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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 21. ja nu ára 2004,

kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o po plat koch za vy ko ná va nie ve te ri nár nych in špek cií
a ve te ri nár nych kon trol

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a  § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na  č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú  pod -
mien ky vy dá va nia  ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na
vy ko na nie § 3 ods. 2 a § 42 ods. 1 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov
na ria ïu je:  

§ 1

(1) Tým to na ria de ním sa usta no vu jú po dro bnos ti
o po plat koch za vy ko ná va nie ve te ri nár nych in špek cií
a ve te ri nár nych kon trol (ïa lej len „po plat ky“) or gán mi
štát nej sprá vy vo ve te ri nár nej oblasti1) (ïa lej len „or gá -
ny ve te ri nár nej sprá vy“).

(2) Toto na ria de nie sa ne vz�a hu je na vy be ra nie po -
plat kov za zdo lá va nie epi zo o tic kých  a en zo o tic kých
cho rôb zvie rat pod ¾a oso bit né ho pred pi su.2)

§ 2

(1) Or gá ny ve te ri nár nej sprá vy vy be ra jú po plat ky na
úhra du vý dav kov za vy ko ná va nie ve te ri nár nych in -
špek cií a ve te ri nár nych  kon trol (ïa lej len „vý dav ky“)
a) pro duk tov ži vo číš ne ho pô vo du uve de ných v prí lo he

č.1 vrá ta ne ve te ri nár nych in špek cií a ve te ri nár nych
kon trol na za bez pe če nie ži vo číš nej pro duk cie na bi -
tún koch  v sú la de s po žia dav ka mi oso bit né ho pred -
pi su,3)

b) ži vých zvie rat a pro duk tov ži vo číš ne ho pô vo du uve -
de ných v prí lo he č. 2 v sú la de s po žia dav ka mi pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,4)

c) ži vých zvie rat uve de ných v prí lo he č. 3  v sú la de s po -
žia dav ka mi usta no ve ný mi v tej to prí lo he.

(2) Po plat ky v sú la de so zá sa da mi uve de ný mi v prí lo -
hách č. 1 až 3 usta no ví sa dzob ník po plat kov za vy ko ná -
va nie ve te ri nár nych kon trol a ve te ri nár nych in špek cií
(ïa lej len „sa dzob ník“) vy da ný pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.5)

(3) Pri usta no ve ní po plat kov v Sk v sa dzob ní ku pod ¾a
od se ku 2 sa po u ži je  pre vo do vý kurz EUR zve rej ňo va ný
kaž do roč ne v  pr vom pra cov nom dni v me sia ci sep tem -
ber v Úrad nom ves tní ku Eu róp skych spo lo čen stiev
v sé rii C. Ten to kurz sa uplat ňu je od 1. ja nu ára na sle -
du jú ce ho roka.

(4) Po plat ky pod ¾a prí lo hy č. 1 časti A, časti C bodu I,
prí lo hy č. 2 a prí lo hy č. 3 časti A sú ve de né na samo stat -
nom príj mo vom účte štát ne ho roz po čtu prí sluš nej re -
gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy vy ko ná va -
jú cej ve te ri nár ne in špek cie a ve te ri nár ne kon tro ly
a po plat ky pod ¾a  prí lo hy č. 1 časti B, časti C bodu II
a  prí lo hy č. 3 časti B sú ve de né na samo stat nom príj -
mo vom účte Štát nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy
Slo ven skej re pub li ky.

(5) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va Slo ven -
skej re pub li ky ïa lej ve die na samo stat nom príj mo vom
účte fi nanč né pros tried ky, kto ré tvo ria roz diel me dzi
vy bra ný mi po plat ka mi a sku toč ne vy na lo že ný mi vý -
dav ka mi; v sume ve de ných fi nanč ných pros tried kov sa
po sil ní ve te ri nár na čin nos� s cie¾om účin nejšie re a go -
va� na vý skyt exo tic kej cho ro by pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.6)

§ 3

Vý dav ky na vy ko ná va nie ve te ri nár nych in špek cií
a ve te ri nár nych kon trol, na kto ré sa ne vz�a hu je vy be -
ra nie po plat kov pod ¾a  § 2, sa fi nan cu jú zo štát ne ho
roz po čtu.7)

§ 4

(1) Po plat ky  pod ¾a  § 2 sa usta no vu jú na úhra du vý -
dav kov, kto ré vzni ka jú prí sluš ným or gá nom ve te ri nár -
nej sprá vy pri vy ko ná va ní ve te ri nár nych in špek cií a ve -
te ri nár nych kon trol v sú vis los ti s 

a) vý dav ka mi na mzdy a ná klad mi na od vo dy po ist né ho 
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1) § 4 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne  nie ktorých  zá ko nov v zne ní ne skor ších pre pi sov.
2) § 41 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 315/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po žia dav ky na ochra nu zvie rat  v čase ich za bí ja nia ale bo 

usmr co va nia v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 497/2003 Z. z. 
4) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 320/2003 Z. z. o mo ni to ro va ní ur či tých lá tok a ich re zí duí v ži vých zvie ra tách a v pro duk toch ži -

vo číš ne ho pô vo du v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 483/2003 Z. z.
5) § 42 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) § 10 ods. 10 zá ko na Ná rod nej  rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7) Zá kon Ná rod nej  rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



do po ist ných fon dov a prí spev ku na po is te nie v ne za -
mest na nos ti,8)

b) vý dav ka mi, kto rý mi sú vý dav ky na to va ry a služ by
pod ¾a oso bit né ho predpisu7) vrá ta ne vý dav kov na
ško le nia in špek to rov na vy ko ná va nie ve te ri nár nych
in špek cií a ve te ri nár nych kon trol uve de ných  v § 2.

(2) Pria ma ale bo ne pria ma refundácia9) po plat kov
usta no ve ných v tom to na ria de ní je za ká za ná. Vy be -
ranie po plat kov v inej ako štan dard nej sume v sú la de
s prí lo ha mi č. 1 až 3 sa ne po va žu je pri po su dzo va ní jed -
not li vých prí pa dov za ne pria mu re fun dá ciu.

(3) Or gán ve te ri nár nej sprá vy môže vy be ra� po plat ky, 
kto ré pre kra ču jú sumu usta no ve nú v prí lo hách č. 1 až
3, ak je táto suma usta no ve ná sa dzob ní kom pod ¾a § 2
ods. 2 a ak cel ko vá suma tých to po plat kov ne pre vy šu je
sku toč né vý dav ky.

§ 5

(1) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) v sú čin nos ti s Mi nis -
ter stvom fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pra vi del ne
ozna mu je Eu róp skej ko mi sii
a) úda je o pre roz de le ní  a po u ži tí po plat kov pod ¾a § 2

vrá ta ne odô vod ne nia spô so bu vý po čtu po plat kov,

b) pre vo do vý kurz pri ja tý kaž do roč ne pod ¾a § 2 ods. 3,
c) mies to ale bo mies ta, kde sa po plat ky pod ¾a § 2 vy be -

ra jú, spo lu s vy svet le ním, ak je pot reb né.

(2) Od bor ní ci Eu róp skej ko mi sie môžu v spo lu prá ci
s prí sluš ný mi or gán mi štát nej sprá vy vy ko ná va� kon tro -
lu na mies te na úče ly ove re nia uplat ňo va nia práv ne ho
aktu Eu róp skych spo lo čen stiev uve de né ho v prí lo he č. 4.

(3) Ak or gá ny ve te ri nár nej sprá vy po va žu jú vy ko ná -
va nie ve te ri nár nych kon trol a ve te ri nár nych in špek cií
v inom člen skom štá te za ne dos ta toč né a ak po plat ky
vy be ra né pod ¾a práv ne ho aktu Eu róp skych spo lo čen -
stiev uve de né ho v prí lo he č. 4 v inom člen skom štá te
ne po krý va jú vý dav ky na tie to ve te ri nár ne kon tro ly
a ve te ri nár ne in špek cie ale bo ich po krý va jú len  nedo -
statočne, po stu pu jú pod ¾a oso bit né ho pred pi su.10) 

§ 6

Tým to na ria de ním sa trans po nu je práv ny akt Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de ný v prí lo he č. 4.

§ 7

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� dňom na do bud -
nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li -
ky k Eu róp skej únii.

v z. Pál Csáky v. r.

Čiastka 33 Zbierka zákonov č. 71/2004 Strana 807

8) § 3 ods. 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
9) § 19 zá ko na č. 473/2003 Z. z. o Pô do hos po dár skej pla tob nej agen tú re, o pod po re pod ni ka nia v pô do hos po dár stve a o zme ne a do pl ne ní

nie ktorých zá ko nov.
10) § 10 a 11 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 274/2003 Z. z. o vzá jom nej spo lu prá ci me dzi  or gán mi  ve te ri nár nej sprá vy, or gán mi

štát nej sprá vy v zo o tech nic kej ob las ti a or gán mi člen ských štá tov a o spo lu prá ci me dzi nimi a Eu róp skou ko mi siou pri za bez pe čo va ní
správ ne ho po u ži tia práv nych pred pi sov vo ve te ri nár nej a zo o tech nic kej ob las ti.



Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 71/2004 Z. z.

ZÁSADY NA URČENIE POPLATKOV ZA PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

ČASŤ  A

Zá sa dy na ur če nie po plat kov za mäso, na kto ré sa vz�a hu jú oso bit né predpisy1)

Po plat ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. a) za mäso, na kto ré sa vz�a hu jú oso bit né pred pi sy,1) sa ustanovujú v sú la de s § 4
ods. 1 tak to: 

I. Pre hliad ky pri za bí ja ní zvie rat a zís ka va ní mä sa

Bez dotk nu tia usta no ve ní bodov IV a V or gá ny ve te ri nár nej sprá vy vy be ra jú po plat ky za pre hliad ky vz�a hu jú ce sa
na za bí ja nie zvie rat a zís ka va nie mäsa v na sle du jú cej štan dard nej výš ke:
a) ho vä dzie a te ¾a cie mäso:

1. dos pe lý ho vä dzí do by tok: 4,5 EUR za zvie ra,
2. mla dý ho vä dzí do by tok: 2,5 EUR za zvie ra,

b) ne pár no ko pyt ní ky/ko ňo vi té: 4,4 EUR za zvie ra,
c) brav čo vé mäso: zvie ra tá s hmot nos �ou tela 

1. me nej ako 25 kg: 0,5 EUR za zvie ra,
2. rov nou 25 kg a vyš šou ako 25 kg: 1,30 EUR za zvie ra,

d) mäso oviec a kôz: zvie ra tá s hmot nos �ou tela 
1. me nej ako 12 kg: 0,175 EUR za zvie ra,
2. me dzi 12 kg a 18 kg: 0,35 EUR za zvie ra,
3. viac ako 18 kg: 0,5 EUR za zvie ra,

e) hy di no vé mäso bez roz die lu me dzi ka te gó ria mi hy di ny: 0,03 EUR za kus,
f) krá li čie mäso a zve ri na z ma lej per na tej ale bo srst na tej zve ri:

1. krá li ky a malá per na tá zver a malá srst na tá zver: po pla tok v štan dardnej výš ke je usta no ve ný v pís me ne e),
2. na sle du jú ce su cho zem ské ci cav ce:

2.1. di via čia zver: po plat ky usta no ve né v pís me ne c) sa zvy šu jú, ak ne po sta ču jú na po kry tie vý dav kov na tri chi -
nos ko pic ké vy šet re nie usta no ve né oso bit ným pred pi som,2)

2.2. pre žú vav ce: po plat ky usta no ve né v pís me ne d).

II. Ve te ri nár ne kon tro ly a ve te ri nár ne in špek cie pri roz rá ba ní mäsa

1. Vý dav ky spo je né s ope rá cia mi pri roz rá ba ní mäsa pod ¾a oso bit ných predpisov3) sa uhrá dza jú po plat kom v štan -
dard nej výš ke pri da ním štan dard nej sumy 3,0 EUR za kaž dú tonu mäsa, kto ré pri chá dza do roz ráb kar ne. Táto
suma sa pri po čí ta k sume uve de nej v bode I.

2. Ak sa ope rá cie pri roz rá ba ní vy ko ná va jú v tej is tej pre vádz kar ni, kde sa mäso zís ka va, po pla tok uve de ný v bode 1
sa zní ži o 55 %.

III. Ve te ri nár ne kon tro ly a ve te ri nár ne in špek cie pri skla do va ní mäsa

Or gá ny ve te ri nár nej sprá vy vy be ra jú po plat ky, kto ré zod po ve da jú sku toč ným vý dav kom pot reb ným na vy ko na nie
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1) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 281/2003 Z. z. o po žia dav kách v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí pri pro duk cii a uvá dza ní čer stvé -
ho mä sa  na trh v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 490/2003 Z. z.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 282/2003 Z. z. o po žia dav kách v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí pri pro duk cii a uvá dza ní čer stvé -
ho hy di no vé ho mäsa na trh.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 300/2003 Z. z. o po žia dav kách na zdra vie zvie rat a o po žia dav kách v zá uj me ochra ny zdra via
¾udí pri pro duk cii krá li čie ho mäsa a zve ri ny zo zve ri z far mo vých cho vov a pri ich  uvá dza ní na trh v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky č. 501/2003 Z. z.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 311/2003 Z. z. o po žia dav kách na ochra nu zdra via zvie rat a o po žia dav kách v zá uj me ochra ny
zdra via ¾udí pri usmr co va ní vo¾ ne ži jú cej zve ri a  uvá dza ní zve ri ny z tej to zve ri na trh v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 496/2003 Z. z.

2) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 311/2003 Z. z. v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 496/2003 Z. z.
3) Na prí klad § 3 ods. 3 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 281/2003 Z. z. v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky

č. 490/2003 Z. z.,  § 3 ods.1 písm. b) na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 282/2003 Z. z. 



ve te ri nár nej kon tro ly ale bo ve te ri nár nej in špek cie mäsa, kto ré je skla do va né pod ¾a oso bit ných pred pi sov,4) vrá ta ne
in ter venč ne na kú pe né ho mäsa a viac krát krát ko do bo me dzi skla do va né ho mäsa.

IV. Zvý še nie po plat kov

1. Na úhra du zvý še ných vý dav kov mož no pre jed not li vé pre vádz kar ne zvý ši� štan dard nú výš ku po plat kov usta no ve -
ných v bo doch I a II. Ok rem pod mie nok usta no ve ných v bode V bode 1 písm. a) mu sia pre vádz kar ne spl ni� nie ktorú 
z na sle du jú cich pod mie nok, a to ma� 

a) vyš šie vý dav ky na ve te ri nár ne in špek cie spô so be né naj mä tým, že zvie ra tá na za bi tie nie sú uni form né z h¾a di s -
ka veku, ve¾ ko sti, hmot nos ti a zdra vot né ho sta vu,

b) dlh šie ča ka cie doby a iné ne pro duk tív ne doby in špekč né ho per so ná lu pre  ne pri me ra né plá no va nie do dá vok
zvie rat pre vádz kar ňou ale bo pre tech nické ne dos tatky ale bo po ruchy,

c) čas té zdr ža nia v pro ce se za bí ja nia, na prí klad v dô sled ku ne dos tat ku za mest nan cov,  a z toh to dô vo du ne dos ta -
toč nú za mest na nos� in špekč né ho per so ná lu,

d) vyš šie vý dav ky spô so be né oso bit ným ča som ces to va nia,

e) dlh šie tr va nie in špek cií pre časté zmeny ob do bí ur če ných na za bí ja nie počas   kon tro ly in špekč né ho per so ná lu,

f) čas té pre ru šo va nie pro ce su za bí ja nia na spl ne nie po žia da viek na čis te nie a dez in fek ciu,

g) pre hliad ky zvie rat, kto ré sa za bí ja jú mimo bež ných ho dín za bí ja nia na po žia da nie  vlast ní ka. 

2. Ob jem na vŕ še nia štan dard ných vý šok po plat kov zá vi sí od vý dav kov, kto ré majú by� po plat ka mi uhra de né.

V. Zní že nie po plat kov pod ¾a bo dov I a II

1. Na zá kla de pod stat ných roz die lov ži vot ných a mzdo vých ná kla dov v Slo ven skej re pub li ke, štruk tú ry pre vádz kar ní
a vz�a hov me dzi súk rom ný mi ve te ri nár ny mi le kár mi a ve te ri nár ny mi in špek tor mi, kto ré sa vý raz ne od li šu jú od
prie me ru Eu róp ske ho spo lo čen stva, kto rý je zá kla dom na vý po čet štan dard nej výš ky po plat kov uve de ných v bo -
doch I a II, mož no po plat ky vý ni moč ne zní ži� do výš ky sku toč ných vý dav kov

a) vše obec ne v sa dzob ní ku vy da nom pod ¾a oso bit né ho predpisu5) pre všet ky pre vádz kar ne v Slo ven skej re pub li ke, 
ak sú pod stat né roz die ly v ži vot ných a mzdo vých ná kla doch, 

b) pre jed not li vé pre vádz kar ne, ak sú spl ne né na sle du jú ce pod mien ky:

1. mi ni mál ny den ný po čet za bí ja nia umož ňu je vo pred na plá no va� roz mies tne nie in špekč né ho per so ná lu, 

2. po čet za bi tých zvie rat sa ne me ní, pretože do dáv ky zvie rat mož no vo pred na plá no va�, čím sa umož ňu je ra cio -
nál ne vy u ži tie in špekč né ho per so ná lu,

3. prís na or ga ni zá cia a plá no va nie v pre vádz kar ni spo lu s ve¾ kou rých lo s�ou za bí ja nia  umož ňu jú op ti mál ne vy -
u ži tie in špekč né ho per so ná lu,

4. ne vy sky tu jú sa ča ka cie ale bo inak ne pro duk tív ne doby in špekč né ho per so ná lu,

5. zvie ra tá na za bi tie sú, po kia¾ je to mož né, uni form né ve kom, ve¾ ko s�ou, hmot nos �ou a zdra vot ným sta -
vom.

2. Uplat ne nie vý ni miek uve de ných v bode 1 písm. a) a b) ne mô že ma� v žiad nom prí pa de za ná sle dok zní že nie po plat -
kov uve de ných v bode I a bode II bode 1 o viac ako 55 %.

VI. Mies ta vy be ra nia po plat kov pod ¾a bo dov I až III

1. Po plat ky uve de né v bo doch I až III or gá ny ve te ri nár nej sprá vy vy be ra jú, ak je to vhod né, na bi tún ku, v roz ráb kar ni
ale bo v skla de. Po plat ky uhrá dza pre vádz ko va te¾ ale bo ma ji te¾ pre vádz kar ne, kde sa vy ko ná va jú ope rá cie; ten 
môže pre nies� po pla tok vy bra tý za jed not li vú ope rá ciu na fy zic kú oso bu ale bo práv nic kú oso bu, v pro spech kto rej
sa ope rá cia vy ko ná va. Ak sa pre hliad ka ži vej hy di ny vy ko ná va na far me jej pô vo du v sú la de s oso bit ným pred pi -
som,6) môže sa po pla tok do výš ky 20 % štan dard nej sadz by usta no ve nej v bode I písm. e) vy be ra� na far me pô vo du
hy di ny.

2. Ak ide o pre vádz kar ne, kto ré vy ko ná va jú viac ako jed nu ope rá ciu, ale bo o pro dukč ný re �a zec, kto rý za hŕ ňa viac
ako jed nu ope rá ciu, môžu or gá ny ve te ri nár nej sprá vy na jed nom mies te vy be ra� cel ko vý zdru že ný po pla tok, kto rý
sú čas ne za hŕ ňa rôz ne po plat ky.

3. Ak sa po plat kom, kto rý sa vy be rá na bi tún ku, uhra dia ná kla dy uve de né v bode 1, or gá ny ve te ri nár nej sprá vy ne vy -
be ra jú v roz ráb ka rňach ale bo skla doch žiad ne ïal šie po plat ky.
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4) Na prí klad § 3 ods. 5 a 6 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 281/2003 Z. z. v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 490/2003 Z. z.,  § 3 ods. 4 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 282/2003 Z. z. 

5) § 42 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 282/2003 Z. z.



ČASŤ  B

Zá sa dy na ur če nie po plat kov, kto ré sa vz�a hu jú na mäso do vá ža né v sú la de
 s oso bit ný mi predpismi7)

1. Po pla tok pod ¾a § 2 ods. 1 písm. a) sa vy be rá v štan dard nej výš ke 5 EUR za tonu mäsa s kos �ou, pri čom mi ni mál ny
po pla tok za zá siel ku je 30 EUR. Vo vý ni moč ných prí pa doch môže Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va Slo ven -
skej re pub li ky ten to po pla tok zvý ši� tak, aby boli uhra de né sku toč né vý dav ky.

2. Ak sú pri ja té roz hod nu tia pod ¾a oso bit né ho predpisu8) a v sú la de s po stu pom pod ¾a oso bit né ho pred pi su,8) po pla -
tok uve de ný v bode 1 sa upra ví s pri hliad nu tím na do hod nu té  zní že nie frek ven cie ve te ri nár nych kon trol a ve te ri -
nár nych in špek cií. 

3. Po pla tok uve de ný v bode 1 uhrá dza do voz ca ale bo jeho col ný de kla rant a vy be rá sa na po hra nič nom col nom úra de, 
kto ré mu je územ ne prí sluš ná hra nič ná in špekč ná sta ni ca, ale bo pria mo na hra nič nej in špekč nej sta ni ci.

4. Ak ide o po plat ky pod ¾a tej to čas ti, Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va Slo ven skej re pub li ky po stu pu je pod ¾a
§ 2 ods. 5. 

ČASŤ  C

Zá sa dy na ur če nie po plat kov za pro duk ty ry bo lo vu, na kto ré sa vz�a hu je
 oso bit ný predpis9)

I. Pre pro duk ty ry bo lo vu, na kto ré sa vz�a hu jú po žia dav ky na pro duk ciu a uvá dza nie na trh usta no ve né v oso bit nom
pred pi se,10) sa po pla tok pod ¾a § 2 ods. 1 písm. a) usta no vu je v sú la de s § 4 ods. 1 tak to:
1. or gá ny ve te ri nár nej sprá vy vy be ra jú po plat ky za ve te ri nár ne kon tro ly a ve te ri nár ne in špek cie vy ko ná va né  po -

d¾a oso bit né ho pred pi su,11)
2. po pla tok uve de ný v bode 1 sa usta no vu je na 1 EUR a vy be rá sa za kaž dú tonu pro duk tov ry bo lo vu, kto ré vstu -

pu jú do pre vádz kar ne na úpra vu ale bo spra co va nie pro duk tov ry bo lo vu ale bo po chá dza jú z lod nej to vár ne, 
3. po plat ky uve de né v bo doch 1 a 2 mož no zní ži�, ak sa úpra va a spra co va nie vy ko ná va jú v rov na kom mies te ako

prvý pre daj ale bo spra co va nie ale bo ak sú v da nej pre vádz kar ni také pre vádz ko vé pod mien ky a zá ru ky na zá kla -
de vlast ných kon trol pre vádz kar ne, že po žia dav ky na in špekč ných za mest nan cov or gá nu ve te ri nár nej sprá vy
mož no re du ko va�; po pla tok môže by� zní že ný naj viac o 55 % z po plat ku pod ¾a bodu 2,

4. v pre vádz kar ňach, kto ré len chla dia, zmra zu jú, ba lia ale bo skla du jú pro duk ty ry bo lo vu, vy be ra jú or gá ny ve te -
ri nár nej sprá vy po plat ky, kto ré zod po ve da jú sku toč ným vý dav kom pot reb ným na vy ko na nie kon tro ly; ak sa
však po plat kom, kto rý je vy bra tý v sú la de s bod mi 1 a 2, uhra dia všet ky vý dav ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su,11)
or gán ve te ri nár nej sprá vy po plat ky pod ¾a toh to bodu ne vy be rá,

5. po plat ky pod ¾a bo dov 2 a 4 uhrá dza pre vádz ko va te¾ ale bo vlast ník pre vádz kar ne, kto rý vy ko ná va jed not li vé
ope rá cie; ten  môže pre nies� po pla tok vy bra tý za jed not li vú ope rá ciu na fy zic kú oso bu ale bo práv nic kú oso bu,
v pro spech kto rej sa ope rá cia vy ko ná va,

6. or gá ny ve te ri nár nej sprá vy kon tro lu jú,12) či boli po plat ky pod ¾a tej to čas ti prí sluš ný mi pre vádz ko va te¾ mi ale bo
vlast ník mi za pla te né; pre vádz ko va te lia ale bo vlast ní ci do stá va jú pí som né po tvr de nie ale bo iný dô kaz o jed not li -
vej ale bo sú hrnnej plat be, ale bo pla tob ný prí kaz na po plat ky, ak nie sú pro duk ty ry bo lo vu ur če né na úpra vu
ale bo spra co va nie na úze mí Slo ven skej re pub li ky, kde boli vy lo ve né, a ak sa celý po pla tok uhrá dza v pre vádz -
kar ni na spra co va nie ale bo v pre vádz kar ni na úpra vu pro duk tov ry bo lo vu.

II. Pro duk ty ry bo lo vu, na kto ré sa vz�a hu jú po žia dav ky na do voz z tre tích kra jín pod ¾a oso bit né ho predpisu13)
1. Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va Slo ven skej re pub li ky vy be rá aj prí pla tok na úhra du vý dav kov za pre -
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7) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 284/2003 Z. z. o zdra vot ných prob lé moch a prob lé moch ve te ri nár nej in špek cie pri do vo ze ho -
vä dzie ho do byt ka, oviec, kôz, oší pa ných, čer stvé ho mäsa ale bo mä so vých vý rob kov z tre tích kra jín v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej
re pub li ky č. 485/2003 Z. z. 
§ 14 až 17 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 282/2003 Z. z. 
§ 15 až 19 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 311/2003 Z. z. v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 496/2003 Z. z.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 307/2003 Z. z., kto rým sa upra vu jú po žia dav ky na zdra vie zvie rat pri vý me ne a do vo ze pro -
duk tov ži vo číš ne ho pô vo du, kto ré ne pod lie ha jú iným ve te ri nár nym po žia dav kám v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 495/2003 Z. z.

8) § 10 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 321/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú prin cí py or ga ni zá cie ve te ri nár nych kon trol pro -
duk tov vstu pu jú cich do Slo ven skej re pub li ky z tre tích kra jín. 

9) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 298/2003 Z. z. o pod mien kach v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí pri pro duk cii a uvá dza ní na trh
pro duk tov ry bo lo vu a ži vých las túr ni kov.

10) § 1 až 8 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 298/2003 Z. z.
11) Prí lo ha č. 2 čas� E body I a II na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 298/2003 Z. z.
12) § 6 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 3 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
13) § 9 až 11 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 298/2003 Z. z.



hliad ky sú vi sia ce s ty pom pla vi diel uve de ných v oso bit nom predpise13) a so spô so bom vy klád ky, pri čom mi ni -
mál ny po pla tok je 1 EUR za vy lo že nú tonu.

2. Pre všet ky ry bie pro duk ty, kto ré mu sia pre js� hra nič nou in špekč nou sta ni cou, je usta no ve ný po pla tok pod ¾a
§ 2 ods. 1 písm. a) a v sú la de s § 4 ods. 1 v mi ni mál nej výš ke 5 EUR za tonu, pri čom mi ni mál ny po pla tok je 30
EUR za zá siel ku. Pri zá siel kach nad 100 ton sa štan dard ný po pla tok 5 EUR zní ži na
a) 1,5 EUR za kaž dú ïal šiu tonu ry bích pro duk tov, kto ré ne pre šli iným pred spra co va ním ako od strá ne ním

čriev, 
b) 2,5 EUR za kaž dú ïal šiu tonu ostat ných ry bích pro duk tov.

3. Ak sú pri ja té roz hod nu tia pod ¾a oso bit né ho pred pi su,8) sumy uve de né v bode 2 sa upra via v sú la de s po stu pom
pod ¾a oso bit né ho predpisu8) a s pri hliad nu tím na do hod nu té zní že nie frek ven cie ve te ri nár nych kon trol a ve te ri -
nár nych in špek cií.

4. Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va Slo ven skej re pub li ky môže zvý ši� po plat ky usta no ve né v bode 2 až do
výš ky sku toč ných vý dav kov.

5. Po pla tok usta no ve ný v bode 2 uhrá dza do voz ca ale bo jeho col ný de kla rant a vy be rá sa na po hra nič nom col nom
úra de, kto ré mu je územ ne prí sluš ná hra nič ná in špekč ná sta ni ca, ale bo pria mo na hra nič nej in špekč nej sta ni ci.
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Prí lo ha č. 2
k nariadeniu vlády č. 71/2004 Z. z.

ZÁ SA DY NA UR ČE NIE PO PLAT KOV ZA ŽIVÉ ZVIE RA TÁ A PRO DUK TY ŽI VO ČÍŠ NE HO PÔ VO DU
 POD ¼A OSO BIT NÉ HO PRED PI SU1)

1. Po pla tok za živé zvie ra tá a pro duk ty ži vo číš ne ho pô vo du pod ¾a § 2 ods. 1 písm. b) sa usta no vu je tak to:
a) za živé zvie ra tá na za bi tie a mäso, na kto ré sa vz�a hu je prí lo ha č. 1 čas� A: 1,35 EUR za tonu mäsa ja toč ných

zvie rat,
b) za pro duk ty vod né ho hos po dár stva, na kto ré sa vz�a hu je prí lo ha č. 1 čas� C: 0,1 EUR za tonu pro duk tov uvá -

dza ných na trh,
c) za mlie ko a mlieč ne vý rob ky: 0,02 EUR za 1 000 lit rov su ro vé ho mlie ka,
d) za va ječ né pro duk ty: po pla tok zod po ve da jú ci sku toč ným vý dav kom,
e) za med: or gán ve te ri nár nej sprá vy môže vy be ra� po pla tok, kto rý uhra dí sku toč né vý dav ky.

2. Po mer ná čas� po plat ku uve de né ho v bode 1 sa vy be rá na kaž dom stup ni pro dukč né ho re �az ca vrá ta ne cho vu, a to
ak ide o po pla tok usta no ve ný
a) v bode 1 písm. a), po lo vi ca po plat ku sa vy be rá na far me, od kia¾ zvie ra tá po chá dza jú, a po lo vi ca po plat ku sa vy -

be rá na bi tún ku; ak ide o zve ri nu z vo¾ ne ži jú cej zve ri, po pla tok sa vy be rá v pre vádz kar ni na spra co va nie zve ri -
ny,

b) v bode 1 písm. b), po pla tok sa vy be rá na far me, od kia¾ pro duk ty ry bo lo vu po chá dza jú; ak sú ur če né na úpra vu
ale bo spra co va nie, po lo vi ca po plat ku sa vy be rá na far me, od kia¾ zvie ra tá po chá dza jú, a po lo vi ca po plat ku sa vy -
be rá v pre vádz kar ni na spra co va nie ale bo úpra vu pro duk tov vod né ho hos po dár stva,

c) v bode 1 písm. c), po lo vi ca po plat ku sa vy be rá na far me, od kia¾ su ro vé mlie ko po chá dza, a po lo vi ca po plat ku sa
vy be rá v zber nej pre vádz kar ni,

d) v bode 1 písm. d), po lo vi ca po plat ku sa vy be rá na far me nos níc a po lo vi ca po plat ku sa vy be rá v trie diar ni a ba -
liar ni va jec,

e) v bode 1 písm. e), po pla tok sa vy be rá od práv nic kej oso by ale bo od fy zic kej oso by opráv ne nej na pod ni ka nie, kto -
rá uvá dza med na trh.

3. Po pla tok usta no ve ný v bode 1 uhrá dza pre vádz ko va te¾ ale bo vlast ník pre vádz kar ne ale bo pre vádz kar ní, kto rý
môže pre nies� vy bra ný po pla tok na fy zic kú oso bu ale bo práv nic kú oso bu, v pro spech kto rej sa ope rá cia usku toč -
ni la.

Strana 812 Zbierka zákonov č. 71/2004 Čiastka 33

1) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 320/2003 Z. z. o mo ni to ro va ní ur či tých lá tok a ich re zí duí v ži vých zvie ra tách a v pro duk toch 
ži vo číš ne ho pô vo du v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 483/2003 Z. z.



Prí lo ha č. 3
k nariadeniu vlády č. 71/2004 Z. z.

ZÁ SA DY NA UR ČE NIE PO PLAT KOV ZA ŽIVÉ ZVIE RA TÁ

ČASŤ  A

Živé zvie ra tá a pro duk ty ži vo číš ne ho pô vo du ur če né na vý me ny s člen ský mi štát mi, 
na kto ré sa vz�a hu je oso bit ný pred pis1) 

1. Po pla tok sa vy be rá na úhra du vý dav kov v mies te pô vo du pri výmenách2) zvie rat a pro duk tov ži vo číš ne ho pô vo du
s člen ský mi štát mi, na kto ré sa vz�a hu je oso bit ný pred pis.1)

2. Uplat ne nie a výš ka po plat ku, po dro bné pra vid lá ich ap li ká cie vrá ta ne osôb zod po ved ných za pla te nie a aké ko¾ vek
vý nim ky sa sta no via v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp ske ho spo lo čen stva.

ČASŤ  B

Živé zvie ra tá ur če né na do voz, na kto ré sa vz�a hu je oso bit ný pred pis3)

1. Po pla tok pod ¾a § 2 ods. 1 písm. c) je usta no ve ný tak to:
a) ak ide o dru hy zvie rat uve de ných v prí lo he  č. 1 čas ti A, v štan dard nej výš ke  5 EUR za tonu ži vej hmot nos ti, pri -

čom mi ni mum je 30 EUR za zá siel ku,
b) ak ide o ostat né dru hy zvie rat, v sku toč ných vý dav koch na pre hliad ku vy jad re ných na do ve ze né zvie ra ale bo na

do ve ze nú tonu, mi ni mál ne však vo výš ke 30 EUR za zá siel ku. Táto mi ni mál na sadz ba za zá siel ku ne pla tí pre do -
voz dru hov uve de ných v oso bit nom pred pi se.4) 

2. Po plat ky pod ¾a bodu 1 môže prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy na zá kla de vý nim ky zvý ši� na úro veň sku toč ných
vý dav kov. 

3. Po pla tok usta no ve ný v bo doch 1 a 2 uhrá dza do voz ca ale bo jeho col ný de kla rant a vy be rá sa na po hra nič nom col -
nom úra de, kto ré mu je územ ne prí sluš ná hra nič ná in špekč ná sta ni ca, ale bo pria mo na hra nič nej in špekč nej sta -
ni ci.

4. Na žia dos� prí sluš né ho or gá nu ve te ri nár nej sprá vy Eu róp skej ko mi sie spre vá dza nú ne vy hnut nou sprie vod nou
do ku men tá ciou a v sú la de s po stu pom pod ¾a oso bit né ho predpisu4) sa na do vo zy z ur či tých tre tích kra jín môžu ap -
li ko va� niž šie po plat ky.

5. Ak ide o po plat ky pod ¾a tej to čas ti, re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va a Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá 
sprá va Slo ven skej re pub li ky po stu pu jú pod ¾a § 2 ods. 5. 
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1) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z. o ve te ri nár nej kon tro le pri vý me nách ži vých zvie rat a pro duk tov živočíšneho
pôvodu s člen ský mi štát mi v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 491/2003 Z. z.

2) § 2 písm. d) zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 301/2003 Z. z. o prin cí poch ovplyv ňu jú cich or ga ni zá ciu ve te ri nár nych kon trol zvie rat

vstu pu jú cich na úze mie Slo ven skej re pub li ky z tre tích kra jín v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 499/2003 Z. z.
4) Na ria de nie vlá dy Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o po dro bnos tiach ve te ri nár nych kon trol pri vý me nách pro duk tov ži vo číš ne ho 

pô vo du s člen ský mi štát mi v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 493/2003 Z. z.



Prí lo ha č. 4
k nariadeniu vlády č. 71/2004 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH PRÁV NYCH AKTOV

Tým to na ria de ním sa trans po nu je ten to práv ny akt Eu róp skych spo lo čen stiev:

Smer ni ca Rady 85/73/EHS z 29. ja nu ára 1985 o fi nan co va ní ve te ri nár nych in špek cií a kon trol čer stvé ho mäsa
a hy di no vé ho mäsa v zne ní 

smer ni ce Rady 88/409/EHS z 15. júna 1988,

smer ni ce Rady 93/118/ES z 22. de cem bra 1993,

smer ni ce Rady 94/64/ES zo 14. de cem bra 1994,

smer ni ce Rady 95/24/ES z 22. júna 1995,

smer ni ce Rady 96/17/ES z 19. mar ca 1996,

smer ni ce Rady 96/43/ES z 26. júna 1996,

smer ni ce Rady 97/79/ES z 18. de cem bra 1997.

Smer ni ca Rady je pre lo že ná do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven skom ja zy ku mož no na zrie�
v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va. 
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72

N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
 Slo ven skej re pub li ky

z 21. ja nu ára 2004,

kto rým sa usta no vu jú po žia dav ky na uvá dza nie mno ži te¾ ské ho ma te riá lu
okras ných rast lín do obe hu

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na 
vy ko na nie § 40a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 291/1996 Z. z. o od ro dách a osi vách v zne ní
ne skor ších pred pi sov (ïa lej len „zá kon“) na ria ïu je:

§ 1 

Pred met úpra vy

(1) Toto na ria de nie usta no vu je
a) ur če nie ro dov a dru hov okras ných rast lín, kto rých

mno ži te¾ ský ma te riál pri uvá dza ní do obe hu musí
spĺ ňa� pod mien ky a po žia dav ky usta no ve né zá ko -
nom a tým to na ria de ním,

b) po žia dav ky na vlast nos ti a kva li tu mno ži te¾ ské ho
ma te riá lu okras ných rast lín,

c) po žia dav ky na vý ro bu mno ži te¾ ské ho ma te riá lu
okras ných rast lín a pod mien ky pre do dá va te ¾ov
(§ 13 ods. 1 zá ko na) na sle do va nie a kon tro lu kri tic -
kých bo dov vý rob né ho pro ce su mno ži te¾ ské ho ma te -
riá lu okras ných rast lín,

d) ná le ži tos ti ve de nia zo zna mov opi sov od rôd,
e) pod mien ky uvá dza nia mno ži te¾ ské ho ma te riá lu

okras ných rast lín do obe hu,
f) pod mien ky vý ko nu kon tro ly mno ži te¾ ské ho ma te riá -

lu okras ných rast lín do ve ze né ho pod ¾a § 8,
g) po dro bnos ti o oba loch, ich ozna čo va ní a uzat vá ra ní

mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných rast lín,
h) spô sob a roz sah vý ko nu kon tro ly kva li ty mno ži te¾ -

ské ho ma te riá lu okras ných rast lín uvá dza né ho do
obe hu.

 (2) Toto na ria de nie sa ne vz�a hu je na mno ži te¾ ský
ma te riál okras ných rast lín,
a) kto rý je ur če ný na vý voz do kra jín, kto ré nie sú člen -

skými štátmi Eu róp ske ho spo lo čen stva (ïa lej len
„tre tia kra ji na“), a kto rý je riad ne ozna če ný a dos ta -
toč ne izo lo va ný; vý ro ba a vý voz toh to mno ži te¾ ské ho
ma te riá lu sa ria dia pod ¾a uzav re tej zmlu vy,

b) z kto ré ho vý rob ky nie sú ur če né na okras né úče ly,
ak sa na jeho uvá dza nie do obe hu vz�a hu je oso bit ný
pred pis,1) 

c) kto rý je ur če ný na vý ro bu ïal šie ho mno ži te¾ ské ho
ma te riá lu, ak ne e xis tu je výz namná sú vis los� me dzi
jeho kva li tou a kva li tou mno ži te¾ ské ho ma te riá lu,

kto rý sa z neho vy ro bí, a ak o tom bolo roz hod nu té
pod ¾a § 13 písm. b).

§ 2

Okras né rast li ny

Po žia dav ky na vlast nos ti a kva li tu mno ži te¾ ské ho
ma te riá lu pri jeho uvá dza ní do obe hu usta no ve né tým -
to na ria de ním mu sia spĺ ňa� okras né rast li ny všet kých
ro dov a dru hov. 

§ 3

Mno ži te¾ ský ma te riál okras ných rast lín

(1) Mno ži te¾ ský ma te riál okras ných rast lín je ma te -
riál ur če ný na
a) mno že nie okras ných rast lín, kto rým je ich rep ro -

duk cia ve ge ta tív nym ale bo iným spô so bom, ale bo
b) vý ro bu okras ných rast lín; v prí pa de vý ro by z ce lých

rast lín však len v tom roz sa hu, v kto rom je vý sled ná
okras ná rast li na ur če ná na ïal šie uvá dza nie do obe -
hu.

(2) Za kva li tu a vlast nos ti mno ži te¾ ské ho ma te riá lu
okras ných rast lín zod po ve dá do dá va te¾. 

(3) Zdra vot ný stav mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras -
ných rast lín musí spĺ ňa� po žia dav ky pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.2) Zoz nam vy bra ných škod li vých or ga niz mov
a cho rôb, kto ré ovplyv ňu jú kva li tu mno ži te¾ ské ho ma -
te riá lu okras ných rast lín, je uve de ný v prí lo he č. 1.

(4) Mno ži te¾ ský ma te riál okras ných rast lín uvá dza ný
do obe hu musí spĺ ňa� tie to po žia dav ky:
a) pri vi zu ál nej kon tro le sa na ňom v pod sta te ne smú

vy sky to va� škod li vé or ga niz my a cho ro by uve de né
v prí lo he č. 1 ale bo ich aké ko¾ vek prí zna ky, ale bo
symp tó my, kto ré po ško dzu jú jeho kva li tu ale bo zni -
žu jú jeho po u ži te¾ nos�,

b) musí by� v pod sta te bez po ško de ní ale bo ne dos tat -
kov, kto ré môžu po ško di� jeho kva li tu ako mno ži te¾ -
ské ho ma te riá lu,

c) musí ma� dos ta toč nú ži vo ta schop nos� a roz me ry
v sú vis los ti s jeho po u ži te¾ nos �ou ako mno ži te¾ ské ho 
ma te riá lu, 

d) v prí pa de osi va musí vy ka zo va� dos ta toč nú klí či vos�
a čis to tu,
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e) v prí pa de ozna če nia od ro dy (§ 18b ods. 3 zá ko na)
musí by� od ro do vo pra vý a dos ta toč ne čis tý,

f) musí ma� dos ta toč nú dru ho vú pra vos�.

(5) Mno ži te¾ ský ma te riál okras ných rast lín cit ru sov
pri uvá dza ní do obe hu musí by�
a) zís ka ný z pô vod né ho mno ži te¾ ské ho ma te riá lu tes to -

va né ho na zdra vot ný stav, pri čom sa zis ti lo, že ne vy -
ka zu je symp tó my žiad nych ví ru sov, škod li vých or -
ga niz mov ale bo cho rôb uve de ných v prí lo he č. 1,

b) tes to va ný na zdra vot ný stav, pri čom do obe hu môže
by� uvá dza ný, ak sa v pod sta te ne zis til vý skyt
akých ko¾ vek ví ru sov, or ga niz mov po dob ných ví ru -
som ale bo ná kaz od za čiat ku po sled né ho ve ge tač né -
ho cyk lu,

c) v prí pa de šte pe nia za šte pe ný na pod pní koch, kto ré
nie sú cit li vé na vi ro i dy.

(6) Mno ži te¾ ský ma te riál okras ných rast lín ci bu ¾o -
vých kve tín musí by� vy ro be ný z mno ži te¾ ské ho ma te -
riá li, kto rý bol na po ras te pre hlia da ný do dá va te ¾om,
pri čom vi zu ál ne ne bo li v pod sta te zis te né aké ko¾ vek
škod li vé or ga niz my a cho ro by, ich prí zna ky ale bo
symp tó my, naj mä tie, kto ré sú uve de né v prí lo he č. 1. 

(7) Ak sa na akom ko¾ vek mno ži te¾ skom ma te riá li
okras ných rast lín na zá kla de vi di te¾ ných prí zna kov
a symp tó mov zis tí vý skyt škod li vých or ga niz mov a cho -
rôb,3) do dá va te¾ je po vin ný riad ne ho ošet ri�, a ak je to
ne vy hnut né, aj od strá ni� z mno ži te¾ ských po ras tov ale -
bo zo skla do vých prie sto rov a zlik vi do va�. 

(8) Ak je váž ne ohroz e né zá so bo va nie trhu mno ži te¾ -
ským ma te riá lom okras ných rast lín, kto rý spĺ ňa po žia -
dav ky pod ¾a od se kov 3 až 6, Mi nis ter stvo pô do hos po -
dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“)
po žia da Ko mi siu Eu róp ske ho spo lo čen stva (ïa lej len
„ko mi sia“) o ude le nie sú hla su na pri ja tie mi mo riad ne -
ho opat re nia pod ¾a § 40 ods. 1 zá ko na na za bez pe če nie
pot reb né ho množ stva mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras -
ných rast lín; pri ja té opat re nie sa ne smie tý ka� po žia da -
viek na zdra vot ný stav mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras -
ných rast lín pod ¾a od se ku 3.

§ 4

Do dá va te lia mno ži te¾ ské ho ma te riá lu
okras ných rast lín

(1) Ústred ný kon trol ný a skú šob ný ús tav po ¾no hos -
po dár sky (ïa lej len „kon trol ný ús tav“) zria de ný mi nis -
ter stvom za pí še kaž dé ho do dá va te ¾a mno ži te¾ ské ho
ma te riá lu okras ných rast lín, kto rý je dr ži te ¾om osved -
če nia o od bor nej spô so bi los ti do dá va te ¾a (ïa lej len
„osved če nie“), do evi den cie do dá va te ¾ov. Do dá va te lia
sú v evi den cii do dá va te ¾ov evi do va ní pod ¾a dru hu čin -
nos tí, kto ré vy ko ná va jú na zá kla de § 13 ods. 1 zá ko na,
a to až do zru še nia ale bo zá ni ku ich osved če nia.

(2) Kon trol ný ús tav v evi den cii do dá va te ¾ov a vy da -
ných osved če ní (§ 13 ods. 7 zá ko na) ne e vi du je fy zic ké
oso by, kto ré sa pro fe sio nál ne ne za o be ra jú vý ro bou ale -

bo uvá dza ním okras ných rast lín ale bo ich
mno ži te¾ ské ho ma te riá lu do obe hu, ak úhrn ich príj -
mov z prí le ži tost ných čin nos tí ne pre siah ne v zda ňo va -
com ob do bí 10 000 Sk4) (ïa lej len „drob ní do dá va te lia“). 
Aj títo drob ní do dá va te lia však mu sia spĺ ňa� po žia dav -
ky toh to na ria de nia pri uvá dza ní okras ných rast lín ale -
bo ich mno ži te¾ ské ho ma te riá lu do obe hu, ak toto na -
ria de nie ne us ta no vu je inak. 

§ 5

Vý ro ba mno ži te¾ ské ho ma te riá lu
okras ných rast lín

(1) Do dá va te¾ pri vý ro be mno ži te¾ ské ho ma te riá lu
okras ných rast lín naj mä 
a) iden ti fi ku je a mo ni to ru je kri tic ké body vo vý rob nom

pro ce se, kto ré ovplyv ňu jú kva li tu mno ži te¾ ské ho
ma te riá lu, 

b) ve die evi den ciu o kri tic kých bo doch vo vý rob nom
pro ce se mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných rast lín,

c) vy ko ná va ana lý zu kva li ty vy rá ba né ho mno ži te¾ ské -
ho ma te riá lu okras ných rast lín z odob ra tých vzo riek 
v la bo ra tó riu s pri me ra ným za ria de ním a od bor ným
per so ná lom, 

d) za bez pe ču je, aby po celý čas vý ro by boli jed not li vé
dáv ky mno ži te¾ ské ho ma te riá lu usklad ne né od de le -
ne a aby bola za bez pe če ná ich iden ti fi ká cia.

(2) Kri tic kým bo dom vo vý rob nom pro ce se mno ži te¾ -
ské ho ma te riá lu okras ných rast lín je
a) pô vod a vlast nos ti mno ži te¾ ské ho ma te riá lu,
b) hmot nos� ale bo po čet ku sov po u ži tých na vý ro bu

mno ži te¾ ské ho ma te riá lu,
c) tech no lo gic ký pos tup jeho pes to va nia,
d) stav mno ži te¾ ské ho po ras tu, z kto ré ho sa bude vy rá -

ba�,
e) spô sob che mic ké ho ošet re nia mno ži te¾ ské ho po ras -

tu,
f) vý ži va mno ži te¾ ské ho ma te riá lu,
g) zdra vot ný stav rast lín pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2) 
h) zber mno ži te¾ ské ho ma te riá lu,
i) po čet ku sov ale bo hmot nos� vy ro be né ho mno ži te¾ -

ské ho ma te riá lu,
j) ná kup, vý ro ba, pre daj a vy ko na né kon tro ly mno ži -

te¾ ské ho ma te riá lu.

(3) Do dá va te¾ je po vin ný ucho vá va� evi den ciu pod ¾a
od se ku 1 písm. b) naj me nej 12 me sia cov. 

(4) Ak do dá va te¾ zis tí, že sa v jeho mno ži te¾ ských po -
ras toch ale bo v ním uží va ných prie sto roch vy sky tu je
škod li vý or ga niz mus,5) je po vin ný ozná mi� to kon trol -
né mu ús ta vu a vy ko na� opat re nia vy da né kon trol ným
ús ta vom na jeho zni če nie. 

§ 6

Zoz nam od rôd 

(1) Do dá va te¾ je po vin ný vies� zoz nam od rôd okras -
ných rast lín, ak ich mno ži te¾ ský ma te riál pri uvá dza ní
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do obe hu ozna ču je ná zvom od ro dy. Sú čas �ou zo zna mu
od rôd okras ných rast lín je aj zoz nam opi sov od rôd
okras ných rast lín [§ 18b ods. 3 písm. d) zá ko na]. Ten to
zoz nam ob sa hu je
a) bo ta nic ký ná zov dru hu okras nej rast li ny a ná zov od -

ro dy spo lu s bež ne po u ží va ný mi sy no ny ma mi, 
b) úda je o pes to va ní od ro dy a o po u ži tom sys té me mno -

že nia,
c) opis od ro dy as poň na zá kla de jej vlast nos tí a ich vy -

jad re ní špe ci fi ko va ných v sú la de s usta no ve nia mi
o pod mien kach práv nej ochra ny, ak sú tie to prá va
pri od ro de uplat ne né pod ¾a oso bit né ho pred pi su,6)

d) úda je o tom, ako sa od ro da od li šu je od iných od rôd,
kto ré sa jej naj viac po do ba jú.

(2) Úda je pod ¾a od se ku 1 písm. b) a d) v zo zna me opi -
sov od rôd okras ných rast lín ne mu sí vies� do dá va te¾,
kto rý mno ži te¾ ský ma te riál ne mno ží ale bo ne vy rá ba,
len ho pria mo uvá dza do obe hu.

(3) Do dá va te¾ je pri vý ko ne kon tro ly po vin ný pred lo -
ži� na po žia da nie kon trol né mu ús ta vu zoz nam opi sov
od rôd, kto rý ve die. Kon trol ný ús tav je opráv ne ný  po -
skytnú� zo zna my opi sov od rôd okras ných rast lín všet -
kých do dá va te ¾ov zod po ved né mu or gá nu Eu róp ske ho
spo lo čen stva. 

§ 7

Uvá dza nie mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných
rast lín do obe hu

(1) Do dá va te¾ môže uvá dza� do obe hu len mno ži te¾ -
ský ma te riál okras ných rast lín, kto rý spĺ ňa po žia dav ky 
usta no ve né zá ko nom (§ 18b ods. 1) a tým to na ria de ním,
a to v od de le ných ce lých dáv kach, die loch dá vok ale bo
v ich čas tiach. Pri uvá dza ní mno ži te¾ ské ho ma te riá lu
okras ných rast lín do obe hu sa ka te gó ria mno ži te¾ ské -
ho ma te riá lu (§ 2 ods. 22 zá ko na) ne uvá dza.

(2) Dáv ka je ur či tý po čet jed no tiek ho mo gén ne ho
mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných rast lín iden ti fi ko -
va te¾ ný svo jím zlo že ním a pô vo dom.

(3) Mno ži te¾ ský ma te riál okras ných rast lín v rôz nych
dáv kach, die loch dá vok ale bo v ich čas tiach sa môže
uvá dza� do obe hu v jed nej zá siel ke, ak do dá va te¾ ve die
zá zna my o zlo že ní a pô vo de od liš ných dá vok, die loch
dá vok ale bo ich čas tí.

(4) Pri uvá dza ní mno ži te¾ ské ho ma te riá lu od rôd
okras ných rast lín do obe hu, kto ré sú za pí sa né v zo zna -
me od rôd ve de nom do dá va te ¾om [§ 18b ods. 3 písm. d)
zá ko na], sa od ro do vá čis to ta a dru ho vá pra vos� po su -
dzu jú pod ¾a po dro bných opi sov od rôd uve de ných v zo -
zna me opi sov od rôd do dá va te ¾a. 

(5) Usta no ve nia od se kov 2 až 4 sa ne po u ži jú na uvá -
dza nie okras ných rast lín ale bo ich mno ži te¾ ské ho ma -
te riá lu do obe hu drob ný mi do dá va te¾ mi.

(6) Pri uvá dza ní mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných
rast lín do obe hu, kto rý spĺ ňa po žia dav ky a pod mien ky
usta no ve né zá ko nom a tým to na ria de ním, sa ne smú
ok rem ob me dze ní, kto ré usta no vu je toto na ria de nie,

pri jí ma� iné ob me dze nia vz�a hu jú ce sa na do dá va te ¾a,
kva li tu, zdra vot ný stav okras ných rast lín a ich mno ži -
te¾ ský ma te riál, ako aj ich ozna čo va nie a ba le nie.

§ 8

Do voz mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných rast lín
z tre tej kra jiny

(1) Do dá va te¾ môže z tre tej kra ji ny do vá ža� a ná sled -
ne uvá dza� do obe hu mno ži te¾ ský ma te riál okras ných
rast lín, len ak ko mi sia roz hod la, že mno ži te¾ ský ma te -
riál okras ných rast lín vy rá ba ný v tej to tre tej kra ji ne
pos ky tu je ek vi va lent né zá ru ky na po žia dav ky a vlast -
nos ti usta no ve né tým to na ria de ním ako mno ži te¾ ský
ma te riál okras ných rast lín vy ro be ný v Eu róp skom spo -
lo čen stve.

(2) Do dá va te¾ ne smie do vá ža� mno ži te¾ ský ma te riál
okras ných rast lín z tre tej kra ji ny, ak pred jeho do vo -
zom ne za bez pe čil, aby ten to mno ži te¾ ský ma te riál  po -
skytoval ek vi va lent né zá ru ky ako mno ži te¾ ský ma te riál 
vy ro be ný v Eu róp skom spo lo čen stve, a to naj mä po kia¾
ide o jeho kva li tu, zdra vot ný stav, dru ho vú pra vos�
a prí pad ne aj od ro do vú pra vos� a čis to tu, ak je ozna če -
ný ná zvom od ro dy.

(3) Do dá va te¾ pí som ne in for mu je kon trol ný ús tav
o do vo ze mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných rast lín
a ve die o ňom pí som nú do ku men tá ciu naj me nej 12 me -
sia cov, naj mä ucho vá va ob chod nú zmlu vu uza tvo re nú
s do dá va te ¾om z tre tej kra ji ny.

§ 9

Ozna čo va nie a ba le nie mno ži te¾ ské ho ma te riá lu
okras ných rast lín

(1) Pri uvá dza ní mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných
rast lín do obe hu je do dá va te¾ po vin ný vy ho to vi� a pri -
po ji� k nemu ná ve sku ale bo iný do klad, kto rý ob sa hu je
tie to úda je:
a) ozna če nie „kva li ta ES“, 
b) ozna če nie kódu člen ské ho štá tu Eu róp ske ho spo lo -

čenstva, z kto ré ho je do dá va te¾,
c) ozna če nie kon trol né ho ús ta vu ale bo jeho roz li šo va cí

kód,
d) re gis trač né čís lo do dá va te ¾a,
e) ob chod né meno a síd lo do dá va te ¾a,
f) vý rob né čís lo ale bo čís lo dáv ky,
g) dá tum vy sta ve nia do kla du do dá va te ¾om,
h) bo ta nic ký ná zov okras nej rast li ny,
i) ná zov od ro dy, ak sa od ro da ozna ču je pod ¾a § 18b

ods. 3 zá ko na; to pla tí aj v prí pa de pod pní ka,
j) ná zov sku pi ny rast lín, ak je to vhod né,

k) množ stvo v ku soch ale bo hmot nos�, ak je to vhod né,
l) v prí pa de do vo zu z tre tej kra ji ny ná zov kra ji ny pô vo -

du mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných rast lín.

(2) Ná ve ska musí by� vy ho to ve ná z vhod né ho ma te -
riá lu a ne mô že by� opa ko va ne po u ži tá. Úda je pod ¾a od -
se ku 1 mu sia by� na ná ve ske či ta te¾ ne a ne zma za te¾ ne
vy tla če né v štát nom jazyku7) ale bo v jed nom z úrad -
ných ja zy kov Eu róp ske ho spo lo čenstva.
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(3) Ak do dá va te¾ uvá dza do obe hu mno ži te¾ ský ma te -
riál okras ných rast lín pod ná zvom sku pi ny rast lín,
musí ozna či� sku pi nu rast lín tak, aby ne moh lo dôjs�
k zá me ne s ná zvom od ro dy.

(4) Ak do ve ze ný mno ži te¾ ský ma te riál okras ných
rast lín spre vá dza rast lin ný pas,8) môže ten to na zá kla -
de ozná me nia do dá va te ¾a za sla né ho kon trol né mu ús -
ta vu pred sta vo va� do klad do dá va te ¾a uve de ný v od se ku 
1 pri ïal šom uvá dza ní mno ži te¾ ské ho ma te riá lu do
obe hu, ak ob sa hu je as poň úda je pod ¾a od se ku 1 písm.
a), c), h), i) a l). 

(5) Ak do vá ža ný mno ži te¾ ský ma te riál okras ných
rast lín bol vy ro be ný v tre tej kra ji ne, údaj o tom musí
by� zre te¾ ne uve de ný na ná ve ske ale bo v rast lin nom
pase.

(6) Drob ní do dá va te lia ne mu sia k okras ným rast li -
nám uvá dza ným do obe hu ale bo k ich mno ži te¾ ské mu
ma te riá lu pri po ji� ná ve sky pod ¾a od se ku 1, sú však po -
vin ní ich ozna či� ok rem mena a ad re sy drob né ho do dá -
va te ¾a as poň údaj mi pod ¾a od se ku 1 písm. h) až k). 

 (7) Do dá va te¾ pri uvá dza ní mno ži te¾ ské ho ma te riá lu
okras ných rast lín do obe hu po u ži je vhod ný obal pod ¾a
do dá va né ho dru hu okras nej rast li ny. Za obal sa po va -
žu je aj zvä zok. 

§ 10

Spô sob a roz sah vý ko nu kon tro ly

(1) Kon trol ný ús tav vy ko ná va sús tav nú kon tro lu
hod no te nia mno ži te¾ ských po ras tov a skú ša nia mno ži -
te¾ ské ho ma te riá lu okras ných rast lín do dá va te¾ mi,
kto rí sú evi do va ní v evi den cii do dá va te ¾ov. U drob ných
do dá va te ¾ov túto kon tro lu vy ko ná va v roz sa hu ná hod -
ných kon trol. 

(2) Kon trol ný ús tav môže na úče ly vý ko nu kon tro ly
odo be ra� pot reb né množ stvo vzo riek mno ži te¾ ské ho
ma te riá lu okras ných rast lín. 

(3) Odob ra té vzor ky mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras -
ných rast lín po u ži je kon trol ný ús tav na úče ly ove re nia
sú la du de kla ro va nej kva li ty, zdra vot né ho sta vu, dru -
ho vej pra vos ti a od ro do vej pra vos ti a čis to ty so sku toč -
ným sta vom a s po žia dav ka mi usta no ve ný mi tým to na -
ria de ním. 

(4) Do dá va te¾ je po vin ný umož ni� kon trol né mu ús ta -
vu v kaž dom pri me ra nom čase po celý čas vý ko nu kon -
tro ly vo¾ ný prí stup do všet kých čas tí pre vádz kar ní,
v kto rých sa na chá dza jú okras né rast li ny ale bo ich
mno ži te¾ ský ma te riál. Táto po vin nos� pla tí aj pre drob -
né ho do dá va te ¾a. 

(5) Ak sa po čas kon tro ly zis tí, že mno ži te¾ ský ma te riál 
ne spĺ ňa po žia dav ky uve de né v tom to na ria de ní, kon -
trol ný ús tav na ria di do dá va te ¾o vi, aby v ur če nej le ho te
za bez pe čil ná pra vu, ale bo pri jme opat re nie pod ¾a § 36
ods. 1 zá ko na. 

(6) Ak do dá va te¾ za bez pe čil ná pra vu zis te ných ne -
dos tat kov a kon trol ný ús tav zis til, že mno ži te¾ ský ma -
te riál spĺ ňa po žia dav ky a pod mien ky na jeho uvá dza nie 
do obe hu, opat re nie pri ja té pod ¾a od se ku 5 bez od klad -
ne zru ší.

§ 11

Zod po ved ný úrad ný or gán

(1) Zod po ved ným úrad ným or gá nom za vy ko ná va nie
kon tro ly hod no te nia mno ži te¾ ských po ras tov a skú ša -
nia mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných rast lín do dá -
va te¾ mi pod ¾a § 10 je kon trol ný ús tav. Ďal ším zod po -
ved ným úrad ným or gá nom za vy ko ná va nie kon tro ly
hod no te nia mno ži te¾ ských po ras tov a skú ša nia mno ži -
te¾ ské ho ma te riá lu okras ných rast lín do dá va te¾ mi
môže by� iba od bor ne spô so bi lá fy zic ká oso ba - pod ni -
ka te¾ ale bo od bor ne spô so bi lá práv nic ká oso ba na zá -
kla de po ve re nia kon trol né ho ús ta vu. 

(2) Kon trol ný ús tav môže po ve ri� vy ko ná va ním kon -
tro ly pod ¾a od se ku 1 fy zic kú oso bu — pod ni ka te ¾a ale bo
práv nic kú oso bu iba v prí pa de, ak táto fy zic ká oso ba -
pod ni ka te¾, práv nic ká oso ba ale bo jej za mest nan ci ne -
ma jú osob ný zá u jem na vý sled ku vy ko na nej kon tro ly
a na opat re niach, kto ré je pot reb né pri ja� pod ¾a § 10
ods. 5 na zá kla de vý sled kov vy ko na nej kon tro ly. 

§ 12

Po ku sy a po rov ná va cie skúš ky

(1) Ko mi sia je opráv ne ná roz hod nú�, že pros tred níc -
tvom svo jich zá stup cov a zá stup cov člen ských štá tov
sa vy ko na jú na úze mí Slo ven skej re pub li ky po ku sy ale -
bo po rov ná va cie skúš ky s cie ¾om zi sti�, či mno ži te¾ ský
ma te riál okras ných rast lín spĺ ňa po žia dav ky na vlast -
nos ti, kva li tu a zdra vot ný stav usta no ve né tým to na ria -
de ním na je ho uvá dza nie do obe hu. 

(2) Ak ko mi sia roz hod ne o vy ko na ní po ku sov ale bo
po rov ná va cích skú šok, tie sa budú vy ko ná va� na zá -
kla de vzo riek na úče ly ná sled nej kon tro ly mno ži te¾ ské -
ho ma te riá lu uvá dza né ho do obe hu do dá va te¾ mi. Do
po ku sov ale bo po rov ná va cích skú šok môže by� za hr -
nu tý aj mno ži te¾ ský ma te riál
a) vy ro be ný v tre tej kra ji ne,
b) ur če ný pre eko lo gic ké po ¾no hos po dár stvo,
c) uvá dza ný do obe hu s ur če ním na za cho va nie bio lo -

gic kej rôz no ro dos ti rast lín.9)

(3) Vý sled ky po ku sov ale bo po rov ná va cích skú šok
vy ko na ných pod ¾a od se kov 1 a 2 sa po u ži jú na zo sú la -
de nie tech nic kých me tód skú ša nia mno ži te¾ ské ho ma -
te riá lu okras ných rast lín a na ove ro va nie uspo ko jo va -
nia po žia da viek, kto ré mno ži te¾ ský ma te riál musí
spĺ ňa� pod ¾a toh to na ria de nia. 

(4) Vy ko ná va nie po ku sov ale bo po rov ná va cích skú -
šok za bez pe ču je kon trol ný ús tav v spo lu prá ci so zá -
stup ca mi ko mi sie. 
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8) § 3a ods. 4 a 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
§ 16 vy hláš ky Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 41/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o vý ko ne rast li -
no le kár skej sta rost li vos ti.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. 

9) Zá kon č. 215/2001 Z. z. o ochra ne ge ne tic kých zdro jov rast lín pre vý ži vu a po ¾no hos po dár stvo.



§ 13

Pô sob nos� mi nis ter stva 

Mi nis ter stvo 
a) in for mu je ko mi siu o uve de ní práv nych pred pi sov

Slo ven skej re pub li ky upra vu jú cich mno ži te¾ ský ma -
te riál okras ných rast lín do sú la du s práv ne zá väz ný -
mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a za šle jej ich
zne nie,

b) po žia da ko mi siu o roz hod nu tie, že toto na ria de nie sa 
ne vz�a hu je na mno ži te¾ ský ma te riál ur či tých dru hov 
ale bo sku pín rast lín, kto rý je ur če ný na vý ro bu ïal -
šie ho mno ži te¾ ské ho ma te riá lu, ak ne e xis tu je  vý -
znamná sú vis los� me dzi jeho kva li tou a kva li tou
mno ži te¾ ské ho ma te riá lu, kto rý sa z neho vy ro bí,

c) in for mu je ko mi siu o kaž dom zod po ved nom úrad -
nom or gá ne Slo ven skej re pub li ky (§ 11 ods. 1), kto rý
je zod po ved ný za kon tro lu hod no te nia mno ži te¾ -
ských po ras tov a skú ša nia mno ži te¾ ské ho ma te riá lu 
okras ných rast lín do dá va te¾ mi,

d) in for mu je ko mi siu o zis te ní vý sky tu škod li vých or -
ga niz mov a cho rôb uve de ných v prí lo he č. 1,

e) po žia da ko mi siu o ur če nie iných pod mie nok na uvá -
dza nie mno ži te¾ ské ho ma te riá lu tých ro dov ale bo
dru hov do obe hu, kto rých vý ro ba má mi ni mál ny
hos po dár sky výz nam na úze mí Slo ven skej re pub li -

ky; táto žia dos� však ne smie by� v roz po re s usta no -
ve ním § 7 ods. 6,

f) spo lu pra cu je so Stá lym vý bo rom pre okras né rast li -
ny a ich mno ži te¾ ský ma te riál Eu róp skych spo lo čen -
stiev pri po su dzo va ní ná vr hov opat re ní ko mi sie, ak
sa tie to opat re nia do tý ka jú zá uj mov Slo ven skej re -
pub li ky v sú vis los ti s uvá dza ním okras ných rast lín
a ich mno ži te¾ ské ho ma te riá lu do obe hu,

g) na zá kla de žia dos ti ko mi sie pri jme opat re nia na ko -
or di ná ciu, vy ko ná va nie a kon tro lu po ku sov a po rov -
ná va cích skú šok usku toč ňo va ných pod ¾a § 12 ods. 1 
a 2 a na po sú de nie ich vý sled kov.

§ 14

Zá ve reč né usta no ve nie 

Tým to na ria de ním sa trans po nu jú práv ne akty Eu -
róp skych spo lo čen stiev uve de né v prí lo he č. 2. 

§ 15

Účin nos�

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 15. feb ru ára
2004 ok rem § 3 ods. 8, § 6 ods. 3 dru hej vety, § 8 ods. 1
a 2, § 9 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2, § 12 a § 13, kto ré na -
do bú da jú účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti
zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej
únii.

 v z. Pál Csáky v. r.
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Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 72/2004 Z. z.

ZOZ NAM VY BRA NÝCH ŠKOD LI VÝCH OR GA NIZ MOV A CHO RÔB, KTO RÉ OVPLYV ŇU JÚ KVA LI TU
MNO ŽI TE¼ SKÉ HO MA TE RIÁ LU OKRAS NÝCH RAST LÍN

Rod ale bo druh Vy bra né škod li vé or ga niz my a cho ro by
— Be go nia x hie ma lis

Fotsch
Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -

vých štádiách
— Ale u ro di dae, naj mä Be mi sia ta ba ci
— Ap he len cho i des spp.
— Di ty len chus des truc tor
— Me lo i do gy ne spp.
— My zus or na tus
— Otio rr hyn chus sul ca tus
— Scia ra
— Thy sa nop te ra, naj mä

Fran kli niel la oc ci den ta lis

Bak té rie
— Er wi nia chry san the mi
— Rho do coc cus fas cians
— Xan tho mo nas cam pes tris pv. be go niae

Huby
— Múč nat ka
— Hni lo ba byle (Phy top htho ra spp., Pyt hium spp.

a Rhi zoc to nia spp.)

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä
— Le af curl di se a se
— Tos po ví ru sy (To ma to spot ted wilt vi rus,

Im pa tiens ne cro tic spot vi rus)

— Cit rus Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Ale u rot hri xus floc co sus (Mas hell)
— Me lo i do gy ne spp.
— Pa ra bes sia my ri cae (Ku wa na)
— Ty len chu lus se mi pe net rans
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Rod ale bo druh Vy bra né škod li vé or ga niz my a cho ro by

Huby
— Phy top htho ra spp.

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä
— vi ro i dy, ako napr. exo cor tis, cachexia-xyloporosis
— cho ro by, kto ré vy vo lá va jú symp tó my mla dých 

lis tov po dob né pso ró ze, ako napr.:
    pso ró za, krúž ko vi tos�, cris ta cor tis (hre be ňo vi té 
  zhrub nu tie kôry), im piet ra tu ra, vy du tá gu mo vi tá 

pso ró za
— In fec tio us va rie ga tion
— Cit rus leaf ru go se

— Den dran the ma x Gran dif lo rum
     (Ra mat) Ki tam

Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Ag ro my zi dae
— Ale u ro di dae, a to naj mä Be mi sia ta ba ci
— Ap he len co i des spp.
— Diar thro no mia chry san the mi

Le pi dop te ra, naj mä
Ca co e ci mor pha pro nu ba na,
Epi cho ris to des acer bel la

— Thy sa nop te ra, naj mä
— Fran kli niel la oc ci den ta lis

Bak té rie
— Ag ro bac te rium tu me fa ciens
— Er wi nia chry san the mi

Huby
— Fu sa rium oxis po rum spp. chry san the mi
— Pu ci nia chry san the mi
— Pyt hium spp.
— Rhi zoc to nia so la ni
— Ver ti cil lium spp.

Ví ru sy a or ga niz my  po dob né ví ru som, a to naj -
mä
 — Chry san the mum B mo sa ic vi rus
— (To ma to as per my cu cu mo vi rus)
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Rod ale bo druh Vy bra né škod li vé or ga niz my a cho ro by

— Dian thus Ca ry op hyl lus a hyb ri dy Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Ag ro my zi dae
— Ale u ro di dae, naj mä

Be mi sia ta ba ci
— Thy sa nop te ra, naj mä

Fran kli niel la oc ci den ta lis
— Le pi dop te ra, naj mä

Ca co e ci mor pha pro nu ba na, Epi cho ris to des
acer bel la 

Huby
— Al ter na ria dian thi
— Al ter na ria dian thi co la
— Fu sa rium oxis po rum f. spp. dian thi
— My cos pha e rel la dian thi
— Phy top htho ra ni co tia na spp. pa ra si ti ca
— Rhi zoc to nia so la ni
— Hni lo ba byle (Fu sa rium spp. a Pyt hium spp.)
— Uro my ces dian thi 

Ví ru sy a or ga niz my  po dob né ví ru som, a to naj -
mä
— Car na tion et ched ring ca u li mo vi rus
— Car na tion mot tle car mo vi rus
— Car na tion ne cro tic fleck clos te ro vi rus
— Tos po ví ru sy (To ma to spot ted wilt vi rus, Im pa tiens 

ne cro tic spot vi rus)

— Eup hor bia pul cher ri ma (Wild ex Kletzch) Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Ale u ro di dae, naj mä Be mi sia ta ba ci

Bak té rie
— Er wi nia chry san the mi

Huby
— Fu sa rium spp.
— Pyt hium ul ti mum
— Phy top htho ra spp.
— Rhi zoc to nia so la ni
— Thie la viop sis ba si co la 

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä

Tos po ví ru sy (To ma to spot ted wilt vi rus, Im pa tiens
ne cro tic spot vi rus)
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Rod ale bo druh Vy bra né škod li vé or ga niz my a cho ro by

— Ger be ra L. Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Ag ro my zi dae
— Ale u ro di dae, naj mä

Be mi sia ta ba ci
— Ap he len cho i des spp.
— Le pi dop te ra
— Me lo i do gy ne
— Thy sa nop te ra, naj mä

Fran kli niel la oc ci den ta lis

Huby
— Fu sa rium spp.
— Phy top htho ra cryp to gea
— Múč nat ka
— Rhi zoc to nia so la ni
— Ver ti cil lium spp.

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä

Tos po ví ru sy (To ma to spot ted wilt vi rus,
Im pa tiens ne cro tic spot vi rus)

— Gla dio lus L. Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Di ty len chus dip sa ci
— Thy sa nop te ra, naj mä

Fran kli niel la oc ci den ta lis 

Bak té rie
— Pseudo mo nas mar gi na ta
— Rho do coc cus fas cians

Huby
— Bot ry tis gla dio lo rum
— Cur vu la ria tri fo lii
— Fu sa rium oxis po rum spp. gla dio li
— Pe ni cil lium gla dio li
— Scle ro ti nia spp.
— Sep to ria gla dio li
— Uro cys tis gla dio li co la
— Uro my sec trans ver sa lis

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä
— As ter yel low my cop lasm
— Cor ky pit agent
— Cu cum ber mo sa ic vi rus
— Gla dio lus rin gspot vi rus (syn. Na rcis sus la tent

      vi rus)
To bac co rat tle vi rus

Iné škod li vé or ga niz my
 — Cy pe rus es cu len tus
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Rod ale bo druh Vy bra né škod li vé or ga niz my a cho ro by

— Li lium L. Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách 
— Ap he len cho i des spp.
— Rhy zog lyp hus spp.
— Pra ty len chus pe net rans
— Ro ty len chus ro bus tus
— Thy sa nop te ra, naj mä

      Fran kli niel la oc ci den ta lis

Bak té rie
— Er wi nia ca ro to vo ra subsp. Ca ro to vo ra
— Rho do coc cus fas cians

Huby
— Cy lin dro car pon des truc tans
— Fu sa rium oxis po rum f. sp. li lii
— Pyt hium spp.
— Rhi zoc to nia spp.
— Rhi zo pus spp.
˜— Scle ro tium spp.

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä
— Cu cum ber mo sa ic vi rus
— Lily symp tom less vi rus
— Lily vi rus x
— To bac co rat tle vi rus
— Tu lip bre a king vi rus

Iné škod li vé or ga niz my
— Cy pe rus es cu len tus

— Ma lus Mil ler Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Anar sia li ne a tel la
— Erio so ma la ni ge rum
— čer vo vi té, naj mä
     Epi dias pis le pe rii, Pse u da u la cas pis pen ta go na,
     Qu ad ras pi dio tus per ni cio u sus

Bak té rie
— Ag ro bac te rium tu me fa ciens
— Pseudo mo nas sys rin gae pv. sy rin gae

Huby
— Ar mil la riel la mel lea
— Chon dros te re um pur pu re um
— Ne ctria gal li ge na
— Phy top htho ra cac to rum
— Ro sel li nia ne cat rix
— Ven tu ria spp.
— Ver ti cil lium spp.

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä

Všet ky
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Rod ale bo druh Vy bra né škod li vé or ga niz my a cho ro by

— Na rcis sus L. Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách 
— Ap he len cho i des sub te nu is
— Di ty len chus des truc tor
— Eu me rus spp.

Me ro don equ es tris
Pra ty len chus pe net rans

— Rhi zog lyp hi dae
— Tar so ne mi dae

Huby
— Fu sa rium oxys po rum f. sp. na rcis si
— Scle ro ti nia spp.
— Scle ro ti num bul bo rum

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä
— To ba co rat tle vi rus
— Na rcis sus whi te stre ak agent
— Na rcis sus yel low stri pe vi rus

Iné škod li vé or ga niz my
 — Cy pe rus es cu len tus

— Pe lar go nium L. Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Ale u ro di dae, naj mä Be mi sia ta ba ci
— Le pi dop te ra
— Thy sa nop te ra, naj mä Fran kli niel la oc ci den ta lis

Bak té rie
— Rho do coc cus fas cians
— Xan tho mo nas cam pes tris pv. pe lar go nii

Huby
— Puc ci nia pe lar go nii zo na lis
— Hni lo ba byle (Bot ry tis spp. a Pyt hium spp.)
— Ver ti cil lium spp.

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä
— Pe lar go nium flo wer bre ak car mo vi rus
— Pe lar go nium leaf curl tom bus vi rus
— Pe lar go nium line pat tern vi rus
— Tos po ví ru sy (To ma to spot ted wilt vi rus, Impa-

      tiens ne cro tic spot vi rus)
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Rod ale bo druh Vy bra né škod li vé or ga niz my a cho ro by

— Pho e nix Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Thy sa nop te ra

Hu by
— Exos po rium pal mi vo rum
— Glioc la dium wer mo e se ni
— Grap hio la pho e ni cis
— Pes ta loz zia Pho e ni cis
— Pyt hium spp.

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä

Všet ky

— Pi nus nig ra Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách 
— Blas top ha ga spp.
— Rhy a cio nia bu o lia na

Hu by
— Op ho der mium se di tio sum

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to  naj -
mä

Všet ky

Pru nus L. Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Cap no dis te neb rio nis
— Me lo i do gy ne spp.
— čer vo vi té, naj mä

 Epi dias pis le pe rii, Pse u da u la cas pis pen ta go na,

 Qu ad ras pi dio tus per ni cio sus

Bak té rie
— Ag ro bac te rium tu me fa ciens
— Pseudo mo nas sy rin gae pv. mors pru no rum
— Pseudo mo nas sy rin gae pv. sy rin gae

Huby
— Ar mil la riel la mel lea
— Chon dros te re um pur pu re um
— Ne ctria gal li ge na
— Rosel li nia ne cat rix
— Tap hri na de for mans
— Ver ti cil lium spp.

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä
— Pru ne dwarf vi rus
— Pru nus ne cro tic rin gspot vi rus
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Rod ale bo druh Vy bra né škod li vé or ga niz my a cho ro by

— Py rus L. Hmyz, roz to če a  há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách 
— Anar sia li ne a tel la
— Erio so ma la ni ge rum
— čer vo vi té, naj mä

 Epi dias pis le pe rii, Pse u da u la cas pis pen ta go na,

 Qu ad ras pi dio tus per ni cio sus

Bak té rie
— Ag ro bac te rium tu me fa ciens
— Pseudo mo nas sy rin gae pv. sy rin gae

Huby
— Ar mil la riel la mel lea
— Chon dros te re um pur pu re um
— Ne ctria gal li ge na
— Phy top htho ra spp.
— Ro sel li nia ne cat rix
— Ver ti cil lium spp.

Ví ru sy a or ga niz my po dob né vírusom
Všet ky

— Ro sa Hmyz, roz to če a há ïat ká vo všet kých vý vi no -
vých štá diách
— Le pi dop te ra, naj mä

Epi cho ris to des acer bel la, Ca co e ci mor pha
pro nu ba na

— Me lo i do gy ne spp.
— Pra ty len chus spp.
— Tet ra ny chus ur ti cae

Bak té rie
— Ag ro bac te rium tu me fa ciens

Huby
— Chon dros te re um pur pu re um
— Co niot hi rium spp.
— Dip lo car pon ro sae
— Pe ro nos po ra spar sa
— Phrag mi dium spp.
— Ro sel li nia ne cat rix
— Spha e ro te ca pan no sa
— Ver ti cil lium spp.

Ví ru sy a or ga niz my po dob né ví ru som, a to naj -
mä
— Ap ple mo sa ic vi rus
— Ara bis mo sa ic ne po vi rus
— Pru nus ne cro tic rin gspot vi rus
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Prí lo ha č. 2
k nariadeniu vlády č. 72/2004 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV

Tým to na ria de ním sa trans po nu jú tie to práv ne akty Eu róp skych spo lo čen stiev:

1. Smer ni ca Rady č. 98/56/ES z 20. júla 1998 o uvá dza ní mno ži te¾ ské ho ma te riá lu okras ných rast lín do obe hu
v zne ní smer ni ce 2003/61/ES a na ria de nia (ES) č. 806/2003,

2. Smer ni ca Ko mi sie č. 93/49/EHS z 23. júna 1993, kto rá usta no vu je zoz nam uvá dza jú ci pod mien ky, kto ré má spĺ -
ňa� mno ži te¾ ský ma te riál okras ných rast lín a okras né rast li ny pod ¾a Smer ni ce Rady 91/682/EHS v zne ní smer ni -
ce 1999/67/ES,

3. Smer ni ca Ko mi sie č. 1999/66/ES z 28. júna 1999, kto rá usta no vu je po žia dav ky tý ka jú ce sa ozna če nia ale bo inej
do ku men tá cie, kto rú vy ho to vu je do dá va te¾ pod ¾a Smer ni ce Rady 98/56/ES,

4. Smer ni ca Ko mi sie č. 1999/68/ES z 28. júna 1999, kto rá usta no vu je do da toč né usta no ve nia pre zo zna my od rôd
okras ných dre vín, kto ré do dá va te lia vedú pod ¾a Smer ni ce Rady 98/56/ES.

Práv ne akty Eu róp skych spo lo čen stiev sú pre lo že né do slo ven ské ho ja zy ka. Do úrad né ho pre kla du v slo ven skom
ja zy ku mož no na hliad nu� v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slo bo -
dy 1/29, Bra ti sla va.
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73

N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 21. ja nu ára 2004

na ochra nu pro ti ší re niu štít nič ky ne bez peč nej 

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na 
vy ko na nie § 30b zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li -
vos ti v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z. (ïa lej len „zá -
kon“) na ria ïu je:

§ 1

Toto na ria de nie ustanovuje opat re nia na ochra nu
pro ti ší re niu štít nič ky ne bez peč nej (Qu ad ras pi dio tus
per ni cio sus Com stock) (ïa lej len „štít nič ka“).

§ 2

Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) štít nič kou ka ran tén ny škod li vý or ga niz mus ži vo číš -

ne ho pô vo du, kto rý na pá da ovoc né a okras né rast li -
ny a svo jím ci ca ním a vy lu čo va ním je do va tých slín
spô so bu je pred čas né opa dá va nie lis tov, zní že nie
prí rast kov, usy cha nie pu pe ňov až usy cha nie a od u -
mie ra nie na pad nu tých rast lín, pri čom vý skyt na
plo doch zni žu je ich ob chod nú a kon zum nú kva li tu,

b) rast li nou živá rast li na a jej čas� ok rem plo dov a osi -
va,

c) mno ži te¾ ským ma te riá lom ve ge ta tív ne a ge ne ra tív ne 
pod pní ky, od rez ky, vrúb le, očká od kop ky a sa de ni ce
ur če né na vý ro bu škôl kar ských vý pes tkov,

d) škôl kar ským vý pes tkom sa de ni ca, krík, jed no roč ný
a dvoj roč ný strom ovoc ných a okras ných dre vín ur -
če ný na vý sad bu na tr va lé sta no viš te,

e) škôl kou kaž dá vý sad ba, na kto rej sa pes tu je mno ži -
te¾ ský ma te riál ale bo sa vy rá ba jú škôl kar ské vý -
pest ky na úče ly uvá dza nia do obe hu,

f) hos ti te¾ ský mi rast li na mi štít nič ky rast li ny rodu brest 
(Ul mus L.), brš len (Eu o ny mus L.), buk (Fa gus L.),
dula (Cy do nia Mill.), hloh (Cra ta e gus L.), hruš ka (Py -
rus L.), jab loň (Ma lus Mill.), ja ra bi na (Sor bus L.), ja vor 
(Acer L.), lipa (Ti lia L.), orech (Jug lans L.), or go ván
(Sy rin ga L.), sliv ka (Pru nus L.), rí bez ¾a (Ri bes L.), ruža
(Ro sa L.), skal ník (Co to ne as ter Ehrh.), to po¾ (Po pu lus L.), 
vi nič (Vi tis L.), vŕba (Sa lix L.), zob (Li gus trum L.),

g) prie sku mom vý sky tu štít nič ky pre hliad ka hos ti te¾ -
ských rast lín na úče ly zis te nia škod li vé ho or ga niz -
mu vrá ta ne ove re nia stup ňa na pad nu tia a roz sa hu
vý sky tu škod li vé ho or ga niz mu v za mo re ných ka tas -
troch,

h) na pad nu tou rast li nou ale bo na pad nu tým plo dom

rast li na ale bo plod, na ktorých sa zis tí jed na živá
štít nič ka ale bo viac ži vých štít ni čiek,

i) za mo re ným po zem kom po ze mok ozna če ný par cel -
ným čís lom (čís la mi), na kto rom bol zis te ný a ove re -
ný vý skyt štít nič ky,

j) za mo re ným ka tas trom ka tas trál ne úze mie, v kto rom 
sa na chá dza za mo re ný po ze mok ale bo viac za mo re -
ných po zem kov,

k) za mo re ným úze mím úze mie, v kto rom sú za mo re né po -
zem ky a po zem ky, kto rých za mo re nie je prav de po dob -
né, vy hla su jú sa v ňom rast li no le kár ske opat re nia a kto -
ré je ohra ni če né prí rod ný mi, hospodársko-správnymi
ale bo ad mi nis tra tív ny mi hra ni ca mi,

l) ohroz e ným úze mím úze mie, v kto rom ne bol zis te ný
vý skyt štít nič ky, ale do kto ré ho vzh¾a dom na te -
rénne pod mienky ale bo spô soby hos po dá re nia môže
ale bo moh la by by� za vle če ná,

m) stup ňom na pad nu tia in ten zi ta vý sky tu škod li vé ho
or ga niz mu na na pad nu tých rast li nách
1. sla bý vý skyt — oje di ne lé zis te nie vý sky tu škod li vé -

ho or ga niz mu,
2. stred ný vý skyt — väč ší po čet je din cov štít nič ky na

na pad nu tej rast li ne, ak ne do chá dza k vi di te¾ né -
mu ovplyv ne niu ras tu hos ti te¾ skej rast li ny,

3. sil ný vý skyt — zre te¾ né po ško de nie na pad nu tej
rast li ny,

n) roz sa hom vý sky tu roz ší re nie škod li vé ho or ga niz mu
na ur či tom územ nom cel ku
1. ohnis ko vý vý skyt — vý skyt ob me dze ný na malú

plo chu, pri čom pod stat ná čas� ka tas tra nie je za -
mo re ná,

2. ploš ný vý skyt — sú vis lé na pad nu tie väč šej plo chy,
o) ob hos po da ro va te ¾om kaž dý, kto vlast ní ale bo uží va

po ¾no hos po dár ske, ne po ¾no hos po dár ske ale bo les -
né po zem ky ale bo pre vádz ku je ob jekty na úče ly vý -
ro by po tra vín ur če ných na ve rej nú kon zu má ciu ale -
bo slú žia ce na skla do va nie ale bo na spra co va nie
rast lín ale bo rast lin ných pro duk tov a uvá dza do
obe hu ale bo po u ží va prí prav ky na ochra nu rast lín,

p) spra co va te¾ skou pre vádz kou kon zer vá reň, lie ho var
ale bo su šia reň po vo le né na spra co va nie plo dov zo
za mo re ných úze mí.

§ 3

(1) Kaž dý, kto zis tí vý skyt ale bo má po do zre nie z vý -
sky tu štít nič ky, je po vin ný ohlá si� túto sku toč nos�
Ústred né mu kon trol né mu a skú šob né mu ús ta vu po ¾ -
no hos po dár ske mu (ïa lej len „kon trol ný ús tav“). Fy to -
in špek tor za bez pe čí od ber vzo riek a ich dia gnos ti ko va -
nie v dia gnos tic kom la bo ra tó riu kon trol né ho ús ta vu.
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(2) Hos ti te¾ ské rast li ny uve de né v § 2 písm. f), ur če né
na pes to va nie v ka tas troch s vý sky tom štít nič ky pod lie -
ha jú rast li no le kár skej kon tro le.

(3) Kon trol ný ús tav na úče ly vy hlá se nia rast li no le -
kár skych opat re ní pod ¾a § 6 ods. 1 zá ko na vy ko ná va
prie skum vý sky tu štít nič ky
a) v po ras toch škô lok,
b) v po ras toch ma teč ných vý sa dieb,
c) v po ras toch in ten zív nych sa dov ovoc ných dre vín,
d) v bez pros tred nom oko lí po ras tov uve de ných v pís -

me nách a) až c),
e) pod ¾a pot re by na iných mies tach, na kto rých sa pes tu -

jú hos ti te¾ ské rast li ny štít nič ky, na prí klad v ohroz e -
ných úze miach [§ 2 písm. l)].

(4) Pos tup pri vy ko ná va ní prie sku mu vý sky tu štít nič -
ky je uve de ný v prí lo he č. 1. Pos tup pri vy hlá se ní, zme -
ne a zru še ní rast li no le kár skych opat re ní pro ti ší re niu
štít nič ky je uve de ný v prí lo he č. 2 vrá ta ne vy me dze nia
za mo re né ho a ohroz e né ho úze mia.

§ 4

(1) Mno ži te¾ ský ma te riál a škôl kar ské vý pest ky, na
kto rých bol zis te ný vý skyt štít nič ky, musí by� zneš kod -
ne ný spô so bom, kto rý určí kon trol ný ús tav.

(2) Pre sun mno ži te¾ ské ho ma te riá lu a škôl kar ských
vý pes tkov v za mo re ných ka tas troch je mož ný iba
v rám ci za mo re ných ka tas trov. Pre sun do ne za mo re -
ných ka tas trov je za ká za ný.

(3) Usta no ve nie od se ku 2 sa ne vz�a hu je na pre su n
do  ne za mo re ných ka tas trov za pod mien ky, že sa v škôl -
kach ne zis til vý skyt štít nič ky a vy ko na lo sa ošet re nie
na jej zni če nie.

(4) V škôl kach uve de ných v od se ku 3 vy ko ná fy to in -
špek tor pred kaž dou ex pe dí ciou škôl kar ských vý pes t -
kov ich kon tro lu s cie¾om zisti� možný vý sky t štít nič ky.

(5) V škôl kach, v kto rých bol zis te ný vý skyt štít nič ky,
sa musí v roku vý sky tu a v na sle du jú com roku vy ko na�
ošet re nie prí prav ka mi na ochra nu rast lín všet ké ho
pro du ko va né ho ma te riá lu ok rem rast lín ore cha (Jug -
lans L.).

(6) V prí pa doch sil né ho ploš né ho vý sky tu štít nič ky
kon trol ný ús tav na vrh ne ob vod né mu pozemkovému
úra du, aby na ria dil lik vi dá ciu na pad nu tých rast lín
pes to va ných na mies tach uve de ných v § 3 ods. 3
písm. d) a e).

(7) Vo všet kých škôl kach, ale aj iných vý sad bách hos -
ti te¾ ských rast lín, kto ré sa na chá dza jú v ka tas troch za -
mo re ných štít nič kou, mu sia ob hos po da ro va te lia vy ko -
na� che mic ké ošet re nie v pred jar nom ob do bí pod ¾a
prí lo hy č. 3.

(8) Pri ve¾ mi sil nom vý sky te škod li vé ho or ga niz mu
môže kon trol ný ús tav roz hod nu tím na ria di� ošet re nie
ostat ných hos ti te¾ ských rast lín v za mo re nom ka tas tri
ale bo na vrh ne prí sluš né mu ob vod né mu pozemkovému 
úra du vy ko na nie na ria de ných rast li no le kár skych
opat re ní pod ¾a § 6 ods. 1 zá ko na.

§ 5

(1) Na úze mie Slo ven skej re pub li ky je za ká za né do vá -
ža� je dince štít nič ky vo všet kých vý vi no vých štá diách
a rast li ny a rast lin né pro duk ty s ich vý sky tom.

(2) Usta no ve nie od se ku 1 sa ne vz�a hu je na do voz,
pre voz, pre cho vá va nie ale bo akú ko¾ vek ma ni pu lá ciu
so štít nič kou na ve dec ké, vý skumné ale bo š¾ach ti te¾ -
ské úče ly, kto ré upra vu je oso bit ný pred pis.1)

§ 6

(1) Plo dy let né ho jad ro vé ho ovo cia, kôst ko vín a bo bu -
¾o vín mož no zu žit ko va� a pre mies tňo va� bez ob me dze -
nia.

(2) Ne sko ré jad ro vé ovo cie a jad ro vé ovo cie ur če né na
zim né usklad ne nie mož no uvá dza� do obe hu po 15. no -
vem bri. Pred tým to ter mí nom mož no ovo cie spra co va�
v spra co va te¾ ských pre vádz kach.

(3) Na pad nu té plo dy sa mu sia účin ne ošet ri� pro ti
štít nič ke ale bo oka mžite spra co va� v spra co va te¾ ských
pre vádz kach. Pre mies tňo va� na pad nu té plo dy mož no
iba v rám ci za mo re ných ka tas trov.

§ 7

Tým to na ria de ním sa trans po nu je práv ny akt Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de ný v prí lo he č. 4.

§ 8

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 15. feb ru ára
2004.

v z. Pál Csáky v. r. 
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Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 73/2004 Z. z.

PRIE SKUM VÝ SKY TU ŠTÍT NIČ KY NE BEZ PEČ NEJ

1. Prie skum vý sky tu štít nič ky vy ko ná va kon trol ný ús tav na mies tach uve de ných v § 3 ods. 3.

2. Fy to in špek to ri vy ko ná va jú na mies tach uve de ných v bode 1 prie skum vý sky tu štít nič ky dva krát roč ne, pr vý krát
v ob do bí kvit nu tia, dru hý krát v au gus te až sep tem bri, spo lu s prie sku mom na vý skyt spá ly jad ro vín (Er wi nia amy -
lo vo ra).

3. Prie skum vý sky tu štít nič ky na vo¾ ne ras tú cich hos ti te¾ ských rast li nách (v ex ten zív nych sa doch ovoc ných dre vín,
in tra vi lá ne a vo vo¾ nej prí ro de) sa vy ko ná va prí le ži tost ne spo lu s prie sku mom na vý skyt spá ly jad ro vín (Er wi nia
amy lo vo ra).

4. Pos tup pri vy ko ná va ní prie sku mu:
a) v ovoc ných a okras ných škôl kach, ovoc ných a okras ných ma teč ných sa doch sa po zo ro va nie vy ko náva tak, aby

boli vi zu ál ne skon tro lo va né všet ky hos ti te¾ ské rast li ny,
b) na pes to va te¾ ských plo chách v po ras toch in ten zív nych sa dov ovoc ných dre vín sa kon tro la vy ko ná va na ce lej

pes to va te¾ skej plo che tak, že po zo ro va te¾ pre jde mi ni mál ne kaž dým dru hým ra dom a vy ko ná vi zu ál nu kon tro lu
kaž dej hos ti te¾ skej rast li ny,

c) kon tro la hos ti te¾ ských rast lín ras tú cich v ex ten zív nych  sa doch ovoc ných dre vín, zá hrad kách, zá hrad kár skych 
osa dách, okras ných par koch, vý sad bách pri ces tách, vo¾ nej prí ro de sa vy ko ná va prí le ži tost ne, vi zu ál ne sa pre -
hliad nu naj vý znam nej ší hos ti te lia štít nič ky (jab loň, hruš ka, če reš ňa, sliv ka a rí bez ¾a),

d) z rast lín po do zri vých z na pad nu tia fy to in špek tor odo be rie vzor ku, kto rú odo šle do dia gnos tic ké ho la bo ra tó ria
kon trol né ho ús ta vu; za po do zri vé vý sky ty sa po va žu jú všet ky čer vce z če ¾a de štít nič ko vi té (Dias pi di dae),

e) kaž dú vzor ku musí spre vá dza� zá znam o od be re vzor ky.

5. Pri kaž dej kon tro le vy pra cu je fy to in špek tor zá pis o sle do va ní vý sky tu štít nič ky, v kto rom po dro bne za zna me ná
skon tro lo va né čas ti po zem ku s hos ti te¾ ský mi rast li na mi (po čet ra dov, pár ny rad, ne pár ny rad, kon tro lo va né dru -
hy a pod.).

6. Prie skum vý sky tu štít nič ky sa musí vy ko na� pred za lo že ním no vej škôl ky v ob las tiach vhod ných na ší re nie štít nič -
ky. Prie skum sa vy ko ná va spra vid la pred vý sad bou rast lín (prí pad ne vý se vom se mien) v dos ta toč nom ča so vom
pred sti hu, väč ši nou po čas pred chá dza jú ce ho ve ge tač né ho ob do bia ale bo sko ro na jar.

7. V naj bliž šom oko lí škô lok ovoc ných dre vín sa musí vy ko na� prie skum kaž do roč ne.
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Prí lo ha č. 2
k nariadeniu vlády č. 73/2004 Z. z.

POS TUP PRI VY HLÁ SE NÍ, ZME NE A ZRU ŠE NÍ RAST LI NO LE KÁR SKYCH OPAT RE NÍ
 PRO TI ŠÍ RE NIU ŠTÍT NIČ KY NE BEZ PEČ NEJ

1. Pri zis te ní vý sky tu kon trol ný ús tav vy ko ná prie skum vý sky tu štít nič ky, vy me dzí za mo re né po zem ky, za mo re né
úze mie, prí pad ne ohroz e né úze mie a pod ¾a § 6 ods. 1 a § 23 ods. 2 písm. a) zá ko na na vrh ne ob vod né mu
pozemkovému úra du, aby na ria dil vy ko na nie rast li no le kár skych opat re ní.

2. Ob vod ný pozemkový úrad vy hlá si vy ko na nie rast li no le kár skych opat re ní for mou ve rej né ho ozná me nia, v kto rom
špe ci fi ku je vy me dze né za mo re né, prí pad ne ohroz e né úze mie, za mo re né po zem ky a rast li no le kár ske opat re nia
pod ¾a § 5 ods. 3 a 4 zá ko na, vrá ta ne mož nos ti pria me ho ni če nia štít nič ky a na ria di ich vy ko na nie.

3. Kon trol ný ús tav pod ¾a § 6 ods. 1 a § 23 ods. 2 písm. a) zá ko na na vrh ne ob vod né mu pozemkovému úra du zme nu
vy me dze nia za mo re né ho ale bo ohroz e né ho úze mia ale bo po zem kov a zme nu na ria de ných rast li no le kár skych
opat re ní na zá kla de zhod no te nia roz sa hu vý sky tu štít nič ky a vý sled kov prie sku mu za mo re nos ti po zem kov, účin -
nos ti na ria de ných rast li no le kár skych opat re ní, zmien ob hos po da ro va te ¾ov pôdy a spô so bu ich hos po dá re nia
a iných zmien vo vz�a hu k mož nos ti ší re nia štít nič ky.

4. Ná vrh na zme nu rast li no le kár skych opat re ní pre štít nič ku ob sa hu je
a) vý sled ky prie sku mu,
b) ná vrh no vé ho vy me dze nia za mo re né ho, prí pad ne ohroz e né ho úze mia,
c) ná vrh no vých rast li no le kár skych opat re ní, ak je to pot reb né.

5. Zru še nie vy hlá se nia za mo re ných po zem kov, za mo re ných úze mí, prí pad ne ohroz e ných úze mí a na ria de ných rast -
li no le kár skych opat re ní na vr hu je kon trol ný ús tav na zá kla de vý sled kov prie sku mu len vte dy, ak sa ne zis tí ïal ší
vý skyt štít nič ky. Kon trol ný ús tav pred lo ží ob vod né mu pozemkovému úra du zdô vod ne ný ná vrh na zru še nie na ria -
de ných rast li no le kár skych opat re ní pod ¾a bodu 4.

Vy me dze nie za mo re né ho a ohroz e né ho úze mia

1. Vy me dze nie za mo re né ho a ohroz e né ho úze mia sa vy ko ná va na zá kla de kom plex né ho po sú de nia vý sled kov prie -
sku mu. Za mo re né úze mie môže zahŕňa� za mo re ný ka tas ter ale bo jeho čas�, ale i viac ej ka tas trov. Spra vid la sa doň 
za hr nú všet ky po zem ky ob hos po da ro va né ob hos po da ro va te ¾om za mo re né ho po zem ku v da nom ka tas tri a oko li té
po zem ky iných ob hos po da ro va te ¾ov pôdy, pri kto rých je prav de po dob né, že sa na ne roz ší ri la ale bo sa moh la  roz -
šíri� štít nič ka.

2. Tam, kde hra ni ca za mo re né ho ale bo ohroz e né ho úze mia nie je to tož ná s hra ni cou ka tas tra ale bo jeho in tra vi lá nu,
je pot reb né túto hra ni cu po dro bne po pí sa� po mo cou par cel ných čí sel hra nič ných po zem kov, pri čom hra nič né po -
zem ky už ne le žia v za mo re nom ale bo ohroz e nom úze mí. Prí klad: „Hra ni cu za mo re né ho úze mia tvo rí na vý cho de
ces ta Le ho ta — No vá ky, parc. č. 2083, na ju ho vý cho de a juhu ok raj lesa, parc. č. 217/2, na zá pa de po tok, parc.
č. 221/7, na se ve ro zá pa de lúka, parc. č. 222/4, a na se ve re je hra ni ca to tož ná s hra ni cou ka tas tra Le ho ta.“

3. Tam, kde ok rem in tra vi lá nu pat ria do za mo re né ho úze mia len oje di ne lé po zem ky mimo in tra vi lánu, sta čí uvies�
len par cel né čís la tých to po zem kov (na mies to po pi su hra níc ce lé ho za mo re né ho úze mia).

4. Za mo re né úze mie mož no ob me dzi� na prí klad až na za mo re ný po ze mok a jeho naj bliž šie oko lie, ale musí sa pri tom
pre u ká za� (prie sku mom ne za mo re ných po zem kov), že v ostat nej čas ti úze mia nie sú po zem ky za mo re né a že za da -
ných pod mie nok (te rén na izo lá cia, spô sob hos po dá re nia, do dr žia va nie rast li no le kár skych opat re ní a pod.) je
prak tic ky vy lú če ný pre nos štít nič ky zo za mo re né ho úze mia.

5. V ob las tiach s ve¾ kou hus to tou za mo re ných ka tas trov a me dzi nimi roz trú se ný mi ne za mo re ný mi ka tas tra mi je
pot reb né po sú di� even tu ál nu účel nos� vy me dze nia sú vis lých za mo re ných úze mí.

6. V ob las tiach ploš né ho roz ší re nia štít nič ky sa vy me dzu je iba ka tas ter obce.
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Prí lo ha č. 3
k nariadeniu vlády č. 73/2004 Z. z.

MOŽ NOS TI PRIA ME HO NI ČE NIA ŠTÍT NIČ KY NE BEZ PEČ NEJ

1. Škôl ky, v kto rých sa pes tu jú hos ti te¾ ské rast li ny štít nič ky uve de né v § 2 písm. f) a kto ré sa na chá dza jú v za mo re -
nom ale bo ohroz e nom úze mí, mu sia by� ošet re né pro ti pre zi mu jú cim štá diám škod li vých or ga niz mov re gis tro va -
ný mi prí prav ka mi na ochra nu rast lín.

2. Ošet re nie prí prav ka mi na ochra nu rast lín po čas ve ge tá cie pro ti ci ca vým a žra vým škod com zni žu je po pu lač nú
hus to tu štít nič ky.

3. Účin nos� ošet re nia prí prav ka mi na ochra nu rast lín je vyš šia po od strá ne ní sil ne na pad nu tých ko ná ri kov a po me -
cha nic kom od strá ne ní štít kov z kôry na pad nu té ho stro mu.

4. V ob las tiach ploš ne za mo re ných štít nič kou, v sa doch a súk rom ných zá hra dách možno po u ži� bio lo gic kú ochra nu
s vy u ži tím pros tried kov bio lo gic kej ochra ny, napríklad pa ra zi to i dov En car sia per ni cio si (če ¾aï Ap he li ni dae).
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Prí lo ha č. 4
k nariadeniu vlády č. 73/2004 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV 

Tým to na ria de ním sa trans po nu je ten to práv ny akt Eu róp skych spo lo čen stiev:

Smer ni ca Rady 69/466/EHS z 8. de cem bra 1969 o kon tro le štít nič ky ne bez peč nej.

Smer ni ca Rady je pre lo že ná do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven skom ja zy ku mož no nazrie�
v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej republiky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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74

N A R I A D E N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 21. ja nu ára 2004,

kto rým sa usta no vu je pos tup pre ozná me nie o po za sta ve ní zá siel ky
 ale bo škod li vé ho or ga niz mu z tre tích kra jín

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na 
vy ko na nie § 30b zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li -
vos ti v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z. na ria ïu je:

§ 1

(1) Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie ozná me ním
o po za sta ve ní zá siel ky ale bo škod li vé ho or ga niz mu
z tre tích kra jín (ïa lej len „ozná me nie o po za sta ve ní zá -
siel ky“) kaž dé opat re nie, kto ré pri jí ma ale bo prij me
Ústred ný kon trol ný a skú šob ný ús tav po ¾no hos po dár -
sky (ïa lej len „kon trol ný ús tav“) pod ¾a oso bit né ho
predpisu1) v sú vis los ti s ce lou zá siel kou ale bo čas �ou
zá siel ky rast lín, rast lin ných pro duk tov ale bo iných
pred me tov, ale bo or ga niz mu škod li vé ho pre rast li ny
ale bo rast lin né pro duk ty z tre tej kra ji ny,2) kto rá ne spĺ -
ňa usta no ve nia oso bit né ho pred pi su.3)

(2) Vzor ozná me nia o po za sta ve ní zá siel ky je uve de ný
v prí lo he č. 1.

§ 2

(1) Kon trol ný ús tav na zá kla de ozná me nia o po za sta -
ve ní zá siel ky in for mu je for mou úrad né ho ozná me nia
a) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -

ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“),
b) ústred ný or gán ochra ny rast lín odo sie la te¾ skej kra -

ji ny,
c) prí sluš né mies ta vstu pu, na kto rých sa vy ko ná va

rast li no le kár ska kon tro la,

d) ústred né or gá ny ochra ny rast lín ostat ných člen -
ských štá tov,

e) Ko mi siu Eu róp skych spo lo čen stiev (ïa lej len „ko mi -
sia“),

f) Eu róp sku a stre do zem skú or ga ni zá ciu ochra ny
rast lín.

(2) Mi nis ter stvo môže po žia da� ko mi siu o ro zo sla nie
ozná me ní o po za sta ve ní zá siel ky ústred ným or gá nom
ostat ných člen ských štá tov a Eu róp skej a stre do zem -
skej or ga ni zá cie ochra ny rast lín.

(3) Ozná me nie o po za sta ve ní zá siel ky uve de né v od -
se ku 1 musí by� po da né do dvoch pra cov ných dní ok -
rem prí pa dov po ru še nia usta no ve ní pod ¾a oso bit né ho
predpisu4) v sú vis los ti s rast li no le kár skym osved če -
ním. V prí pa doch vrá te nia zá siel ky musí by� ozná me nie 
o po za sta ve ní zá siel ky po da né čo naj rých lej šie.

(4) Po prijatí ozná me nia o po za sta ve ní zá siel ky od
iné ho člen ské ho štá tu mi nis ter stvo bez od klad ne in for -
mu je kon trol ný ús tav, kto rý ná sled ne upo ve do mí prí -
sluš né mies ta vstu pu, na kto rých sa vy ko ná va rast li -
no le kár ska kon tro la.

 (5) Kon trol ný ús tav a mi nis ter stvo na úče ly toh to na -
ria de nia pred nost ne vy u ží va jú sie� zria de nú ko mi siou.

§ 3

Tým to na ria de ním sa trans po nu je práv ny akt Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de ný v prí lo he č. 2.

§ 4

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 15. feb ru ára
2004.

v z. Pál Csáky v. r. 
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1) § 5 ods. 3 písm. a) až c) a § 22 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li vos ti v zne ní zá ko -
na č. 471/2001 Z. z.

2) § 9 ods. 8 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. o ochran ných opat re niach pro ti za vle če niu a roz ši ro va niu or ga niz mov
škod li vých pre rast li ny ale bo rast lin né pro duk ty.

3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z.
4) § 10 ods. 2 a 3 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky  č. 75/2004 Z. z.



Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 74/2004 Z. z.

Tlaèivo

OZNÁMENIE O POZASTAVENÍ ZÁSIELKY ALEBO �KODLIVÉHO
ORGANIZMU Z TRETEJ KRAJINY
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Prí lo ha č. 2
k nariadeniu vlády č. 74/2004 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH PRÁV NYCH AKTOV

Tým to na ria de ním sa trans po nu je ten to práv ny akt Eu róp skych spo lo čen stiev:

Smer ni ca Ko mi sie 94/3/ES, kto rou sa usta no vu je pos tup pre ozná me nie o po za sta ve ní zá siel ky ale bo škod li vé ho
or ga niz mu z tre tích kra jín, kto ré pred sta vu jú bez pros tred né ohroz e nie zdra vot né ho sta vu rast lín.

Smer ni ca Ko mi sie je pre lo že ná do slo ven ské ho ja zy ka a pre klad smer ni ce sa na chá dza v síd le In šti tú tu pre ap ro xi -
má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej republiky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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