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Z Á  K O N

zo 4. mar ca 2004,

 kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom a zá chran nom zbo re
v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom a zá chran nom
zbo re v zne ní zá ko na č. 438/2002 Z. z., zá ko na
č. 666/2002 Z. z., zá ko na č. 424/2003 Z. z., zá ko na
č. 451/2003 Z. z. a zá ko na č. 462/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to: 

1. § 7 sa do pĺ ňa od sek mi 3 a 4, kto ré zne jú:
„(3) Prí sluš ník, kto rý vy ko ná va py ro tech nic kú čin -

nos� (ïa lej len „py ro tech nik“), je opráv ne ný pri pl ne ní
úloh zbo ru, naj mä pri nú dzo vom od stra ňo va ní sta vieb
ale bo ¾a do vých ba riér, po u ží va� výbušniny7a) a vý buš né
pred me ty.7b)

(4) Py ro tech nik je opráv ne ný na úče ly uve de né v od -
se ku 3 a na úče ly vý uč by a vý cvi ku dr ža�, skla do va�,
pre vá ža� a po u ží va� výbušniny7a) a vý buš né pred me -
ty.7b)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 7a a 7b zne jú:
„7a) § 21 ods. 1 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 51/1988 Zb.

o ban skej čin nos ti, vý buš ni nách a o štát nej ban skej sprá ve
v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 499/1991 Zb. 

7b) Na prí klad § 21 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 51/1988 Zb. v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 499/1991 Zb., § 2 ods. 1 písm. b) vy hláš ky Slo ven ské ho
ban ské ho úra du č. 536/1991 Zb. o py ro tech nic kých vý rob -
koch.“.

2. V § 21 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý
znie:

„(5) Funk cia ha sič sa vy ko ná va len po čas vy ko ná va -
nia prí prav nej štát nej služ by.“.

Do te raj šie od se ky 5 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 6 až 8.

3. V § 29 ods. 4 sa slo vá „v rám ci Zbo ru po žiar nej
ochra ny“ na hrá dza jú slo va mi „v Zbo re po žiar nej
ochra ny ale bo v zá vod nom ha sič skom út va re“.

4. V § 41 ods. 1 sa za slo vo „vy ko ná va“ vkla da jú slo vá
„a jeho pí som ný ná vrh spra cú va“.

5. V § 46 sa vy púš �a od sek 1.

Do te raj šie od se ky 2 a 3 sa ozna ču jú ako od se ky 1 a 2.

6. V § 49 ods. 7 sa slo vá „šes� po sebe na sle du jú cich
me sia cov v ka len dár nom roku“ na hrá dza jú slo va mi
„dva nás� po sebe na sle du jú cich me sia cov“.

7. V § 50 ods. 1 písm. c) sa slo vo „šes�“ na hrá dza slo -
vom „dva nás�“.

8. V § 52 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:

„e) ak ne mô že pod ¾a roz hod nu tia prí sluš nej le kár skej
ko mi sie (§ 17 ods. 3) vy ko ná va� do te raj šiu funk ciu
zo zdra vot ných dô vo dov a pí som ne ne súh la sil s pre -
lo že ním ale bo pre ra de ním na inú vo¾ nú, vzh¾a dom
na jeho zdra vot nú spô so bi los� vhod nú funk ciu, naj -
dlh šie však na 18 me sia cov.“.

 9. V § 52 ods. 3 sa slo vá „písm. a) a d)“ na hrá dza jú
slo va mi „písm. a), d) a e)“.

10. V § 52 sa za od sek 6 vkla dá nový od sek 7, kto rý
znie:

„(7) Po čas za ra de nia mimo čin nej štát nej služ by  po -
d¾a od se ku 2 písm. e) je prí sluš ník po vin ný raz za rok
na po kyn ve dú ce ho slu žob né ho úra du po dro bi� sa po -
su dzo va niu zdra vot nej spô so bi los ti na vy ko ná va nie
služ by, ako aj pre ven tív nym pre hliad kam a vy šet re -
niam s tým spo je ným.“.

Do te raj ší od sek 7 sa ozna ču je ako od sek 8.

11. V § 60 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Slu žob ný úrad skon čí slu žob ný po mer od vo la -
ním, ak uply nu la le ho ta pod ¾a § 52 ods. 2 písm. e) a prí -
sluš ník
a) na ïa lej pí som ne ne súh la sil s pre lo že ním ale bo pre -

ra de ním na inú vo¾ nú, vzh¾a dom na jeho zdra vot nú
spô so bi los� vhod nú funk ciu, ale bo

b) v mies te vý ko nu štát nej služ by prí sluš ní ka nie je vo¾ -
ná iná, vzh¾a dom na jeho zdra vot nú spô so bi los�
vhod ná funk cia.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 3 až 6.

12. V § 60 od sek 5 znie:
„(5) Slu žob ný po mer pod ¾a od se kov 1 až 4 sa skon čí

dňom do ru če nia roz hod nu tia o od vo la ní. Pro ti roz hod -
nu tiu o od vo la ní pod ¾a od se ku 1 písm. c) sa ne mož no
od vo la�.“.

13. V § 69 ods. 5 sa za slo vá „pod ni ka te¾ skú čin nos�“
vkla da jú slo vá „ale bo inú zá rob ko vú čin nos�“.

14. V § 80 sa čís lo „30“ na hrá dza čís lom „60“. 

15. V § 81 sa čís lo „30“ na hrá dza čís lom „60“.

16. V § 93 ods. 2 pr vej vete sa slo vá „po celý ka len dár -
ny rok zdra viu škod li vú ale bo mi mo riad ne ná roč nú
štát nu služ bu“ na hrá dza jú slo va mi „čin nos ti v zmys le
§ 3 ods. 1 písm. c) a d)“. 

17. V § 110 ods. 1 sa slo vá „§ 49 ods. 6“ na hrá dza jú
slo va mi „§ 49 ods. 7“. 

18. § 110 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
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„(3) Prí sluš ní ko vi, kto rý pod ¾a § 49 ods. 7 za stu pu je
nad ria de né ho v čase ne ob sa de nia funk cie nad ria de né -
ho dlh šie ako tri týžd ne, pat rí od za čiat ku za stu po va nia 
prí pla tok za za stu po va nie v sume ur če nej ve dú cim slu -
žob né ho úra du spô so bom uve de ným v § 109.“. 

19. V § 118 ods. 6 sa za slo vá „2 až 4“ vkla da jú slo vá
„a 7“.

20. V § 132 ods. 1 sa za slo vá „stal in va lid ným“ vkla -
da jú slo vá „ale bo sa jeho slu žob ný po mer skon čil od vo -
la ním pod ¾a § 60 ods. 2,“.

21. V § 133 ods. 1 sa za slo vá „jeho zdra via“ vkla da jú
slo vá „ale bo sa jeho slu žob ný po mer skon čil od vo la ním
pod ¾a § 60 ods. 2“.

22. V § 161 ods. 2 písm. b) sa za slo va mi „de sa� ro kov“ 
vy púš �a čiar ka a vy púš �a jú sa slo vá „ak tak roz hod ne
prí sluš ná le kár ska ko mi sia“.

23. V § 161 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:

„ale bo ak o ne po skyt nu tí re kon dič né ho po by tu roz ho -
dol prí sluš ný slu žob ný úrad na zá kla de pí som nej žia -
dos ti prí sluš ní ka“.

24. V § 165 ods. 1 písm. b) sa slo vo „po mer né ho“ na -
hrá dza slo vom „pred čas né ho“.

25. V § 165 ods. 3 sa za slo vá „sta ro bné mu dô chod -
ku“ vkla da jú slo vá „pred čas né mu sta ro bné mu dô chod -
ku,“.

26. V § 201a sa čís lo „2003“ na hrá dza čís lom „2004“.

27. § 205 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Na za mest nan ca práv nic kej oso by ale bo na za -

mest nan ca pod ni ka jú cej fy zic kej oso by, kto rý vy ko ná -
val čin nos ti pod ¾a § 3 v zá vod nom ha sič skom út va re,
pla tia usta no ve nia od se kov 1 a 2 rov na ko.“. 

28. V § 205b ods. 2 sa čís lo „2003“ na hrá dza čís lom
„2004“. 

29. Prí lo ha č. 2 znie: 

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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„Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 315/2001 Z. z.

Pla to vý
stu peň

Po čet ro kov 
pra xe

Stup ni ca pla to vých ta ríf pod ¾a pla to vých tried a pla to vých stup ňov 
Pla to vá trie da

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 6 250 6 740 7 300 7 890 9 500 10 090 11 370 12 200 13 170

2 od 2 do 4 6 620 7 140 7 740 8 380 10 060 10 690 12 070 12 940 13 960

3 od 4 do 6 6 980 7 540 8 170 8 870 10 630 11 290 12 770 13 690 14 760

4 od 6 do 9 7 350 7 940 8 610 9 360 11 190 11 880 13 460 14 430 15 550

5 od 9 do 12 7 720 8 340 9 050 9 850 11 760 12 480 14 160 15 170 16 350

6 od 12  do 15 8 080 8 740 9 480 10 340 12 320 13 080 14 860 15 910 17 140

7 od 15 do 18 8 450 9 130 9 920 10 830 12 890 13 680 15 560 16 660 17 940

8 od 18 do 21 8 810 9 530 10 350 11 320 13 450 14 280 16 260 17 400 18 730

9 od 21 do 24 9 180 9 930 10 790 11 810 14 020 14 880 16 960 18 140 19 530

10 od 24 do 28 9 550 10 330 11 230 12 290 14 580 15 470 17 650 18 880 20 320

11 od 28 do 32 9 910 10 730 11 660 12 780 15 150 16 070 18 350 19 630 21 120

12   nad 32 10 280 11 130 12 100 13 270 15 710 16 670 19 050 20 370 21 910

STUP NI CA PLA TO VÝCH TA RÍF PRÍ SLUŠ NÍ KOV HA SIČ SKÉ HO A ZÁ CHRAN NÉ HO ZBO RU
(Sk me sač ne)

“.
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Z Á  K O N

z 11. mar ca 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 379/1997 Z. z. o pre vádz ko va ní súk rom ných bez peč nost ných
slu žieb a po dob ných čin nos tí, o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom

pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov a o do pl ne ní zá ko na
č. 65/1965 Zb. Zá kon ní ka prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá kon o súk rom ných

bez peč nost ných služ bách) v zne ní ne skor ších pred pi sov 

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

Čl. I

Zá kon č. 379/1997 Z. z. o pre vádz ko va ní súk rom ných
bez peč nost ných slu žieb a po dob ných čin nos tí, o zme ne
a do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom
pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších
 predpisov a o do pl ne ní zá ko na č. 65/1965 Zb. Zá kon ní -
ka prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá kon o súk rom -
ných bez peč nost ných služ bách) v zne ní zá ko na
č. 225/2000 Z. z., zá ko na č. 440/2001 Z. z.  a zá ko na
č. 418/2002 Z. z. sa me ní a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 písm. k) sa za slo vá „Slo ven ská in for mač ná
služ ba“ vkla dá čiar ka a slo vá „Ná rod ný bez peč nost ný
úrad“.

2. V § 4 sa vy púš �a od sek 4 vrá ta ne po znám ky pod čia -
rou k od ka zu 1a).

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 4.

3.  V § 6 písm. g) sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa slo vá „u štát nych   prí sluš ní kov
člen ských štá tov Eu róp skej únie ohlá se ný po byt na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky.3a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:

„3a) Zá kon č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

4.  V § 7 ods. 1 sa slo vá „[§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. d)]“
na hrá dza jú slo va mi „[§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. g)]“.

5.  V § 8 písm. b) sa slo vá „štát ne ho ta jom stva“ na hrá -
dza jú slo va mi „uta jo va nej sku toč nos ti“.

6.  V § 9 ods. 2 pís me ná c) a d) zne jú:
„c) bola prá vo plat ne od sú de ná za nie ktorý z trest ných či -

nov uve de ných v § 8 písm. a) až c)  a od času, od ke dy
sa na ňu h¾a dí, ako by ne bo la od sú de ná, ne up ly nu li
tri roky,

d) bola trest ne stí ha ná za trest ný čin uve de ný v § 8
písm. a) až c) a trest né stí ha nie bolo prá vo plat ne za -
sta ve né roz hod nu tím súdu ale bo roz hod nu tím pro -
ku rá to ra o schvá le ní zmie ru, ak od prá vo plat nos ti
toh to roz hod nu tia ne up ly nu li tri roky.“. 

  7. V § 9 sa od sek 2  do pĺ ňa pís me na mi e) až g), kto ré
zne jú:
„e) bola trest ne stí ha ná za trest ný čin uve de ný v § 8

písm. a) až c) a trest né stí ha nie bolo prá vo plat ne pod -
mie neč ne za sta ve né do troch ro kov odo dňa uply nu -
tia skú šob nej doby,

f) je trest ne stí ha ná za trest ný čin uve de ný v § 8 písm. a) 
až c),

g) z iných dô vo dov, so zre te ¾om na sku toč nos ti uve de né
v od se ku 1 ne po sky tu je zá ru ku, že bude pri vy ko ná -
va ní čin nos tí pod ¾a toh to zá ko na do dr žia va� práv ne
pred pi sy a pl ni� po vin nos ti vy plý va jú ce z roz hod nu tí
a iných opat re ní vy da ných pod ¾a toh to zá ko na.“. 

  8. V § 9 ods. 3 sa slo vá „Kraj ské ria di te¾ stvo“ na hrá -
dza jú slo va mi „Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky 
(ïa lej len „mi nis ter stvo“) ale bo kraj ské ria di te¾ stvo“.

  9. V § 9 ods. 4 sa za slo vo „žia dos ti“ vkla da jú slo vá
 „ ministerstva ale bo“. 

10. V § 10 ods. 4 sa slo vá „Mi nis ter stvu vnút ra Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“)“ na hrá dza jú slo -
vom „mi nis ter stvu“.

11. V § 20 sa od sek 1  do pĺ ňa pís me na mi f) a g), kto ré
zne jú:
„f) ak za mest na nec pre vádz ko va te ¾a pre sta ne spĺ ňa�

pod mien ku bez ú hon nos ti ale bo spo ¾ah li vos ti, 
g) ak pre vádz ko va te¾, kto rý je fy zic kou oso bou, je trest -

ne stí ha ný za trest ný čin uve de ný v § 8 písm. a) až c).“.

12. V § 22 ods. 1 písm. a) sa za slo vá „písm. b)“ vkla da -
jú slo vá „a g)“.

13. V § 22 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi e) a f), kto ré
zne jú:
„e) pre vádz ko va te¾ za mest ná va oso bu, kto rá ne spĺ ňa

pod mien ku bez ú hon nos ti ale bo spo ¾ah li vos ti dlh šie
ako tri me sia ce po po za sta ve ní vý ko nu opráv ne nia
pod ni ka� pod ¾a § 20 ods. 1 písm. f), 

f) práv nic ká oso ba pre sta la by� spo ¾ah li vá [§ 9 ods. 1
a ods. 2 písm. g)] ale bo pre sta la spĺ ňa� pod mien ky
usta no ve né v § 7 ods. 1 písm. b) a c).“.

14. V § 27 ods. 2 sa za slo vá „v § 28 ods. 1 a 2“ vkla dá
čiar ka a slo vá „§ 28a ods. 3“ a za slo vo „to“ sa vkla da jú
slo vá „po čas tr va nia pra cov né ho po me ru ale bo iné ho
pra cov nop ráv ne ho vz�a hu a“
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15. V § 28 ods. 2 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „a že nie je u neho iná pre káž ka usta no ve ná v § 9
ods. 2,  pre kto rú by ne spĺ ňal pod mien ku spo ¾ah li vos ti,“.

16. Za  § 28 sa vkla dá § 28a, kto rý znie:

„§ 28a

Spo loč né usta no ve nia k bez ú hon nos ti
a spo ¾ah li vos ti 

(1) Pre vádz ko va te¾, kto rý je fy zic kou oso bou, je po vin -
ný pred lo ži� kraj ské mu ria di te¾ stvu raz za dva roky od pis 
z re gis tra tres tov, nie star ší ako tri me sia ce.

(2) Pre vádz ko va te¾, kto rý je práv nic kou oso bou, je po -
vin ný pred lo ži� kraj ské mu ria di te¾ stvu raz za dva roky
od pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce osôb
uve de ných v § 12 ods. 2 písm. a). 

(3) Za mest na nec  je po vin ný pred lo ži� pre vádz ko va te -
¾o vi raz za dva roky do kla dy uve de né v § 28 ods. 1 a 2.“.

17. V § 30 sa slo vá „Vý ko nom fy zic kej ochra ny ale bo
pát ra nia sa ne smie po ve ri�“ na hrá dza jú slo va mi „Vý kon
fy zic kej ochra ny ale bo pát ra nia ne smie vy ko ná va�“.

18. V § 35 ods. 1 sa za prvú vetu vkla dá no vá dru há
veta, kto rá znie:
„Pre vádz ko va te¾ oso bu po ve re nú vý ko nom fy zic kej
ochra ny ale bo pát ra nia ne smie po ve ro va� pl ne ním
úloh, kto ré nie sú v sú la de s tým to zá ko nom.“.

19. § 66 znie: 

„§ 66

Or gán do zo ru pri vý ko ne štát ne ho do zo ru ale bo kraj -
ské ria di te¾ stvo pri vý ko ne kon tro ly sa ria dia usta no ve -
nia mi oso bit né ho zá ko na o kon tro le v štát nej sprá ve,23)
ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak; kaž dý je po vin ný or -
gá nu do zo ru ale bo kraj ské mu ria di te¾ stvu pos kyt nú�

pot reb nú sú čin nos� a umož ni� im vy ko na nie štát ne ho
do zo ru ale bo kon tro ly.“.

20. V § 68 ods. 1 písm. b) pr vom bode sa na kon ci pri -
pá ja jú tie to slo vá: „ale bo oso ba pre sta la by�  bez ú hon ná
(§ 8) ale bo spo ¾ah li vá (§ 9).“.

21. V § 68 ods. 2 sa za slo vo „vy da�“ vkla da jú slo vá
„naj skôr  po uply nu tí pia tich ro kov  a“.

22. V § 78 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:  

„(3) Akre di to va ná oso ba ne mô že vy ko ná va� čin nos�, na 
kto rú jej bola ude le ná akre di tá cia po čas po za sta ve nia
vý ko nu opráv ne nia pod ni ka�.“. 

Do te raj šie od se ky 3 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 4
až 8.

23. Za § 87a sa vkla dá § 87b, kto rý znie:

„§ 87b

(1) Pre vádz ko va te¾, kto rý je fy zic kou oso bou a kto ré mu
bola ude le ná li cen cia do 31. au gus ta 2002, je po vin ný
pred lo ži� kraj ské mu ria di te¾ stvu od pis z re gis tra tres tov
nie star ší ako tri me sia ce do 31. júla 2004.

(2) Pre vádz ko va te¾, kto rý je práv nic kou oso bou a kto -
ré mu bola ude le ná li cen cia do 31. au gus ta 2002, je po -
vin ný pred lo ži� kraj ské mu ria di te¾ stvu od pis z re gis tra
tres tov nie star ší ako tri me sia ce osôb uve de ných v § 12
ods. 2 písm. a) do 31. júla 2004.

(3) Za mest na nec pre vádz ko va te ¾a, kto rý bol u pre vádz -
ko va te ¾a za mest na ný pred 31. au gus tom 2002, je po vin -
ný pred lo ži� za mest ná va te ¾o vi od pis z  re gis tra tres tov nie 
star ší ako tri me sia ce do 31. júla 2004.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. má ja 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

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

z 25. marca 2004,

kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o vy ho to ve ní kon trol nej znám ky na ozna čo va nie
spot re bi te¾ ské ho ba le nia ci ga riet a o jej gra fic kých prv koch a úda joch

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 9
ods. 32 zá ko na č. 106/2004 Z. z. o spot reb nej dani z ta -
ba ko vých vý rob kov (ïa lej len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

(1) Kon trol ná znám ka sa vy ho to vu je z ce ni no vé ho
bez drev né ho pa pie ra bez op tic kých zjas ňo va diel, kto rý
ob sa hu je mi ni mál ne dva dru hy ochran ných vlá kien,
z kto rých je den druh je kon tro lo va te¾ ný vo vi di te¾ nej
ob las ti spek tra a dru hý druh je kon tro lo va te¾ ný v ul tra -
fia lo vej ob las ti spek tra.

(2) Kon trol ná znám ka sa vy ho to vu je v roz me roch
20 x 44 mm a je roz de le ná na hlav né pole, kto ré sa na -
chá dza v hor nej čas ti kon trol nej znám ky, a vo¾ né pole,
kto ré sa na chá dza v dol nej čas ti kon trol nej znám ky.

(3) V hlav nom poli je umies tne ný
a) štát ny znak Slo ven skej re pub li ky,
b) text „Slo ven ská re pub li ka“,
c) čí sel ný údaj o poč te ku sov ci ga riet v spot re bi te¾ skom 

ba le ní ci ga riet,
d) údaj o dĺž ke jed nej ci ga re ty vy jad re ný pís me -

nom A a prí sluš nou čís li cou, pri čom pís me no A vy -

jad ru je ozna če nie dĺž ky jed nej ci ga re ty do 90 mm
vrá ta ne a čís li ca vy jad ru je ná so bok dĺž ky jed nej ci -
ga re ty, na prí klad A1 zna me ná dĺž ku jed nej ci ga re ty
do 90 mm vrá ta ne, A2 dĺž ku jed nej ci ga re ty nad
90 mm do 180 mm vrá ta ne, A3 dĺž ku jed nej ci ga re ty
nad 180 mm do 270 mm vrá ta ne a po dob ne.

(4) Vo vo¾ nom poli kon trol nej znám ky je umies tne ný
údaj o
a) re gis trač nom od ber nom čís le na od ber kon trol ných

zná mok,
b) cene ci ga riet.

(5) Na líci kon trol nej znám ky je ochran ná pod tlač
tvo re ná lin ko vý mi prv ka mi (lin ko vým ras trom), gi lo šo -
vý mi ochran ný mi prv ka mi, ochran ným mik ro tex tom,
prí pad ne ïal ší mi prv ka mi ochra ny.

(6) Na vy ho to vo va nie kon trol nej znám ky sa po u ži jú
ce ni no vé far by, z kto rých naj me nej jed na far ba je kon -
tro lo va te¾ ná v ul tra fia lo vej ob las ti spek tra a jed na far ba 
je kon tro lo va te¾ ná v in fra čer ve nej ob las ti spek tra.

§ 2

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Ivan Mik loš v. r.
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183

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

z 29. mar ca 2004

o spô so be pre u ka zo va nia spl ne nia pod mie nok
na ude le nie po vo le nia na vznik a čin nos� dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven -
skej re pub li ky pod ¾a § 48 ods. 9 zá ko na č. 43/2004 Z. z. 
o sta ro bnom dô chod ko vom spo re ní a o zme ne a do pl ne -
ní nie ktorých zá ko nov (ïa lej len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

(1) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 48 ods. 2 písm. a) zá -
ko na sa pre u ka zu je pred lo že ním vý pi su z bež né ho účtu 
ale bo vý pi su z vkla do vé ho účtu ve de né ho v ban ke ale bo 
po boč ke za hra nič nej ban ky na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky, kto rá spĺ ňa pod mien ky na čin nos� de po zi tá ra
pod ¾a § 99 ods. 2 zá ko na a s kto rou má za kla da te¾ dô -
chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti ale bo za kla da te lia
dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti uza tvo re nú
zmlu vu o bu dú cej zmlu ve o vý ko ne de po zi tár skych slu -
žieb pre dô chod ko vú správ cov skú spo loč nos� ku dňu
ude le nia po vo le nia na vznik a čin nos� dô chod ko vej
správ cov skej spo loč nos ti Úra dom pre fi nanč ný trh (ïa -
lej len „úrad“).

(2) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 48 ods. 2 písm. b) zá -
ko na sa pre u ka zu je pred lo že ním do kla dov o pô vo de pe -
ňaž ných vkla dov vlo že ných do zá klad né ho ima nia bu -
dú cej dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti jej
za kla da te ¾om ale bo za kla da te¾ mi a do kla dov o pô vo de
ïal ších fi nanč ných zdro jov bu dú cej dô chod ko vej
správ cov skej spo loč nos ti, a to 
a) pri fy zic kej oso be pred lo že ním pre h¾a du o jej ma jet -

ko vej a fi nanč nej si tu á cii a do kla dov pre u ka zu jú cich 
jej ma jet ko vú a fi nanč nú si tu á ciu, a to vý pi som
z bež né ho účtu ale bo vý pi som z vkla do vé ho účtu ve -
de né ho v ban ke ale bo po boč ke za hra nič nej ban ky,
vý pi som z účtu ve de né ho čle nom cen trál ne ho de po -
zi tá ra, vý pi som z ka tas tra ne hnu te¾ nos tí, do kla dom
o príj me za mest nan ca, kto rý je da ňov ní kom dane
z príj mov fy zic kých osôb pod ¾a oso bit né ho
predpisu1) ale bo zá kla dom dane z príj mov do siah nu -
tých vy ko ná va ním pod ni ka nia a inej samo stat nej
zá rob ko vej čin nos ti za po sled ných de sa� ka len dár -
nych ro kov, kto ré pred chá dza jú ka len dár ne mu
roku, v kto rom bola úra du po da ná žia dos� o ude le -
nie po vo le nia na vznik a čin nos� dô chod ko vej správ -
cov skej spo loč nos ti a po dob ne,

b) pri práv nic kej oso be pred lo že ním úč tov ných zá vie -
rok za po sled ných pä� úč tov ných ob do bí, kto ré pred -
chá dza jú ka len dár ne mu roku, v kto rom bola úra du
po da ná žia dos� o ude le nie po vo le nia na vznik a čin -

nos� dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti spo lu so
sprá vou au dí to ra ob sa hu jú cou vy jad re nie ná zo ru
au dí to ra na úč tov nú zá vier ku vo for me a pod ¾a po -
žia da viek sta no ve ných au dí tor ský mi štan dar dmi,
a sprá vy o pod ni ka te¾ skej čin nos ti tej to práv nic kej
oso by a o sta ve jej ma jet ku za tých to po sled ných pä�
úč tov ných ob do bí, kto ré boli schvá le né val ným
zhro maž de ním,

c) pred lo že ním obchodno-finančného plá nu dô chod -
ko vej správ cov skej spo loč nos ti naj me nej na ob do bie
de sia tich ro kov na sle du jú cich po roku, v kto rom
bola po da ná žia dos� o po vo le nie na vznik a čin nos�
dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti, kto rý ob sa -
hu je
1. pred po kla da ný roz sah zria ïo va cích ná kla dov

a spô sob ich fi nanč né ho kry tia,
2. pred po kla da ný po diel na trhu a vý voj toh to po -

dielu,
3. pred po kla da ný spô sob fi nan co va nia pod ni ka te¾ -

skej čin nos ti s roz de le ním na fi nan co va nie
z vlast ných a cu dzích zdro jov,

4. ob chod ný zá mer dô chod ko vej správ cov skej spo -
loč nos ti s uve de ním mar ke tin go vé ho zá me ru
a mar ke tin go vej stra té gie spo lu s od ha dom ná -
kla dov,

5. pred po kla da ný plán čin nos ti dô chod ko vej správ -
cov skej spo loč nos ti ob sa hu jú ci po dro bné od ha dy
príj mov a vý dav kov, pred po kla da nú sú va hu, od -
had pri me ra nos ti vlast ných zdro jov, a to v re ál -
nom, op ti mis tic kom a pe si mis tic kom va rian te,
ako aj spô sob za bez pe če nia vlast ných zdro jov ur -
če ných na zvý še nie zá klad né ho ima nia v prí pa de
pot re by,

6. pred po kla da ný vý voj v dô chod ko vých fon doch
vrá ta ne pred po kla da nej sú hrnnej výš ky prí spev -
kov na sta ro bné dô chod ko vé spo re nie, pred po -
kla da né ho poč tu spo ri te ¾ov, pred po kla da né ho
umies tne nia ma jet ku v dô chod ko vých fon doch,
pred po kla da né ho vý vo ja hod no ty ma jet ku v jed -
not li vých dô chod ko vých fon doch, pred po kla da -
nej výš ky vý no sov v dô chod ko vých fon doch a po -
dob ne,

d) pred lo že ním štú die rea li zo va te¾ nos ti pod ni ka te¾ ské -
ho zá me ru.

(3) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 48 ods. 2 písm. c) zá -
ko na sa pre u ka zu je pred lo že ním 
a) do kla dov pod ¾a od se ku 2 tý ka jú cich sa ak cio ná rov
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s kva li fi ko va nou účas �ou na bu dú cej dô chod ko vej
správ cov skej spo loč nos ti,

b) zo zna mu fy zic kých osôb s kva li fi ko va nou účas �ou
na bu dú cej dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti
s uve de ním per cen tu ál nej výš ky po dielu na zá klad -
nom ima ní bu dú cej dô chod ko vej správ cov skej spo -
loč nos ti, zo zna mu ich blíz kych osôb,2) kto ré sú
v čase po da nia žia dos ti o ude le nie po vo le nia na
vznik a čin nos� dô chod ko vej správ cov skej spo loč -
nos ti v pra cov nop ráv nom vz�a hu ale bo ob dob nom
pra cov nom vz�a hu k dô chod ko vej správ cov skej spo -
loč nos ti, k fi nanč nej in šti tú cii pod ¾a § 48 ods. 22 zá -
ko na s uve de ním ob chod né ho mena, práv nej for my,
iden ti fi kač né ho čís la a síd la ta kejto in šti tú cie
a mena a priez vis ka blíz kych osôb,2)

c) zo zna mu práv nic kých osôb s kva li fi ko va nou účas -
�ou na bu dú cej dô chod ko vej správ cov skej spo loč -
nos ti s uve de ním ob chod né ho mena, síd la, práv nej
for my, iden ti fi kač né ho čís la, výš ky zá klad né ho ima -
nia a per cen tu ál nej výš ky po dielu na zá klad nom
ima ní bu dú cej dô chod ko vej správ cov skej spo loč -
nos ti,

d) zo zna mu práv nic kých osôb s uve de ním ob chod né ho
mena, síd la, práv nej for my, iden ti fi kač né ho čís la,
výš ky zá klad né ho ima nia a per cen tu ál nej výš ky po -
dielu na zá klad nom ima ní práv nic kých osôb, v kto -
rých má 
1. fy zic ká oso ba s kva li fi ko va nou účas �ou na bu dú -

cej dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti po diel
na zá klad nom ima ní ale bo hla so va cích prá vach
v roz sa hu naj me nej 10 % ale bo je čle nom šta tu -
tár ne ho or gá nu ale bo do zor né ho or gá nu práv nic -
kej oso by, na kto rej má fy zic ká oso ba kva li fi ko va -
nú účas� ale bo ce lým svo jím ma jet kom ručí za ich
zá väz ky, ale bo

2. práv nic ká oso ba s kva li fi ko va nou účas �ou na bu -
dú cej dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti po -
diel na zá klad nom ima ní ale bo hla so va cích prá -
vach v roz sa hu naj me nej 10 % ale bo je čle nom
šta tu tár ne ho or gá nu ale bo do zor né ho or gá nu
práv nic kej oso by, na kto rej má práv nic ká oso ba
kva li fi ko va nú účas� ale bo ce lým svo jím ma jet kom 
ručí za ich zá väz ky,

e) pí som né ho vy hlá se nia fy zic kej oso by s kva li fi ko va -
nou účas �ou ale bo práv nic kej oso by s kva li fi ko va -
nou účas �ou, že nie je fy zic kou oso bou ale bo práv -
nic kou oso bou, kto rá vstú pi la do lik vi dá cie, na
kto rej ma je tok bol vy hlá se ný kon kurz ale bo ná vrh
na vy hlá se nie kon kur zu bol za miet nu tý pre ne dos -
ta tok ma jet ku ale bo po čas pia tich ro kov po skon če ní 
kon kur zu ale bo po opä tov nom po tvr de ní nú te né ho
vy rov na nia, nie však skôr ako po jed nom roku od vy -
rov na nia jej zá väz kov, kto ré sa via žu na kon kurz
pod ¾a prá vo plat né ho roz vr ho vé ho uzne se nia súdu,

f) kon so li do va nej úč tov nej zá vier ky za po sled ných pä�
úč tov ných ob do bí, kto ré pred chá dza jú ka len dár ne -
mu roku, v kto rom bola úra du po da ná žia dos� o ude -
le nie po vo le nia na vznik a čin nos� dô chod ko vej
správ cov skej spo loč nos ti, ak je fy zic ká oso ba s kva li -

fi ko va nou účas �ou ale bo práv nic ká oso ba s kva li fi -
ko va nou účas �ou sú čas �ou kon so li do va né ho cel ku.

(4) Spl ne nie pod mie nok pod ¾a § 48 ods. 2 písm. d)
a m) zá ko na sa pri fy zic kých oso bách na vr ho va ných za
čle nov pred sta ven stva, čle nov do zor nej rady, pro ku ris -
tov, ve dú cich za mest nan cov v pria mej ria dia cej pô sob -
nos ti pred sta ven stva zod po ved ných za od bor né čin -
nos ti pod ¾a zá ko na, za mest nan ca zod po ved né ho za
vý kon vnú tor nej kon tro ly bu dú cej dô chod ko vej správ -
cov skej spo loč nos ti, čle nov pred sta ven stva, pro ku ris -
tov a ve dú cich za mest nan cov de po zi tá ra, kto rí za bez -
pe ču jú vý kon čin nos ti de po zi tá ra, pre u ka zu je
pred lo že ním 
a) do kla du o do siah nu tom vzde la ní a pra xi, kto rý po -

tvr dzu je spl ne nie pod mie nok pod ¾a § 48 ods. 10 zá -
ko na,

b) struč né ho od bor né ho ži vo to pi su,
c) od pi su z re gis tra tres tov nie star šie ho ako tri me sia -

ce, a ak ide o cu dzin ca, aj ob dob né ho po tvr de nia
o bez ú hon nos ti vy da né ho prí sluš ným or gá nom štá -
tu jeho tr va lé ho po by tu,

d) čest né ho vy hlá se nia o spl ne ní pod mie nok pod ¾a § 48 
ods. 11 písm. a) až e) zá ko na.

(5) Spl ne nie pod mie nok pod ¾a § 48 ods. 2 písm. e) až
g) zá ko na sa pre u ka zu je pred lo že ním do kla dov
a) pre u ka zu jú cich pre h¾ad nos� sku pi ny s úz ky mi väz -

ba mi,3) ku kto rej pat rí ak cio nár s kva li fi ko va nou
účas �ou na bu dú cej dô chod ko vej správ cov skej spo -
loč nos ti s uve de ním výš ky pria mych a ne pria mych
po dielov na zá klad nom ima ní ale bo hla so va cích prá -
vach v práv nic kej oso be v rám ci ta kejto sku pi ny, a to 
vý pi som z ob chod né ho re gis tra, vý pi som z re gis tra
emi ten ta ale bo vý pi som z účtu ma ji te ¾a za kni ho va -
né ho cen né ho pa pie ra a po dob ne,

b) pre u ka zu jú cich, že úzke väz by v rám ci sku pi ny s úz -
ky mi väz ba mi,3) ku kto rej pat rí ak cio nár s kva li fi ko -
va nou účas �ou na bu dú cej dô chod ko vej správ cov -
skej spo loč nos ti, ne pre ká ža jú vý ko nu do h¾a du, a to
gra fic kým zná zor ne ním štruk tú ry ta kejto sku pi ny
a po dob ne,

c) pre u ka zu jú cich, že vý ko nu do h¾a du ne pre ká ža
práv ny po ria dok v štá te, na kto ré ho úze mí má sku pi -
na s úz ky mi väz ba mi úzke väz by,3) a to po tvr de ním
or gá nu do h¾a du v štá te, v kto rom má sku pi na s úz -
ky mi väz ba mi úzke väz by a po dob ne.

(6) Spl ne nie pod mie nok pod ¾a § 48 ods. 2 písm. i), n)
a o) zá ko na sa pre u ka zu je pred lo že ním sta nov dô chod -
ko vej správ cov skej spo loč nos ti, ná vr hov šta tú tov dô -
chod ko vých fon dov a ná vr hov in for mač ných pro spek -
tov dô chod ko vých fon dov.

(7) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 48 ods. 2 písm. j) zá -
ko na sa pre u ka zu je pred lo že ním 
a) opi su tech nic ké ho vy ba ve nia bu dú cej dô chod ko vej

správ cov skej spo loč nos ti s uve de ním úda jov o  výpoč -
tovej tech ni ke (har dvér, softvér), in for mač nom sys -
té me a sys té me pre tech nic ké spra co va nie úda jov
vrá ta ne in for má cií o bez peč nos ti pre vo du dát, kto -
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rým bu dú ca dô chod ko vá správ cov ská spo loč nos�
za bez pe čí elek tro nic ký pre vod dát bez peč nou ko mu -
ni ká ciou na re gis ter po is ten cov a spo ri te ¾ov,

b) ná vr hu vnú tor ných pra cov ných pred pi sov, smer níc
a po ky nov upra vu jú cich bez peč nos� sys té mu pre vo -
du úda jov, spô sob zá lo ho va nia úda jov v tom to sys té -
me a spô sob jeho po u ží va nia,

c) do kla dov pre u ka zu jú cich vlast níc ke prá vo k ne hnu -
te¾ nos ti ale bo k jej čas ti ale bo opráv ne nie uží va� ne -
hnu te¾ nos� ale bo jej čas�, v kto rej bude dô chod ko vá
správ cov ská spo loč nos� vy ko ná va� čin nos�,

d) do kla dov pre u ka zu jú cich, že bu dú ca dô chod ko vá
správ cov ská spo loč nos� bude ma� za bez pe če nú ar -
chi vá ciu do ku men tov v roz sa hu a spô so bom sta no -
ve ným zá ko nom.

(8) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 48 ods. 2 písm. k) zá -
ko na sa pre u ka zu je pred lo že ním 
a) ná vr hu or ga ni zač nej štruk tú ry a or ga ni zač né ho po -

riad ku,
b) ná vr hu vnú tor né ho pra cov né ho pred pi su o po stu pe

pri vy ba vo va ní s�až nos tí spo ri te ¾ov,
c) ná vr hu vnú tor né ho pra cov né ho pred pi su o sys té me

vnú tor nej kon tro ly,
d) ná vr hu vnú tor né ho pra cov né ho pred pi su o roz sa hu

opráv ne nia za mest nan cov bu dú cej dô chod ko vej
správ cov skej spo loč nos ti pri sprá ve ma jet ku v dô -
chod ko vých fon doch s uve de ním výš ky li mi tov pre
jed not li vé trans ak cie a po stu pov pri trans ak ciách
pre kra ču jú cich li mi ty usta no ve né zá ko nom,

e) pra vi diel čin nos ti vo vz�a hu k spo ri te ¾om vrá ta ne
vzo ru tla čív po u ží va ných v sty ku so spo ri te¾ mi,

f) ná vr hu vnú tor né ho pra cov né ho pred pi su o kon flik te 
zá uj mov a o po stu poch za me dzu jú cich vy u ží va nie
dô ver ných in for má cií a ma ni pu lá ciu kur zov cen -
ných pa pie rov,

g) ná vr hu vnú tor né ho pra cov né ho pred pi su o sys té me
ria de nia ri zík vy plý va jú ce ho z čin nos ti dô chod ko vej
správ cov skej spo loč nos ti,

h) in for má cie o pro pa gač nej a re kla mnej stra té gii,
i) in for má cie o po stu poch vy pra co va nia ana lýz spô so -

bu in ves to va nia ma jet ku v dô chod ko vom fon de,
j) ná vr hu vnú tor né ho pra cov né ho pred pi su o spô so be

ve de nia úč tov níc tva, 
k) ná vr hu vnú tor né ho pra cov né ho pred pi su o pra vid -

lách ar chi vá cie do ku men tov,
l) ná vr hu in ves tič nej stra té gie dô chod ko vých fon dov

na ob do bie pr vých dva nás tich me sia cov od za ča tia
vy tvá ra nia dô chod ko vých fon dov,

m) ná vr hu spô so bu za bez pe če nia pl ne nia in for mač -
ných po vin nos tí voči úra du,

n) in for má cie o spô so be za bez pe če nia vý me ny in for má -
cií me dzi dô chod ko vou správ cov skou spo loč nos �ou
a sprost red ko va te¾ mi sta ro bné ho dô chod ko vé ho
spo re nia,

o) ná vr hu plá nu vzde lá va nia za mest nan cov dô chod ko -
vej správ cov skej spo loč nos ti a sprost red ko va te ¾ov
sta ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia.

§ 2

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. ap rí la 2004.

¼u do vít Ka ník v. r.
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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo venskej re pub li ky

z 29. mar ca 2004

o od bor nej skúš ke sprost red ko va te ¾a sta ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven -
skej re pub li ky pod ¾a § 111 ods. 12 zá ko na
č. 43/2004 Z. z. o sta ro bnom dô chod ko vom spo re ní
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov usta no vu je:

§ 1

(1) Ob sa hom od bor nej skúš ky sprost red ko va te ¾a sta -
ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia (ïa lej len „od bor ná
skúš ka“) je pre u ká za nie zna los tí žia da te ¾a o
a) práv nych pred pi soch upra vu jú cich sta ro bné dô -

chod ko vé spo re nie,
b) práv nych pred pi soch, kto ré sú vi sia so sta ro bným

dô chod ko vým spo re ním, a to 
1. upra vu jú cich so ciál ne po is te nie,
2. upra vu jú cich daň z príj mov,

c) zá klad ných otáz kach in ves to va nia na fi nanč ných tr -
hoch.

(2) Zoz nam otá zok na od bor nú skúš ku sa zve rej ňu je
na in ter ne to vej strán ke Úra du pre fi nanč ný trh (ïa lej
len „úrad“).

§ 2

(1) Od bor ná skúš ka sa koná naj me nej raz v ka len -
dár nom roku. Ter mín ko na nia od bor nej skúš ky, mies -
to ko na nia od bor nej skúš ky a ad re su, na kto rú sa po -
dá va jú pí som né pri hláš ky na od bor nú skúš ku, sa
vy hla su je v pe rio dic kej tla či s ce lo štát nou pô sob nos �ou 
naj me nej 60 dní pred ko na ním od bor nej skúš ky.

(2) Pí som ná pri hláš ka na od bor nú skúš ku ob sa hu je
meno a priez vis ko žia da te ¾a, dá tum na ro de nia a ad re su
jeho tr va lé ho po by tu. Pri hláš ka na od bor nú skúš ku sa
po dá va úra du naj ne skôr 30 dní pred ter mí nom jej ko na -
nia. Prí lo hou k pri hláš ke na od bor nú skúš ku je do klad
o za pla te ní po plat ku za vy ko na nie od bor nej skúš ky.

(3) Po pla tok za vy ko na nie od bor nej skúš ky je 1 000 Sk.

§ 3

Po zván ka na od bor nú skúš ku sa za sie la žia da te ¾o vi,
kto ré ho pí som ná pri hláš ka spĺ ňa ná le ži tos ti pod ¾a § 2
ods. 2, naj ne skôr 14 dní pred ter mí nom ko na nia od bor -
nej skúš ky. 

§ 4

(1) Od bor ná skúš ka má for mu pí som né ho tes tu.

(2) Od bor ná skúš ka je ne ve rej ná a koná sa pred skú -
šob nou ko mi siou, kto rá má naj me nej pä� čle nov.

§ 5

(1) O prie be hu a vý sled ku od bor nej skúš ky sa vy ho -
to ví zá pis ni ca, kto rú pod pí šu vše tci čle no via skú šob nej 
ko mi sie.

(2) Zá pis ni ca pod ¾a od se ku 1 spo lu s do klad mi z od -
bor nej skúš ky sa odo vzdá naj ne skôr 10 dní po vy ko na -
ní tej to skúš ky úra du; ak od bor nú skúš ku za bez pe ču je
práv nic ká oso ba po ve re ná úra dom, odo vzdá va sa zá -
pis ni ca pod ¾a od se ku 1 aj tej to práv nic kej oso be.

(3) Vý sle dok od bor nej skúš ky sa hod no tí stup ňom
vy ho vel ale bo stup ňom ne vy ho vel. Pri od bor nej skúš ke
žia da te¾ vy ho vel, ak zís kal naj me nej 80 % bo dov z pí -
som né ho tes tu.

(4) Vý sle dok od bor nej skúš ky sa pí som ne ozná mi žia -
da te ¾o vi, a ak žia da te¾ úspeš ne vy ko nal skúš ku, sú čas -
ne sa mu za šle do klad o úspeš nom vý sled ku skúš ky.
Žia da te¾ môže na hliad nu� do jeho vý sled kov z od bor nej
skúš ky na zá kla de žia dos ti.

§ 6

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. ap rí la 2004.

¼u do vít Ka ník v. r.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chy by

vo vy hláš ke Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 151/2004 Z. z.
o po žia dav kách na pit nú vodu a kon tro lu kva li ty pit nej vody

V prí lo he č. 2 má gra fic ké zo bra ze nie tre tie ho stĺpca ta bu¾ ky č. 1 správ ne znie�:

 „Ta bu¾ ka č. 1

“.
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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



  

















 










