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1
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 606/2003 Z. z.
a zákona è. 207/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo iná osoba, o ktorej to ustanovuje tento zákon,.
2. V § 2 písm. i) sa vypúajú slová poèas karanténnych opatrení.
3. V § 2 sa vypúa písmeno o).
Doterajie písmená p) a r) sa oznaèujú ako písmená o) a q).
4. V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:
b) po vstupe na územie Slovenskej republiky policajný
útvar zriadený pri záchytnom tábore,.
5. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) policajný útvar v zariadení pre cudzincov pod¾a osobitného zákona,6a) ak ide o cudzinca, ktorý je
umiestnený v takomto zariadení,
e) ak ide o cudzinca, ktorý je v ústavnej zdravotnej
starostlivosti, nachádza sa vo výkone väzby alebo
výkone trestu odòatia slobody, policajný útvar pod¾a miesta, kde sa cudzinec zdriava..
6. V § 3 ods. 6 sa slová  , okrem cudzinca uvedeného
v odseku 2 písm. c), nahrádzajú slovami uvedený
v odseku 2 písm. a), slová zo zdravotníckeho zariadenia pre cudzincov sa nahrádzajú slovami zo zdravotníckeho zariadenia a za slová alebo zo zariadenia sa
vkladajú slová pre cudzincov.
7. § 3 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ak cudzinec poiada o udelenie azylu na policajnom útvare, ktorý nie je prísluný na prijatie vyhlásenia pod¾a odseku 2, je tento policajný útvar povinný pouèi cudzinca o tom, ktorý policajný útvar je prísluný
na prijatie vyhlásenia, a ak nerozhodne o zaistení cudzinca a o jeho umiestnení v zariadení pre cudzincov
pod¾a osobitného predpisu,6a) vydá cudzincovi doklad
na prepravu do záchytného tábora s platnosou 24 ho-

dín. Do dokladu na prepravu do záchytného tábora sa
zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto
narodenia a tátna príslunos cudzinca..
8. V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Poverený zamestnanec ministerstva vykoná po
podaní vyhlásenia pod¾a § 3 ods. 1 so iadate¾om vstupný pohovor. iadate¾ je povinný poèas vstupného pohovoru poskytnú pravdivo a úplne vetky poadované
údaje potrebné na rozhodnutie o iadosti o udelenie
azylu; ustanovenie § 6 ods. 3 a 5 sa pouije rovnako.
Poskytnuté údaje sa zaznamenajú na úradnom tlaèive
(ïalej len dotazník). Vzor dotazníka je uvedený v prílohe è. 2.
(2) Poverený zamestnanec ministerstva pred vyplnením dotazníka, najneskôr vak do 15 dní od zaèatia
konania, pouèí iadate¾a o jeho právach a povinnostiach
poèas konania o udelenie azylu, monosti zastupovania
v konaní pod¾a tohto zákona a o prístupe k právnej pomoci. Ministerstvo poskytne iadate¾ovi aj informáciu
o mimovládnych organizáciách, ktoré sa zaoberajú starostlivosou o iadate¾ov a azylantov; pouèenie a informácie sa poskytujú písomne a pod¾a moností v jazyku,
o ktorom sa predpokladá, e mu iadate¾ rozumie..
9. § 4 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Cudzinec, ktorý je vrátený na územie Slovenskej republiky z èlenského tátu Európskej únie z dôvodu, e na konanie o udelenie azylu je prísluná Slovenská republika, sa povauje za iadate¾a, ak bolo
predchádzajúce konanie o udelenie azylu zastavené..
10. V § 5 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo vydá iadate¾ovi stariemu ako
15 rokov preukaz iadate¾a ako doklad o jeho totonosti
na èas konania o udelenie azylu. Do preukazu iadate¾a
sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto
narodenia a tátna príslunos iadate¾a, dátum vydania a doba platnosti preukazu, názov azylového zariadenia, v ktorom sa preukaz vydal, a tie mená, priezviská
a dátumy narodenia detí iadate¾a do 15 rokov, ak sú
iadate¾mi. Ministerstvo vydá preukaz iadate¾a
a) do troch dní od zaèatia konania, ak ide o iadate¾a
pod¾a § 3 ods. 2 písm. b),
b) bezodkladne po príchode do záchytného tábora, ak
ide o iadate¾a pod¾a § 3 ods. 2 písm. a), c) a e)..
11. V § 5 ods. 2 sa slovo cudzincovi nahrádza slovom iadate¾ovi.
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12. § 5 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Azylové zariadenie, v ktorom je iadate¾ umiestnený alebo v ktorom bol naposledy umiestnený, vydá
iadate¾ovi nový preukaz iadate¾a, ak
a) nastane skutoènos uvedená v § 23b ods. 2 písm. a)
a d) alebo
b) nie je moné vykona nové záznamy do preukazu iadate¾a..
13. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Pohovor nie je potrebné vykona, ak je moné vyda rozhodnutie na základe vstupného pohovoru..
14. V § 6 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 2 a 5.
15. V § 6 ods. 5 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 4.
16. V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúa text za slovom
súhlasí vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 7.
17. V § 12 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
18. V § 12 ods. 2 sa slová odsekov 1 a 2 nahrádzajú
slovami odseku 1.
19. V § 16 ods. 2 druhá veta znie: Ak sa takýto cudzinec zdriava na území Slovenskej republiky bez
zákonného zástupcu, súd mu ustanoví opatrovníka. 8a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) Zákon è. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorích
predpisov..

20. § 16 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) V konaní o udelenie azylu sa iadate¾ovi, ktorého
pobyt nie je známy, neustanovuje opatrovník pod¾a
veobecného predpisu o správnom konaní.8b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8b znie:

8b) § 16 ods. 2 zákona è. 71/1967 Zb..

21. V § 17 odsek 2 znie:
(2) Nahliadnu do spisu v konaní o azyle je oprávnený len úèastník konania, jeho zástupca alebo opatrovník, ak tento zákon neustanovuje inak; ministerstvo
vak nesprístupní informácie uvedené v spise, ak je dôvodné podozrenie, e môu by zneuité v konaní o udelenie azylu..
22. V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:
a) sa iadate¾ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) do troch dní
od vyhlásenia alebo iadate¾ uvedený v § 3 písm. d)
a e) do troch dní od prepustenia zo zdravotníckeho
zariadenia, ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odòatia slobody alebo zo zariadenia pre
cudzincov pod¾a osobitného predpisu6a) bez závaných dôvodov nedostaví do záchytného tábora,.
23. V § 19 ods. 1 písm. f) sa slovo povolenia nahrádza slovom priepustky.
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24. V § 19 ods. 1 písmeno g) znie:
g) iadate¾ dobrovo¾ne opustil územie Slovenskej republiky,.
25. V § 19 ods. 1 písm. h) sa na konci vypúa bodka
a pripája sa slovo alebo.
26. § 19 sa dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) sa v konaní o udelenie azylu u právoplatne rozhodlo o tom, e sa iados zamieta ako zjavne neopodstatnená alebo sa neude¾uje azyl a skutkový stav sa
podstatne nezmenil..
27. V § 19 odsek 2 znie:
(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. e) sa rozhodnutie nevydáva; rozhodnutie o zastavení konania sa vyznaèí v spise. Rozklad proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1 písm. i) nemá odkladný úèinok..
28. V § 21 ods. 5 sa vypúa druhá veta.
29. V § 22 ods. 2 sa slová karanténnych opatrení
nahrádzajú slovami pobytu v záchytnom tábore.
30. V § 22 odseky 4 a 6 znejú:
(4) iadate¾ovi sa poèas konania o udelenie azylu
poskytuje, ak tento zákon neustanovuje inak,
a) ubytovanie,
b) stravovanie alebo stravné,
c) základné hygienické potreby a iné veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na preitie.
(5) iadate¾ovi sa poèas konania o udelenie azylu
poskytuje neodkladná zdravotná starostlivos. V prípadoch hodných osobitného zrete¾a, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu iadate¾a
zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ministerstvo za iadate¾a uhradí výdavky za
jej poskytnutie nad rozsah uvedený v prvej vete. Ministerstvo zabezpeèí vhodnú zdravotnú starostlivos maloletým iadate¾om o udelenie azylu, ktorí sú obeami
zneuívania, zanedbávania, vykorisovania, muèenia
alebo krutého, ne¾udského a poniujúceho zaobchádzania alebo ktorí trpeli na následky ozbrojeného konfliktu.
(6) iadate¾ovi sa poèas pobytu v azylovom zariadení
alebo integraènom stredisku poskytuje vreckové, ak
tento zákon neustanovuje inak..
31. § 22 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Vreckové nepatrí iadate¾ovi, ak
a) ide o opakovanú iados a konanie o udelenie azylu
bolo zastavené pod¾a § 19 ods. 1 písm. a), c), f), g)
a i),
b) sa pokúsil o neoprávnený vstup na územie iného
tátu alebo
c) dobrovo¾ne opustil územie Slovenskej republiky
a bol vrátený spä orgánmi susedného tátu..
32. V § 23 odsek 3 znie:
(3) iadate¾ je povinný, ak ministerstvo nerozhodne
inak,
a) zdriava sa v prijímacom centre, ak ide o iadate¾a
pod¾a § 3 ods. 2 písm. c),
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b) podrobi sa zdravotnej prehliadke, ktorú ministerstvo zabezpeèí bez zbytoèného odkladu po príchode
do záchytného tábora,
c) zdriava sa v záchytnom tábore do oznámenia výsledku zdravotnej prehliadky,
d) zdriava sa v azylovom zariadení, ak sa na úèel
predchádzania prenosným ochoreniam iadate¾ovi
nariadi izolácia11a) alebo karanténne opatrenie,11b)
e) podrobi sa úkonom, ktoré sú nevyhnutné na zistenie jeho finanèných a majetkových pomerov,
f) navtevova kurz slovenského jazyka, ak ide o iadate¾a, na ktorého sa vzahuje povinná kolská dochádzka..

Èiastka 1

lovom zariadení iadate¾ovi nepatria náleitosti pod¾a
§ 22 ods. 4 písm. b).
(2) Ministerstvo môe odmietnu vyda priepustku
pod¾a odseku 1 len z dôvodu verejného poriadku alebo
nevyhnutnej osobnej úèasti iadate¾a na konaní o udelenie azylu.
§ 23b
(1) Preukaz iadate¾a je neplatný, ak uplynula doba
jeho platnosti. Pred uplynutím tejto doby je preukaz
neplatný, ak konanie o udelenie azylu bolo právoplatne
ukonèené.

Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

(2) Preukaz iadate¾a je neplatný aj vtedy, ak
sa v òom neoprávnene vykonali zmeny,
záznamy v òom nezodpovedajú skutoènosti,
bol pokodený a záznamy v òom sú neèitate¾né,
bol znièený, stratený alebo ukradnutý alebo
jeho drite¾ zomrel.

11a) § 16 vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky è. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie
prenosným ochoreniam v znení vyhláky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky è. 54/2000 Z. z.
11b
) § 17 vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 79/1997 Z. z..

a)
b)
c)
d)
e)

33. V § 23 ods. 4 písmeno a) znie:
a) poèas konania o udelenie azylu dodriava veobecne záväzné právne predpisy a spolupracova s ministerstvom,.

(3) Kadý, kto nájde preukaz iadate¾a, je povinný
bezodkladne ho odovzda policajtovi alebo obecnému
úradu, ktorý zabezpeèí jeho odovzdanie ministerstvu..

34. V § 23 ods. 4 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
h) bezodkladne odovzda ministerstvu neplatný preukaz iadate¾a,.
Doterajie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno i).
35. V § 23 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: vstupova do pracovnoprávneho vzahu je vak oprávnený, ak sa nerozhodne právoplatne o jeho iadosti o udelenie azylu do
jedného roka od zaèatia konania, okrem prípadu, ak sa
iados o udelenie azylu zamietla ako zjavne neopodstatnená alebo ako neprípustná..
36. § 23 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ministerstvo zabezpeèí lekárske vyetrenie iadate¾a, ktorý tvrdí, e je maloletý, ak má pochybnosti
o jeho veku. Ak sa iadate¾ nepodrobí lekárskemu vyetreniu alebo jeho zákonný zástupca alebo opatrovník
neudelí súhlas na jeho vykonanie, na konanie pod¾a
tohto zákona sa iadate¾ povauje za plnoletú osobu..
37. Za § 23 sa vkladajú § 23a a 23b, ktoré znejú:
§ 23a
(1) iadate¾ môe opusti azylové zariadenie len na
základe priepustky, ktorú vydá ministerstvo. O vydanie priepustky na opustenie azylového zariadenia na
èas dlhí ako 24 hodín môe iadate¾ poiada ministerstvo po vykonaní pohovoru, najviac vak na sedem dní;
v iadosti je povinný uvies miesto, kde sa bude zdriava. Na vydanie priepustky sa nevzahuje veobecný
predpis o správnom konaní. Poèas neprítomnosti v azy-

38. V § 24 ods. 2 sa slová s údajmi o jeho totonosti
a s oznaèením nahrádzajú slovami  ,do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, tátna príslunos a oznaèenie.
39. V poznámke pod èiarou k odkazu 16 sa citácia
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorích
predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 5/2004 Z. z.
o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
40. V § 28 ods. 3 sa za slová pobytu v integraènom
stredisku vkladajú slová a po absolvovaní kurzu základov slovenského jazyka.
41. V § 28 odsek 5 znie:
(5) Azylant je na u¾ahèenie integrácie do spoloènosti
povinný poèas pobytu v integraènom stredisku navtevova kurz základov slovenského jazyka..
42. V § 35 sa slová a 23 nahrádzajú slovami a
23b a slová karanténnych opatrení sa nahrádzajú
slovami pobytu v záchytnom tábore.
43. V § 36 ods. 1 sa slová karanténnych opatrení
nahrádzajú slovami pobytu v záchytnom tábore.
44. V § 39 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Premiestòovanie cudzinca z jedného azylového zariadenia
do druhého azylového zariadenia sa uskutoèòuje iba
v nevyhnutných prípadoch..
45. V poznámke pod èiarou k odkazu 20 sa citácia
Zákon è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 215/2002
Z. z. nahrádza citáciou Zákon è. 71/1967 Zb. v znení
neskorích predpisov..
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48. § 53a znie:

46. V § 41 ods. 2 písmeno b) znie:
b) výku vreckového a èasový rozvrh jeho výplaty,.

§ 53a

47. V § 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ministerstvo poskytuje tatistickému úradu Slovenskej republiky informácie o iadate¾och, azylantoch, cudzincoch iadajúcich o poskytnutie doèasného
útoèiska a odídencoch..

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 5..
49. Príloha è. 2 znie:

Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.

Príloha è. 2
k zákonu è. 480/2002 Z. z.
.........................................................
Odtlaèok peèiatky záchytného tábora
Èíslo: ...................
FOTO

3,5 x 4,5 cm

DOTAZNÍK
iadate¾a o udelenie azylu

OSOBNÉ ÚDAJE IADATE¼A
1. Priezvisko:
Rodné priezvisko eny:
2. Meno(-á):
3. Pouívate (pouívali ste) iné mená, priezviská, prípadne prezývky?
 Áno
Aké sú/boli?
4. Dátum narodenia:
5. Miesto narodenia:
Okres/kraj:
tát:

 Nie
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6. tátna príslunos: (uvies vetky)
(a) terajia:
(b) predchádzajúca:
(c) iadna/bez tátnej príslunosti:
7. Národnos a etnický pôvod:
8. Náboenské vyznanie:
9. Pohlavie:

 Mu

 ena

10. Materinský(-é) jazyk(-y):
Znalos iných jazykov:
11. Najvyie dosiahnuté vzdelanie:
12. Zamestnanie:
13. Miesto posledného trvalého pobytu v krajine pôvodu:
14. Výkon vojenskej sluby v krajine pôvodu alebo v inej krajine (kde, kedy a ako dlho):
OSOBNÉ ÚDAJE O RODINNÝCH PRÍSLUNÍKOCH
15. Otec:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Zamestnanie:
16. Matka:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Zamestnanie:
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17. Súrodenci: (priezvisko, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia,
bydlisko, zamestnanie)
18. Rodinný stav:  Slobodný(-á)

 enatý/vydatá

 Vdovec/vdova

 Rozvedený(-á)

 Druh/druka
19. Manel(-ka)/ druh (druka): (priezvisko, rodné meno, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto
narodenia, bydlisko, zamestnanie)
20. Deti: (priezvisko, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko)

MAJETKOVÉ POMERY IADATE¼A
21. Akými finanènými prostriedkami v súèasnosti disponujete:
22. Aký hnute¾ný a nehnute¾ný majetok vlastníte:
23. Dostávate finanènú alebo materiálnu pomoc od fyzickej osoby alebo právnickej osoby:
PREDCHÁDZAJÚCE AZYLOVÉ KONANIA
24. iadali ste u o udelenie azylu alebo o inú formu ochrany na území Slovenskej republiky alebo v inej
krajine?
 Áno
 Nie
Kedy a kde?
Bolo rozhodnuté o tejto iadosti?

 Nie

 Neviem

Kedy sa rozhodlo?

DOKLADY TOTONOSTI
25. Pas
Èíslo:
Vydaný dòa:
Kým:
Platný do:

 Áno

 Nie

 Áno, iados bola zamietnutá
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26. Doklad nahrádzajúci pas

 Áno

 Nie

Èíslo:
Vydaný dòa:
Kým:
Platný do:
27. Iný doklad

 Áno

 Nie

Èíslo:
Vydaný dòa:
Kým:
Platný do:
28. Bez dokladov
(uveïte, èi mohli obsahova platné vízum alebo povolenie na pobyt, ak áno, uveïte vydávajúci
orgán a dátum vydania, ako aj dobu platnosti):
 Odiiel bez dokladov
 Doklady stratené (Kedy? Kde? Bola nahlásená ich strata? Komu?)
 Doklady ukradnuté (Kedy? Kde? Bola nahlásená ich kráde? Komu?)
 Iné dôvody (uveïte podrobne)
DOKLADY O POBYTE/VÍZA
29. Máte doklady o mieste pobytu/vízum pre Slovenskú republiku?
 Áno

 Nie

Typ dokladu
 Povolenie na pobyt
Vydané dòa:
Kým:
Platné do:

 Vstupné vízum

 Tranzitné vízum

Èiastka 1
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30. Máte doklady o pobyte/vízum v inom èlenskom táte Európskej únie?
 Áno

 Nie

Ktorý tát?
Typ dokladu
 Povolenie na pobyt

 Vstupné vízum

 Tranzitné vízum

Vydané dòa:
Kým:
Platné do:

TRASA
31. Uveïte krajinu, v ktorej sa zaèala vaa cesta (krajina pôvodu alebo pobytu, kedy):
 Trasa z krajiny, kde sa zaèala cesta, po miesto vstupu na územie Slovenskej republiky:
 Dátumy a èasy cesty:
 Prechod hranice dòa:
 Na hraniènom priechode:
alebo
 Mimo hraniènej kontroly (nelegálny vstup):
 Pouité dopravné prostriedky:

 Verejná doprava (akou formou?)
 Vlastné vozidlo
 Iné prostriedky (aké?)

32. Aká je cie¾ová krajina vaej cesty?
33. Nadviazali ste poèas pobytu v zahranièí kontakt so zastupite¾ským úradom vaej krajiny?
34. Kedy a ako ste vstúpili na územie èlenského tátu Európskej únie?
 Na územie ktorého èlenského tátu Európskej únie ste vstúpili ako na prvé?
 Prekroèili ste hranicu na hraniènom priechode:
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alebo
 Mimo hraniènej kontroly (nelegálne):
 Kedy:
POBYT V INOM ÈLENSKOM TÁTE EURÓPSKEJ ÚNIE
35. Zdriavali ste sa v inom èlenskom táte (tátoch) Európskej únie

 Áno

 Nie

 V ktorom táte alebo tátoch?
 Od  do:
 Miesto/presná adresa:
 Charakter pobytu:

 Legálny

 Nelegálny

 Doba platnosti povolenia na pobyt:
 Úèel pobytu:
ÚDAJE O RODINNÝCH PRÍSLUNÍKOCH IJÚCICH V ÈLENSKÝCH TÁTOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
36. Býva nejaký vá rodinný prísluník v niektorom z èlenských tátov Európskej únie?
 Áno

 Nie

 Meno rodinného prísluníka:
 Dátum narodenia:
 Rodinný stav:

 Príbuzenský vzah:

 Èlenský tát:
 Adresa v tomto táte:

 Slobodný(-á)

 enatý/vydatá

 Vdovec/vdova

 Rozvedený(-á)

 Manel(-ka)

 Otec

 Matka

 Diea

 Brat

 Sestra

 Zákonný zástupca

 Iné (uveïte)
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 Uznaný azylant

 S trvalým pobytom

 iadate¾ o azyl

 Nelegálny

INÉ INFORMÁCIE O IADATE¼OVI
37. Bolo alebo je proti vám vedené trestné konanie? (kedy, kde, z akého dôvodu a s akým výsledkom)
38. Boli ste èlenom politickej strany, hnutia alebo inej organizácie (uveïte akej):
IADOS O UDELENIE AZYLU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
39. Uveïte vetky dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli poiada o udelenie azylu na území
Slovenskej republiky:
40. Uveïte mená, priezviská, dátumy narodenia a pohlavie vaich detí do 18 rokov, v mene ktorých
iadate o udelenie azylu:
41. Uveïte mená, priezviská, dátumy narodenia ïalích rodinných prísluníkov, ktorí vo svojom mene
iadajú o udelenie azylu zároveò s vami:
42. Existujú iné skutoènosti a dôkazy, o ktorých sa domnievate, e môu podpori dôvody vaej iadosti
o udelenie azylu:

VYHLÁSENIE
Bol/a som pouèený/á o svojich právach a povinnostiach poèas pobytu na území Slovenskej republiky vrátane práva zvoli si právneho zástupcu a obráti sa na Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre uteèencov (UNHCR) a o práve kontaktova sa s inými organizáciami zaoberajúcimi sa starostlivosou o azylantov.
Vyhlasujem, e otázkam uvedeným v dotazníku som rozumel/a a vetky skutoènosti, ktoré som poèas vstupného
pohovoru uviedol/a, sú pravdivé.
V ............................................. dòa ............................................

........................

...........................

..........................................

Podpis iadate¾a

Podpis tlmoèníka

Podpis povereného
zamestnanca ministerstva.
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50. Príloha è. 5 znie:
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Príloha è. 5
k zákonu è. 480/2002 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
1. Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych tandardoch na poskytovanie doèasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi èlenskými tátmi
pri prijímaní takýchto osôb a znáaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 07. 08. 2001).
2. Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne tandardy pre prijímanie iadate¾ov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, 06. 02. 2003)..
Èl. III

Èl. II
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è.191/2004 Z. z. a zákona è. 365/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 21 ods. 1 sa slová mu bolo udelené povolenie
na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na
úèel zamestnania nahrádzajú slovami
a) mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na úèel zamestnania alebo
b) ide o iadate¾a o azyl, ktorému vstup na trh práce
umoòuje osobitný predpis.22a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 23 ods. 6 zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 21 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: a ak ide o cudzinca
pod¾a odseku 1 písm. b), ak mu bolo udelené povolenie
na zamestnanie..
3. V § 21 ods. 3 sa za slovo Cudzinec vkladajú slová
pod¾a odseku 1 písm. a).
4. V § 22 ods. 5 sa vypúa písmeno f) vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 23 a 24.
5. V § 22 ods. 8 sa za slovo azylu vkladá bodkoèiarka a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide o cudzinca pod¾a § 21 ods. 1 písm. b).

Zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných kôl (kolský zákon) v znení zákona è. 188/1988
Zb., zákona è. 171/1990 Zb., zákona è. 522/1990 Zb.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 231/1994 Z. z., zákona è. 6/1998 Z. z., zákona è. 5/1999 Z. z., zákona è. 229/2000 Z. z., zákona
è. 216/2001 Z. z., zákona è.416/2001 Z. z., zákona
è. 506/2001 Z. z., zákona è. 334/2002 Z. z., zákona
è. 408/2002 Z. z., zákona è. 553/2003 Z. z., zákona
è. 596/2003 Z. z., zákona è. 207/2004 Z. z. a zákona
è. 365/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 34a sa slová iadate¾ o priznanie postavenia
uteèenca vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami
iadate¾ o udelenie azylu v príslunom tvare a slovo
uteèenec vo vetkých tvaroch sa nahrádza slovom
azylant v príslunom tvare.
2. V § 34a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
najneskôr do troch mesiacov od podania iadosti
o udelenie azylu.
3. V § 34a ods. 5 sa slová uteèeneckých táboroch
nahrádzajú slovami azylových zariadeniach.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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2
ZÁKON
z 2. decembra 2004
o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajom prostredí
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z.
o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Úèel zákona
Úèelom tohto zákona je ustanovi jednotný postup
pri posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajom prostredí zameraný na zábranu, prevenciu alebo zniovanie kodlivých úèinkov spôsobených vystavením hluku
vo vonkajom prostredí.
§2
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb-podnikate¾ov a právnických osôb a úlohy orgánov tátnej správy a orgánov územnej samosprávy
v oblasti posudzovania a kontroly hluku vo vonkajom
prostredí na
a) urèenie expozície hluku vo vonkajom prostredí pomocou mapovania hluku jednotnými metódami stanovenia hlukových indikátorov,
b) sprístupnenie informácií o hluku vo vonkajom
prostredí a jeho úèinkoch verejnosti,
c) prijatie akèných plánov ochrany pred hlukom (ïalej
len akèný plán) na základe výsledkov mapovania
hluku, ktorých cie¾om je prevencia a zníenie hluku
vo vonkajom prostredí tam, kde je to potrebné,
a najmä tam, kde úroveò expozície môe vyvola
kodlivé úèinky, a s cie¾om ochrany dobrej kvality
akustického prostredia.
(2) Tento zákon sa vzahuje na posudzovanie a kontrolu zaaenia vonkajieho prostredia hlukom, ktorému sú ¾udia vystavení najmä v zastavaných oblastiach,
vo verejných parkoch alebo v iných tichých oblastiach
v aglomerácii, v tichých oblastiach v otvorenej krajine,
v blízkosti kôl, nemocníc a iných budov a oblastí citlivých na hluk.
(3) Tento zákon sa nevzahuje na posudzovanie
1

a kontrolu hluku spôsobeného samotnou exponovanou
osobou, hluku vo vnútornom prostredí budov,1) hluku
na pracoviskách, hluku vnútri dopravných prostriedkov, hluku vo vojenských výcvikových priestoroch
a hluku vo výcvikových zariadeniach Policajného zboru.
(4) Plnenie úloh obcí a samosprávnych krajov pod¾a
tohto zákona je preneseným výkonom tátnej správy.
§3
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona
a) hluk vo vonkajom prostredí je neiaduci alebo
kodlivý vonkají zvuk vytvorený ¾udskými èinnosami, najmä hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, elezniènej dopravy, leteckej dopravy
a priemyselnej èinnosti,
b) kodlivý úèinok je nepriaznivý úèinok na ¾udské
zdravie,
c) expozícia je vystavenie èloveka alebo územia úèinkom hluku,
d) aglomerácia je èas územia, ktorá má viac ako
100 000 obyvate¾ov a ktorej hranice sa urèia pod¾a
§ 7 ods. 3,
e) tichá oblas v aglomerácii je oblas, v ktorej hodnota
vybraného hlukového indikátora spôsobená zdrojom hluku neprekraèuje najvyiu prípustnú hodnotu,2)
f) tichá oblas v otvorenej krajine je oblas urèená Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorá nie je naruená hlukom z dopravy po pozemnej komunikácii, elezniènej dopravy, leteckej
dopravy, priemyselnej èinnosti alebo rekreaèných
aktivít,
g) väèia pozemná komunikácia je pozemná komunikácia,3) ktorá má viac ako 3 000 000 prejazdov motorových vozidiel za rok,
h) väèia eleznièná dráha je eleznièná dráha,4) ktorá
má viac ako 30 000 prejazdov vlakov za rok,
i) väèie letisko je letisko,5) na ktorom sa uskutoèní
viac ako 50 000 vzletov a pristátí lietadiel za rok

) § 43b a § 43c zákona è. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
3
) Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
5
) § 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
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okrem vzletov a pristátí výcvikových letov lietadiel
s maximálnou vzletovou hmotnosou 5 700 kg,
j) mapovanie hluku je zisovanie údajov o existujúcej
hlukovej situácii alebo predpokladanej hlukovej situácii vyjadrenej hlukovým indikátorom, indikácia
poruení akejko¾vek prislúchajúcej platnej limitnej
hodnoty, zisovanie poètu ¾udí alebo poètu bytov
ovplyvnených hlukom,
k) strategická hluková mapa je mapa urèená na celkové posúdenie expozície hluku v danej oblasti, ktorý
je spôsobený rôznymi zdrojmi hluku, alebo na celkovú predikciu v tejto oblasti,
l) akèný plán je plán urèený na kontrolu emisií a pôsobenia hluku vrátane zniovania hluku,
m) verejnos je jedna alebo viac fyzických osôb alebo
právnických osôb, ich zdruenia a organizácie.
§4
Strategické hlukové mapy a akèné plány
(1) Strategické hlukové mapy sa vypracúvajú pre
vetky aglomerácie, väèie pozemné komunikácie, väèie eleznièné dráhy a pre väèie letiská a vyuívajú sa
ako podklad na vypracovanie akèných plánov, ako
zdroj informácií pre verejnos a na zisovanie údajov,
ktoré sa poskytujú Európskej komisii (ïalej len Komisia).
(2) Akèné plány sa vypracúvajú pre vetky aglomerácie, väèie pozemné komunikácie, väèie eleznièné
dráhy a pre väèie letiská a sú zamerané na rieenie
problémov súvisiacich s hlukom vo vonkajom prostredí vrátane zniovania hluku a ochrany tichých oblastí.
(3) Strategické hlukové mapy a akèné plány sa preskúmavajú, a ak je to potrebné, upravujú najmenej raz
za pä rokov a vdy, ak dôjde k podstatným zmenám na
území z h¾adiska hluku.
(4) Podrobnosti o strategických hlukových mapách
a akèných plánoch ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
Povinnosti fyzických osôb-podnikate¾ov
a právnických osôb
§5
(1) Vypracovanie strategických hlukových máp
a akèných plánov pod¾a § 4 sú povinní zabezpeèi
a) správca pozemnej komunikácie pre väèie pozemné
komunikácie mimo aglomerácie,
b) prevádzkovate¾ elezniènej dráhy pre väèie eleznièné dráhy mimo aglomerácie,
c) prevádzkovate¾ letiska pre väèie letiská mimo aglomerácie,
d) obec s najväèím poètom obyvate¾ov v aglomerácii
pre územie aglomerácie.
(2) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby
pod¾a odseku 1 sú ïalej povinné
6
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a) do 30. júna 2007 zabezpeèi vypracovanie strategických hlukových máp zobrazujúcich situáciu v predchádzajúcom kalendárnom roku pre tie aglomerácie, ktoré majú viac ako 250 000 obyvate¾ov, pre tie
väèie pozemné komunikácie, ktoré majú viac ako
6 000 000 prejazdov vozidiel za rok, pre tie väèie eleznièné dráhy, ktoré majú viac ako 60 000 prejazdov vlakov za rok, a pre väèie letiská,
b) do 30. júna 2012 a potom najmenej kadých pä rokov zabezpeèi vypracovanie strategických hlukových máp zobrazujúcich situáciu v predolom kalendárnom roku pre vetky aglomerácie a pre vetky
väèie pozemné komunikácie a väèie eleznièné
dráhy,
c) do 18. júla 2008 zabezpeèi vypracovanie akèných
plánov pre tie aglomerácie, ktoré majú viac ako
250 000 obyvate¾ov, pre miesta v blízkosti pozemných komunikácií, ktoré majú viac ako 6 000 000
prejazdov vozidiel za rok, v blízkosti eleznièných
dráh, ktoré majú viac ako 60 000 prejazdov vlakov za
rok, a pre okolie väèích letísk,
d) do 18. júla 2013 a potom najmenej kadých pä rokov zabezpeèi vypracovanie akèných plánov pre
vetky aglomerácie, väèie pozemné komunikácie
a pre väèie eleznièné dráhy,
e) sprístupni strategické hlukové mapy a informácie
o kodlivých úèinkoch hluku verejnosti, prerokova
návrhy akèných plánov s verejnosou a informova
verejnos o prijatých záveroch a opatreniach,
f) v prihranièných oblastiach spolupracova pri zbere
a poskytovaní údajov súvisiacich s vypracovaním
strategických hlukových máp a akèných plánov
s príslunými orgánmi susedného tátu,
g) poskytova strategické hlukové mapy a akèné plány
a vetky súvisiace informácie najneskôr do 15 dní po
lehotách ustanovených v písmenách a) a d) Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej
len úrad),6)
h) vzájomne spolupracova pri vypracúvaní strategických hlukových máp a akèných plánov,
i) poskytova na vyiadanie úradu informácie o plnení
úloh akèných plánov.
§6
(1) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby
pod¾a § 5 ods. 1 sú povinné na vyiadanie poskytnú
úradu údaje potrebné na poskytnutie informácií Komisii (§ 9) najneskôr tri mesiace pred lehotami ustanovenými v § 9 písm. c) a d).
(2) Obce sú povinné na vyiadanie poskytnú právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikate¾om pod¾a § 5 ods. 1 informácie potrebné na spracovanie hlukových máp a akèných plánov najneskôr 24 mesiacov
pred lehotami ustanovenými v § 5 ods. 2 písm. a) a d)
a) spracované na základe údajov získaných pod¾a osobitného predpisu7) najmä o poète obyvate¾ov jednotlivých bytov, o poète bytov v jednotlivých bytových

) § 18 ods. 1 písm. b) a § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov.
7
) § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obèanov v znení neskorích predpisov.
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budovách a o poète bytov v jednotlivých nebytových
budovách,
b) o tichých oblastiach v aglomerácii a o pozemných
komunikáciách v ich správe.
(3) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,
ktoré prevádzkujú zariadenia spôsobujúce hluk na
území aglomerácie, sú povinné na vyiadanie poskytnú právnickým osobám pod¾a § 5 ods. 1 písm d) údaje
potrebné na vypracovanie strategických hlukových
máp, ktoré súvisia s prevádzkou ich zariadení, najneskôr 12 mesiacov pred lehotami ustanovenými v § 5
ods. 2 písm. a) a b).
(4) Správca pozemných komunikácií v aglomerácii,
ktoré nie sú v správe obce, prevádzkovate¾ elezniènej
dráhy v aglomerácii a prevádzkovate¾ letiska v aglomerácii sú povinní na vyiadanie poskytnú právnickým
osobám pod¾a § 5 ods. 1 písm. d) údaje potrebné na vypracovanie strategických hlukových máp, ktoré súvisia
s prevádzkou pozemných komunikácií, eleznièných
dráh a letísk v aglomerácii, najneskôr 12 mesiacov pred
lehotami ustanovenými v § 5 ods. 2 písm. a) a b). Táto
povinnos sa vzahuje aj na pozemné komunikácie, eleznièné dráhy a letiská mimo aglomerácie, ak svojím
hlukovým pôsobením do aglomerácie zasahujú.
(5) Podrobnosti o poadovaných údajoch ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§7
Úlohy orgánov tátnej správy
a orgánov územnej samosprávy
(1) Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej
republiky poskytuje na poiadanie fyzickým osobám-podnikate¾om alebo právnickým osobám uvedeným v § 5 ods. 1 údaje o tichých oblastiach v otvorenej
krajine najneskôr 24 mesiacov pred lehotami ustanovenými v § 5 ods. 2 písm. a) a b).
(2) Úrad zabezpeèuje
a) sústreïovanie a posudzovanie strategických hlukových máp a sústreïovanie a posudzovanie akèných
plánov,
b) zhromaïovanie údajov zo strategických hlukových
máp a akèných plánov,
c) vytváranie databáz,
d) prípravu postupov na vypracovanie strategických
hlukových máp a akèných plánov,
e) vyhodnocovanie plnenia úloh z akèných plánov,
f) vypracovanie stanovísk pod¾a odseku 3,
g) informovanie Komisie.
(3) Orgány samosprávneho kraja urèia veobecne záväzným nariadením na základe stanoviska úradu hranice aglomerácií najneskôr 24 mesiacov pred lehotami
ustanovenými v § 5 ods. 2 písm. a) a b) a tri mesiace
pred lehotami ustanovenými v § 9 písm. c) a d).
§8
Informovanie verejnosti
(1) Informácie pod¾a § 5 ods. 2 písm. e) sa sprístup-
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òujú verejnosti prostredníctvom dostupných informaèných technológií.
(2) Strategické hlukové mapy a akèné plány sa poskytujú verejnosti vèas a musia by jasné a zrozumite¾né.
(3) Strategické hlukové mapy sa predkladajú verejnosti ako grafické plány, èíselné údaje v tabu¾kách alebo èíselné údaje v elektronickej forme. Urèuje sa v nich
prekroèenie limitných hodnôt a rozdiel medzi súèasnou a budúcou situáciou.
§9
Informovanie Komisie
Úrad poskytuje Komisii informácie do
a) 18. júla 2005 o orgánoch a osobách, ktorých práva
a povinnosti vyplývajú z tohto zákona, a informáciu
o prísluných právnych predpisoch,
b) 18. júla 2005 o akýchko¾vek dôleitých limitných
hodnotách platných v Slovenskej republike, alebo
ktoré sa pripravujú, vyjadrených v indikátoroch Ldvn
a Lnoc, a ak je to vhodné, Ldeò a Lveèer, pre hluk z dopravy
po pozemnej komunikácii, hluk elezniènej dopravy,
hluk lietadiel v okolí letísk a hluk na miestach priemyselnej èinnosti spolu s vysvetleniami o implementácii limitných hodnôt,
c) 30. júna 2005 a potom najmenej kadých pä rokov
o tých pozemných komunikáciách, ktoré majú viac
ako 6 000 000 prejazdov vozidiel za rok, eleznièných dráhach, ktoré majú viac ako 60 000 prejazdov
vlakov za rok, väèích letiskách a o tých aglomeráciách, ktoré majú viac ako 250 000 obyvate¾ov,
d) 31. decembra 2008 o vetkých aglomeráciách,
o vetkých väèích pozemných komunikáciách
a väèích eleznièných dráhach,
e) iestich mesiacov od lehôt ustanovených v § 5 ods. 2
písm. a) a d) o strategických hlukových mapách
a akèných plánoch v rozsahu pod¾a prílohy è. 1.
§ 10
Pokuty
(1) Za nesplnenie povinností ustanovených v § 5 a § 6
ods. 1 úrad uloí fyzickým osobám-podnikate¾om
a právnickým osobám uvedeným v § 5 ods. 1 písm. a) a
c) pokutu vo výke od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk, prièom sa prihliada na dobu omekania a mieru zavinenia.
(2) Za nesplnenie povinností ustanovených v § 6
ods. 3 a ods. 4 úrad uloí fyzickým osobám-podnikate¾om a právnickým osobám pokutu vo výke od 10 000
Sk do 500 000 Sk, prièom sa prihliada na dobu omekania a mieru zavinenia.
(3) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa úrad o nesplnení povinnosti dozvedel, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï sa mala povinnos splni.
(4) Výnosy z pokút uloené úradom sú príjmom tátneho rozpoètu.
(5) Úrad môe povoli odklad platenia pokuty alebo
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jej platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré znemoòujú bezodkladné zaplatenie pokuty.
(6) Proti rozhodnutiu o iadosti o odklad platenia pokuty alebo o jej platenie v splátkach sa nemono odvola.
(7) Na konanie a rozhodovanie o pokutách sa vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní,8) ak tento
zákon neustanovuje inak.
§ 11
Náklady právnických osôb uvedených v § 5 ods. 1
písm. d) spojené s plnením povinností ustanovených
v § 5 ods. 2 písm. a) a f) hradí tát prostredníctvom rozpoètovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 12
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 2.

Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 95/2000 Z. z., zákona
è. 470/2000 Z. z., zákona è. 514/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 256/2003 Z. z., zákona è. 472/2003 Z. z., zákona
è. 578/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z. a zákona
è. 434/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 27b ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú slová
okrem kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania
faktorov pod¾a § 13e ods. 2 a § 13n.
2. V § 27b ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú slová
okrem kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania
faktorov pod¾a § 13e ods. 2 a § 13n.
3. V § 27e ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú slová
okrem kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania
faktorov pod¾a § 13e ods. 2 a § 13n.
4. V § 27e ods. 5 písm. e) sa na konci pripájajú slová
okrem kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania
faktorov pod¾a § 13e ods. 2 a § 13n.

Èl. II

Èl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení zákona

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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) Zákon è. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 2/2005 Z. z.

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ KOMISII
1. O aglomeráciách sa poskytujú nasledujúce údaje:
a) struèný opis polohy a ve¾kosti aglomerácie, poètu obyvate¾stva v aglomerácii,
b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,
c) programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia,
d) pouité metódy výpoètu a merania,
e) odhadovaný poèet ¾udí zaokrúhlený na stovky, ktorí ijú v bytoch, ktoré sú vystavené kadému z nasledujúcich
pásiem hodnôt Ldvn v dB 4 m nad zemou na najexponovanejej fasáde 55  59, 60  64, 65  69, 70  74, > 75, osobitne pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, elezniènej dopravy, leteckej dopravy a z priemyselných zdrojov. Osobitne sa stanoví odhadovaný poèet ¾udí, ktorí bývajú v bytoch so peciálnou izoláciou a v bytoch, ktoré majú tichú fasádu. Za peciálnu izoláciu sa povauje taká izolácia bytu proti jednému alebo
viacerým typom vonkajieho hluku, ktorá je kombinovaná s ventilaènými alebo klimatizaènými zariadeniami
a zabezpeèí vyhovujúce hodnoty izolácie proti vonkajiemu hluku. Za tichú fasádu sa povauje fasáda bytu,
pred ktorou hodnota Ldvn 4 m nad zemou a 2 m pred fasádou pre hluk emitovaný zo pecifického zdroja je o viac
ako 20 dB niia ako pri fasáde, ktorá má najvyiu hodnotu Ldvn. Uvedie sa vplyv väèích pozemných komunikácií, väèích eleznièných dráh a väèích letísk. Zaokrúhlenie poètu ¾udí a bytov na stovky znamená napríklad, ak je poèet ¾udí mení ako 50, zaokrúh¾uje sa na 0, ak je poèet ¾udí 50 a 149, zaokrúh¾uje sa na 100, ak
je poèet ¾udí 150 a 249, zaokrúh¾uje sa na 200,
f) odhadovaný poèet ¾udí zaokrúhlený na stovky, ktorí ijú v bytoch, ktoré sú vystavené kadému z nasledujúcich
pásiem hodnôt Lnoc v dB 4 m nad zemou na najexponovanejej fasáde 50  54, 55  59, 60  64, 65  69, > 70, osobitne pre dopravu po pozemných komunikáciách, elezniènú dopravu, pre leteckú dopravu a pre priemyselné
zdroje hluku. Tieto údaje sa môu stanovi aj pre pásmo hodnôt 45  49. Osobitne sa stanoví odhadovaný poèet
¾udí, ktorí ijú v bytoch so peciálnou izoláciou proti vonkajiemu hluku [bod 1 písm. e)] a ktorých byty majú tichú fasádu [bod 1 písm. e)]. Uvedie sa vplyv väèích pozemných komunikácií, väèích eleznièných dráh a väèích letísk,
g) v prípade grafickej prezentácie sa vyznaèujú najmenej izofóny 60, 65, 70 a 75 dB,
h) zhrnutie akèného plánu, ktoré neprekraèuje rozsah desiatich strán.
2. O väèích pozemných komunikáciách, väèích eleznièných dráhach a väèích letiskách sa poskytnú tieto údaje:
a) veobecný opis miesta, ve¾kosti, informácie o doprave,
b) charakteristika okolia aglomerácie, mesta, obce, krajiny alebo iné informácie o vyuívaní územia a o iných zdrojoch hluku,
c) informácie o programoch na kontrolu a zníenie hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a o protihlukových
opatreniach,
d) pouité metódy na výpoèet hluku a merania hluku,
e) odhadovaný poèet ¾udí zaokrúhlený na stovky, ktorí ijú mimo aglomerácií v bytoch, ktoré sú vystavené kadému z nasledujúcich pásiem hodnôt Ldvn v dB 4 m nad zemou a na najexponovanejej fasáde 55  59, 60  64, 65  69,
70  74, > 75. Stanoví sa poèet osôb, ktoré ijú v bytoch so peciálnou izoláciou proti vonkajiemu hluku [bod 1
písm. e)] a ktoré majú tichú fasádu [bod 1 písm. e)],
f) odhadovaný poèet ¾udí zaokrúhlený na stovky, ktorí ijú mimo aglomerácií v bytoch, ktoré sú vystavené pásmam hodnôt Lnoc v dB 4 m nad zemou a na najvystavenejej fasáde 50  54, 55  59, 60  64, 65  69, > 70. Tieto
údaje sa môu stanovi aj pre pásmo hodnôt 45  49 dB. Osobitne sa stanoví odhadovaný poèet ¾udí, ktorí ijú
v bytoch so peciálnou izoláciou proti vonkajiemu hluku [bod 1 písm. e)] a ktorých byty majú tichú fasádu
[bod 1 písm. e)],
g) celková oblas v km2 vystavená hodnotám Ldvn vyím ako 55, 65 a 75 dB. Uvádza sa odhadovaný poèet bytov zaokrúhlený na stovky a odhadovaný poèet ¾udí zaokrúhlený na stovky, ktorí ijú v kadej z týchto oblastí,
h) informácie o polohe dedín, miest a aglomerácií na jednej alebo viacerých hlukových mapách s izofónami 55
a 65 dB,
i) zhrnutie akèného plánu, ktoré neprekraèuje rozsah desiatich strán.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 2/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia
environmentálneho hluku (Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002).
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