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Z Á K O N

z 2. mar ca 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 40/1964 Zb.
Ob čian sky zá kon ník v zne ní ne skor ších pred pi sov 

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uzniesla na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 40/1964 Zb. Ob čian sky zá kon ník v zne ní zá -
ko na č. 58/1969 Zb., zá ko na č. 131/1982 Zb., zá ko na
č. 94/1988 Zb., zá ko na č. 188/1988 Zb., zá ko na
č. 87/1990 Zb., zá ko na č. 105/1990 Zb., zá ko na
č. 116/1990 Zb., zá ko na č. 87/1991 Zb., zá ko na
č. 509/1991 Zb., zá ko na č. 264/1992 Zb., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 249/1994
Z. z., zá ko na č. 153/1997 Z. z., zá ko na č. 211/1997 Z. z., 
zá ko na č. 252/1999 Z. z., zá ko na č. 218/2000 Z. z., zá -
ko na č. 261/2001 Z. z., zá ko na č. 281/2001 Z. z., zá ko -
na č. 23/2002 Z. z., zá ko na č. 34/2002 Z. z., zá ko na
č. 95/2002 Z. z, zá ko na č. 184/2002 Z. z., zá ko na
č. 215/2002 Z. z., zá ko na č. 526/2002 Z. z., zá ko na
č. 504/2003 Z. z. a zá ko na č. 515/2003 Z. z.  sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V pr vej čas ti sa za štvr tú hla vu vkla dá nová pia ta
hla va, kto rá vrá ta ne nad pi su znie:

„ P I A  T A  H L A  VA

SPOT RE BI TE¼SKÉ ZMLU VY

§ 52

(1) Spot re bi te¾ ský mi zmlu va mi sú kúp na zmlu va,
zmlu va o die lo ale bo iné od plat né zmlu vy upra ve né v ôs -
mej čas ti toh to zá ko na a zmlu va pod ¾a § 55, ak zmluv ný -
mi stra na mi sú na jed nej stra ne do dá va te¾ a na dru hej
stra ne spot re bi te¾, kto rý ne mo hol in di vi du ál ne ovplyv ni�
ob sah do dá va te ¾om vo pred pri pra ve né ho ná vr hu na
uzav re tie zmlu vy. 

(2) Do dá va te¾ je oso ba, kto rá pri uzat vá ra ní a pl ne ní
spot re bi te¾ skej zmlu vy koná v rám ci pred me tu svo jej ob -
chod nej ale bo inej pod ni ka te¾ skej čin nos ti.

(3) Spot re bi te ¾om je oso ba, kto rá pri uzat vá ra ní a pl ne -
ní spot re bi te¾ skej zmlu vy ne ko ná v rám ci pred me tu svo -
jej ob chod nej ale bo inej pod ni ka te¾ skej čin nos ti.

§ 53

(1) Spot re bi te¾ ské zmlu vy ne smú ob sa ho va� usta no ve -
nia, kto ré spô so bu jú znač nú ne rov no vá hu v prá vach

a po vin nos tiach zmluv ných strán v ne pros pech spot re bi -
te ¾a (ïa lej len „ne pri ja te¾ ná pod mien ka”).

(2) Usta no ve nie od se ku 1 sa ne vz�a hu je na pred met pl -
ne nia ale bo cenu pl ne nia.

(3) Za ne pri ja te¾ né pod mien ky uve de né v spot re bi te¾ -
skej zmlu ve sa po va žu jú naj mä usta no ve nia, kto ré 
a) má spot re bi te¾ pl ni� a s kto rý mi sa ne mal mož nos�

oboz ná mi� pred uzav re tím zmlu vy,
b) do vo ¾u jú do dá va te ¾o vi pre vies� prá va a po vin nos ti zo

zmlu vy na iné ho do dá va te ¾a bez sú hla su spot re bi te ¾a, 
ak by pre vo dom do šlo k zhor še niu vy mo ži te¾ nos ti ale -
bo za bez pe če nia po h¾a dáv ky spot re bi te ¾a,

c) vy lu ču jú ale bo ob me dzu jú zod po ved nos� do dá va te ¾a
za ko na nie ale bo opo me nu tie, kto rým sa spot re bi te ¾o -
vi spô so bi la smr� ale bo ujma na zdra ví,

d) vy lu ču jú ale bo ob me dzu jú prá va spot re bi te ¾a pri
uplat ne ní zod po ved nos ti za vady ale bo zod po ved nos ti
za ško du,

e) umož ňu jú do dá va te ¾o vi, aby spot re bi te ¾o vi ne vy dal
ním pos kyt nu té pl ne nie aj v prí pa de, že spot re bi te¾
ne u zav rie s do dá va te ¾om zmlu vu ale bo od nej od stú pi,

f) umož ňu jú do dá va te ¾o vi od stú pi� od zmlu vy bez
zmluv né ho ale bo zá kon né ho dô vo du a spot re bi te ¾o vi
to ne u mož ňu jú,

g) opráv ňu jú do dá va te ¾a, aby bez dô vo dov hod ných
osobit né ho zre te ¾a vy po ve dal zmlu vu uzav re tú na
dobu ne ur či tú bez pri me ra nej vý po ved nej le ho ty,

h) pri ka zu jú spot re bi te ¾o vi, aby spl nil všet ky zá väz ky aj
vte dy, ak do dá va te¾ ne spl nil zá väz ky, kto ré vznik li,

i) umož ňu jú do dá va te ¾o vi jed no stran ne zme ni� zmluv -
né pod mien ky bez dô vo du do hod nu té ho v zmlu ve,

j) ur ču jú, že cena to va ru ale bo slu žieb bude ur če ná
v čase ich spl ne nia, ale bo do dá va te ¾a opráv ňu jú k zvý -
še niu ceny to va ru ale bo slu žieb bez toho, aby spot re -
bi te¾ mal prá vo od stú pi� od zmlu vy, ak cena do hod nu -
tá v čase uzav re tia zmlu vy je pod stat ne pre kro če ná
v čase spl ne nia.

(4) Ne pri ja te¾ né pod mien ky upra ve né v spot re bi te¾ -
ských zmlu vách sú ne plat né. 

§ 54

(1) Zmluv né pod mien ky upra ve né spot re bi te¾ skou
zmlu vou sa ne mô žu od chý li� od toh to zá ko na v ne pros -
pech spot re bi te ¾a. Spot re bi te¾ sa naj mä ne mô že vo pred
vzda� svo jich práv, kto ré mu ten to zá kon pri zná va, ale bo
si inak zhor ši� svo je zmluv né pos ta ve nie.
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(2) V po chyb nos tiach o ob sa hu spot re bi te¾ ských zmlúv 
pla tí vý klad, kto rý je pre spot re bi te ¾a priaz ni vej ší.

Spo t  r e  b i  t e ¾  ská  zmlu  va  o  p rá  ve  už í  va �
bu  do  vu  a l e  bo  j e j  čas �  v  ča  so  vých

úse  koch

§ 55

(1) Spot re bi te¾ ská zmlu va o prá ve uží va� bu do vu ale bo
jej čas� v ča so vých úse koch sa do jed ná va me dzi spot re bi -
te ¾om a do dá va te ¾om prá va uží va� bu do vu ale bo jej čas�
na je den ale bo viac ur če ných ale bo ur či te¾ ných ča so vých
ob do bí v roku, kto ré ne mô žu by� krat šie ako týž deň; bu -
do vou ale bo jej čas �ou sa ro zu mie stav ba ur če ná na bý -
va nie ale bo stav ba ur če ná na úče ly uby to va nia. Zmlu va
sa uzat vá ra naj me nej na tri roky, v pí som nej for me, v slo -
ven skom ja zy ku  a ok rem vše obec ných ná le ži tos tí musí
ob sa ho va�
a) me no, priez vis ko, dá tum na ro de nia a byd li sko spot re -

bi te ¾a,
b) ob chod né meno, síd lo, mies to pod ni ka nia, pred met

pod ni ka nia a iden ti fi kač né čís lo do dá va te ¾a, ak ide
o práv nic kú oso bu,  meno a priez vis ko oso by opráv ne -
nej ko na� v jeho mene,

c)  meno,  priez vis ko ale bo ob chod né meno, byd li sko ale -
bo síd lo vlast ní ka bu do vy ale bo jej čas ti,

d) práv ny vz�ah do dá va te ¾a k bu do ve ale bo jej čas ti,
e) po lo ho vé umies tne nie, pres ný po pis a vy ba ve nos� bu -

do vy ale bo jej čas ti, jej evi denč né čís lo a sú pis né čís lo,
f) vy me dze nie prá va uží va� bu do vu ale bo jej čas� na je -

den ale bo viac ur če ných ale bo ur či te¾ ných ča so vých
ob do bí v roku, kto ré je pred me tom zmlu vy, a ur če nie
pod mie nok, za kto rých mož no toto prá vo uplat ni� na
úze mí štá tu, kde sa na chá dza táto bu do va ale bo jej
čas�, ako aj vy hlá se nie o tom, že sa tie to pod mien ky
reš pek to va li,

g) in for má ciu o sta ve ro zo sta va nos ti bu do vy ale bo jej
čas ti vrá ta ne sta vu ro zo sta va nos ti in ži nier skych sie tí
a ter mí nu ich do kon če nia, uve de nia čís la sta veb né ho
po vo le nia, úpl né ho ná zvu a ad re sy sta veb né ho úra du
a in for má ciu o za bez pe če ní zá väz ku pre prí pad ne do -
kon če nia bu do vy ale bo jej čas ti riad ne a včas vrá ta ne
pod mie nok vy spo ria da nia usku toč ne ných pla tieb,

h) vy me dze nie zá klad ných slu žieb, kto ré sú ne vy hnut ne
spo je né s prá vom uží va� bu do vu ale bo jej čas�, a roz -
sahu ïal ších slu žieb vrá ta ne slu žieb spo je ných s prá -
vom uží va� spo loč né prie sto ry a za ria de nia,

i) vy me dze nie roz sa hu uží va nia spo loč ných prie sto rov
a za ria de ní,

j) vy me dze nie roz sa hu a spô so bu vy ko ná va nia údrž by
a opráv bu do vy ale bo jej čas ti, ako aj ïal šie pod mien -
ky, kto rý mi sa  bude spra vo va� bu do va ale bo jej čas�,

k) ur če nie dá tu mu, od kedy mož no vy u ží va� prá vo vy plý -
va jú ce zo zmlu vy, dobu jeho tr va nia, ale bo pres né ur -
če nie doby uží va nia,

l) ce nu, kto rú spot re bi te¾ uhra dí za prá vo uží va� bu do vu 
ale bo jej čas�, ur če nie ïal ších pla tieb za služ by spo je -
né s uží va ním bu do vy ale bo jej čas ti a iné po plat ky,
kto ré mu sia by� uve de né v zmlu ve,

m) spô sob plat by,
n) in for má cie o mož nos ti za po je nia sa do sys té mu na do -

bú da nia a vý me ny uží va cie ho prá va or ga ni zo va né ho
do dá va te ¾om ale bo tre �ou stra nou ur če nou do dá va te -
¾om a o všet kých ná kla doch s tým spo je ných,

o) po u če nie o prá ve na od stú pe nie od zmlu vy vrá ta ne ur -
če nia ná le ži tos tí a for my ozná me nia o od stú pe ní, spô -
so be a mies te do ru če nia a o ozna če ní oso by, kto rej sa
toto ozná me nie do ru ču je, druhu a výš ky pla tieb, kto -
rých úhra du môže do dá va te¾ v tom to prí pa de po ža do -
va�,

p) in for má ciu o mož nos ti a pod mien kach pre vo du ale bo
pre cho du prá va vy plý va jú ce ho zo zmlu vy na tre tiu
oso bu,

q) dá tum a mies to pod pí sa nia zmlu vy spot re bi te ¾om
a do dá va te ¾om. 

(2) Ak zmlu va ne ob sa hu je nie ktorú z ná le ži tos tí uve de -
ných v od se ku 1, musí by� o túto ná le ži tos� do pl ne ná
v le ho te do troch me sia cov od uzav re tia zmlu vy. Ne spl ne -
nie tej to po vin nos ti ne spô so bu je ne plat nos� tej to zmlu -
vy; prá vo spot re bi te ¾a od stú pi� od zmlu vy pod ¾a § 59
ods. 1 tým to usta no ve ním nie je dotk nu té.

§ 56

(1) Do dá va te¾ je po vin ný pred uza tvo re ním zmlu vy pí -
som ne pos kyt nú� kaž dej oso be, kto rá o to po žia da, úpl né 
a prav di vé in for má cie uve de né v usta no ve ní § 55 ods. 1
ok rem in for má cií uve de ných v pís me nách a), k) a q) a po -
u če nie o spô so be a mies te,  kde mož no zís ka� ïal šie do pl -
ňu jú ce in for má cie. Po u če nie musí ob sa ho va� kaž dá re -
kla ma tý ka jú ca sa prá va uží va� bu do vu ale bo jej čas� na
ur če nú dobu.

(2) Pí som né in for má cie, kto ré pos ky tol do dá va te¾ pred
uza tvo re ním zmlu vy, sú pre neho zá väz né a mu sia sa
sta� sú čas �ou zmlu vy. Zme ny tak to pos kyt nu tých in for -
má cií môžu vy plý va� iba z okol nos tí, kto ré ne mô že do dá -
va te¾ ovplyv ni�, ak sa zmluv né stra ny ne do hod nú inak.
Do dá va te¾ je po vin ný pí som ne upo zor ni� spot re bi te ¾a na
kaž dú zme nu tých to in for má cií, a to naj ne skôr de sa� dní
pred uza tvo re ním zmlu vy.

§ 57

Do dá va te¾ ne mô že po ža do va� od spot re bi te ¾a 
a) žiad ne iné pl ne nia ako tie, kto ré sú do hod nu té v zmlu -

ve,
b) aké ko¾ vek pl ne nia pred uza tvo re ním zmlu vy ale bo

v dobe, v kto rej môže spot re bi te¾ uplat ni� prá vo na od -
stú pe nie od zmlu vy pod ¾a § 59. 

§ 58

Ak je cena úpl ne ale bo čias toč ne hra de ná z úve ru, kto -
rý pos ky tu je do dá va te¾, ale bo z úve ru, kto rý pos ky tu je
tre tia oso ba na zá kla de zmlu vy o úve re na úče ly spot re bi -
te¾ skej zmlu vy o prá ve uží va� bu do vu ale bo jej čas� v ča -
so vých úse koch, a  spot re bi te¾ vy u ži je prá vo od stú pi� od
zmlu vy o uží va ní bu do vy ale bo jej čas ti v ča so vých úse -
koch, zmlu va o pos kyt nu tí úve ru sa zru šu je. Spot re bi te¾
je po vin ný ozná mi� túto sku toč nos� bez zby toč né ho od -
kla du tre tej oso be, kto rá pos ky tla úver. Zru še nie zmlu vy
o úve re ne mô že by� spo je né so žiad ny mi sank cia mi
uplat ne ný mi do dá va te ¾om ale bo tre �ou oso bou.

Čiastka 70 Zbierka zákonov č. 150/2004 Strana 1683



§ 59

(1) Spot re bi te¾ má prá vo od stú pi� od zmlu vy, kto rá ne -
ob sa hu je ná le ži tos ti uve de né v usta no ve ní § 55 ods. 1 do
troch me sia cov od uzav re tia zmlu vy.

(2) Spot re bi te¾ má prá vo od stú pi� od zmlu vy bez uve de -
nia dô vo du v le ho te de sia tich dní 
a) od uzav re tia zmlu vy, 
b) od do pl ne nia chý ba jú cich ná le ži tos tí pod ¾a § 55 ods. 2 

ale bo
c)  po uply nu tí le ho ty pod ¾a od se ku 1.

(3) Ak spot re bi te¾ uplat ní voči do dá va te ¾o vi prá vo na
od stú pe nie od zmlu vy pod ¾a od se ku 2, do dá va te¾ môže
po ža do va� len ná hra du pre u ká za te¾ ne vy na lo že ných ne -
vy hnut ných ná kla dov spo je ných s od stú pe ním od zmlu -
vy. Uplat ne nie prá va na od stú pe nie od zmlu vy pod ¾a od -
se ku 1 sa ne mô že zo stra ny do dá va te ¾a spá ja� so
žiad ny mi fi nanč ný mi ná rok mi.

§ 60

Ak ide o spot re bi te ¾a, kto rý je ob ča nom člen ské ho štá -
tu Eu róp skej únie ale bo kto rý má byd li sko v nie ktorom
z člen ských štá tov Eu róp skej únie, musí by� zmlu va vy -
ho to ve ná v úrad nom ja zy ku ale bo v jed nom z úrad ných
ja zy kov člen ské ho štá tu Eu róp skej únie, v kto rom má
spot re bi te¾ byd li sko ale bo kto ré ho je ob ča nom; ten to ja -
zyk musí by� úrad ným ja zy kom Eu róp skej únie. Ja zyk si
volí spot re bi te¾. Do dá va te¾ je po vin ný pos kyt nú� spot re -
bi te ¾o vi osved če ný pre klad zmlu vy v úrad nom ja zy ku
ale bo v jed nom z úrad ných ja zy kov člen ské ho štá tu Eu -
róp skej únie, v kto rom sa bu do va na chá dza; ten to ja zyk
musí by� úrad ným ja zy kom Eu róp skej únie.“. 

2. § 496 znie: 

„§ 496

(1) Za do ho du o vlast nos tiach, úče le a akos ti sa pri
spot re bi te¾ ských zmlu vách po va žu je také pl ne nie, o kto -
ré pre ja vil spot re bi te¾ zá u jem a kto ré sa zho du je s po pi -
som pos kyt nu tým do dá va te ¾om, vý rob com ale bo jeho zá -
stup com v akej ko¾ vek ve rej ne prí stup nej for me, naj mä
re kla mou, pro pa gá ciou a ozna če ním to va ru.

(2) Ak akos� nie je vý slov ne do jed na ná, je dlž ník po vin -
ný pl ni� ur či té množ stvo vecí ur če ných v prie mer nej
stred nej akos ti.“.

3. § 502 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie: 
„(3) Zá ruč ný list ob sa hu je meno a priez vis ko, ob chod -

né meno ale bo ná zov pre dá va jú ce ho, jeho síd lo ale bo
mies to pod ni ka nia, ob sah zá ru ky, jej roz sah a pod mien -
ky, dĺž ku zá ruč nej doby a úda je pot reb né na uplat ne nie
zá ru ky. Ak zá ruč ný list ne ob sa hu je všet ky ná le ži tos ti,
ne spô so bu je to ne plat nos� zá ru ky.“. 

4. § 505 znie:

„§ 505

Ak ide o vady, za kto ré sa zod po ve dá pod ¾a § 502, va du
tre ba vy tknú� do šies tich me sia cov od zis te nia vady, naj -
ne skôr do uply nu tia ur če nej zá ruč nej doby.“.

5. V § 507 ods. 1 sa za slo vo „ce ny,“ vkla dá slo vo „vý me -
ny,“.

6. Do te raj ší text § 508 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ -
ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Vada, kto rá sa pre ja ví do šies tich me sia cov odo
dňa pre vza tia pl ne nia, sa po va žu je za vadu, kto rá bo la už 
v deň pre vza tia, ak to ne od po ru je po va he veci ale bo ak
scu dzi te¾ ne pre u ká že opak.“.

7. V § 599 ods. 1 sa slo vá „šies tich me sia cov, ak ide
o vady kr mív, do troch týž dňov, a ak ide o vady zvie rat, do 
šies tich týž dňov od pre vza tia veci“ na hrá dza jú slo va mi
„24 me sia cov od pre vza tia veci“.

8. § 612 vrá ta ne nad pi su znie:

„Oso  b i t  né  us ta  no  ve  n ia  o  pre  da j i
t o  va  ru  v  ob  cho  de  (Spo t  r e  b i  t e ¾  ské

kúp  ne  zmlu  vy )

§ 612

Na spot re bi te¾ skú kúp nu zmlu vu ok rem usta no ve ní
§ 52 až 54 sa vz�a hu jú aj vše obec né usta no ve nia o kúp -
nej zmlu ve a  usta no ve nia § 613 až 627.“.

9. § 620 znie:

„§ 620

(1) Zá ruč ná doba je 24 me sia cov. Ak je na pre dá va nej
veci, jej oba le ale bo ná vo de k nej pri po je nom vy zna če ná
le ho ta na po u ži tie, ne skon čí sa zá ruč ná doba pred uply -
nu tím tej to le ho ty.

(2) Ak ide o po u ži tú vec, ku pu jú ci a pre dá va jú ci sa
môžu do hod nú� aj na krat šej zá ruč nej dobe, nie však
krat šej než 12 me sia cov. 

(3) Pri ve ciach, kto ré sú ur če né na to, aby sa uží va li po
dlh šiu dobu, usta no vu jú oso bit né pred pi sy zá ruč nú
dobu dlh šiu ako 24 me sia cov. Zá ruč ná doba pre sa hu jú -
ca 24 me sia cov sa môže tý ka� i len nie ktorej sú čiast ky
veci. 

(4) Na žia dos� ku pu jú ce ho je pre dá va jú ci po vin ný  po -
skytnú� zá ru ku pí som nou for mou (zá ruč ný list). Ak to
po va ha veci umož ňu je, po sta čí na mies to zá ruč né ho lis tu 
vy da� do klad o kúpe.

(5) Vy hlá se ním v zá ruč nom lis te vy da nom ku pu jú ce -
mu ale bo v re kla me môže pre dá va jú ci pos kyt nú� zá ru ku
pre sa hu jú cu roz sah zá ru ky usta no ve nej v tom to zá ko ne. 
V zá ruč nom lis te určí pre dá va jú ci pod mien ky a roz sah
tej to zá ru ky.“.

10. § 622 znie:

„§ 622

(1) Ak ide o vadu, kto rú mož no od strá ni�, má ku pu jú ci
prá vo, aby bola bez plat ne, včas a riad ne od strá ne ná.
Pre dá va jú ci je po vin ný vadu bez zby toč né ho od kla du od -
strá ni�.

(2) Ku pu jú ci môže na mies to od strá ne nia vady po ža do -
va� vý me nu veci, ale bo ak sa vada týka len sú čas ti veci,
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vý me nu sú čas ti, ak tým pre dá va jú ce mu ne vznik nú ne -
pri me ra né ná kla dy vzh¾a dom na cenu to va ru ale bo zá -
važ nos� vady.

(3) Pre dá va jú ci môže vždy na mies to od strá ne nia vady
vy me ni� vad nú vec za bez vad nú, ak to ku pu jú ce mu ne -
spô so bí zá važ né �až kos ti.“.

11. V § 626 od se ky 2 a 3 zne jú:
„(2) Prá va zo zod po ved nos ti za vady pri ve ciach, kto ré

sa rých lo ka zia, mu sia sa uplat ni� naj ne skôr v deň na sle -
du jú ci po kúpe; inak prá va za nik nú.

(3) Ak ide o po u ži tú vec, za nik nú prá va zo zod po ved -
nos ti za vady, ak ne bo li uplat ne né do 24 me sia cov odo
dňa pre vza tia po u ži tej veci ku pu jú cim ale bo do doby, na
kto rej sa pre dá va jú ci a ku pu jú ci do hod li pod ¾a § 620
ods. 2.“ .

12. V § 646 ods. 1 sa slo vo „šes�“ na hrá dza slo vom
„24“.

13. V § 646 ods. 2 sa slo vo „šes�“ na hrá dza slo vom
„24“.

14. V de via tej čas ti sa za de via tu hla vu vkla dá nová de -
sia ta hla va, kto rá vrá ta ne nad pi su znie:

„ D E  S I A  T A  HLA  VA

PRE CHOD NÉ USTA NO VE NIA K ÚPRA VÁM
ÚČIN NÝM OD 1. AP RÍ LA 2004

§ 879e

(1) Prá va zo zod po ved nos ti za vady, pri kto rých zá ruč -
ná doba za ča la ply nú� pre do dňom na do bud nu tia účin -
nos ti toh to zá ko na, sa po su dzu jú pod ¾a do te raj ších
práv nych pred pi sov.

(2) Prá va zo zod po ved nos ti za vady pri po u ži tej veci, pri
kto rých zá ruč ná doba za ča la ply nú� pre do dňom na do -
bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, sa po su dzu jú pod ¾a
do te raj ších práv nych pred pi sov, ak k pre vza tiu veci do -
šlo pre do dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na.

(3) Spot re bi te¾ ské zmlu vy pod ¾a § 52 uzav re té predo
dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na sa mu sia
da� do sú la du s usta no ve nia mi § 53 a 54 toh to zá ko na
a spot re bi te¾ ské zmlu vy o prá ve uží va� bu do vu ale bo jej
čas� v ča so vých úse koch aj s usta no vením § 55 ods. 1, ak
ide o ná le ži tos ti zmlu vy, a s usta no vením § 57 toh to zá -
ko na do troch me sia cov odo dňa na do bud nu tia účin nos -
ti toh to zá ko na.

(4) Usta no ve nia spot re bi te¾ ských zmlúv, kto ré nie sú
dané do sú la du s usta no ve niami § 53, 54 a  57 toh to zá -
ko na pod ¾a od se ku 3, sú ne plat né po uply nu tí troch me -
sia cov odo dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na.
Spot re bi te¾ má prá vo od stú pi� od spot re bi te¾ skej zmlu vy
o prá ve uží va� bu do vu ale bo jej čas� v ča so vých úse koch,
kto rá nie je pod ¾a od se ku 3 daná do sú la du s usta no ve -
ním § 55 ods. 1 toh to zá ko na, ak ide o ná le ži tos ti zmlu vy,
a to do troch me sia cov po uply nu tí le ho ty pod ¾a od se -
ku 3.

§ 879f

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo he.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2004 ok rem
§ 60, kto rý 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.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú tie to právne akty Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie:
1. Smer ni ca Rady č. 93/13/EHS z 5. ap rí la 1993 o ne ka lých pod mien kach v spot re bi te¾ ských zmlu vách (Úrad ný

ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 095, 21/4/1993, str. 29 — 34).
2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 94/47/ES z 26. ok tób ra 1994 o kúpe prá va na se zón ne uží va nie ne -

hnu te¾ nos tí (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 280, 29/10/1994, str. 83 — 87). 
3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 1999/44/ES z 25. mája 1999 o ur či tých as pek toch pre daja  spo -

trebného to va ru a sú vi sia cich zá ru kách (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 171, 7/7/1999, str. 12 —
16).

Uve de né smer ni ce 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 -
hliadnu� v sídle In šti tútu 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,
Bratislava.
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Prí lo ha
k zá ko nu č. 40/1964 Zb.



151

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

z 26. ja nu ára 2004

o po žia dav kách na pit nú vodu a kon tro lu kva li ty pit nej vo dy

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a § 13c ods. 10 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí
v zne ní ne skor ších pred pi sov usta no vu je:

§ 1

Pred met úpra vy

(1) To u to vy hláš kou sa usta no vu jú
a) uka zo va te le kva li ty pit nej vody vrá ta ne pit nej vody

ba le nej do spot re bi te¾ ské ho ba le nia a ich hy gie nic ké
li mi ty,

b) roz sah, po čet nos� a kri té riá kon tro ly kva li ty pit nej
vody,

c) ná le ži tos ti pro to ko lu o vý sled koch kon tro ly uka zo -
va te ¾ov kva li ty pit nej vody, 

d) ná le ži tos ti žia dos ti o po vo le nie na do čas né po u ži tie
pit nej vody, kto rá ne spĺ ňa hy gie nic ké li mi ty, 

e) ná le ži tos ti žia dos ti o roz ší re nie ale bo zú že nie roz sa -
hu a po čet nos ti kon tro ly uka zo va te ¾ov kva li ty pit nej
vody.

(2) Táto vy hláš ka sa ne vz�a hu je na pra me ni tú sto lo -
vú vodu, pra me ni tú doj čen skú vodu, prí rod nú mi ne -
rál nu vodu a prí rod nú lie či vú vodu.1)

§ 2

Vy me dze nie poj mov

Na úče ly tej to vy hláš ky sa ro zu mie 
a) hro mad ným zá so bo va ním pit nou vo dou zá so bo va -

nie vo dou z ve rej né ho vo do vo du ale bo z vod né ho
zdro ja, kto rý zá so bu je viac ako 50 osôb, 

b) in di vi du ál nym zá so bo va ním pit nou vo dou zá so bo -
va nie pit nou vo dou z jed né ho vod né ho zdro ja s den -
nou pro duk ciou me nej ako 10 m3 vo dy ale bo zo zdro -
ja zá so bu jú ce ho me nej ako 50 osôb,

c) medz nou hod no tou hod no ta uka zo va te ¾a kva li ty pit -
nej vody, kto rej pre kro če ním strá ca pit ná voda vy ho -
vu jú cu kva li tu v uka zo va te li, kto ré ho hod no ta bola
pre kro če ná,

d) naj vy ššou medz nou hod no tou hod no ta uka zo va te ¾a
kva li ty pit nej vody s pra ho vým účin kom, kto rej pre -
kro če nie vy lu ču je po u ži tie vody ako pit nej,

e) medz nou hod no tou re fe renč né ho ri zi ka hod no ta
uka zo va te ¾a kva li ty pit nej vody s bez pra ho vým účin -

kom, kto rej pre kro če nie vy lu ču je po u ži tie vody ako
pit nej,

f) od po rú ča nou hod no tou hod no ta uka zo va te ¾a kva li -
ty pit nej vody, kto rá zna me ná do siah nu tie op ti mál -
nej kon cen trá cie da nej lát ky z h¾a di ska ochra ny
zdra via,

g) in di kač nou hod no tou hod no ta uka zo va te ¾a kva li ty
vody ne špe ci fic ké ho ale bo sku pi no vé ho cha rak te ru
po u ží va ná na po sú de nie pot re by po dro bnej ších skú -
šok kva li ty vo dy,

h) do mo vým roz vod ným sys té mom roz vo dy po tru bí, ar -
ma túr a za ria de nia na in šta lo va né me dzi vo do vod ný -
mi vý tok mi ur če ný mi na od ber vody na ¾ud skú spot -
re bu a ve rej ným vo do vo dom, ak nie je sú čas �ou
ve rej né ho vo do vo du.

§ 3

Uka zo va te le kva li ty
pit nej vody a ich hy gie nic ké li mi ty

(1) Uka zo va te le kva li ty pit nej vody a ich hy gie nic ké
li mi ty sú uve de né v prí lo he č. 1.

(2) Od vo de né zá sa ho vé úrov ne rá dio lo gic kých uka -
zo va te ¾ov a naj vy ššie prí pust né hod no ty ob sa hu rá dio -
nuk li dov v pit nej vode usta no vu je oso bit ný pred pis.2)

§ 4

Roz sah a po čet nos� kon tro ly kva li ty pit nej vo dy

(1) Roz sah ana lýz a po čet riad nych od be rov vzo riek
pit nej vody sú uve de né v prí lo he č. 2.

(2) Mi mo riad ny od ber vzo riek pit nej vody sa vy ko ná -
va 
a) pred uve de ním no vej čas ti ve rej né ho vo do vo du do

pre vádz ky,
b) po čas pre vádz ky ve rej né ho vo do vo du, ak do šlo

k pre ru še niu zá so bo va nia pit nou vo dou na viac ako
24 ho dín, 

c) pred za čiat kom se zón ne ho vy u ží va nia čas ti ve rej né -
ho vo do vo du ale bo vod né ho zdro ja ur če né ho na hro -
mad né zá so bo va nie. 

(3) Od ber pod ¾a od se ku 2 sa vy ko ná va v roz sa hu mi -
ni mál nej ana lý zy (prí lo ha č. 2) roz ší re nej o uka zo va te le, 
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kto rých ob sah môže by� zvý še ný vply vom zmien v re ži -
me zá so bo va nia. 

(4) Pred uve de ním no vé ho zdro ja pit nej vo dy ur če né -
ho na hro mad né zá so bo va nie do pre vádz ky musí by�
vy ko na ná úpl ná ana lý za pit nej vody pod ¾a prí lo hy č. 2.

(5) Pred uve de ním no vé ho zdro ja pit nej vody ur če né -
ho na in di vi du ál ne zá so bo va nie do pre vádz ky musí by�
vy ko na ná mi ni mál na ana lý za pit nej vody pod ¾a prí lo hy
č. 2.

(6) Ak hod no ty uka zo va te ¾ov kva li ty pit nej vody zís -
ka né jej ana lý zou sú vyš šie ako medz né hod no ty, naj -
vy ššie medz né hod no ty a medz né hod no ty re fe renč né -
ho ri zi ka uve de né v prí lo he č. 1, od ber vzor ky pit nej
vody a jej ana lý za sa mu sia bez od klad ne zo pa ko va�. Ak
opa ko va ná ana lý za pit nej vody po tvr dí vý sled ky pr vot -
nej ana lý zy, pre vádz ko va te¾ za ria de nia na zá so bo va nie
pit nou vo dou bez od klad ne vy ko ná ná prav né opat re -
nia.3)

(7) Pri me dzi roč nom ná ras te hod nôt sle do va né ho
uka zo va te ¾a kva li ty pit nej vody o viac ako 5 % sú bo ru
hod nôt sle do va né ho uka zo va te ¾a, a to v prie be hu troch
ro kov sle do va nia, pre vádz ko va te¾ za ria de nia na zá so -
bo va nie pit nou vo dou vy ko ná ná prav né opat re nia.

§ 5

Od ber vzo riek pit nej vo dy

(1) Vzor ky pit nej vody mu sia by� odo be ra né tak, aby
re pre zen to va li kva li tu do dá va nej pit nej vody vo ve rej -
nom vo do vo de po čas ce lé ho ka len dár ne ho roka. Pri od -
be re vzo riek pit nej vody sa po stu pu je pod ¾a slo ven -
ských tech nic kých no riem,4) ak ïa lej nie je usta no ve né
inak. 

(2) Po čet miest od be ru ne smie by� men ší ako po čet
mi ni mál nych ana lýz pod ¾a prí lo hy č. 2, a ak ide o ve rej -
né vo do vo dy, kto ré zá so bu jú viac ako 5 000 osôb, ne -
smie by� men ší ako 50 % z poč tu mi ni mál nych ana lýz
pod ¾a prí lo hy č. 2.

(3) Mies ta od be ru sa mu sia me ni� kaž dý rok tak, aby
viac ako 50 % ne bo lo tr va lých miest od be ru. Mies ta od -
be ru sa vy be ra jú me tó dou ná hod né ho vý be ru ale bo
inou vhod nou me tó dou, kto rá za ru čí, že žia den zo zá so -
bo va ných ob jektov ne bu de vy lú če ný z mož nos ti kon tro ly.

(4) Od bor ná spô so bi los� na od ber vzo riek pit nej vody
ur če nej na hro mad né zá so bo va nie sa pre u ka zu je pod ¾a 
oso bit ných pred pi sov.5)

§ 6

Kri té riá kon tro ly kva li ty pit nej vo dy

(1) Pri kon tro le pit nej vody sa mu sia do dr ža� hy gie -
nic ké li mi ty uka zo va te ¾ov kva li ty pit nej vo dy
a) do dá va nej z roz vod nej sie te vnút ri ob jektu na vo do -

vod nom vý to ku ur če nom na od ber na ¾ud skú spot re -
bu,

b) do dá va nej z ve rej nej stud ne v mies te jej vý to ku zo
stud ne,

c) do dá va nej pri ná hrad nom zá so bo va ní pit nou vo dou
cis ter na mi na mies te, kde vy te ká z cis ter ny,

d) pl ne nej do spot re bi te¾ ské ho ba le nia v mies te, kde sa
voda plní do oba lov,

e) po u ží va nej v po tra vi nár skych pod ni koch na vý ro bu
po tra vín na mies te, kde sa voda na ten to účel po u ží -
va.

(2) Pri kon tro le pit nej vody sa hy gie nic ké li mi ty uka -
zo va te ¾ov kva li ty pit nej vody pod ¾a § 3 po va žu jú za spl -
ne né, ak je pre u ká za né, že ich ne do dr ža nie je spô so be -
né do mo vým roz vod ným sys té mom s vý nim kou
ob jektov, v kto rých sa pit ná voda do dá va od be ra te ¾om.

(3) Uka zo va te le kva li ty pit nej vo dy sa ur ču jú pod ¾a
prí lo hy č. 3.

§ 7

Ná le ži tos ti pro to ko lu

Pro to kol o vý sled koch kon tro ly uka zo va te ¾ov kva li ty
pit nej vody ob sa hu je
a) ob chod ný ná zov a síd lo práv nic kej oso by, ná zov

a síd lo obce ale bo meno, priez vis ko, ob chod né meno
a mies to pod ni ka nia, ak ide o fy zic kú oso bu pod ni -
ka te ¾a, z kto rých po ve re nia sa kon tro la vy ko na la,

b) ob chod ný ná zov a síd lo práv nic kej oso by ale bo
meno, priez vis ko, ob chod né meno a mies to pod ni ka -
nia, ak ide o fy zic kú oso bu pod ni ka te ¾a, kto ré vy ko -
na li kon tro lu kva li ty pit nej vody,

c) údaj o zdro ji pit nej vody,
d) údaj o mies te od be ru vzor ky pit nej vody, dá tum

a čas od be ru,
e) dá tum ana lý zy vzor ky pit nej vody a údaj o po u ži tej

me tó de,
f) spô sob ma ni pu lá cie so vzor kou pit nej vody,
g) vý sled ky ana lý zy vzor ky pit nej vody.

§ 8

Ná le ži tos ti žia dos tí

(1) Žia dos� o po vo le nie na po u ži tie pit nej vody, kto rá
ne spĺ ňa hy gie nic ké li mi ty, ob sa hu je
a) ob chod ný ná zov a síd lo žia da te ¾a, ak ide o práv nic kú 

oso bu, ná zov a síd lo obce, ak ide o obec, ale bo meno,
priez vis ko, ob chod né meno a mies to pod ni ka nia, ak
ide o fy zic kú oso bu pod ni ka te ¾a,

b) roz sah po ža do va nej vý nim ky s jej odô vod ne ním
a uve de ním času, na kto rý sa vý nim ka po ža du je,

c) do kla dy pre u ka zu jú ce, že do dá va nie pit nej vody,
kto rá spĺ ňa hy gie nic ké li mi ty, ne mož no v dotk nu tej
ob las ti za bez pe či� iným spô so bom,

d) kom plex né vy hod no te nie zá so bo va nia pit nou vo dou
v dotk nu tej ob las ti a re pre zen ta tív ne la bo ra tór ne
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ana lý zy pit nej vody v roz sa hu vy hláš ky, kto ré  po -
skytnú šta tis tic ky pre u ká za te¾ né vý sled ky hod nôt
uka zo va te ¾ov kva li ty pit nej vody z la bo ra tór nych
pra co vísk s pre u ká za ním správ nos ti la bo ra tór nych
vý sled kov,

e) ná vrh ná prav ných opat re ní,
f) spô sob in for má cie od be ra te ¾a pit nej vody.

(2) Žia dos� o roz ší re nie ale bo zú že nie roz sa hu a po -
čet nos ti kon tro ly uka zo va te ¾ov kva li ty pit nej vody ob -
sa hu je
a) úda je uve de né v od se ku 1 písm. a),
b) ná vrh úpra vy roz sa hu a po čet nos ti kon tro ly kva li ty

pit nej vody a jeho odô vod ne nie,
c) vý sled ky naj me nej de sia tich ana lýz pit nej vody vy -

ko na ných v prie be hu po sled ných troch ro kov pred
po da ním žia dos ti.

§ 9

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo -
ven skej re pub li ky č. 29/2002 Z. z. o po žia dav kách na
pit nú vodu a kon tro lu kva li ty pit nej vody.

§ 10

Zá ve reč né usta no ve nie

To u to vy hláš kou sa trans po nu je práv ny akt Eu róp -
ske ho spo lo čen stva uve de ný v prí lo he č. 4.

§ 11

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2004.

Ru dolf Za jac v. r.
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Prí lo ha č. 1
k vy hláš ke č. 151/2004 Z. z.

UKA ZO VA TE LE KVA LI TY PIT NEJ VODY A ICH HY GIE NIC KÉ LI MI TY

A. Mik ro bio lo gic ké a bio lo gic ké uka zo va te le

Por.
čís.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

1. Escherichia coli EC

0

0

0

KTJ

v 100 ml 

v 10 ml 

v 250 ml

NMH

NMH 

NMH

HZ

IZ 

BPV

2. Koliformné baktérie KB

0

0

0

KTJ

v 100 ml 

v 10 ml 

v 250 ml

MH

MH

MH

HZ

IZ 

BPV

3. Enterokoky EK

0

0

0

KTJ

v 100 ml 

v 10 ml 

v 250 ml

NMH

NMH 

NMH

HZ

IZ 

BPV

4. Pseudomonas
aeruginosa

PA

0

KTJ 

v 250 ml NMH BPV

5. Kultivovate¾né
mikroorganizmy 

pri 22 °C

KM22

200

500

100

KTJ 

v 1 ml

v 1 ml 

v 1 ml

MH

MH

MH

HZ

IZ 

BPV

6. Kultivovate¾né
mikroorganizmy 

pri 36 °C

KM36

20

100

20

KTJ 

v 1 ml

v 1 ml 

v 1 ml

MH

MH

MH

HZ

IZ 

BPV

7. Bezfarebné
bičíkovce

BB 10

50

jedince/ml MH

MH

HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou

Pre dez in fi ko va nú vodu je li mit 0

IZ

8. Živé organizmy

(ok rem bez fa reb ných

bi čí kov cov)

ŽO 0

0

jedince/ml MH 

MH

HZ 

IZ



Por.
čís.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

  9. Vlák ni té bak té rie

(ok rem že le zi tých
a man gá no vých
bak té rií)

VB 0

0

je din ce/ml IH

IH

HZ

IZ

10. Mik ro my cé ty
sta no vi tel né
mik ro sko pic ky 

MM 0

0

je din ce/ml IH

IH

HZ 

IZ

V prí pa de po zi tív ne ho ná le zu sa vy ko ná va skúš ka
uka zo va te ¾a s po ra do vým č. 15. kul ti vač nou me tó dou

11. Mŕtve organizmy MO 30 jedince/ml MH HZ

12. Železité a
mangánové

bak té rie

ŽMB 10

10

pokryvnos�

po¾a v %

MH

MH

HZ

IZ

13. Abiosestón AB 10

10

pokryvnos�

po¾a v %

MH

MH

HZ

IZ

14. Clostridium
perfringens

CP

0

KTJ

v 100 ml IH

Vz�ahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd
alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami.
Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zis�uje sa, či nie je
ohrozené zdravie ¾udí prítomnos�ou mikroorganizmov, napr.
kryptosporídie

15. Sap ro fy tic ké ples ne SP

50

100

0

KTJ

v 100 ml

v 100 ml

v 100 ml

IH

IH

MH

HZ

IZ

BPV

V prí pa de prí tom nos ti po ten ciál ne to xi no gén nych dru hov
(As per gil lus fla vus, As per gil lus och ra ce us, As per gil lus
ver si co lor, As per gil lus fu mi ga tus, Fu sa rium spe cies,
Pe ni ci lium ex pan sum) je voda ne vhodná na pi tie

B. Fy zi kál ne a che mic ké uka zo va te le

a) an or ga nic ké uka zo va te le

Por. 
čís.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

16. Antimón Sb 0,005 mg/l NMH

17. Arzén As 0,01 mg/l NMH

18. Bór B 0,3 mg/l NMH

19. Bromičnany BrO
3

- 0,01 mg/l NMH



Por. 
čís.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

20. Dusičnany NO
3

- 50 mg/l MH

21. Dusitany NO
2

- 0,1

3,0

mg/l 

mg/l

MH

NMH

Súčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50
a zistený obsah dusitanov delený 3 musí by menší alebo sa
rovna� 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z
úpravne musí by� nižší ako 0,1 mg/l

22. Fluoridy F- 1,5 mg/l NMH

23. Chróm Cr 0,05 mg/l NMH

24. Kadmium Cd 0,003 mg/l NMH

25. Kyanidy CN - 0,03 mg/l NMH

26. Meï Cu 1,0 mg/l MH

27. Nikel Ni 0,02 mg/l NMH

28. Olovo Pb 0,01 mg/l NMH

29. Ortu� Hg 0,001 mg/l NMH

30. Selén Se 0,01 mg/l NMH

31. Striebro Ag 0,05 mg/l NMH Zis�uje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na
dezinfekciu vody

b) or ga nic ké uka zo va te le

Por.
čís.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

32. Akrylamid AA 0,1 µg/l NMH Zis�uje sa v prípade výskytu a uvo¾nenia z materiálu (napr.
z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,
výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypočítanú pod¾a údajov o obsahu
a možnom uvo¾ňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou
vodou

33. Benzén C
6
H

6
1,0 µg/l MHRR

34. Dichlórbenzény DCB 0,3

300

µg/1

µg/l 

MH

NMH

Zis�uje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnos�
látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne
súhlasi� s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej
hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie
pitnej vody. Dichlórbenzény zahrňujú sumu: 1,2
dichlórbenzén, 1,3 dichlórbenzén, 1,4 dichlórbenzén

35. 1,2 dichlóretán C
2
H

4
Cl 3,0 µg/l NMH



Por.
čís.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

36. Monochlórbenzén MCB 10

300

µg/1

µg/l

MH 

NMH

Zis�uje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnos�
látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne
súhlasi� s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej
hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie
pitnej vody

37. Celkový organický
uhlík

TOC 5,0 mg/l MH Bez významných zmien, nemusí sa stanovova� pri zdrojoch
produkujúcich menej ako 10 000 m3 denne

38. Pesticídy PL 0,1 µg/l NMH Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy,
fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy
a príbuzné produkty (regulátory rastu). Zis�ujú sa iba tie
pesticídy, ktorých prítomnos� vo vode možno predpoklada�.
Limit sa vz�ahuje na každý stanovený pesticíd

39. Pesticídy spolu PLs 0,5 µg/l NMH

40. Polycyklické
aromatické
uh¾ovodíky

PAU 0,1 µg/l MHRR Vz�ahuje sa na sumu PAU: benzo(a)pyrén, fluorantén,
benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén,
indeno(1,2,3-c,d)pyrén

41. Benzo/ a/ pyrén BaP 0,01 µg/l MHRR

42. Epichlórhydrin C
3
H

5
ClO 0,1 µg/l MHRR Zis�uje sa v prípade výskytu a uvo¾nenia z materiálu (napr.

z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,
výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypočítanú pod¾a údajov o obsahu
a možnom uvo¾ňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou
vodou

43. Styrén ST  20 µg/l NMH

44. Tetrachlóretén PCE 10 µg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie
prekroči� 10 µg/l

45. Tetrachlórmetán CCl
4

2,0 µg/l MHRR

46. Toluén C
7
H

8
50

700

µg/l MH
NMH

47. Trichlóretén TCE 10 µg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie
prekroči� 10 µg/l

48. Vinylchlorid C
2
H

3
Cl 0,5 µg/l NMH. Zis�uje sa v prípade výskytu a uvo¾nenia z materiálu (napr.

z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,
výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypočítanú pod¾a údajov o obsahu
a možnom uvo¾ňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou
vodou



Por.
čís.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

49. Xylény C
8
H

10
 100

500

µg/l

µg/l

MH 

NMH

Zis�uje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnos�
látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne
súhlasi� s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej
hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie
pitnej vody

c) dez in fekč né pros tried ky a ich ved ¾aj šie pro duk ty

Por
čís.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

50. Vo¾ný chlór Cl
2

0,3 mg/l MH Vz�ahuje sa na obsah vo¾ného chlóru po úprave vody. Ak sa
voda dezinfikuje chlórom, musí by� minimálna hodnota
v distribučnej sieti 0,05 mg/l

51. Bromdichlórmetán BDM 0,015

0,025

mg/l 

mg/l

MH 

NMH

Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom 
na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na
0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne

52. 2,4- dichlórfenol DCF 0,002 mg/l MH Zis�uje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických
vlastností vody

53. Chlórdioxid ClO
2

0,20 mg/l MH

54. Chloritany ClO
2

- 0,20 mg/l NMH

55. Chloroform CHCl
3

0,04 mg/l MH Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom 
na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na
0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne

56. Ozón O
3
 0,05 mg/l MH

57. 2,4,6-trichlórfenol TCP 0,01

0,2

mg/l

mg/l

MH
MHRR

Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.

Zis �u je sa, ak ide o ne priaz ni vé ovplyv ne nie sen zo ric kých
vlast nos tí vody

58. Trihalometany spolu THMs 0,15 mg/l NMH Špecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform,
dibromchlórmetán, brómdichlórmetán

d) uka zo va te le, kto ré môžu ne priaz ni vo ovplyv ni� sen zo ric kú kva li tu pit nej vo dy

Por.
čís.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

59. Absorbancia 

(254 nm, 1 cm)

A254 0,08 IH Prekročenie indikačnej hodnoty môže by dôvodom
na zis�ovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na
korigovanie hodnoty CHSK

Mn

60. Amónne ióny NH
4

+ 0,5 mg/l MH



Por.
čís.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

61. Celkové rozpustné
látky 

RL 1 000 mg/l MH 

62. Farba F 20 mg/l MH 

63. Hliník Al 0,2 mg/l MH 

64. Chemická spotreba
kyslíka
manganistanom

CHSK
Mn

3,0 mg/l MH

65. Chloridy Cl— 100

250

mg/l 

mg/l

MH
NMH

Voda nesmie by� agresívna. Prekročenie medznej hodnoty je
prípustné, len ak ide o chloridy z geologického podložia

66. Mangán Mn 0,05 mg/l MH

67. Nasýtenie vody
kyslíkom

O
2

>50 %
nasýtenia

OH  

68. Reakcia vody pH 6,5 — 8,5 MH Voda nesmie by� agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá 
je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota
môže by� nižšia

69. Sírany SO
4
 2- 250 mg/l MH

70. Sulfán vo¾ný H
2
S 0,01 mg/l MH

71. Chu� pri ja te¾ ná
pre

spot re bi te ¾a

MH V prípade pochybnosti sa za prijate¾né považujú stupne 1 a 2 
pri stanovení pod¾a slovenskej technickej normy2)

72. Teplota t 8 — 12 °C OH

73. Zákal Z 5 ZF MH

74. Pach bez
zá pa chu

V prípade pochybnosti sa za prijate¾né považujú stupne 1 a 2 
pri stanovení pod¾a slovenskej technickej normy2)

75. Zinok Zn 3,0 mg/l MH

76. Železo Fe 0,2 mg/l MH

77. Vodivos� kappa 125,0 mS/m IH

78. Sodík Na+ 200 mg/l MH



e) lát ky, kto rých prí tom nos� v pit nej vode je žia du ca

Por.
čis.

Uka zo va te¾ Sym bol
uka zo va te ¾a

Li mit Jed not ka Druh
limitu1)

Po znám ky

79. Horčík Mg2+ 10,0

až

30,0

125

mg/l OH 

MH

80. Vápnik Ca2+ >30 mg/l OH

81. Vápnik a horčík Ca2+ + Mg2+ 1,1

až

5,0

mmol/l OH

1) Druh li mi tu sa usta no vu je ako naj vy ššia medz ná hod no ta (NMH), medz ná hod no ta (MH), in di kač ná hod no ta (IH), medz ná hod no ta re fe renč né ho ri -
zi ka (MHRR) ale bo od po rú ča ná hod no ta (OH). Li mit sa vz�a hu je na hro mad né zá so bo va nie pit nou vo dou (HZ), in di vi du ál ne zá so bo va nie pit nou vo -
dou (IZ) a na ba le nú pit nú vodu (BPV), ak nie je usta no ve né inak.

2)  STN EN 1622 Ana lý za vody. Sta no ve nie pra ho vej hod no ty pa chu (TON) a pra ho vej hod no ty chu ti (TFN).



   Prí lo ha č. 2
   k vyhláške č. 151/2004 Z. z.

ROZ SAH ANA LÝZ A PO ČET OD BE ROV VZO RIEK PIT NEJ VO DY

1. Mi ni mál ny roč ný po čet od be rov vzo riek pit nej vo dy

1.1 Ak ob jem vy rá ba nej vody ne zod po ve dá poč tu oby va te ¾ov pod ¾a hod nôt uve de ných v ta bu¾ ke č. 1,  po va žu je sa
za roz ho du jú ci po čet oby va te ¾ov zá so bo va ných pit nou vo dou.

1.2 Prí klad vý po čtu pre ob jem do dá va nej vody 5200 m3/deň: po čet mi ni mál nych ana lýz 22 [4+(6x3)] a po čet úpl -
ných ana lýz 3 [1+(2x1)].

1.3 Zá so bo va ná ob las� je geo gra fic ky vy me dze ná ob las�, v kto rej pit ná voda po chá dza z jed né ho zdro ja ale bo
z nie ko¾ kých zdro jov a v kto rej kva li tu pit nej vody mož no po va žo va� za pri bliž ne rov na kú.

 Ta bu¾ ka č. 1

Po čet oby va te ¾ov
v zá so bo va nej ob las ti
(pri den nej spot re be

200 l na oso bu)

Ob jem vy rá ba nej ale bo
do dá va nej pit nej vody 
v zá so bo va nej ob las ti

(m3/deň)

Roč ný po čet vzo riek
mi ni mál nych ana lýz

Roč ný po čet vzo riek
úpl ných ana lýz

    ≤ 50       ≤ 10 1 1 za 2 roky

>50 ≤ 100 >10 ≤ 20 2 1

>100 ≤ 500    >20 ≤ 100 3 1

 >500 ≤ 5 000    >100 ≤ 1 000 4 2

>5 000 ≤ 50 000   >1 000 ≤ 10 000

4

+3 na kaž dých  1 000 m3

z cel ko vé ho
ob je mu vrá ta ne za ča tých

1

+1 na kaž dých  3 300
m3/deň

>50 000 ≤ 500 000   >10 000 ≤ 100 000 3

+1 na kaž dých 10 000
m3/deň (vrá ta ne za ča -

tých) z cel ko vé ho ob je mu

>500 000 >100 000 10

+1 na kaž dých 25 000
m3/deň (vrá ta ne za ča -

tých) z cel ko vé ho ob je mu

2. Mi ni mál ny roz sah ana lýz pit nej vo dy 

2.1  Mi ni mál na ana lý za 

2.1.1 Mi ni mál na ana lý za je ur če ná na kon tro lu a zís ka va nie pra vi del ných in for má cií o sta bi li te vod né ho
zdro ja a účin nos ti úpra vy vody, naj mä na kon tro lu dez in fek cie (ak sa vy ko ná va), mik ro bio lo gic kej
kva li ty a sen zo ric kých  vlast nos tí pit nej vody.

2.1.2 Mi ni mál na ana lý za  po zos tá va z uka zo va te ¾ov kva li ty pit nej vody pod ¾a ta bu¾ ky č. 2.
2.1.3 Uka zo va te¾ č. 12 v ta bu¾ ke č. 2 sa zis �u je len pri pit nej vode upra vo va nej pria mo z po vrcho vých vôd

ale bo pri pod zem ných vodách ovplyv ne ných po vrcho vý mi vo da mi.
2.1.4 Uka zo va te¾ č. 17 v ta bu¾ ke č. 2 sa zis �u je len pri po u ži tí ko a gu lan tu na báze hli ní ka.
2.1.5 Uka zo va te¾ č. 18 v ta bu¾ ke č. 2 sa zis �u je v prí pa de po u ží va nia pros tried kov ob sa hu jú cich chlór.

V prí pa de vy u ží va nia via za né ho ak tív ne ho chló ru (napr. vo for me chlo ra mí nov) na dez in fek ciu sa
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sta no vu je cel ko vý ak tív ny chlór. Pri po u ži tí iné ho che mic ké ho dez in fekč né ho pros tried ku sa sta no ví
re zi du ál ne množ stvo prí sluš nej ak tív nej lát ky.

2.1.6 Uka zo va te¾ č. 20 sa zis �u je len v odô vod ne ných prí pa doch.

2.2  Úpl ná ana lý za 

2.2.1 Úče lom úpl nej ana lý zy je zís ka va� in for má cie o do dr ža ní hy gie nic kých li mi tov uka zo va te ¾ov usta no -
ve ných v prí lo he č. 1 ale bo ur če ných or gá nom na ochra nu zdra via.

2.2.2 Úpl ná ana lý za po zos tá va z uka zo va te ¾ov kva li ty pit nej vody pod ¾a prí lo hy č. 1 vrá ta ne rá dio lo gic kých
uka zo va te ¾ov.

Ta bu¾ ka č. 2

P. č. Uka zo va te¾ 
  1. Es che ri chia coli

  2. Ko li form né bak té rie

  3. En te ro ko ky (fe kál ne strep to ko ky)

  4. Kul ti vo va te¾ né mik ro or ga niz my pri 22 °C

  5. Kul ti vo va te¾ né mik ro or ga niz my pri 36 °C

  6. Bez fa reb né bi čí kov ce

  7. Živé or ga niz my (ok rem bez fa reb ných bi čí kov cov)

  8. Vlák ni té bak té rie (ok rem že le zi tých a man gá no vých bak té rií)

  9. Mik ro my cé ty

10. Mŕt ve or ga niz my

11. Abio ses tón

12. Clos tri dium per frin gens

13. Amón ne ióny

14. Far ba

15. Du sič na ny

16. Du si ta ny

17. Hli ník

18. Vo¾ ný chlór

19. Che mic ká spot re ba kys lí ka man ga nis ta nom

20. Chu�

21. Vo di vos�

22. Man gán

23. Pach

24. Re ak cia vody

25. Zá kal

26. Že le zo

27. Tep lo ta
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   Prí lo ha č. 3
   k vyhláške č. 151/2004 Z. z.

KRI TÉ RIÁ SPRÁV NOS TI A PRES NOS TI ME TÓD

1. Správ nos� je sys te ma tic ká chy ba vy jad re ná roz die lom me dzi stred nou hod no tou ve¾ ké ho poč tu opa ko va ných me -
ra ní a sku toč nou hod no tou.

2. Pres nos� je ná hod ná chy ba, kto rá je spra vid la vy jad re ná ako sme ro daj ná od chýl ka (v rám ci dáv ky a me dzi dáv ka -
mi) roz pty lu vý sled kov oko lo stred nej hod no ty. Pri ja te¾ ná pres nos� zod po ve dá dvoj ná sob ku re la tív nej sme ro daj nej 
od chýl ky.

3. Me dza de tek cie je troj ná so bok re la tív nej sme ro daj nej od chýl ky vzor ky ob sa hu jú cej níz ku kon cen trá ciu pa ra met ra 
ale bo pä� ná so bok re la tív nej sme ro daj nej od chýl ky kon trol nej vzor ky.

4. Pre vo¾ ný chlór, far bu, zá pach, chu� a cel ko vý or ga nic ký uh lík nie je špe ci fi ko va ná me tó da ana lý zy. Pri vý be re me -
tód na ich sta no ve nie sa po stu pu je pod ¾a slo ven skej tech nic kej nor my.1) Ak ide o zá kal, po u ži tá me tó da skúš ky
mu sí v upra ve nej po vrcho vej vode zme ra� as poň kon cen trá cie zod po ve da jú ce pa ra met ric kej hod no te uka zo va te ¾a
so správ nos �ou 25 %, s pres nos �ou 25 % a me dzou de tek cie 25 %. 

5. Pri vý be re me tód na sta no ve nie uka zo va te ¾ov č. 1 až 6 a uka zo va te ¾ov č. 14 a 15 prí lo hy č. 1 sa po stu pu je pod ¾a slo -
ven skej tech nic kej nor my.1) Uka zo va te le č. 1 až 4 a uka zo va te le č. 14 a 15 sa zis �u jú me tó dou mem brá no vej fil trá -
cie. Uka zo va te le č. 5 a 6 sa zis �u jú me tó dou oč ko va nia do kul ti vač né ho aga ro vé ho mé dia.

a) An or ga nic ké uka zo va te le

Čís lo
uka zo -
va te ¾a

Uka zo va te¾ Správ nos� vy -
jad re ná v %

z li mi tu
uka zo va te ¾a 

Pres nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu
uka zo va te ¾a

Me dza de tek cie
vy jad re ná v %

z li mi tu
uka zo va te ¾a 

Pod mien ky Po znám ky

16 An ti món 25 25 25

17 Ar zén 10 10 10

18 Bór 10 10 10

19 Bro mič na ny 25 25 25

20 Du sič na ny 10 10 10

21 Du si ta ny 10 10 10

22 Flu o ri dy 10 10 10

23 Chróm 10 10 10

24 Kad mium 10 10 10

25 Ky a ni dy 10 10 10 Me tó da by mala 
ur či� cel ko vé
množ stvo
ky a ni dov vo
všet kých ich
for mách

26 Meï 10 10 10

27 Ni kel 10 10 10

28 Olo vo 10 10 10

29 Or tu� 20 10 20

30 Se lén 10 10 10

31 Strieb ro 10 10 10
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b) Or ga nic ké uka zo va te le

Čís lo
uka zo -
va te ¾a

Uka zo va te¾ Správ nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu
uka zo va te ¾a 

Pres nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu
uka zo va te ¾a

Me dza de tek cie 
vy jad re ná v %

z li mi tu
uka zo va te ¾a

Pod mien ky Po znám ky

32 Ak ry la mid  —  —  — Musí sa ria di�
špe ci fi ká ciou

vý rob ku

33 Ben zén 25 25 25

34 Dich lór ben zé ny 25 25 25

35 1,2-dich ló re tán 25 25 25

36 Mo no chlór ben zén 25 25 25

38 Pes ti cí dy 25 25 25 Va li dač ná
cha rak te ris ti ka 
sa vz�a hu je na
kaž dý
jed not li vý
pes ti cíd

40 Po ly cyk lic ké
aro ma tic ké
uh ¾o vo dí ky

25 25 25 Va li dač ná
cha rak te ris ti ka 
sa vz�a hu je na
jed not li vé lát ky 
špe ci fi ko va né
pri 25 %
z li mi tu
uka zo va te ¾a
v prí lo he č. 1

41 Ben zo/a/py rén 25 25 25

42 Epich lór hyd rín  —  —  — Musí sa ria di�
špe ci fi ká ciou

vý rob ku

43 Sty rén 25 25 25

44 Tet ra chló re tén 25 25 10 Va li dač ná
cha rak te ris ti ka 
sa vz�a hu je na
jed not li vé lát ky 
špe ci fi ko va né
pri 50 %
z li mi tu
uka zo va te ¾a
v prí lo he č. 1

45 Tet ra chlór me tán 25 25 10

46 To lu én 25 25 25

47 Trich ló re tén 25 25 10 Va li dač ná
cha rak te ris ti ka 
sa vz�a hu je na
jed not li vé lát ky 
špe ci fi ko va né
pri 50 %
z li mi tu
uka zo va te ¾a
v prí lo he č. 1

48 Vi nyl chlo rid  —  —  — Mu sí sa ria di�
špe ci fi ká ciou

vý rob ku
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Čís lo
uka zo -
va te ¾a

Uka zo va te¾ Správ nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu
uka zo va te ¾a 

Pres nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu
uka zo va te ¾a

Me dza de tek cie
vy jad re ná v %

z li mi tu
uka zo va te ¾a

Pod mien ky Po znám ky

49 Xy lé ny 25 25 25

c) Dez in fekč né pros tried ky a ich ved ¾aj šie pro duk ty

Čís lo
uka zo -
va te ¾a

Uka zo va te¾ Správ nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu
uka zo va te ¾a

Pres nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu
 uka zo va te ¾a

Me dza de tek cie
vy jad re ná v %

z li mi tu
uka zo va te ¾a

Pod mien ky Po znám ky

51 Bróm dich lór me tán 25 25 10

52 2,4-dich lór fe nol 25 25 25

53 Chlór dio xid 25 25 25

54 Chlo ri ta ny 25 25 25

55 Chlo ro form 25 25 10

56 Ozón 25 25 25

57 2,4,6-trichlórfenol 25 25 25

d) Uka zo va te le, kto ré môžu ne priaz ni vo ovplyv ni� sen zo ric kú kva li tu pit nej vo dy

Čís lo
uka zo -
va te ¾a

Uka zo va te¾ Správ nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu
uka zo va te ¾a

Pres nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu
uka zo va te ¾a

Me dza de tek cie
vy jad re ná v %

z li mi tu
uka zo va te ¾a

Pod mien ky Po znám ky

60 Amón ne ió ny 10 10 10

61 Cel ko vé roz pust né
lát ky

10 10 10

63 Hli ník 10 25 10

64 Che mic ká
spot re ba kys lí ka
man ga nis ta nom

25 25 10

65 Chlo ri dy 10 10 10

66 Man gán 10 10 10

69 Sí ra ny 10 10 10

70 Sul fán vo¾ ný 25 25 25

75 Zi nok 10 10 10

76 Že le zo 10 10 10

77 Vo di vos� 10 10 10

78 So dík 10 10 10
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e) Lát ky, kto rých prí tom nos� v pit nej vode je žia du ca

Čís lo
uka zo -
va te ¾a

Uka zo va te¾ Správ nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu 
uka zo va te ¾a

Pres nos�
vy jad re ná

v % z li mi tu
uka zo va te ¾a

Me dza de tek cie
vy jad re ná v %

z li mi tu
uka zo va te ¾a

Pod mien ky Po znám ky

79 Hor čík 10 10 10

80 Váp nik 10 10 10

81 Váp nik a hor čík 10 10 10
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   Prí lo ha č. 4
   k vyhláške č. 151/2004 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH SMER NÍC

To u to vy hláš kou sa úpl ne trans po nu je smer ni ca Rady 98/83/EC z 3. no vem bra 1998 o kva li te vody ur če nej na
¾ud skú spot re bu. Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 330, 5. de cem ber 1998, stra na 32 —  54.
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