8/2004 a mož no doň
na zrie� na Te le ko mu ni kač nom úra de Slo ven skej re pub li ky.
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