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VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 8. decembra 2004,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky è. 145/1996 Z. z.
o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 19 ods. 5, § 28 ods. 4 a § 29 ods. 5 zákona
è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl
(školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
è. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných
školách v znení vyhlášky è. 437/2001 Z. z., vyhlášky
è. 725/2002 Z. z. a vyhlášky è. 6/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 odsek 6 znie:
„(6) Ak na prijatie uchádzaèa treba overi• špeciálne
schopnosti, zruènosti alebo talent v odboroch pod¾a § 2
ods. 2 písm. a), riadite¾ strednej školy urèí na toto overenie termín v èase od 20. marca do 10. apríla.“.

2. V § 6 odsek 5 znie:
„(5) Riadite¾ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí
prihliada na skutoènos•, že uchádzaè je úspešným riešite¾om predmetovej olympiády alebo ví•azom sú•aže,
ktorá súvisí so študijným odborom alebo s uèebným
odborom štúdia, o ktorý sa uchádza.“.
3. § 6 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Riadite¾ strednej školy okrem škôl so študijným
odborom a štúdiom, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zruèností alebo talentu uvedených v § 2
ods. 2 písm. a) ôsmom a desiatom bode, prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov
9. roèníkov základných škôl.“.
Èl. II
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Martin Fronc v. r.
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VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 8. decembra 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania
potvrdenia o dodávke a aplikácii èistiarenského kalu a dnových sedimentov
do po¾nohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pod¾a
§ 11 ods. 2 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 neskorších
predpisov v znení zákona è. 364/2004 Z. z. (ïalej len
„zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Projekt aplikácie èistiarenského kalu alebo pro jekt aplikácie dnových sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy (ïalej len „projekt“) sa skladá z dvoch èastí, a to zo všeobecnej èasti a z odbornej
èasti.
(2) Všeobecná èas• projektu obsahuje tieto údaje:
a) názov projektu,
b) meno, priezvisko, akademický titul, 1) adresu, IÈO
spracovate¾a projektu,
c) meno, priezvisko, akademický titul, adresu alebo
obchodné meno, názov, sídlo alebo miesto podnikania, IÈO producenta èistiarenského kalu a dnových
sedimentov,
d) meno, priezvisko, akademický titul, adresu, obchodné meno, názov, sídlo alebo miesto podnikania,
IÈO odberate¾a èistiarenského kalu a dnových sedimentov,
e) rozpoètové náklady na realizáciu projektu.
(3) Odborná èas• projektu obsahuje tieto údaje:
a) kópiu z katastrálnej mapy s vyznaèením miesta aplikácie a s vyznaèením ochranných pásiem, zdrojov
povrchovej vody a podzemnej vody,
b) vyhodnotenie výsledkov analýz na obsah urèených
rizikových látok v èistiarenskom kale, dnových sedimentoch a v po¾nohospodárskej pôde alebo lesnej
pôde, do ktorej budú aplikované,
c) informáciu o hladine podzemnej vody v mieste aplikácie,
d) kto a akým spôsobom vykoná aplikáciu,
1

e) termín aplikácie s oh¾adom na spracovaný osevný
postup, prípadne postup zalesòovania,
f) množstvo èistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, ktoré sa urèí na základe výpoètu jeho optimálnych hektárových dávok; pri výpoète sa zoh¾adòuje požiadavka následne pestovanej plodiny na
živiny,2)
g) opatrenia na ochranu zdravia pri práci s èistiarenským kalom alebo dnovými sedimentmi.
(4) K projektu žiadate¾ prikladá
a) èestné vyhlásenie fyzickej osoby–podnikate¾a alebo
právnickej osoby, ktorá bude odberate¾om èistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, že vlastní
alebo má zabezpeèenú vhodnú aplikaènú techniku,
b) súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom
bude èistiarenský kal alebo dnové sedimenty aplikované, ak užívate¾ pozemku nie je vlastníkom pozemku a na takéto rozhodovanie nemá oprávnenie,
c) doklad o dosiahnutom vzdelaní fyzickej osoby, ktorá
vykoná aplikáciu èistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy.
§2
(1) Užívate¾ pôdy, ktorý odobral èistiarenský kal alebo dnové sedimenty, vyplní a podpíše potvrdenie o dodávke a aplikácii èistiarenského kalu alebo dnových
sedimentov pod¾a prílohy è. 8 zákona a doruèí ho producentovi èistiarenského kalu alebo dnových sedimentov bezodkladne po aplikácii dohodnutého množstva
èistiarenského kalu alebo dnových sedimentov pod¾a
schváleného projektu.
(2) Potvrdenie o dodávke a aplikácii èistiarenského
kalu alebo dnových sedimentov vyplnené v obidvoch
èastiach zašle producent èistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do siedmich dní po jeho doruèení Výskumnému ústavu vodného hospodárstva,
Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu po¾nohospodárskemu a Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, ak èistiarenský kal alebo dnové
sedimenty boli aplikované do po¾nohospodárskej pôdy,

) § 53 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
) § 10 ods. 1 zákona è. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona è. 555/2004 Z. z.
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§3
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Zsolt Simon v. r.

Zbierka zákonov è. 708/2004

Èiastka 295

Strana 6837

708
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 10. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska è. 613/2003 Z. z., ktorým sa
ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, èlenenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto
predkladania niektorých ohlasovaných skutoèností pod¾a § 8 Devízového zákona

Národná banka Slovenska pod¾a § 8 ods. 8 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z.
Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona
è. 602/2003 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Opatrenie
Národnej
banky
Slovenska
è. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra,
rozsah, obsah, èlenenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných
skutoèností pod¾a § 8 Devízového zákona sa mení a dopåòa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „jeden milión“ nahrádzajú slovami „desa• miliónov“.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
3. Príloha è. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
4. V prílohe è. 3 prvej èasti sa v texte pod názvom hlásenia slová „jeden milión“ nahrádzajú slovami „desa•
miliónov“.
Èl. II
Toto opatrenie nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Marián Jusko v. r.
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Príloha
k opatreniu è. 708/2004 Z. z.
VZOR
Príloha č. 1 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

OHP (NBS) 1-99

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

IČO / rodné číslo vykazujúcej jednotky
Hlásenie sa vzťahuje na tuzemca alebo organizačnú zložku cudzozemca v tuzemsku (ďalej len
„vykazujúca jednotka").
Predkladá sa
a) pri platbe voči cudzozemcovi alebo tuzemcovi v zahraničí banke alebo pobočke zahraničnej
banky (ďalej len „banka") s príkazom na prevod peňažných prostriedkov,

OKEČ

b) pri inkase od cudzozemca alebo tuzemca v zahraničí banke do 15 dní od pripísania
peňažných prostriedkov na účet.

Okres

Hlásenie o inkasách a platbách týkajúcich sa priamych investícií, finančných úverov
a tuzemských cenných papierov
Zostavil – názov spracovateľskej jednotky a meno:

Názov vykazujúcej
jednotky:
Ulica:

Telefón:
PSČ:

Obec:

Fax:

Okres:

E-mail:
Odtlačok pečiatky:

Štatutárny orgán:
Telefón:

Ohlasuje sa vykazujúcou jednotkou (označí sa X):
Priama investícia (vznik a zmena podielu na základnom imaní) – vypĺňa sa časť A a C
a) v zahraničí

b) v tuzemsku

Finančný úver majúci charakter priamej investície – vypĺňa sa časť A a C
a) poskytnutý

b) prijatý

Finančný úver (okrem finančného úveru majúceho charakter priamej investície) – vypĺňa sa časť A a C
a) poskytnutý

b) prijatý

Tuzemské cenné papiere (akcie), ktorých emitentom je iný tuzemec ako vykazujúca jednotka – vypĺňa sa časť A, B a C
a) kúpa od cudzozemca

b) predaj cudzozemcovi

Časť A:

Cudzozemec / tuzemec v zahraničí

1.

Obchodné meno / meno a priezvisko:

2.

Kód krajiny:

Časť B:

Kúpa a predaj tuzemských cenných papierov (akcií) cudzozemcovi, ktorých emitentom je iný tuzemec ako vykazujúca
jednotka

3.

IČO:

4. Obchodné meno emitenta:

5.

Ulica:

6. PSČ:

8.

Počet kusov akcií:

9. Kúpna cena za akciu v Sk:

7. Obec:

10.

Podiel na základnom imaní emitenta (v %) po realizácii obchodu:

11.

Celková hodnota kúpy / predaja CP v Sk:

Časť C:
13.

Inkasá a platby
v tis. Sk:
Hodnota platby v jedn. cudzej meny:

17. Dátum platby:

v tis. Sk:

18.
19.

14. Dátum inkasa:

Hodnota inkasa v jedn. cudzej meny:

15.
16.

12. z toho doteraz uhradené:

Kód meny:

20. Kód krajiny:

Banka (kód):
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov:
Telefón / fax:
Dátum odoslania:
Hlásenie doručené banke sa po kontrole podľa § 11 a 12 zákona doručuje
Národnej banke Slovenska do piatich dní po jeho predložení banke.

21. Platobný titul:

Odtlačok pečiatky:
Podpis osoby zodpovednej za správnosť údajov:
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Metodika na vypracúvanie Hlásenia o inkasách a platbách týkajúcich sa priamych investícií,
finančných úverov a tuzemských cenných papierov

IČO/rodné číslo vykazujúcej jednotky – pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa
uvádza identifikačné číslo organizácie, pri fyzickej osobe sa uvádza rodné číslo.
OKEČ – uvádza sa kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností. Vypĺňa sa pri právnickej osobe
2
a fyzickej osobe – podnikateľovi podľa osobitného predpisu. )

Okres – uvádza sa číselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka. Vypĺňa
3
sa podľa osobitného predpisu. )
Názov vykazujúcej jednotky – pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa uvádza presný
názov, sídlo, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
telefón, pri fyzickej osobe sa uvádza meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefón.

Názov spracovate ľskej jednotky – presný názov, meno, telefón, fax. Spracovateľskou jednotkou sa
rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vykazujúcou jednotkou vyplniť hlásenie.

Časť A:
r. 1
r. 2

Časť B:
r. 3 – 7
r. 8, 9

r. 10
r. 11
r. 12
Časť C:
r. 13, 14, 16, 17
r. 15, 18
r. 19
r. 20
r. 21

Pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa uvádza obchodné meno, pri fyzickej osobe sa
uvádza meno a priezvisko cudzozemca alebo tuzemca v zahraničí.
Kódom krajiny sa rozumie číselník kódov krajín podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedenej
v prílohe č. 9 prvej časti. Použije sa dvojmiestny alfabetický kód.

Vyplnia sa údaje o emitentovi.
Uvádzajú sa údaje o kúpe tuzemských cenných papierov majetkovej povahy (akcií) od cudzozemca alebo
o predaji tuzemských cenných papierov majetkovej povahy (akcií) cudzozemcovi, pričom emitentom
týchto cenných papierov je iný tuzemec ako vykazujúca jednotka.
Uvádza sa percentuálny podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní emitenta.
CP sa rozumie cenný papier. Uvádza sa údaj podľa kúpnej zmluvy.
Uvádza sa hodnota skutočne uhradenej sumy ku dňu hlásenia.

Uvádza sa hodnota oznamovaného inkasa alebo platby a dátum ich uskutočnenia.
Uvádza sa prepočet oznamovaného inkasa alebo platby v tisícoch slovenských korún, ktorý sa určuje
kurzom platným v deň realizácie platby alebo pripísania inkasa.
Kódom meny sa rozumie číselník kódov peňažných mien podľa medzinárodnej normy ISO 4217 uvedenej
v prílohe č. 9 druhej časti. Použije sa trojmiestny alfabetický kód.
Kódom krajiny sa rozumie číselník kódov krajín podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedenej
v prílohe č. 9 prvej časti. Použije sa dvojmiestny alfabetický kód.
4

Uvádza sa platobný titul podľa osobitného predpisu. )

Použité skratky:
jedn. – jednotky
tis. – tisíc
Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každú platbu a inkaso samostatne.
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OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 24 ods. 8 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických
látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov
výnos z 28. októbra 2004 è. 3/2004, ktorým sa dopåòa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 è. 2/2002 na vykonanie zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických
prípravkoch (oznámenie è. 384/2002 Z. z.).
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o utajení identity chemickej látky obsiahnutej v chemickom prípravku. Podnikate¾ alebo osoba, ktorá je zodpovedná za uvedenie takého chemického prípravku na trh, môže oznaèi• niektoré
údaje o urèitých chemických látkach za utajované. Ïalej sa podrobnejšie ustanovuje systém, ktorý umožní podnikate¾ovi požadova• utajenie informácií o chemických látkach obsiahnutých v chemickom prípravku.
Týmto výnosom sa do právneho poriadku SR transponujú smernice:
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 týkajúca sa aproximácie zákonov, nariadení a administratívnych opatrení èlenských štátov o klasifikácii, balení a oznaèovaní nebezpeèných prí pravkov, Príloha è. VI (Ú. v. EÚ, L 200, 30. 07. 1999, s. 1 – 68).
2. Smernica Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Èeskej republiky, Estónska,
Cypru, Lotyšska, Litvy, Maïarska, Malty, Po¾ska, Slovinska a Slovenska upravujú smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a smernice Rady 77/388/EHS,
91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastiach vo¾ného pohybu tovaru, slobody poskytovania služieb, po¾nohospodárstva, dopravnej politiky a daní (Ú. v. EÚ, L 168, 1. 05. 2004, s. 35 – 67).
Výnos nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 4/2004 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.
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OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 561/2004 Z. z.
opatrenie z 8. decembra 2004 è. MF/10551/2004-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 è. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre pois•ovne, poboèky zahranièných pois•ovní, zais•ovne, poboèky zahranièných zais•ovní a Slovenskú komoru pois•ovate¾ov (oznámenie è. 693/2002 Z. z.).
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002
è. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre pois•ovne, poboèky zahranièných pois•ovní, zais•ovne, poboèky zahranièných zais•ovní a Slovenskú kanceláriu pois•ovate¾ov.
Opatrenie nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.
Opatrenie bude uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 15/2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.



















   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




