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230
ZÁKON
z 10. mája 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieových odvetviach v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach
v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 364/2004
Z. z. a zákona è. 587/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. e) sa za slovom zariadení vypúa
èiarka.
2. V § 2 písm. j) sa za slovo na vkladajú slová príjem a a vypúajú sa slová do èistiarne odpadových
vôd.
3. V § 2 písm. l) sa vypúa slovo komunálne.
4. § 2 sa dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) zaústením kanalizaènej prípojky technické zariadenie alebo úprava potrubia verejnej kanalizácie
umoòujúca pripojenie kanalizaènej prípojky..
5. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Vlastník vodovodu môe previes vlastníctvo vodovodu na vlastníka verejného vodovodu a vlastník kanalizácie môe previes vlastníctvo kanalizácie na
vlastníka verejnej kanalizácie..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia § 48
zákona è. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (vodný zákon). nahrádza citáciou
§ 52 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon)..
7. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci
rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnute¾nosti alebo objektu okrem
meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom
s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súèasou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnute¾nosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na
verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou pod¾a osobitného predpisu.2).

8. V § 4 ods. 2 sa za slová a po zaústenie vkladajú
slová kanalizaènej prípojky a na konci prvej vety sa
bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: toto zaústenie je súèasou verejnej kanalizácie..
9. V § 4 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 12 sa oznaèujú ako odseky 5
a 11.
10. V § 4 odsek 9 znie:
(9) Vlastník vodovodnej prípojky môe previes
vlastníctvo vodovodnej prípojky na vlastníka verejného
vodovodu a vlastník kanalizaènej prípojky môe previes vlastníctvo kanalizaènej prípojky na vlastníka verejnej kanalizácie..
11. V § 4 ods. 10 prvá veta znie: Vlastník nehnute¾nosti, na ktorej je umiestnené hadicové zariadenie alebo odberné miesto,3) je povinný umoni odber vody hasièským jednotkám pri zásahu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení
neskorích predpisov..

12. V § 6 ods. 2 sa vypúa slovo platným.
13. V § 6 ods. 3 sa slovo ude¾uje nahrádza slovom
vydáva.
14. V § 6 ods. 6 sa v úvodnej vete slovo udelenie nahrádza slovom vydanie.
15. V § 6 ods. 6 sa vypúajú písmená a) a c).
Doterajie písmená b) a d) a g) sa oznaèujú ako písmená a) a e).
16. V § 6 odsek 7 znie:
(7) Splnenie podmienok pod¾a odseku 6 písm. c) a d)
sa preukazuje
a) dokladmi o skonèení úplného stredného odborného
vzdelania prísluného technického alebo prírodovedného zamerania a o vykonaní desaroènej odbornej praxe,
b) dokladmi o skonèení úplného stredného vzdelania
s pomaturitným túdiom prísluného technického
alebo prírodovedného zamerania a o vykonaní sedemroènej odbornej praxe,
c) dokladmi o skonèení vysokokolského vzdelania
1. stupòa v príslunom technickom alebo prírodovednom odbore a o vykonaní sedemroènej odbornej
praxe,

Èiastka 102

Zbierka zákonov è. 230/2005

d) dokladmi o skonèení vysokokolského vzdelania
2. stupòa v príslunom technickom alebo prírodovednom odbore a o vykonaní päroènej odbornej praxe alebo
e) rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo
o uznaní odbornej kvalifikácie5a) a dokladom o vykonaní odbornej praxe pod¾a písmen a) a d)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon è. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích
predpisov..

17. V § 6 ods. 8 sa za slová prostredníctvom právnickej osoby vkladajú slová (ïalej len osvedèovate¾).
18. V § 6 sa vypúa odsek 12.
Doterají odsek 13 sa oznaèuje ako odsek 12.
19. V § 6 ods. 12 sa slová poiadavkách na kvalifikáciu nahrádzajú slovami preukazovaní vzdelania a odbornej praxe.
20. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
§ 6a
Preko¾ovanie
(1) Ministerstvo nariadi prekolenie drite¾ov osvedèení o odbornej spôsobilosti, ak nastali zmeny v právnych predpisoch o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a ostatných súvisiacich právnych predpisov najmä z oblasti vôd.
(2) Preko¾ovanie vykonáva osvedèovate¾ pod¾a koliacich programov.
(3) Odborne spôsobilá osoba je povinná na výzvu
osvedèovate¾a zúèastni sa na prekolení..
21. V § 7 ods. 2 sa bodkoèiarka nahrádza bodkou
a slová na ustanovenie ïalích odborných zástupcov
musí by stanovená primeraná lehota najmenej
15 dní. sa nahrádzajú týmito vetami: Ak dôjde k zmene charakteru, ve¾kosti a zloitosti prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ministerstvo prehodnotí poèet ustanovených odborných
zástupcov. Prevádzkovate¾ verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie ustanoví ïalích odborných zástupcov do 90 dní od prehodnotenia poètu odborných
zástupcov ministerstvom..
22. V § 7 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
23. V § 7 ods. 5 sa vypúa slovo platného a slová
15 dní sa nahrádzajú slovami 90 dní.
24. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti vykonáva funkciu odborného zástupcu pre dve a viac fyzických osôb alebo pre dve a viac právnických osôb,
e) sa drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti bezdôvodne nezúèastnil prekolenia..
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25. V § 8 ods. 3 znie:
(3) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrou drite¾a osvedèenia o odbornej spôsobilosti alebo
jeho vyhlásením za màtveho..
26. V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová doba platnosti nahrádzajú slovami dátum vydania.
27. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia
Napríklad zákon è. 184/2002 Z. z., nariadenie vlády
Slovenskej republiky è. 242/1993 Z. z., ktorým sa
ustanovujú ukazovatele prípustného stupòa zneèistenia vôd nahrádzajú citáciou Napríklad zákon
è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 587/2004 Z. z..
28. V § 11 ods. 4 sa za slová kanalizaèných prípojok, vkladajú slová ak nie sú vodnou stavbou,2).
29. V § 13 ods. 4 sa za slovo zákona vkladajú slová
a na odborné posudzovanie úèinnosti technologických
rieení a pouitých zariadení v oblasti úpravy a èistenia
povrchových vôd, podzemných vôd, odpadových vôd
a kalov.
30. V § 13 odsek 5 znie:
(5) Poiadavky na kontrolu kvality vody a metodiky
urèené Národným referenèným laboratóriom pre stanovovanie jednotlivých ukazovate¾ov vo vode sú záväzné pre vetky orgány verejnej správy a prevádzkovate¾ov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Poiadavky na kontrolu kvality vody a metodiky urèené
Národným referenèným laboratóriom uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva ivotného prostredia
Slovenskej republiky..
31. V § 14 ods. 2 sa v druhej vete za slová verejnej
kanalizácie vkladá èiarka a slová prípadne ich právneho nástupcu.
32. V § 15 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vybudovanie, opravu a údrbu pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na vlastné náklady..
33. V § 15 ods. 4 sa za slová odseku 7 písm. b) vkladajú slová a h).
34. V § 15 ods. 7 písm. f) sa slová umoni prístup
k verejnému vodovodu a odber z neho hasièským jednotkám pri poiarnom zásahu; nahrádzajú slovami
umoni prístup k poiarnym hydrantom verejného
vodovodu a odber z nich hasièským jednotkám pri zásahu;.
35. V § 15 sa odsek 7 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) pri akomko¾vek rozirovaní vodovodnej siete predklada Hasièskému a záchrannému zboru tieto
zmeny okamite..
36. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia
Napríklad zákon è. 184/2002 Z. z., zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 223/2001 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 242/1993 Z. z. nahrádza citáciou Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z.
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v znení zákona è. 587/2004 Z. z., zákon Národnej rady
Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
37. V § 17 sa odsek 2 dopåòa písmenom n), ktoré
znie:
n) poskytova ministerstvu zoznam odborných zástupcov a jeho zmeny..
38. V § 17 ods. 3 písmeno b) znie:
b) rozhoduje o technickom rieení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej
pripojenia na verejný vodovod a o umiestnení
a technických podmienkach osadenia meradla na
vodovodnej prípojke,.
39. V § 17 ods. 4 sa slovo vodného nahrádza slovom
vodárenského.
40. V § 18 ods. 2 písm. d) sa slová verejného vodovodu nahrádzajú slovami verejnej kanalizácie.
41. V § 18 sa odsek 2 dopåòa písmenom n), ktoré
znie:
n) poskytova ministerstvu zoznam odborných zástupcov a jeho zmeny..
42. V § 18 ods. 3 písmeno b) znie:
b) rozhoduje o technickom rieení, umiestnení a parametroch kanalizaènej prípojky, o mieste a spôsobe
jej pripojenia na verejnú kanalizáciu, o umiestnení
a technických podmienkach osadenia meradla na
kanalizaènej prípojke a o umiestnení kanalizaènej
achty,.
43. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia
Zákon è. 184/2002 Z. z. nahrádza citáciou Zákon
è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 587/2004 Z. z..
44. V § 19 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúa èiarka
a pripája sa slovo vrátane,.
45. V § 19 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Pásma ochrany pod¾a odseku 2 urèí rozhodnutím obvodný úrad ivotného prostredia alebo krajský
úrad ivotného prostredia na základe iadosti vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovate¾a.
(4) Pri vydávaní rozhodnutia prihliadne obvodný
úrad ivotného prostredia alebo krajský úrad ivotného prostredia na technické monosti rieenia pri súèasnom zabezpeèení ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a na technicko-bezpeènostnú
ochranu záujmov dotknutých osôb..
46. V poznámke pod èiarou k odkazu 12 sa citácia
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorích predpisov. nahrádza citáciou Napríklad
zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorích predpisov..
47. V § 23 ods. 9 sa vypúa slovo komunálnych.
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48. V § 28 odsek 11 znie:
(11) Na náhradu výdavkov a kody pri poiarnom
zásahu nahlásené velite¾om zásahu sa vzahuje osobitný predpis.3).
49. V § 29 ods. 4 sa slová uliènú vpus nahrádzajú
slovami ulièný vpust.
50. V § 30 ods. 2 písm. a) a v § 31 ods. 2 písm. a) sa za
slovo meradlo vkladajú slová je nefunkèné z dôvodu,
e, za slovom odchýlka sa vkladajú slová pod¾a odseku 4 a slová neovplyvneného odpoètu sa nahrádzajú slovami odpoètu meradla uskutoèneného pred
podaním iadosti.
51. V § 32 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová vodovodnej prípojke alebo kanalizaènej prípojke,.
52. V § 32 ods. 1 písm. k) sa slová na vodovodnej prípojke, alebo na kanalizaènej prípojke nahrádzajú slovami na svojej vodovodnej prípojke, alebo na svojej kanalizaènej prípojke.
53. V § 32 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
o) pri poruche na vodovodnej prípojke alebo kanalizaènej prípojke v prípade, ak je vodovodná prípojka
alebo kanalizaèná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,.
Doterajie písmeno o) sa oznaèuje ako písmeno p).
54. V § 32 ods. 3 sa slová písm. b) a e) nahrádzajú
slovami písm. b) a e) a o).
55. V § 32 odsek 7 znie:
(7) Prevádzkovate¾ je povinný oznámi
a) odberate¾ovi alebo producentovi najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo preruenie dodávky vody
z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo preruenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou pod¾a odseku 1 písm. f) a n) a pod¾a odseku 1
písm. f) aj dotknutej obci,
b) odberate¾ovi alebo producentovi a dotknutej obci
najmenej 15 dní vopred obmedzenie alebo preruenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo preruenie odvádzania odpadových vôd
verejnou kanalizáciou s uvedením doby trvania vykonania plánovaných opráv, údrbárskych prác
a revíznych prác pod¾a odseku 1 písm. d)..
56. V § 33 ods. 1 sa slovo spotreby nahrádza slovom potreby.
57. V § 33 ods. 3 sa vypúajú slová s výnimkou prevádzkových poriadkov, ktoré schva¾uje ministerstvo
[§ 36 ods. 3 písm. g)].
58. V § 36 ods. 3 sa vypúajú písmená g), h) a p).
Doterajie písmená i) a r) sa oznaèujú ako písmená g) a n).
59. V § 36 ods. 5 písmeno e) znie:
e) vydáva rozhodnutia o pásmach ochrany (§ 19
ods. 3)..
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60. V § 36 ods. 9 písm. a) sa vypúa odkaz 8 nad slovami na vyprázdòovanie obsahu.
61. V § 36 ods. 9 písm. c) sa za slovom vôd vkladajú
slová a o znekodòovaní obsahu úmp.
62. V § 37 ods. 1 druhá veta znie: Plán rozvoja zoh¾adòuje Vodný plán Slovenska a Plány manamentu
povodí.26a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 11 a 14 zákona è. 364/2004 Z. z..

63. V § 37 ods. 4 sa za slová verejných kanalizácií
vkladá èiarka a dopåòajú slová ich prevádzkovate¾mi.
64. V poznámke pod èiarou k odkazu 28 sa citácia
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon
è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..
65. V § 37 ods. 7 sa vypúa druhá a tretia veta.
66. § 37 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ak po schválení plánu rozvoja kraja dolo k zmene podmienok, za ktorých sa schválil, krajský úrad ivotného prostredia vypracuje zmenu plánu rozvoja
kraja. Na vypracúvanie a schva¾ovanie zmeny plánu
rozvoja kraja sa vzahujú odseky 3 a 7..
67. V § 38 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
68. V § 38 odsek 4 znie:
(4) Krajský úrad ivotného prostredia zabezpeèuje
kontrolu technického a technologického stavu verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií..
69. V § 39 sa vypúajú odseky 1 a 3.
Doterajie odseky 2 a 4 a 12 sa oznaèujú ako odseky 1 a 10.
70. V § 39 ods. 1 a 3 sa slová môe uloi nahrádzajú slovom uloí.
71. V § 39 odsek 2 znie:
(2) Obvodný úrad ivotného prostredia uloí pokutu
do
a) 10 000 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie za neplnenie povinností vyplývajúcich z § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. a),
b) 1 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie, ktorá poruila povinnosti vyplývajúce z § 26 ods. 1 písm. c) a g) a § 27 ods. 1
a 2,
c) 500 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie, ktorá poruila povinnosti vyplývajúce z § 4 ods. 7, 8 a 10, § 23 ods. 5, § 25
ods. 1 a 3 a § 27 ods. 3,
d) 500 000 Sk prevádzkovate¾ovi verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizácie za poruenie povinností
vyplývajúcich z § 7 ods. 2 a 5, § 17 ods. 1 písm. d),
§ 18 ods. 1 písm. d) a § 32 ods. 3 a 5,
e) 500 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovate¾ovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie za po-
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ruenie povinností vyplývajúcich z § 12 ods. 4, § 13
ods. 2 a 3, § 15 ods. 1 písm. c), odseku 6, odseku 7
písm. d), e), a f), § 16 ods. 1 písm. b), odseku 6 a odseku 7 písm. d) a e),
f) 500 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie, ktorá poruila povinnosti vyplývajúce z § 23 ods. 2 a § 27 ods. 7,
g) 100 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie za poruenie povinností vyplývajúcich z § 15 ods. 1 písm. d) a § 16 ods. 1 písm. d),
h) 100 000 Sk prevádzkovate¾ovi za poruenie povinností vyplývajúcich z § 17 ods. 2 s výnimkou písmen
f) a g) a z § 18 ods. 2 písm. b) a k),
i) 100 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za poruenie povinností
vyplývajúcich z § 23 ods. 8,
j) 50 000 Sk prevádzkovate¾ovi za poruenie povinností vyplývajúcich z § 17 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 1
písm. c),
k) 50 000 Sk právnickej osobe za poruenie povinností
vyplývajúcich z § 23 ods. 7,
l) 25 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie za poruenie povinností vyplývajúcich z § 15 ods. 7 písm. c) a § 16 ods. 7 písm. c),
m) 25 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovate¾ovi, ak
tak vyplýva zo zmluvy uzatvorenej pod¾a § 15 ods. 3
a § 16 ods. 3, ak bezdôvodne neumoní pripojenie sa
na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu [§ 15
ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 7 písm. a)] alebo neposkytne poadované informácie pod¾a § 19 ods. 6,
n) 25 000 Sk prevádzkovate¾ovi za poruenie povinností vyplývajúcich z § 17 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 1
písm. e),
o) 10 000 Sk prevádzkovate¾ovi za poruenie povinností vyplývajúcich z § 17 ods. 2 písm. f) a g), § 18 ods. 2
písm. f) a g) a § 38 ods. 2 a 7,
p) 10 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovate¾ovi za
poruenie povinností vyplývajúcich z § 35 ods. 3..
72. V § 39 ods. 4 sa slová môu uloi nahrádzajú
slovom uloia.
73. V § 39 ods. 9 sa za slovo ministerstvom, vkladá
slovo úradom,.
74. V § 40 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) odberate¾, ktorý bez súhlasu vlastníka verejného
vodovodu vyuíva dodanú vodu z verejného vodovodu v rozpore so zmluvou a dodáva vodu ïaliemu
odberate¾ovi,
g) producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore so zmluvou odvádza odpadové
vody od ïalieho producenta..
75. V § 40 ods. 2 sa slová písm. a) a d) nahrádzajú
slovami písm. a) a d), f) a g).
76. V § 40 ods. 2 a 3 sa slová môe obvodný úrad ivotného prostredia uloi nahrádzajú slovami obvodný úrad ivotného prostredia uloí.
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77. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:
§ 42a
(1) Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpeèi vypracovanie prevádzkového poriadku verejného
vodovodu alebo vykona zosúladenie doteraz platných
prevádzkových poriadkov verejných vodovodov pod¾a
tohto zákona do 31. decembra 2006.
(2) Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpeèi vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo vykona zosúladenie doteraz platných
prevádzkových poriadkov verejných kanalizácií pod¾a
tohto zákona do 31. decembra 2006.
(3) Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo prevádzkovate¾ s odberate¾om alebo producentom je povinný uzavrie písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd,
ak takúto písomnú zmluvu doteraz uzatvorenú nemajú, do 31. decembra 2005. Podmienky dodávky vody
alebo odvádzania odpadových vôd a technické podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu pre odberate¾ov a producentov stanovené pred
úèinnosou tohto zákona ostávajú zachované.
(4) Prevádzkovate¾ je povinný poskytnú ministerstvu zoznam odborných zástupcov do 30. septembra
2005.
(5) Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môe zabezpeèi prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie III. kategórie odborne spôsobilou osobou, ktorá nespåòa poiadavky na
vzdelanie pod¾a tohto zákona len, ak odborne spôsobilá osoba zosúladí poiadavky na vzdelanie pod¾a tohto
zákona, do 31. decembra 2009.
(6) Konania zaèaté pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa dokonèia pod¾a ustanovení tohto
zákona a ustanovení veobecného predpisu o správnom konaní,31) ak nie je v tomto zákone ustanovené
inak.
(7) Na drite¾ov osvedèení o odbornej spôsobilosti,
ktorým bolo osvedèenie vydané pred úèinnosou tohto
zákona, sa vzahujú ustanovenia tohto zákona..
Èl. II
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 587/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 15 sa slová urèenej právnickej osoby )
nahrádzajú slovami právnickej osoby poverenej
ministerstvom11).
11
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podzemných vôd je Národné referenèné laboratórium
pre oblas vôd na Slovensku. Metodiky urèené Národným referenèným laboratóriom pre oblas vôd na Slovensku na stanovovanie jednotlivých prvkov chemického stavu vôd a ekologického stavu vôd sú záväzné pre
jednotlivé laboratóriá, ktoré vykonávajú rozbory vôd
potrebné na výkon orgánov tátnej správy a sú publikované vo Vestníku Ministerstva ivotného prostredia
Slovenskej republiky (ïalej len vestník)..
Doterají odsek 16 sa oznaèuje ako odsek 17.
3. V § 6 ods. 5 sa vypúa slovo vodárenského.
4. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Vodárenskými zdrojmi sú vody v útvaroch
povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd vyuívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo vyuite¾né na
zásobovanie obyvate¾stva pre viac ako 50 osôb, alebo
umoòujúce odber vôd na takýto úèel v priemere
väèom ako 10 m3 za deò v pôvodnom stave alebo po ich
úprave..
5. V § 21 ods.1 písm. g) sa za slovo prieskume
vkladajú slová s predpokladaným èasom trvania èerpacej skúky nad pä dní.
6. V § 21 ods. 2 písm. d) sa vypúajú slová v mnostve uvedenom v § 6 ods. 6.
7. V § 26 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Ak nemono zriadi vodné stavby, ktorými sa
upravuje, mení alebo zriaïuje koryto, vodné stavby na
ochranu pred povodòami, priehrady, nádre, vodné
stavby, ktoré sa zriaïujú na plavebné úèely na cudzej
nehnute¾nosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo zriadením práva vecného
bremena, mono vo verejnom záujme potrebnú nehnute¾nos alebo právo k nej, ak ju nemono získa dohodou, vyvlastni pod¾a osobitného predpisu.37).
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
8. V § 31 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 4 písm. a)
v treom a iestom bode mono rekontruova, modernizova a rozirova, ak sa tým dosiahne úèinnejia
ochrana vôd a vodných pomerov oproti súèasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj zneèistenia a uplatnia sa
pritom najlepie dostupné techniky zabezpeèujúce vysoký stupeò ochrany vôd..
9. V § 31 sa vypúa odsek 7.
10. V § 32 ods. 4 sa vypúajú slová podzemnej
vody.

 ) § 21 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

11. V § 32 ods. 9 sa za slovo rozhodnutím vkladajú
slová a na ten úèel aj vyzva subjekty uvedené v odseku 4 na podanie iadosti.

2. V § 4 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý
znie:
(16) Najvyím odborným orgánom a metodickým
orgánom na zisovanie stavu povrchových vôd a stavu

12. V § 36 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Sledovanie prípustných hodnôt zneèistenia odpadových vôd a osobitných vôd povolených orgánom

Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11

Èiastka 102

Zbierka zákonov è. 230/2005

tátnej vodnej správy pod¾a odseku 5 sa vykonáva odbermi ich vzoriek a rozbormi, ktoré uskutoèòuje akreditované laboratórium..
Doterajie odseky 6 a 13 sa oznaèujú ako odseky 7
a 14.
13. V § 56 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a zaraïovaním vodných stavieb do kategórií (§ 56
ods. 5).
14. V § 56 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Kategorizácii podliehajú vodné stavby, ktoré
vzdúvajú a zadriavajú vodu. Takýmito vodnými stavbami sú priehrady, vodné nádre, hate, odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, èerpacie stanice
vnútorných vôd a hrádze, ako aj súèasti stavieb, ktoré
sú urèené na úpravu vodných tokov, na odbery vôd, na
vypúanie odpadových vôd a na iné pouívanie vôd..
Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.
15. V § 56 ods. 5 sa za slovo Ministerstvo vkladajú
slová na základe iadosti stavebníka alebo vlastníka
vodnej stavby a na konci sa bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: najneskôr pred vydaním stavebného povolenia..
16. V § 56 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta: Odborná spôsobilos sa preukazuje osvedèením
o odbornej spôsobilosti na výkon odborného
technicko-bezpeènostného doh¾adu vydaným ministerstvom..
17. V § 56 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
(8) Pri rekontrukcii vodnej stavby alebo pri zmene
jej vyuitia a pri vodných stavbách II. a IV. kategórie aj
v prípadoch, keï sa mení zástavba na území ohrozenom vodnou stavbou, ministerstvo preskúma urèenú
kategóriu vodnej stavby. K preskúmaniu kategórie
vodnej stavby vlastník predloí prostredníctvom tátnej organizácie, poverenej na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu (odsek 5), aktualizovaný odborný posudok..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
18. Za § 56 sa vkladajú § 56a a 56d, ktoré znejú:
§ 56a
Odborná spôsobilos
(1) Odborná spôsobilos je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spåòa hlavný zamestnanec odborného technicko-bezpeènostného
doh¾adu tátnej organizácie, poverenej na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu (§ 56 ods. 5),
alebo hlavný zamestnanec odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu vlastníka vodnej stavby
a preukazuje sa osvedèením o odbornej spôsobilosti na
výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu
(ïalej len osvedèenie o odbornej spôsobilosti).
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(2) Ministerstvo overuje odbornú spôsobilos na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu
odbornou skúkou pred skúobnou komisiou zloenou
z odborníkov z teórie a praxe a ude¾uje osvedèenie o odbornej spôsobilosti. Odborné skúky sa konajú spravidla raz za dva roky. Termíny a organizáciu odborných
skúok urèí ministerstvo. Èlenov skúobnej komisie
vymenúva a odvoláva minister.
(3) Podmienky na udelenie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti sú:
a) vzdelanie,
b) odborná prax v príslunom vodohospodárskom odvetví,
c) spôsobilos na právne úkony,
d) bezúhonnos,
e) úspené vykonanie odbornej skúky.
(4) Splnenie poiadaviek pod¾a odseku 3 písm. a) a b)
na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu nad vodnými stavbami I. a II. kategórie sa preukazuje dokladom o
a) skonèení vysokokolského vzdelania 1. stupòa v príslunom technickom alebo prírodovednom odbore
a o vykonaní sedemroènej odbornej praxe alebo
b) skonèení vysokokolského vzdelania 2. stupòa v príslunom technickom alebo prírodovednom odbore
a o vykonaní päroènej odbornej praxe.
(5) Splnenie poiadaviek pod¾a odseku 3 písm. a) a b)
na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie sa preukazuje dokladom o
a) skonèení úplného stredného odborného vzdelania prísluného technického alebo prírodovedného zamerania a o vykonaní desaroènej odbornej
praxe,
b) skonèení úplného stredného vzdelania s pomaturitným túdiom prísluného technického alebo prírodovedného zamerania a o vykonaní sedemroènej odbornej praxe,
c) skonèení vysokokolského vzdelania 1. stupòa v príslunom technickom alebo prírodovednom odbore
a o vykonaní sedemroènej odbornej praxe, alebo
d) skonèení vysokokolského vzdelania 2. stupòa v príslunom technickom alebo prírodovednom odbore
a o vykonaní päroènej odbornej praxe.
(6) Za bezúhonného sa povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom èinnosti, na ktorú iada udeli osvedèenie o odbornej spôsobilosti, za trestný èin
veobecného ohrozenia alebo trestný èin ohrozenia ivotného prostredia. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý v deò podania iadosti nie
je starí ako tri mesiace.
§ 56b
Zruenie a zánik osvedèenia
o odbornej spôsobilosti
(1) Ministerstvo zruí osvedèenie o odbornej spôsobilosti, ak drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti
a) písomne poiada o jeho zruenie,
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b) bol právoplatne odsúdený za trestný èin, ktorého
skutková podstata súvisí s predmetom èinnosti, za
trestný èin veobecného ohrozenia alebo za trestný
èin ohrozenia ivotného prostredia,
c) prestal spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2) Ministerstvo môe osvedèenie o odbornej spôsobilosti zrui, ak
a) sa dodatoène zistí, e iados o vydanie osvedèenia
o odbornej spôsobilosti obsahovala nepravdivé alebo
neúplné údaje,
b) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti závaným
spôsobom alebo opakovane poruuje povinnosti
ustanovené týmto zákonom.
(3) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrou drite¾a osvedèenia o odbornej spôsobilosti alebo
jeho vyhlásením za màtveho.
§ 56c
Evidencia osvedèení o odbornej spôsobilosti
(1) Ministerstvo vedie evidenciu udelených osvedèení o odbornej spôsobilosti (ïalej len evidencia osvedèení) a ich zmien.
(2) Evidencia osvedèení obsahuje
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt drite¾a osvedèenia
o odbornej spôsobilosti,
b) pecifikáciu drite¾a osvedèenia o odbornej spôsobilosti pre
1. tátnu organizáciu poverenú na výkon odborného
technicko-bezpeènostného doh¾adu (§ 56 ods. 5),
2. vlastníka vodnej stavby,
c) dátum vykonania skúky.
(3) Evidencia osvedèení je verejne prístupná.
§ 56d
Preskúanie
(1) Ministerstvo preskúa odborne spôsobilé osoby,
ak
a) sa pri výkone odborného technicko-bezpeènostného
doh¾adu dopustili závaných nedostatkov odbornej
povahy,
b) sa nezúèastnia kolenia organizovaného ministerstvom kadých pä rokov,
c) pä rokov nevykonávali odborný technicko-bezpeènostný doh¾ad.
(2) Ustanovenie § 56a ods. 2 rovnako platí aj na preskúanie..
19. V § 59 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
o) overuje odbornú spôsobilos na výkon odborného
technicko-bezpeènostného doh¾adu odbornou
skúkou, vydáva osvedèenia o odbornej spôsobilosti, preskúava odborne spôsobilé osoby a vedie evidenciu odborne spôsobilých osôb (§ 56a a 56d)..
Doterajie písmeno o) sa oznaèuje ako písmeno p).
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20. V § 61 písm. a) sa za slová § 32, vkladajú slová
§ 38, a slová § 39 ods. 5 a 9 sa nahrádzajú slovami
§ 39 ods. 4 a 5.
21. V § 63 ods. 1 sa vypúajú písmená c), d) a e).
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená c)
a d).
22. V § 63 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 si môe
obvodný úrad ivotného prostredia vyhradi rozhodovanie, najmä ak ide o územia chránených vodohospodárskych oblastí a územia ochranných pásiem vodárenských zdrojov..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
23. V § 71 ods. 2 sa vypúajú slová písm. c).
24. V § 74 ods. 1 písm. e) sa za slová podzemných
vôd vkladajú slová alebo vypúa priemyselné odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom obzvlá
kodlivých látok do verejnej kanalizácie a za slová
písm. c) sa vkladajú slová a § 38 ods. 1.
25. V § 75 ods. 3 sa slová ako násobok sadzby nahrádzajú slovami násobkom sadzby do, slovo jedného sa nahrádza slovom predchádzajúceho a suma
30 000 Sk sa nahrádza sumou 10 000 Sk.
26. V § 75 ods. 8 sa slová § 70 ods. 1 písm. m) nahrádzajú slovami § 74 ods. 1 písm. m).
27. V § 77 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) zneèistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody (§ 36 ods. 11 a § 39 ods. 2)..
28. V § 77 ods. 2 písm. b) sa slová písm. b, c) a g) nahrádzajú slovami písm. b), c), g) a j).
29. V § 77 ods. 3 písm. b) sa slová písm. a), b), d) a e)
nahrádzajú slovami písm. a), b), d), e) a j).
30. V § 77 ods. 5 písm. b) sa slová písm. a), b), d) a e)
nahrádzajú slovami písm. a), b), d), e) a j).
31. V § 79 sa odsek 3 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) odberoch na úèely energetického vyuitia, ak sa následne vypúajú do podzemných vôd, okrem odberov geotermálnych vôd..
32. V § 79 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Sledovanie limitných hodnôt v prísluných ukazovate¾och zneèistenia pod¾a odseku 4 sa vykonáva
odbermi vzoriek vypúaných odpadových vôd a ich
rozbormi, ktoré uskutoèòuje akreditované laboratórium..
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
33. V § 79 ods. 8 sa slová v poplatkovom priznaní.
nahrádzajú slovami v lehote urèenenej v osobitnom
predpise;72a) a pripájajú sa tieto slová: ak nepredloia
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návrh na urèenie výky poplatkov v urèenej lehote,
správca vodohospodársky významných vodných tokov
vypoèíta výku poplatkov na základe povolenia pod¾a
§ 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu alebo § 21 ods. 1
písm. c)..


Poznámka pod èiarou k odkazu 72a znie:

72a

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 755/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje výka neregulovaných platieb, výka
poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatòovaním
uívania vôd..

34. Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:
§ 80a
(1) Odbornú spôsobilos prizná ministerstvo bez odbornej skúky zamestnancom, ktorí sú zapísaní v osobitnom zozname ako odborne spôsobilí na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu.
(2) Èinnosti vykonávané pod¾a § 21 ods. 1 písm. a)
druhého a tretieho bodu a písmena b) druhého a tvrtého bodu a § 21 ods. 1 písm. e) a f), o ktorých povolenie
poiadali právnické osoby alebo fyzické osoby, sa povaujú za povolené pod¾a tohto zákona.
(3) Právnické osoby alebo fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vypúajú iné vody do banských vôd, musia
zabezpeèi ich predchádzajúcu úpravu postupom pod¾a § 20 ods. 3 do iestich mesiacov odo dòa úèinnosti
vykonávacieho predpisu (§ 81 ods. 1)..
35. V § 81 ods. 1 písmeno d) znie:
d) limitné hodnoty zneèistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom kodlivých látok, obzvlá
kodlivých látok, prioritných látok a rizikových látok vypúaných do povrchových vôd,.
36. V § 81 ods. 2 písmeno h) znie:
h) o výkone odborného technicko-bezpeènostného
doh¾adu, o zaraïovaní vodných stavieb do jednotlivých kategórií, o výkone technicko-bezpeènostného
dozoru, vykonávaní skúky na získanie odbornej
spôsobilosti a o vydaní osvedèenia o odbornej
spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu (§ 56 a 56d),.
37. V § 81 sa odsek 2 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) èinnosti Národného referenèného laboratória pre
oblas vôd na Slovensku..
Èl. III
Zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým
sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 525/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z. , zákona è. 587/2004 Z. z. a zákona
è. 725/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak sa má zdroju zvýi kvóta
tej zneèisujúcej látky, ktorej limitné hodnoty sú v danej oblasti riadenia kvality ovzduia prekraèované..
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2. V § 4 ods. 16 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak sa má zdroju zvýi kvóta
tej zneèisujúcej látky, ktorej limitné hodnoty sú v danej oblasti riadenia kvality ovzduia prekraèované..
3. V § 33 sa odsek 3 dopåòa písmenom s), ktoré znie:
s) preskúmava, mení a zruuje súhlasy a rozhodnutia
pod¾a § 40a ods. 3 a 5..
4. V § 40 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: ak
tento zákon neustanovuje inak.
5. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:
§ 40a
(1) Kadý prevádzkovate¾ stacionárneho zdroja, pre
ktorý vydal súhlas alebo rozhodnutie orgán ochrany
ovzduia pod¾a doterajieho zákona, v ktorom sú urèené emisné limity alebo podmienky ich preukazovania,
podmienky prevádzkovania zdrojov alebo poiadavky
na kvalitu palív v rozpore s týmto zákonom a jeho vykonávacími predpismi, je povinný predloi takýto súhlas
alebo rozhodnutie príslunému obvodnému úradu ivotného prostredia alebo príslunej obci v lehote troch
mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona na
preskúmanie.
(2) Ak niekto nepredloí súhlas alebo rozhodnutie
pod¾a odseku 1, emisné limity alebo podmienky ich
preukazovania, podmienky prevádzkovania zdrojov
alebo poiadavky na kvalitu palív urèené v súhlase alebo rozhodnutí v rozpore s týmto zákonom a jeho vykonávacími predpismi strácajú platnos dòom nasledujúcim po uplynutí trojmesaènej lehoty uvedenej
v odseku 1.
(3) Obvodný úrad ivotného prostredia alebo obec
súhlasy alebo rozhodnutia predloené pod¾a odseku 1
preskúma a ak zistí, e sú v rozpore s ustanoveniami
tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov, zmení ich
alebo zruí. V prípade, e predloený súhlas alebo rozhodnutie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona,
tento výsledok príslunému subjektu oznámi.
(4) Obvodný úrad ivotného prostredia alebo obec
rozhodne pod¾a odseku 3 do jedného roka od uplynutia
lehoty uvedenej v odseku 1.
(5) Podmienky a poiadavky urèené na prevádzku
stacionárneho zdroja v rozhodnutiach vydaných pod¾a
doterajieho zákona a tohto zákona môe prísluný orgán ochrany ovzduia preskúma v konaní zaèatom
z vlastného podnetu. Tieto podmienky a poiadavky
môe orgán ochrany ovzduia zmeni vydaním nového
rozhodnutia alebo zmenou pôvodného rozhodnutia, ak
po vydaní rozhodnutia dolo k zmene právnych predpisov alebo k zmene najlepej dostupnej techniky, ktorá
umoòuje významné zníenie emisií zo zdroja a jej zavedenie do prevádzky je pre prevádzkovate¾a ekonomicky
únosné..
6. V § 41 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) poiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúèenín unikajúcich pri pouívaní orga-
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nických rozpúadiel v urèitých farbách a lakoch
a vo výrobkoch urèených na povrchovú úpravu vozidiel..
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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231
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 13. mája 2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 182/2005 Z. z.
o vinohradníctve a vinárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 14 ods. 5, § 15 ods. 8, § 22 ods. 3, § 27 ods. 8,
§ 28 ods. 3 a § 29 ods. 8 zákona è. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (ïalej len zákon) ustanovuje:

(11) Vzor oznámenia o zaèiatku a skonèení výroby vinárskych produktov a ich uvádzaní do obehu pod¾a
§ 11 ods. 6 zákona je uvedený v prílohe è. 8.

§1

Oznámenia o upravovaní prirodzeného alkoholu,
kyslosti a zvykového cukru

Vinárska evidencia a oznamovacia povinnos
(1) Vinárska evidencia sa vedie tak, aby bolo moné
preukáza a zisti pôvod vinárskych produktov, druh
produktov a technologický postup ich výroby.
(2) Vinárska evidencia sa vedie v evidenèných knihách písomnou formou alebo elektronickou formou. Ak
sa evidenèné knihy vedú písomnou formou, tieto sa
pevne viau a jednotlivé strany sa èíslujú. Pre elektronickú formu vedenia evidenèných kníh sa pouije program zabezpeèujúci nevratné vykonanie kadého záznamu s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá záznam
vykonala. Kadá evidenèná kniha sa oznaèuje základnými identifikaènými údajmi fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(3) Vzor vedenia evidencie o výrobe hrozna a jeho
pouití je uvedený v prílohe è. 1.
(4) Vzor vedenia evidencie o hmotnosti a cukornatosti nakúpeného hrozna alebo hroznového mutu je
uvedený v prílohe è. 2.
(5) Vzor vedenia evidencie o mnostve vyrobeného
vína v èlenení pod¾a akostných kategórií je uvedený
v prílohe è. 3.
(6) Vzor vedenia evidencie o nakúpenom a pouitom
mnostve cukru, zahusteného hroznového mutu, rektifikovaného zahusteného hroznového mutu, látok
pouívaných pri úprave kyslosti, iných prídavných látok a pomocných látok pouívaných na oetrenie vinárskych produktov je uvedený v prílohe è. 4.
(7) Vzor vedenia evidencie o výrobe a pouití alkoholických nápojov vyrobených z ved¾ajích produktov zo
spracovania a z výroby vinárskych produktov je uvedený v prílohe è. 5.
(8) Vzor vedenia evidencie o zásobách vína je uvedený v prílohe è. 6.
(9) Vzor vedenia evidencie o tvorbe výrobnej dávky
a o technologickom postupe formou technologického
záznamu je uvedený v prílohe è. 7.
(10) Vinárska evidencia pod¾a odsekov 3 a 9 sa uchováva pä rokov.

§2

(1) Vzor oznámenia o zvyovaní obsahu prirodzeného
alkoholu pod¾a § 13 ods. 2 písm. c) zákona je uvedený
v prílohe è. 9. Oznámenie výrobca zale Ústrednému
kontrolnému a skúobnému ústavu po¾nohospodárskemu (ïalej len kontrolný ústav) najmenej 48 hodín
pred zaèatím zvyovania obsahu prirodzeného alkoholu. Oznámenie môe výrobca zasla súhrnne najviac
60 dní odo dòa uvedeného v oznámení ako deò zaèatia
zvyovania obsahu prirodzeného alkoholu.
(2) Vzor oznámenia o úprave zvykového cukru pod¾a
§ 13 ods. 2 písm. c) zákona je uvedený v prílohe è. 10.
Oznámenie výrobca zale kontrolnému ústavu najmenej 48 hodín pred zaèatím úpravy zvykového cukru.
Oznámenie môe výrobca zasla súhrnne najviac za jeden kalendárny mesiac.
(3) Vzor oznámenia o zvyovaní alebo zniovaní obsahu kyselín (ïalej len úprava kyslosti) pod¾a § 13 ods. 2
písm. c) zákona je uvedený v prílohe è. 11. Oznámenie
o úprave kyslosti výrobca zale kontrolnému ústavu
najmenej 48 hodín pred zaèatím úpravy kyslosti.
(4) Spôsob prepoètu prirodzeného alkoholu v objemových percentách zo stupòov normalizovaného mutomeru je uvedený v prílohe è. 12.
§3
Hlásenie o úrode hrozna, výrobe vína
a mutov a o zásobách vína a mutov
(1) Vzor hlásenia o úrode hrozna a o jeho pouití pod¾a § 12 zákona je uvedený v prílohe è. 13.
(2) Vzor hlásenia o stave zásob vína a mutu pod¾a
§ 14 ods. 2 písm. a) a c) zákona je uvedený v prílohe
è. 14.
(3) Vzor hlásenia o výrobe vína a mutu pod¾a § 14
ods. 2 písm. b) zákona je uvedený v prílohe è. 15.
(4) Vzor hlásenia o mnostve pouitých cibéb na výrobu tokajských vín je uvedený v prílohe è. 16. Vzor vedenia evidencie o výrobe cibéb a ich pouití je uvedený
v prílohe è. 17.
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§4
Poiadavky na zmyslové, chemické
a fyzikálne vlastnosti vinárskych produktov
(1) Zmyslové poiadavky na kvalitu vinárskych produktov sú uvedené v prílohe è. 18.
(2) Fyzikálne a chemické poiadavky na kvalitu vinárskych produktov sú uvedené v prílohe è. 19.
§5
Normy prípustných technologických strát
pri výrobe vinárskych produktov
(1) Základom na výpoèet technologických strát pri
výrobe vinárskych produktov je mnostvo produktu po
vykvasení pred prvým stáèaním z kvasnièných kalov.
Ako jednotka mnostva pri výrobe vína sa pouíva liter
(l).
(2) Pri výrobe vína sú pod¾a jednotlivých technologických operácií prípustné tieto technologické straty:
a) výroba vína bez odkalenia mutu
1. prvé stáèanie
1.1 bez pouitia bentonitu 6,0 %,
1.2 s pouitím bentonitu 6,5 %,
2. druhé stáèanie
2.1 bez pouitia bentonitu 1,2 %,
2.2 s pouitím bentonitu 2,0 %,
3. èírenie
3.1 bez pouitia bentonitu 0,5 %,
3.2 s pouitím bentonitu 1,0 %,
4. filtrácia 0,1 %,
5. tangenciálna filtrácia 0,6 %,
6. plnenie cisterien 0,1 %,
7. plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,
8. manipulaèné straty 0,1 %,
9. skladovacie straty (odparné) za mesiac
9.1 v drevených sudoch 0,3 %,
9.2 v ostatných nádobách 0,1 %,
10. f¾aovanie
10.1 sýtené, perlivé a umivé 1,0 %,
10.2 ostatné 0,5 %,
b) výroba vína s odkalením alebo odstredením mutu
1. odkalenie alebo odstredenie mutu 5,5 %,
2. prvé stáèanie
2.1 bez pouitia bentonitu 2,0 %,
2.2 s pouitím bentonitu 2,5 %,
3. druhé stáèanie
3.1 bez pouitia bentonitu 1,2 %,
3.2 s pouitím bentonitu 2,0 %,
4. èírenie
4.1 bez pouitia bentonitu 0,5 %,
4.2 s pouitím bentonitu 1,0 %,
5. filtrácia 0,1 %,
6. tangenciálna filtrácia 0,6 %,
7. plnenie cisterien 0,1 %,
8. plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,
9. manipulaèné straty 0,1 %,
10. skladovacie straty
10.1 v drevených sudoch 0,3 %,
10.2 v ostatných nádobách 0,1 %,
11. f¾aovanie
11.1 sýtené, perlivé a umivé 1,0 %,
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11.2 ostatné 0,5 %.
§6
Akostné víno z ohranièenej vinohradníckej plochy
(1) Akostné víno z ohranièenej vinohradníckej plochy
s oznaèením názvu ohranièenej plochy mono vyrába
iba v rámci zemepisnej oblasti, ktorej názov nesie, a iba
z hrozna dopestovaného v tejto oblasti.
(2) Zemepisný názov oznaèujúci ohranièenú vinohradnícku plochu sa vyjadruje jednoznaène a presne
a nesie názov obce alebo historický názov oblasti, v ktorej sa akostné víno z ohranièenej vinohradníckej plochy
vyrába.
(3) Ak je to potrebné, pri vymedzení ohranièenej plochy mono túto plochu ohranièi a na úroveò vinohradov.
(4) iados o uznanie akostného vína z ohranièenej
vinohradníckej plochy sa podáva pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 20. K iadosti sa prikladajú doklady uvedené v tejto prílohe.
(5) Ak je iados neúplná alebo obsahuje nesprávne
údaje, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) ju vráti do 90 dní odo
dòa jej doruèenia spolu s uvedením konkrétnych nedostatkov, s výzvou na ich odstránenie a termínom, dokedy je potrebné nedostatky odstráni. Ak vinár alebo
iná osoba, ktorá uvádza víno do obehu (ïalej len iadate¾), v urèenom termíne neodstráni nedostatky, ministerstvo konanie zastaví.
(6) O iadosti o uznanie akostného vína z ohranièenej
vinohradníckej plochy ministerstvo rozhodne do jedného roka od podania iadosti.
(7) Vinár môe poiada o zmenu výrobných podmienok pre u uznané (existujúce) akostné víno z ohranièenej vinohradníckej plochy. V takom prípade sa postupuje rovnako ako pri podávaní iadosti o uznanie
akostného vína z ohranièenej vinohradníckej plochy.
§7
iados o preskúanie a zatriedenie vína
(1) iados o preskúanie a zatriedenie vína a pridelenie tátneho kontrolného èísla podáva kontrolnému
ústavu iadate¾.
(2) Ak ide o vzorky vína z dovozu, iadate¾ predloí
spolu so iadosou aj sprievodné doklady alebo ich kópie.
(3) Vzor iadosti o preskúanie a zatriedenie vína je
uvedený v prílohe è. 21.
(4) Vzor iadosti o pridelenie tátneho kontrolného
èísla je uvedený v prílohe è. 22.
(5) Odo dòa podania iadosti o preskúanie a zatriedenie vína a predloenia jeho vzoriek iadate¾ nesmie
s vínom manipulova a dovtedy, kým nedostane
osvedèenie o zatriedení vína, okrem beného oetrovania vína.
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§8
Spôsob odberu vzoriek vína
na úèely kontroly zatriedenia
(1) Vzorky vína podliehajúce preskúaniu a zatriedeniu sa predkladajú pred uvedením vína do obehu.
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pod¾a zauívaných zásad pre zmyslové hodnotenie
vína; pri hodnotení vína sa musí zachova anonymita
údajov o iadate¾ovi.
(4) Zmyslové hodnotenie je neverejné a vykonáva sa
v prostredí bez ruivých vplyvov, ktoré zodpovedá zásadám senzorického hodnotenia.

(2) Vzorky akostného vína s prívlastkom a tokajského vína mono predklada aj po naplnení do spotrebite¾ského obalu.

(5) Teplota zmyslovo hodnoteného bieleho vína musí
by 10 °C a 15 °C, èerveného vína 12 °C a 18 °C, umivého bieleho vína 8 °C a 12 °C, umivého èerveného
vína 10 °C a 15 °C.

(3) Vzorky vína s pretlakom oxidu uhlièitého sa predkladajú na preskúanie a zatriedenie len v spotrebite¾skom obale.

(6) Hodnotiaca komisia môe v jednom dni zmyslovo
vyhodnoti najviac 60 vzoriek vína, po vyhodnotení
30 vzoriek vína musí by hodinová prestávka.

(4) Zo skladovacej nádoby sa odoberá priemerná
vzorka vína, ktorá sa pripravuje zmieaním rovnakého
dielu vína zo spodnej vrstvy vína odobratého v jednej
desatine celkovej výky skladovacej nádoby nad dnom,
zo strednej vrstvy vína odobratého v strede skladovacej
nádoby a z hornej vrstvy vína odobratého v jednej desatine výky skladovacej nádoby pod povrchom. Za priemernú vzorku vína sa povauje aj vzorka vína odobratá
cez vzorkovací kohút po zhomogenizovaní vína v skladovacej nádobe.

(7) Súhlas alebo nesúhlas s oznaèením, ktoré pre
víno navrhuje iadate¾, vyznaèí kadý èlen hodnotiacej
komisie v zázname o zmyslovom hodnotení vína.

(5) Priemerná vzorka vína sa odoberá do èistých flia
opláchnutých malým mnostvom vína, z ktorého pochádza priemerná vzorka.
(6) Naplnené f¾ae s priemernou vzorkou vína sa uzatvoria, uzávery sa zapeèatia spôsobom znemoòujúcim
otvorenie f¾ae bez poruenia peèate. Zapeèatené f¾ae
sa oznaèia etiketou, na ktorej sa uvedie
a) meno a priezvisko, ak je iadate¾om fyzická osoba,
názov, sídlo, ak je iadate¾om právnická osoba,
b) oznaèenie vína,
c) roèník vína,
d) èíslo skladovacej alebo prepravnej nádoby,
e) obsah skladovacej alebo prepravnej nádoby v litroch,
f) ak ide o víno z dovozu, dátum dovozu.
(7) Ak ide o víno z dovozu, jeho vzorky sa odoberajú
z kadej prepravnej nádoby. F¾ae so vzorkami tohto
vína zapeèauje colný úrad.
§9
Mnostvo vína na úèely preskúania a zatriedenia
Z kadej výrobnej dávky vína sa na úèely preskúania a zatriedenia vína predkladajú tyri f¾ae vína zodpovedajúce najmenej 3 litrom vína.
§ 10
Spôsob preskúania a zatriedenia vína
(1) Preskúanie vína vykonáva hodnotiaca komisia
zmyslovým hodnotením a tátom akreditované laboratórium chemickou analýzou.
(2) Zmyslové hodnotenie vína spoèíva v posúdení
jeho organoleptických vlastností vo vzahu k navrhovanému oznaèeniu.
(3) Vzorky vína sa predkladajú hodnotiacej komisii

(8) Pod¾a výsledkov zmyslového hodnotenia vína
a výsledkov jeho chemickej analýzy vydáva kontrolný
ústav osvedèenie o zatriedení vína.
§ 11
Poiadavky na odbornú spôsobilos èlenov
hodnotiacej komisie
Èlenom hodnotiacej komisie môe by ten, kto
a) má najmenej sedemroènú odbornú prax v zmyslovom hodnotení vína,
b) úspene absolvoval odborné zmyslové skúky organizované kontrolným ústavom a je bezúhonný.
§ 12
tátne kontrolné èíslo
(1) tátne kontrolné èíslo je oznaèenie na záklopke
f¾ae dobre vidite¾ným písmom a obsahuje tieto údaje:
a) skratku tátneho kontrolného èísla KÈ,
b) prvú skupinu èísel  tvormiestne èíslo, ktoré je poradovým èíslom osvedèenia o pridelení tátneho
kontrolného èísla,
c) druhú skupinu èísel  esmiestne èíslo, ktoré je poradovým èíslom spotrebite¾ského obalu,
d) objem flia, do ktorých sa bude víno plni,
e) rok pridelenia tátneho kontrolného èísla.
(2) tátne kontrolné èíslo sa umiestòuje priamo na
záklopku dodatoèným dotlaèením alebo priamo nalepením. Dotlaè a výrobu tátneho kontrolného èísla zabezpeèuje výrobca poverený kontrolným ústavom.
(3) Na poiadanie zamestnanca kontrolného ústavu
ten, komu bolo pridelené tátne kontrolné èíslo, kedyko¾vek musí preukáza, e tátne kontrolné èíslo pouíva oprávnene.
(4) Akostné víno z ohranièenej vinohradníckej plochy, akostné víno s prívlastkom a tokajské víno, pre
ktoré sa poaduje pridelenie tátneho kontrolného èísla, musia spåòa ukazovatele na ich kvalitatívne zaèlenenie.
(5) Pre akostné víno z ohranièenej vinohradníckej
plochy, akostné víno s prívlastkom a tokajské víno kon-
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trolný ústav pridelí iadate¾ovi tátne kontrolné èísla
len na mnostvo vína uvedené v iadosti.
(6) Kontrolný ústav odníme tátne kontrolné èíslo,
ak
a) sa dodatoène preukáe, e víno nespåòa poiadavky
na pridelenie tátneho kontrolného èísla,
b) ten, komu bolo pridelené tátne kontrolné èíslo,
marí kontrolu alebo zabraòuje kontrole pouívania
tátneho kontrolného èísla.
(7) Ten, komu bolo tátne kontrolné èíslo odòaté, odstráni u nalepené tátne kontrolné èísla z flia s vínom, pouité a nepouité tátne kontrolné èísla vráti
kontrolnému ústavu.

Èiastka 102

o viac ako 0,5 %. Obsah alkoholu v objemových percentách sa uvádza zaokrúhlene na 1,0 alebo 0,5 objemových percent. Za èíselným údajom, ktorý predstavuje
obsah alkoholu, sa uvádza symbol obj. % a pred ním
sa uvádza vyjadrenie skutoèný obsah alkoholu alebo
skutoèný alkohol alebo alk.
(7) Údaj o obsahu oxidu sírièitého sa oznaèuje slovami obsahuje SO2 alebo obsahuje sírièitany.
(8) Vzor iadosti o uznanie súae vín alebo výstavy
vín, ktorej súèasou je súa vín na úèely oznaèovania
vína, je uvedený v prílohe è. 23.
§ 14
Zruovacie ustanovenia

§ 13
Oznaèovanie vinárskych produktov
(1) Oznaèi víno slovom barrique mono, ak víno
zrelo najmenej tri mesiace v dubovom sude s objemom
225 l ± 5 l, ktorý nebol pouívaný na výrobu vína dlhie
ako 36 mesiacov.
(2) Oznaèi víno slovom archívne víno mono, ak je
víno uvádzané do obehu najmenej tri roky po roku,
v ktorom bolo zozbierané hrozno, z ktorého je víno vyrobené.
(3) Oznaèi víno slovami mladé víno mono, ak je
víno naplnené do spotrebite¾ských obalov najneskôr do
konca kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal zber
hrozna pouitého na výrobu tohto vína.
(4) Oznaèi víno slovami panenská úroda mono,
ak víno pochádza z prvej úrody vinohradu. Za prvú úrodu sa povauje zber hrozna uskutoènený v treom, najneskôr vak v tvrtom roku po výsadbe.
(5) Údajom pod¾a farby sa vína oznaèujú slovami
biele, ruové, èervené. Biele víno je vyrobené z bieleho hrozna, èerveného hrozna alebo z modrého hrozna. Ruové víno je vyrobené z èerveného hrozna alebo
z modrého hrozna. Èervené víno je vyrobené z modrého
hrozna nakvasovaním alebo tepelným oetrením.
(6) Údaj o obsahu alkoholu uvedený na spotrebite¾skom obale znamená, e uvedený obsah alkoholu sa
nemôe od obsahu alkoholu urèeného analýzou líi

Zruujú sa:
1. vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
a o zmene zákona è. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej
výroby v znení zákona è. 132/1989 Zb. v znení vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky è. 44/2003 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 150/1998 Z. z. o preskúavaní
a zatrieïovaní vína a o tátnej kontrolnej známke
v znení vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky è. 42/2003 Z. z.,
3. vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 154/1998 Z. z. o sprievodných dokladoch pri preprave vína a vinárskych výrobkov
v znení vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky è. 46/2003 Z. z.,
4. vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 285/1998 Z. z. o obaloch na víno
a o oznaèovaní vína v znení vyhláky Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 47/2003
Z. z.
§ 15
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. júna 2005.

Zsolt Simon v. r.

VZOR
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

EVIDENCIA O VÝROBE HROZNA A O JEHO POUITÍ

Výrobca: ...................................................... Vinohradnícka oblas: ...............................................................
IÈO: ............................................................
Por. è. Dátum
zberu

Vinohradnícka Hon
obec

Výmera Odroda
v m2

Cukornatos
v kg/hl

Úroda
v kg

Pouitie
Vlastné spracovanie (kg)
hrozno
cibéby

hrozno,
rumt (kg)

Odberate¾
Predaj
cibéby (kg)

hroznový
mut (hl)

Zbierka zákonov è. 231/2005

Registraèné
èíslo
vinohradu
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VZOR

EVIDENCIA HMOTNOSTI A CUKORNATOSTI NAKÚPENÉHO HROZNA ALEBO HROZNOVÉHO MUTU
Rok zberu: ..................
Odroda

Predajca

Vinohradnícky
rajón

Vinohradnícka
obec

Vinohradnícky
hon

Nákup hrozna
Cukornatos
v kg/hl

Èíslo osvedèenia
o pôvode hrozna*

Mnostvo v kg

Hrozno zo Spoloèenstva
(cibéby)

Zbierka zákonov è. 231/2005

Domáce hrozno (cibéby)

Mnostvo v kg
alebo hl

Nákup cibéb
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

Nákup hrozna spolu:
Èiastka 102

* Hrozno na výrobu akostného vína s prívlastkom a tokajského vína.

Predajca

Vinohradnícky
rajón

Vinohradnícka
obec

Vinohradnícky
hon

Nákup mutu
Cukornatos v kg/hl

Domáci mut

Mnostvo v kg alebo hl

Èíslo osvedèenia
o pôvode hrozna*

Èiastka 102

Odroda

Mut zo Spoloèenstva

Zbierka zákonov è. 231/2005

Nákup mutu spolu:

* Hrozno na výrobu akostného vína s prívlastkom a tokajského vína.
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VZOR

EVIDENCIA MNOSTVA VYROBENÉHO VÍNA V ÈLENENÍ POD¼A AKOSTNÝCH KATEGÓRIÍ
Druh vína Vinohradnícky Vinohradnícka Vinohradnícky Odroda
rajón
obec
hon

Spracované
mnostvo
hrozna (kg)

Mnostvo
ved¾ajích
produktov *
(kg)

Vyrobené
mnostvo
mutu (hl)

Cukornatos
(kg/hl)
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

Pouité
Celkové mnostvo
Mnostvo vína po Èíslo dávky,
mnostvo cukru upraveného mutu
odèítaní strát (hl) poèet KÈ
(kg)
(vrátane nakúpeného)
(hl)

Stolové
víno

Oblastné
víno

Spolu

Zbierka zákonov è. 231/2005

Spolu

Akostné
víno

Spolu

Akostné
víno
V.O.V.P

* Výlisky vrátane strapín.

Èiastka 102

Spolu

Vinohradnícky
rajón

 kabinetné

Vinohradnícka Vinohradnícky Odroda
obec
hon

Spracované
mnostvo
hrozna (kg)

Mnostvo
ved¾ajích
produktov *
(kg)

Vyrobené
mnostvo
mutu (hl)

Cukornatos
(kg/hl)

Pouité
Celkové mnostvo
mnostvo cukru upraveného mutu
(kg)
(vrátane nakúpeného)
(hl)

Mnostvo Èíslo dávvína po od- ky,
èítaní strát poèet KÈ
(hl)

Èiastka 102

Druh vína

 výber
z hrozna
 bobu¾ový
výber
 hrozienkový
výber
 cibébový
výber
 ¾adové
víno
 slamové
víno
Spolu

Upravované víno

 umivé**

Zbierka zákonov è. 231/2005

Akostné víno s prívlastkom

 neskorý
zber

 perlivé
 sýtené
 aromatizované
 likérové
Spolu

Strana 2503

Tokajské víno

Vinohradnícky
rajón

Vinohradnícka Vinohradnícky Odroda
obec
hon

Mnostvo
ved¾ajích
produktov *
(kg)

Vyrobené
mnostvo
mutu (hl)

Cukornatos
(kg/hl)

Spolu
Iné
Spolu
Celkom

* Napríklad odalkoholizované víno, nízkoalkoholické víno, víno na priemyselné spracovanie.
** Èlenené pod¾a § 24 ods. 3 zákona.
Dátum:

Podpis osoby zodpovednej za vedenie evidencie:

Pouité
Celkové mnostvo
mnostvo cukru upraveného mutu
(kg)
(vrátane nakúpeného)
(hl)

Mnostvo Èíslo dávvína po od- ky,
èítaní strát poèet KÈ
(hl)

Zbierka zákonov è. 231/2005

 samorodné
sladké
 samorodné
suché
 výber
3-putòový
 výber
4-putòový
 výber
5-putòový
 výber
6-putòový
 výberová
esencia
 esencia 
nektár
 málá
 fordítá

Spracované
mnostvo
hrozna (kg)
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Druh vína

Èiastka 102

Èiastka 102

Zbierka zákonov è. 231/2005
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA NAKÚPENÉHO A POUITÉHO MNOSTVA CUKRU,
ZAHUSTENÉHO HROZNOVÉHO MUTU, REKTIFIKOVANÉHO ZAHUSTENÉHO
HROZNOVÉHO MUTU, LÁTOK POUÍVANÝCH PRI ÚPRAVE KYSLOSTI,
INÝCH PRÍDAVNÝCH LÁTOK A POMOCNÝCH LÁTOK POUÍVANÝCH
NA OETRENIE VINÁRSKYCH PRODUKTOV

Látka: *
Doklad è.

Dátum

Príjem

Výdaj

Zásoba

Poznámka:
* Pre kadý druh látky sa vedie samostatný formulár (druh látky, napríklad cukor, bentonit, kyselina vínna a pod.) s uvedením mernej
jednotky.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA VÝROBY A POUITIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV VYROBENÝCH
Z VED¼AJÍCH PRODUKTOV ZO SPRACOVANIA A Z VÝROBY VINÁRSKYCH PRODUKTOV
Alkoholický nápoj vyrobený:

z výluhu výliskov*
zo zriedených vínnych kalov*

Mesiac: **
Rok:
litrov
Zásoba na zaèiatku mesiaca
Vyrobené mnostvo v mesiaci
Odovzdané mnostvo na destiláciu
Technologické straty
Zásoby na konci mesiaca
Poznámky:
* Nehodiace sa preèiarknite.
** Pre kadý mesiac sa vedie samostatný formulár.

Dátum:

Podpis osoby zodpovednej za vedenie evidencie:

VZOR

Èiastka 102

Príloha è. 6
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

EVIDENCIA ZÁSOB VÍNA (V LITROCH)

Odroda, znaèka
a oznaèenie vína*

Zásoba na
zaèiatku mesiaca**

Z toho zásoba z úrody
predchádzajúcich
rokov

Nákup vína
v mesiaci

Predaj vína

Vlastná
spotreba

Technologické
straty

Zásoba vína
na konci mesiaca

Dátum a podpis

Zbierka zákonov è. 231/2005

* Oznaèenie vína pod¾a èlenenia § 16 a 24 zákona.
** Pre kadý mesiac sa zakladá nový formulár.
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.
VZOR

EVIDENCIA O TVORBE VÝROBNEJ DÁVKY A O TECHNOLOGICKOM POSTUPE
Technologický záznam o výrobnej dávke è.:
Dávka zostavená dòa:

Poadované zaèlenenie vína:
Èitate¾né podpisy zodpovedných pracovníkov:

Predloené na zatriedenie:
áno
nie
Dátum predloenia:

Farba:

Èíros:
Vôòa:

Dátum rozhodnutia:

Chu:

Zloenie dávky
Pôvod

z nádoby è.

Spolu:

XXX

Chemický rozbor:
Dòa:
Èíslo rozboru:
Hustota:
Alkohol obj. %:
Cukor
Celk. kyseliny
Prchavé kyseliny
Extr. bez cukru
Extr. zvyok
SO2 celk.
SO2 vo¾.
Kyselina sorbová
Poznámky:

Výstupný

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
mg/l
mg/l
mg/l

litrov

Èíslo rozhodnutia

do nádoby è.

Èírenie
dòa

nádoba è.

XXX

XXX

XXX

litrov

Kontrola
èírenia
dòa

Filtrované 1. krát
dòa
nádoba è.

XXX

XXX

Èírenie a oetrenie:
mnostvo
látka:
(g/hl):

litrov

XXX

Úprava zvykového cukru:
Mnostvo:
Mut:
Zahust. mut cukrom:
Zahust. mut:
Úprava kyslosti:
látka:
mnostvo (g/hl):

Iné oetrenia:

Èiastka 102

Zbierka zákonov è. 231/2005

Schválené zaèlenenie vína:

iados o KÈ:
áno

nie

Dátum iadosti o KÈ:
Osvedèenie è.:
Dátum osvedèenia:

KÈ è. od  do:

Dòa

Filtrované 2. krát
nádoba è.
litrov

dòa

XXX

XXX

XXX

litrov

Pouitá etiketa

Plnenie do flia
poèet flia
Pouitá KÈ è. od  do
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.
VZOR

OZNÁMENIE O ZAÈATÍ A SKONÈENÍ VÝROBY
VINÁRSKYCH PRODUKTOV A ICH UVÁDZANÍ DO OBEHU
Priezvisko

Meno

Obchodné meno

IÈO

Názov obce

Ulica a èíslo

Telefón

Fax

Titul

PSÈ

e-mail

Údaje o spracovate¾ských a výrobných prevádzkach
Por. è.

Sídlo prevádzky (obec, ulica, PSÈ)

Skladovacia kapacita (hl)

Predmet výroby

Dátum zaèiatku/skonèenia výroby: *
Poznámka:
* Nehodiace sa preèiarknite.

Vypracoval .................................................................. Dátum vyhotovenia ....................
(meno a priezvisko)

Zodpovedný zástupca .................................................. Odtlaèok peèiatky a podpis
(meno a priezvisko)

Èiastka 102
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.
VZOR

OZNÁMENIE O ZVYOVANÍ OBSAHU PRIRODZENÉHO ALKOHOLU (CUKORNATOSTI)
Priezvisko

Meno

Obchodné meno

IÈO

Názov obce

Ulica a èíslo

Telefón

Fax

e-mail

Presné miesto výroby (ak nie je totoné so sídlom/s trvalým pobytom)

Vypracoval .................................................................. Dátum vyhotovenia ....................
(meno a priezvisko)

Zodpovedný zástupca .................................................. Odtlaèok peèiatky a podpis
(meno a priezvisko)

Titul

PSÈ

VZOR

Strana 2512

Príloha è. 10
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

OZNÁMENIE O ÚPRAVE ZVYKOVÉHO CUKRU
Priezvisko

Meno

Titul

Obchodné meno

Názov obce

Ulica a èíslo

PSÈ

Telefón

IÈO

Fax

e-mail

Presné miesto výroby (ak nie je totoné so sídlom/s trvalým pobytom)

Skutoè. obsah
alk. (obj. %)

Druh

Produkt pouitý na úpravu
Mnostvo (hl)
Celk. obsah
alk. (obj. %)

Skutoè. obsah
alk. (obj. %)

Upravené víno
Celk. obsah
Skutoè. obsah
alk. (obj. %)
alk. (obj. %)

Dátum úpravy

Zbierka zákonov è. 231/2005

Oznaèenie/
dávka

Víno, ktoré sa má upravi
Mnostvo (hl)
Celk. obsah
alk. (obj. %)

Vypracoval .................................................................. Dátum vyhotovenia ....................
(meno a priezvisko)
Èiastka 102

Zodpovedný zástupca .................................................. Odtlaèok peèiatky a podpis
(meno a priezvisko)

Èiastka 102
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Príloha è. 11
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.
VZOR

OZNÁMENIE O ZVYOVANÍ ALEBO ZNIOVANÍ OBSAHU KYSELÍN
Priezvisko

Meno

Obchodné meno

IÈO

Názov obce

Ulica a èíslo

Telefón

Fax

Titul

PSÈ

e-mail

Presné miesto výroby (ak nie je totoné so sídlom/s trvalým pobytom)

Dátum úpravy

Upravovaný produkt
Oznaèenie

Mnostvo (hl)

Vypracoval .................................................................. Dátum vyhotovenia ....................
(meno a priezvisko)
Zodpovedný zástupca .................................................. Odtlaèok peèiatky a podpis
(meno a priezvisko)
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Príloha è. 12
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

TABU¼KA NA PREPOÈET STUPÒOV NORMALIZOVANÉHO MUTOMERU (o NM)
NA PRIRODZENÝ OBSAH ALKOHOLU V OBJ. %

° NM

obj. % alk.
0,8
1,0
1,7
2,0
2,5
3,0
3,4
4,0
4,3
5,0
5,9
6,0
6,7
7,0
7,6
8,0
8,4
9,0
9,2
10,0
11,0
11,8
12,0
12,6
13,0
13,4
14,0
14,3
15,0
15,1
16,0
16,8
17,0
17,6
18,0
18,5
19,0
19,3

0,5
0,6
1,0
1,2
1,5
1,8
2,0
2,4
2,5
3,0
3,5
3,6
4,0
4,2
4,5
4,8
5,0
5,4
5,5
6,0
6,5
7,0
7,1
7,5
7,7
8,0
8,3
8,5
8,9
9,0
9,5
10,0
10,1
10,5
10,7
11,0
11,3
11,5

° NM
20,0
20,2
21,0
21,8
22,0
22,7
23,0
23,5
24,0
24,4
25,0
25,2
26,0
26,9
27,0
27,7
28,0
28,6
29,0
29,4
30,0
30,2
31,0
32,0
32,8
33,0
33,6
34,0
34,4
35,0
35,3
36,0
36,1
37,0
37,8
38,0
38,6
39,0
39,5

obj. % alk.
11,9
12,0
12,5
13,0
13,1
13,5
13,7
14,0
14,3
14,5
14,9
15,0
15,5
16,0
16,1
16,5
16,7
17,0
17,3
17,5
17,9
18,0
18,5
19,0
19,5
19,6
20,0
20,2
20,5
20,8
21,0
21,4
21,5
22,0
22,5
22,6
23,0
23,2
23,5

° NM
40,0
40,3
41,0
41,2
42,0
42,8
43,0
43,7
44,0
44,5
45,0
45,4
46,0
46,2
47,0
47,9
48,0
48,7
49,0
49,6
50,0

obj. % alk.
23,8
24,0
24,4
24,5
25,0
25,5
25,6
26,0
26,2
26,5
26,8
27,0
27,4
27,5
28,0
28,5
28,6
29,0
29,2
29,5
29,8

VZOR
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Príloha è. 13
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

HLÁSENIE O ÚRODE HROZNA A JEHO POUITÍ K 30. 11. .....
Priezvisko

Meno

Titul

Obchodné meno

Názov obce

Ulica a èíslo

PSÈ

Telefón

IÈO

Fax

e-mail

Presné miesto výroby (ak nie je totoné so sídlom/s trvalým pobytom)

Výnosová
plocha

Mnostvo zozberaného
hrozna (hl)
Modré
Biele

Pouitie hrozna (hl)*
Vlastné spracovanie
Modré
Biele

Dodané vinárskemu zdrueniu**
Hrozno
Hroznový mut
Modré
Biele
Èervený
Biely

Predané výrobcovi vína
Hrozno
Hroznový mut
Modré
Biele
Èervený
Biely

Iné pouitie***

Vinohrady pre
stolové vína
Vinohrady pre
akostné vína
Vinohrady pre
akostné vína
V.O.V.P
Vinohrady pre
tokajské vína

Vypracoval ............................................
(meno a priezvisko)

Zodpovedný zástupca ..................................................
(meno a priezvisko)

Dátum vyhotovenia ........................
Odtlaèok peèiatky a podpis
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Poznámky:
* Prepoèet 100 kg hrozna = 0,75 l hroznového mutu.
** Vypåòa len pestovate¾, ktorý je èlenom zdruenia.
*** Pouitie na výrobu hroznového mutu, zahusteného hroznového mutu, rektifikovaného zahusteného hroznového mutu.

Zbierka zákonov è. 231/2005

Druh vinohradu
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VZOR

HLÁSENIE O ÚRODE HROZNA A JEHO POUITÍ K 30. 11. .....
(údaje o predaji hrozna)

Priezvisko

Meno

Titul

Obchodné meno

Názov obce

Ulica a èíslo

PSÈ

Telefón

IÈO

Fax

e-mail

Presné miesto výroby (ak nie je totoné so sídlom/s trvalým pobytom)

Hrozno a/alebo mut pre stolové
víno
Èervené
Biele

Druh produktov predaných výrobcovi vína alebo dodaných vinárskemu zdrueniu (hl)
Hrozno a/alebo mut pre akostné
Hrozno a/alebo mut pre akostné
Hrozno a/alebo mut pre akostné
víno
víno V.O.V.P
víno s prívlastkom
Èervené
Biele
Èervené
Biele
Èervené
Biele

Hrozno a/alebo
mut pre
tokajské víno

Zbierka zákonov è. 231/2005

Príjemca

Poznámka:
V tabu¾ke sa nachádzajú produkty predané alebo dodané pred dátumom hlásenia.
Zodpovedný zástupca ..................................................
(meno a priezvisko)

Dátum vyhotovenia ........................
Odtlaèok peèiatky a podpis

Èiastka 102

Vypracoval ............................................
(meno a priezvisko)

VZOR

HLÁSENIE O STAVE ZÁSOB VÍNA A MUTU (V LITROCH)
Priezvisko

Meno

Titul

Obchodné meno

Názov obce

Ulica a èíslo

PSÈ

Telefón

Èiastka 102

Príloha è. 14
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

IÈO

Fax

e-mail

Presné miesto výroby (ak nie je totoné so sídlom/s trvalým pobytom)
Hlásenie k 31. 7. ......................

Zásoby spolu

z toho èerveného a ruového vína

z toho bieleho vína

Poznámka

Strana 2517

Mut

Druh produktu
1. Zásoby u výrobcov
 stolové víno
 oblastné víno
 akostné víno
 akostné víno V.O.V.P
 akostné víno s prívlastkom
 tokajské víno
 ostatné víno (sýtené, perlivé, umivé, aromatizované, likérové)
Spolu
2. Zásoby u obchodníkov
víno zo Spoloèenstva:
 stolové víno
 stolové víno so zemepisným oznaèením
 akostné víno urèenej oblasti (akostné víno psr)
 ostatné víno (sýtené, perlivé, umivé, aromatizované, likérové)
víno z tretích krajín:
Spolu
3. Víno spolu 1+2
1. Zásoby u výrobcov
 zahustený hroznový mut
 rektifikovaný zahustený hroznový mut

Zbierka zákonov è. 231/2005

Víno

Zásoby spolu

z toho èerveného a ruového vína

z toho bieleho vína

Poznámka

Spolu
2. Zásoby u obchodníkov
 zahustený hroznový mut
 rektifikovaný zahustený hroznový mut
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Druh produktu

Spolu
3. Mut spolu 1+2
Poznámka:
Víno pochádzajúce zo Spoloèenstva alebo z tretích krajín uvádza výrobca v èasti Zásoby u obchodníkov.

Vypracoval ............................................
(meno a priezvisko)

Zodpovedný zástupca ..................................................
(meno a priezvisko)

Dátum vyhotovenia ........................
Odtlaèok peèiatky a podpis
Zbierka zákonov è. 231/2005
Èiastka 102

VZOR

Èiastka 102

Príloha è. 15
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

HLÁSENIE O VÝROBE VÍNA A MUTU K 30. 11. .....

Priezvisko

Meno

Titul

Obchodné meno

Názov obce

Ulica a èíslo

PSÈ

Telefón

Presné miesto výroby (ak nie je totoné so sídlom/s trvalým pobytom)

Meno a adresa
dodávate¾a
a èíslo
dodacieho
listu

Stolové víno
Hroznový
mut
è

b

Vína3)
Stolové
Oblastné
è
b
è
b

Fax

e-mail

Miesto, kde sú produkty uskladnené

Víno a iné produkty vyrobené od zaèiatku vinárskeho roka (hl)
Akostné víno
Akostné víno V.O.V.P
Akostné víno
s prívlastkom
Hroznový
Hroznový
Hroznový
Víno3)
Víno3)
Víno3)
2
2
2
mut )
mut )
mut )
è

b

è

b

è

b

è

b

è

b

è

Tokajské víno
Hroznový
mut

Iné
produkty4)

Víno

b

Vypracoval ............................................
(meno a priezvisko)

Zodpovedný zástupca ..................................................
(meno a priezvisko)

Dátum vyhotovenia ........................
Odtlaèok peèiatky a podpis

Strana 2519

Poznámky:
1
) Hrozno, hroznový mut (zahustený hroznový mut, rektifikovaný hroznový zahustený mut, èiastoène prekvasený mut), mladé vína.
2
) Vrátane èiastoène prekvaseného mutu, no s vylúèením zahusteného hroznového mutu a rektifikovaného hroznového zahusteného mutu.
3
) Vrátane mladých vín.
4
) Vetky produkty nehodiace sa do iných ståpcov (zahustený hroznový mut, rektifikovaný hroznový zahustený mut), k dátumu hlásenia uvádza mnostvo pod¾a druhu
produktu.

Zbierka zákonov è. 231/2005

Druh
pouitej
suroviny1)

IÈO

VZOR

Èiastka 102

Príloha è. 15
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

HLÁSENIE O VÝROBE VÍNA A MUTU K 30. 11. .....

Priezvisko

Meno

Titul

Obchodné meno

Názov obce

Ulica a èíslo

PSÈ

Telefón

Presné miesto výroby (ak nie je totoné so sídlom/s trvalým pobytom)

Meno a adresa
dodávate¾a
a èíslo
dodacieho
listu

Stolové víno
Hroznový
mut
è

b

Vína3)
Stolové
Oblastné
è
b
è
b

Fax

e-mail

Miesto, kde sú produkty uskladnené

Víno a iné produkty vyrobené od zaèiatku vinárskeho roka (hl)
Akostné víno
Akostné víno V.O.V.P
Akostné víno
s prívlastkom
Hroznový
Hroznový
Hroznový
Víno3)
Víno3)
Víno3)
2
2
2
mut )
mut )
mut )
è

b

è

b

è

b

è

b

è

b

è

Tokajské víno
Hroznový
mut

Iné
produkty4)

Víno

b

Vypracoval ............................................
(meno a priezvisko)

Zodpovedný zástupca ..................................................
(meno a priezvisko)

Dátum vyhotovenia ........................
Odtlaèok peèiatky a podpis
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Poznámky:
1
) Hrozno, hroznový mut (zahustený hroznový mut, rektifikovaný hroznový zahustený mut, èiastoène prekvasený mut), mladé vína.
2
) Vrátane èiastoène prekvaseného mutu, no s vylúèením zahusteného hroznového mutu a rektifikovaného hroznového zahusteného mutu.
3
) Vrátane mladých vín.
4
) Vetky produkty nehodiace sa do iných ståpcov (zahustený hroznový mut, rektifikovaný hroznový zahustený mut), k dátumu hlásenia uvádza mnostvo pod¾a druhu
produktu.

Zbierka zákonov è. 231/2005

Druh
pouitej
suroviny1)

IÈO

Strana 2520

Zbierka zákonov è. 231/2005

Èiastka 102

Príloha è. 16
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE O MNOSTVE POUITÝCH CIBÉB NA VÝROBU TOKAJSKÝCH VÍN
K 31.7. .....
Priezvisko, meno, titul/Obchodné meno organizácie

Rodné èíslo:
PSÈ

IÈO:
Ulica, èíslo

Obec/sídlo iadate¾a
Telefón:

Fax:

Presné miesto uskladnenia vín (ak nie je totoné so sídlom/s trvalým pobytom)

Registraèné èíslo miesta uskladnenia
Oznaèenie vína

Cibéby v kg

Tokajský výber 3-putòový
Tokajský výber 4-putòový
Tokajský výber 5-putòový
Tokajský výber 6-putòový
Tokajská výberová esencia
Tokajská esencia  nektár

Vypracoval ....................................................................................................................................
Výrobca (tatutárny zástupca) .......................................................................................................
Dátum vyhotovenia ........................................................................................................................
Odtlaèok peèiatky a podpis

VZOR

Èiastka 102

Príloha è. 17
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

EVIDENCIA O VÝROBE CIBÉB A ICH POUITÍ
Výrobca: ...................................................................... Vinohradnícka oblas: ............................................... Zber hrozna v roku: ..................
IÈO: ................................................
Por. è.

Dátum zberu

Vinohradnícky hon

Registraèné
èíslo vinohradu

Úroda v kg

Pouitie
Predaj

Zbierka zákonov è. 231/2005

Vlastné
spracovanie (kg)

Odberate¾
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POIADAVKY NA ZMYSLOVÉ VLASTNOSTI VINÁRSKYCH PRODUKTOV
Znak
kvality
Èíros

Farba

Chu

¾adový
zber

AKOSTNÉ VÍNO

neskorý
kabinetné
odrodové
znaèkové
zber
ÈÍRE S ISKROU
Môu sa vyskytova ojedinelé jemné krytáliky vínneho kameòa a v èervených vínach slabo vyzráané farbivo.
ZODPOVEDAJÚCA OZNAÈENIU VÍNA
BIELA, RUOVÁ A ÈERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROÈNÍKU A PRÍVLASTKU VÍNA
BIELA, RUOVÁ A ÈERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROÈNÍKU
A ZNAÈKE
Pripúajú sa menie odchýlky v odtieni farby.
Pripúajú sa menie odchýlky v odtieni farby.
VÝRAZNÁ, ÈISTÁ A ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A PRÍVLASTKU VÍNA
VÝRAZNÁ, ÈISTÁ A ZODPOVEDAJÚCA ODRODE ALEBO ZNAÈKE
Pripúajú sa menie odchýlky vo výraznosti.
Pripúajú sa menie odchýlky vo výraznosti.
ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A PRÍVLASTKU VÍNA
ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A ZNAÈKE A HARMONICKÁ
Pripúajú sa menie odchýlky v typickosti.
Pripúa sa menej harmonická, avak zodpovedajúca oznaèeniu a èistá.

Zbierka zákonov è. 231/2005

Vôòa

slamové
víno

AKOSTNÉ VÍNO S PRÍVLASTKOM
cibébový hrozienkový bobu¾ový
výber
výber
výber
výber
z hrozna

Strana 2522

Príloha è. 18
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

Èiastka 102

Èíros

Farba

OBLASTNÉ VÍNO

VÍNO DEZERTNÉ, AROMATIZOVANÉ A LIKÉROVÉ

VÍNO S PRETLAKOM CO2

ÈÍRE S ISKROU

ÈÍRE S ISKROU

ÈÍRE S ISKROU

ÈÍRE S ISKROU

Pripúajú sa ojedinelé vlákna
filtraènej hmoty a ojedinelé
výdrobky z korku, jemné
krytáliky vínneho kameòa a pri
èervených vínach slabo
vyzráané farbivo.

Pripúajú sa ojedinelé vlákna
filtraènej hmoty a ojedinelé
výdrobky z korku, jemné krytáliky
vínneho kameòa a pri èervených
vínach slabo vyzráané farbivo.

Pripúajú sa ojedinelé vlákna
filtraènej hmoty, jemné krytáliky
vínneho kameòa a pri èervených
vínach slabo vyzráané farbivo.

Perlenie jemné, dlhotrvajúce

ZODPOVEDAJÚCA OZNAÈENIU

ZODPOVEDAJÚCA OZNAÈENIU

ZODPOVEDAJÚCA OZNAÈENIU

ZODPOVEDAJÚCA OZNAÈENIU

Pripúa sa v bielych vínach
slabí hnedoltý alebo ruovkastý
odtieò a v èervených vínach
hnedastý odtieò.

Pripúa sa v bielych vínach slabí
hnedoltý alebo ruovkastý odtieò
a v èervených vínach hnedastý
odtieò.

ÈISTÁ, VÍNOVÁ

VÝRAZNÁ, ÈISTÁ,
ZODPOVEDAJÚCA ODRODE

VÝRAZNÁ, ZODPOVEDAJÚCA
OZNAÈENIU

Pripúa sa menej výrazná vôòa.

Pripúa sa menej výrazná vôòa.

VÝRAZNÁ, ZODPOVEDAJÚCA
ODRODE, HARMONICKÁ

VÝRAZNÁ, PLNÁ
A HARMONICKÁ,
ZODPOVEDAJÚCA OZNAÈENIU

Pripúa sa menej výrazná vôòa.
PRIMERANE PLNÁ
A HARMONICKÁ

Chu
Pripúa sa menej plná a menej
harmonická, avak èistá.

Pripúa sa menej harmonická.

Pripúajú sa menie odchýlky
odtieòa a intenzity farby.

Pripúajú sa menie odchýlky
v plnosti a typickosti.

Pripúa sa hrubie a krátko
trvajúce.

Pripúa sa ltkastý odtieò
v bielom víne.

VÝRAZNÁ, SVIEA A ZODPOVEDAJÚCA DRUHU A ZNAÈKE
Pripúa sa menej výrazná
vôòa.
VÝRAZNÁ, SVIEA A HARMONICKÁ, ZODPOVEDAJÚCA
DRUHU A ZNAÈKE
Pripúa sa menej výrazná
a menej harmonická chu.

Zbierka zákonov è. 231/2005

Vôòa

STOLOVÉ VÍNO

Èiastka 102

Znak
kvality
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POIADAVKY NA FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VINÁRSKYCH PRODUKTOV
Ukazovate¾
slamové víno

Ukazovate¾

èervené

8,0
-

biele,
ruové
8,0
-

-

-

1,4

1,4

AKOSTNÉ VÍNO S PRÍVLASTKOM
hrozienkový
bobu¾ový výber
výber
biele,
èervené biele,
èervené
ruové
ruové
8,0
8,0
8,0
8,0
-

èervené

8,0
-

biele,
ruové
8,0
-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

8,0
-

výber z hrozna
biele,
ruové
9,5
-

èervené

1,2

neskorý zber

kabinetné

èervené

9,5
-

biele,
ruové
9,5
-

èervené

9,5
-

biele,
ruové
9,5
-

1,0

1,2

1,0

1,2

0,9

1,0

1,4

1,3

1,4

1,3

1,4

1,3

1,4

-

-

-

-

-

-

-

9,5
-

pod¾a oznaèenia vína
-

-

-

-

-

-

AKOSTNÉ VÍNO
odrodové
znaèkové
biele,
èervené
biele,
èervené
ruové
ruové

-

-

STOLOVÉ VÍNO
biele,
ruové

èervené

-

OBLASTNÉ VÍNO
biele,
ruové

èervené

AROMATIZOVANÉ VÍNO
biele,
ruové

LIKÉROVÉ VÍNO

èervené

biele,
ruové

èervené

9,5
-

9,5
-

9,5
-

9,5
-

8,5
15,0

8,5
15,0

8,5
15,0

8,5
15,0

15,0
-

15,0
-

15,0
22,0

15,0
22,0

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

1,1

1,0

1,1

1,0

1,2

1,1

1,2

1,3

1,4

1,3

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,1

1,4

-

-

-

-

-

-

35,0

35,0

35,0

35,0

-

-

16,0

18,0

16,0

18,0

15,0

17,0

15,0

17,0

17,0

17,0

pod¾a oznaèenia vína
-

-

Èiastka 102

Alkohol v obj. %
skutoèný najmenej
celkový najviac*
Prchavé kyseliny
v g/l najviac
Popol
v g/l najmenej
Obsah cukru
v g/l najviac
Bezcukorný extrakt
v g/l najmenej

èervené

cibébový výber

Zbierka zákonov è. 231/2005

Alkohol v obj. %
skutoèný
najmenej celkový
najviac
Prchavé kyseliny
v g/l najviac
Popol
v g/l najmenej
Obsah cukru
v g/l najviac
Bezcukorný
extrakt v g/l
najmenej

biele,
ruové
8,0
-

¾adové víno
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Príloha è. 19
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

UMIVÉ

biele,
ruové

èervené

biele,
ruové

èervené

PERLIVÉ

biele,
ruové

SÝTENÉ

èervené

biele,
ruové

èervené

8,5

8,5

9,0

9,0

9,0

9,0

6,0
-

9,5
-

9,5
-

8,5
-

8,5
-

1,0

1,1

0,9

1,0

0,9

1,0

0,9

1,0

1,1

1,0

1,1

1,3

1,4

1,3

1,4

1,3

1,4

1,3

1,3

1,4

1,3

1,3

16,0

17,0

16,0

17,0

pod¾a oznaèenia vína
15,0

17,0

16,0

18,0

16,0

18,0

16,0

Zbierka zákonov è. 231/2005

Alkohol v obj. %
skutoèný najmenej
celkový najviac
Prchavé kyseliny
v g/l najviac
Popol
v g/l najmenej
Obsah cukru
Bezcukorný extrakt v g/l
najmenej

AKOSTNÉ UMIVÉ

VÍNO S PRETLAKOM CO2
AKOSTNÉ UMIVÉ
AROMATICKÉ UMIVÉ
V.O.V.P.
a
a
AKOSTNÉ AROMATICKÉ
PESTOVATE¼SKÝ SEKT
UMIVÉ
biele,
èervené
biele
ruové

Èiastka 102

Ukazovate¾
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Zbierka zákonov è. 231/2005

Èiastka 102

Príloha è. 20
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

VZOR

IADOS O UZNANIE AKOSTNÉHO VÍNA Z OHRANIÈENEJ VINOHRADNÍCKEJ PLOCHY
A. Údaje o iadate¾ovi:
Priezvisko, meno, titul/Názov zdruenia
Rodné èíslo
PSÈ

IÈO
Ulica, èíslo

Telefón

Fax

B. Vymedzenie územia:

C. Názov vína:

V.............................dòa

Odtlaèok peèiatky ...................

Doklady:
1. výpis z vinohradníckeho registra,
2. výpis z obchodného registra,
3. zadefinovanie parametrov uvedených v § 22 ods. 1 zákona,
4. v rámci definovania parametra uvedeného v písmene a) je potrebné doloi kvalitatívne ukazovatele pôdy a klimatické podmienky charakterizujúce danú ohranièenú oblas,
5. v rámci definovania charakteristiky vlastností vína uvies jeho odlinos, typickos a jedineènos,
6. podmienky, za ktorých sa bude víno uvádza do obehu.

Èiastka 102

Zbierka zákonov è. 231/2005
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Príloha è. 21
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.
VZOR

Strana 2528

Zbierka zákonov è. 231/2005

Èiastka 102

Príloha è. 22
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.
VZOR

Èiastka 102

Zbierka zákonov è. 231/2005
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Príloha è. 23
k vyhláke è. 231/2005 Z. z.

VZOR

IADOS O UZNANIE SÚAE VÍN ALEBO VÝSTAVY VÍN*
A. Údaje o usporiadate¾ovi:
Priezvisko, meno, titul/Názov firmy, zdruenia

Rodné èíslo

PSÈ

IÈO

Ulica, èíslo

Telefón

Fax

B. Názov súae alebo výstavy vína:

C. Miesto a dátum konania hodnotenia a vyhlásenia výsledkov súae prihlásených vín
a periodicita konania súae:

D. Struèný opis súae (napríklad veobecná, regionálna, prípadné odrodové, roèníkové a iné obmedzenia
a pecifikácie):

E. Ude¾ované ocenenia (napríklad medaila, plaketa, diplom a pod.):

* Uznáva sa len výstava, ktorej súèasou je súa vín.

Strana 2530

Zbierka zákonov è. 231/2005

Èiastka 102

Prílohy:
 pravidlá hodnotenia vín na súai,
 presná charakteristika vín, ktoré mono prihlási do súae,
 spôsob zverejnenia pravidiel súae, zoznam hodnotite¾ov** prizvaných na súa,
 spôsob informovania verejnosti o konaní súae a podmienky prihlasovania do súae,
 pravidlá pouitia udeleného ocenenia vrátane spôsobu jeho pouitia na etikete (v prípade grafickej podoby ocenenia iadate¾ priloí jej grafické znázornenie),
 spôsob zverejòovania výsledkov súae (napríklad webová stránka, tlaè, prípadne kombinácia viacerých spôsobov).

Súhlasím, aby Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo podmienky súae a zoznam hodnotite¾ov.

V ............................. dòa .......................

Odtlaèok peèiatky a podpis ...................

** Priezvisko, meno, titul hodnotite¾a a získaná kvalifikácia pre senzorické hodnotenie vín.
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232
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 13. mája 2005
o vinohradníckej oblasti Tokaj

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 38 ods. 11 zákona è. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve ustanovuje:
§1
Osvedèovanie pôvodu hrozna
Pestovatelia vinièa vo vinohradníckej oblasti Tokaj
prihlasujú hrozno vypestované na tokajských honoch
prihlákou, ktorej vzor je uvedený v prílohe è. 1.
§2
Výroba tokajských výberov a esencií
(1) Cibéby sa zo strapcov vyberajú ruène priamo pri
zbere alebo následne pred spracovaním. Cibéby vyberané priamo pri zbere sa skladujú v osobitnej nádobe,
poèas skladovania je povolené slabé sírenie, chladenie
alebo skladovanie s vyuitím ochranného plynu.
(2) Pod¾a mnostva pridaných cibéb (putne) na 136 l
(goncský sud) mutu alebo vína sa oznaèujú jednotlivé
druhy tokajských výberov. Uvedené mnostvá v starých mierach slúia na vyjadrenie mnostva pridaných
cibéb do výrobku. V praxi mono vyui prepoèet v kg
na 100 l mutu alebo vína, ktorý je uvedený v prílohe
è. 2.
(3) Pri výrobe tokajských výberov a tokajskej esencie
sa zaliate cibéby máèajú 12 a 24 hodín za obèasného
premieania. Po získaní samotoku sa cibéby vylisujú.
Lisovanie cibéb je operácia vyadujúca pecifický postup, ktorý spoèíva vo zvlá pomalom a etrnom lisovaní.
(4) Usadzovanie mutu po získaní samotokov je volite¾ný postup v závislosti od druhu výrobku a zariadení
výrobcu.
(5) Kvasenie samotokov je moné spontánnym spôsobom alebo pridaním u¾achtilých kultúr kvasiniek
a prídavných látok, ako aj reguláciou teploty s cie¾om
dosiahnu optimálne podmienky na kvasný proces.
§3
Poiadavky na zmyslové vlastnosti, fyzikálne
vlastnosti a chemické vlastnosti tokajských vín
(1) Poiadavky na zmyslové vlastnosti pre jednotlivé
tokajské vína sú uvedené v prílohe è. 3.

(2) Poiadavky na fyzikálne vlastnosti a chemické
vlastnosti tokajských vín sú uvedené v prílohe è. 4.
§4
Tokajská f¾aa
(1) Tokajská f¾aa je sklená f¾aa, bezfarebná, valcovitého tvaru s dlhým hrdlom, pomer základne a výky
f¾ae je pribline 1 : 3,5 a pomer valcovitej èasti f¾ae
a úplnej výky je pribline 1:4; pouíva sa výhradne na
f¾akovanie tokajských vín.
(2) Na f¾ai mono umiestni odtlaèok peèiatky, ktorá
obsahuje názov Tokaj alebo Tokajské, názov znaèky,
emblém podniku alebo iné informácie. Obsah f¾ae je
0,5 l alebo 0,375 l, 0,25 l, 0,1 l alebo v prípade predaja
mimo èlenských tátov Európskej únie aj 0,1875 l.
§5
Postup pri ohlasovní a povo¾ovaní
vývozu a dovozu tokajských vín
(1) Vývoz vína v nenaf¾aovanom stave z vinohradníckej oblasti Tokaj je moný len po nahlásení Tokajskej správnej komisii. V hlásení musí by uvedené, na
aký úèel sa vývoz uskutoèní.
(2) Vývoz vína je potrebné nahlási najneskôr tri dni
pred uskutoènením vývozu na tlaèive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 5.
(3) iados o povolenie dovozu hrozna, mutu alebo
vína v nenaf¾aovanom stave do vinohradníckej oblasti
Tokaj dovozca zale Tokajskej správnej komisii.
(4) iados o dovoz hrozna a mutu sa zasiela do
31. júla kalendárneho roka. Vzory iadostí o povolenie
dovozu hrozna, mutu a vína sú uvedené v prílohách
è. 6 a 8.
§6
Zaradenie tokajských honov
Ústredný kontrolný a skúobný ústav po¾nohospodársky zaradí vetky tokajské hony evidované vo vinohradníckom registri do akostných kategórií na základe
kritérií hodnotenia tokajských vinohradníckych honov
uvedených v prílohe è. 9.
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výroby tokajských vín a na ich zloenie v znení vyhláky è. 41/2003 Z. z. a vyhláky è. 468/2004 Z. z.

§7
Zruovacie ustanovenie

§8
Zruuje sa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky è. 145/1998 Z. z. o poiadavkách
na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup

Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. júna 2005.

Zsolt Simon v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 232/2005 Z. z.
VZOR
PRIHLÁŠKA HROZNA

Registraþné þíslo vinohradu:

Z VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI TOKAJ NA OSVEDýENIE – rok zberu:

Priezvisko

/

Meno

1

Titul

2

Rodné þíslo

3

Telefón

4

Fax

5

6

Názov firmy

IýO

7

8

Obec trvalého bydliska/sídla firmy

PSý

9

10

Ulica a þíslo
11

Vinohradnícka obec, kde sa vinohrad nachádza

Názov vinohradníckeho honu (pozemku)

12

13

Výmera vinohradu
14

17

m

2

ýíslo parcely:

15

Miesto prehliadky vinohradu:

16

Dátum zberu:

18

Predpokladaná hodina zberu:

Vedúci organizácie alebo štatutárny zástupca (funkcia):

Odtlaþok peþiatky, podpis
žiadateĐa:

V ....................................................... dĖa ....................................

Záznamy kontrolného ústavu
19
Text

Množstvo hrozna
CukornatosĢ hrozna
Odhad cibéb

20

Merná
jednotka

Tokajské odrody
Furmint

Lipovina

Muškát žltý

Spolu kg
priemer
kg/100 l

Požadovaná
výroba
tokajského
vína

kg
kg / hl
kg

Osvedþenie zdravotného stavu hrozna podĐa odrôd:
Vybavuje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
referent

V ..................................................... dĖa ....................................

Odtlaþok
peþiatky, podpis:
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 232/2005 Z. z.

Prepoèet cibéb na 100 l vína

Oznaèenie výrobku

Mnostvo cibéb v kg

3-putòový výber
4-putòový výber
5-putòový výber
6-putòový výber
tokajská esencia

60
80
100
120
nad 120

Mnostvo mutu alebo vína
pouitého na máèanie
100
100
100
100
100

Èiastka 102

Zbierka zákonov è. 232/2005

Strana 2535

Príloha è. 3
k vyhláke è. 232/2005 Z. z.

Poiadavky na zmyslové vlastnosti tokajských vín

Druh tokajského vína
Tokajský Furmint
Tokajská Lipovina
Tokajský Mukát ltý

Èistota
èíre

Farba
zlatoltá
s miernym
odtieòom
jantárovej farby

Vôòa
výrazná,
tokajského
charakteru

Tokajské samorodné

èíre

výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína

Tokajský výber
trojputòový a
esputòový

èíre

bledoltá a zlatoltá
s hnedastým
odtieòom,
moné sú aj slabie
odtiene
ltá a hlboko
jantárovoltá

Tokajský málá

èíre

bledoltá a
jantárovoltá

Tokajský fordítá

èíre

bledoltá a zlatoltá

Tokajská výberová
esencia

èíre

ltá a hlboko
jantárovoltá

Tokajská esencia

èíre

ltá a sýta
jantárovoltá

výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína

Chu
výrazná,
tokajského
charakteru
príslunej
odrody
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína

výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 232/2005 Z. z.

Poiadavky na fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti tokajských vín

Tokajské samorodné suché
Tokajské samorodné sladké
Tokajský výber trojputòový
a esputòový
Tokajský málá suchý
Tokajský málá sladký
Tokajský fordítá suchý
Tokajský fordítá sladký
Tokajská výberová esencia
Tokajská esencia

9
9
9
9
9
6
1,2  8,0

Obsah prírodného
cukru (g/l)

Bezcukorný
extrakt (g/l)
najmenej

do 10
nad 10
trojputòový nad 60
tvorputòový nad 90
päputòový nad 120
esputòový nad 150
do 10
nad 10
do 10
nad 10
nad 180
nad 450

23
23
trojputòový 25
tvorputòový 30
päputòový 35
esputòový 40
23
23
23
23
45
50

Obsah
titrovate¾ných
kyselín (g/l)
najmenej
5,5
5,5

Prchavé
kyseliny
(g/l)
najviac
1,4
1,4

Celkový
obsah SO2
(mg/l)
najviac
400
400

6

2,1

400

60

6
6
6
6
6
8

1,6
1,6
1,6
1,6
2,1
2,1

400
400
400
400
400
400

60
60
60
60
60
60

Obsah vo¾ného
SO2 (mg/l)
najviac
60
60

Zbierka zákonov è. 232/2005

Druh tokajského vína

Obsah
alkoholu
(obj. %)
najmenej
12
12

Èiastka 102

200

60

10

200

60

200

Obsah
medi
(mg/l)
najviac

Obsah
zinku
(mg/l)
najviac

0,25

1

5

10

0,25

1

60

10

0,25

200
200
200
200

60
60
60
60

10
10
10
10

200

60

200

60

Obsah Obsah
olova
eleza
(mg/l) (mg/l)
najviac najviac

Obsah
chloridov
(mg/l)

Obsah
kyanovodíka
(mg/l)
najviac

Obsah
metylalkoholu
(mg/l)
najviac

2

100

0,1

150

5

2

100

0,1

150

1

5

2

100

0,1

150

0,25
0,25
0,25
0,25

1
1
1
1

5
5
5
5

1,5
1,5
1,5
1,5

100
100
100
100

0,1
0,1
0,1
0,1

150
150
150
150

10

0,25

1

5

1,5

100

0,1

150

10

0,25

1

5

1,5

100

0,1

150

Obsah
síranov
(g/l)

Zbierka zákonov è. 232/2005

Tokajské samorodné
suché
Tokajské samorodné
sladké
Tokajský výber
trojputòový a
esputòový
Tokajský málá suchý
Tokajský málá sladký
Tokajský fordítá suchý
Tokajský fordítá sladký
Tokajská výberová
esencia
Tokajská esencia

Obsah
sodíka
(mg/l)
najviac

Èiastka 102

Druh tokajského vína

Obsah
kyseliny
sorbovej
(mg/l)
najviac
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 232/2005 Z. z.
VZOR

Hlásenie o vývoze tokajského vína
A. Údaje o žiadateĐovi (vývozcovi)
1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:
2. Rodné þíslo:

3. IýO:
5. Ulica, þíslo:

4. PSý:
B. Údaje o výrobcovi

1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:
2. Rodné þíslo:

3. IýO:
5. Ulica, þíslo:

4. PSý:
C. Údaje o príjemcovi

1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:
2. Rodné þíslo:

3. IýO:
5. Ulica, þíslo:

4. PSý:
D. Úþel vývozu

a) FĐašovanie mimo oblasti
b) Predaj vrátane vývozu
c) Destilácia
d) Iný dôvod
E. Údaje o vyvážanom produkte
Druh vyvážaného produktu

Dátum

Záznamy ÚKSÚP
Vybavuje:
Poradové þíslo:
Dátum prijatia:
Odtlaþok peþiatky, podpis:

Miesto

Množstvo v litroch

Podpis žiadateĐa/štatutárneho zástupcu

Odtlaþok peþiatky
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 232/2005 Z. z.
VZOR

ŽiadosĢ o povolenie dovozu hrozna do vinohradníckej oblasti Tokaj
A. Údaje o žiadateĐovi (dovozcovi)
1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:
2. Rodné þíslo:

3. IýO:
5. Ulica, þíslo:

4. PSý:

B. Údaje o dovážanom produkte
Odroda

Množstvo (odhad) kg

C. Úþel dovozu
a) Obchodná þinnosĢ
b) Použitie na vlastnú spotrebu
c) Iné využitie

Dátum

Miesto

Záznamy ÚKSÚP
Vybavuje:
Poradové þíslo:
Dátum prijatia:
Odtlaþok peþiatky, podpis:

Záznamy Tokajskej správnej komisie
Poradové þíslo:
Dátum konania (povolenia):
Odtlaþok peþiatky, podpis:

Podpis žiadateĐa/štatutárneho zástupcu

Odtlaþok peþiatky
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 232/2005 Z. z.
VZOR

ŽiadosĢ o povolenie dovozu muštu do vinohradníckej oblasti Tokaj
A. Údaje o žiadateĐovi (dovozcovi)
1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:
2. Rodné þíslo:

3. IýO:
5. Ulica, þíslo:

4. PSý:

B. Údaje o dovážanom produkte
Odroda

Množstvo (odhad) l

C. Úþel dovozu
a) Obchodná þinnosĢ
b) Použitie na vlastnú spotrebu
c) Iné využitie

Dátum

Miesto

Záznamy ÚKSÚP
Vybavuje:
Poradové þíslo:
Dátum prijatia:
Odtaþok peþiatky, podpis:

Záznamy Tokajskej správnej komisie
Poradové þíslo:
Dátum konania (povolenia):
Odtlaþok peþiatky, podpis:

Podpis žiadateĐa/štatutárneho zástupcu

Odtlaþok peþiatky

Èiastka 102

Zbierka zákonov è. 232/2005

Strana 2541

Príloha è. 8
k vyhláke è. 232/2005 Z. z.
VZOR

ŽiadosĢ o povolenie dovozu vína do vinohradníckej oblasti Tokaj
A. Údaje o žiadateĐovi (dovozcovi)
1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:
2. Rodné þíslo:

3. IýO:
5. Ulica, þíslo:

4. PSý:

B. Údaje o dovážanom produkte
Odroda

Množstvo (odhad) l

C. Úþel dovozu
a) Obchodná þinnosĢ
b) Použitie na vlastnú spotrebu
c) Iné využitie

Dátum

Miesto

Záznamy ÚKSÚP
Vybavuje:
Poradové þíslo:
Dátum prijatia:
Odtaþok peþiatky, podpis:

Záznamy Tokajskej správnej komisie
Poradové þíslo:
Dátum konania (povolenia):
Odtlaþok peþiatky, podpis:

Podpis žiadateĐa/štatutárneho zástupcu

Odtlaþok peþiatky
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 232/2005 Z. z.

Kritériá hodnotenia tokajských vinohradníckych honov

(100-bodový hodnotiaci systém)

Hlavné èinitele

Èinite¾

Oznaèenie
Ryolitné a andezitové tufy
Geologický
Piesoènaté bridlice
podklad
Svahové a aluviálne oglejené hliny
> 20 %
Pôda
Obsah skeletu
1  20 %
bez skeletu
HP, PH, H
Pôdny druh
P, IH, I
>
50 m
Relat. nadmorská
výka (prevýenie)
< 50 m
>10 %
Svahovitos
5  10 %
Terénne èinitele
<5%
J, JV, JZ
ZJZ, VJV
Expozícia
Z, V
S, SV, SZ
> 220
219
Energetická bilancia
218
(KJ/cm2/vegetácia)
201
200
Poèet bodov celkom

Vysvetlivky: Pôdny druh: P  piesoènatá
HP  hlinitopiesoènatá
PH  piesoènatohlinitá
H  hlinitá
IH  ílovitohlinitá
I  ílovitá

Poèet bodov
30
15
5
10
5
0
10
5
5
0
10
5
0
15
10
5
0
20
19
18
1
0
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Zaradenie honov do akostných kategórií

Poèet bodov
85  100
76  84
61  75
40  60

Kategória
I. A
I. B
II.
III.

Oznaèenie
Výborné podmienky
Dobré podmienky
Vyhovujúce podmienky
Nevyhovujúce podmienky
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233
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 20. januára 2004 bola v Káhire podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej èinnosti.
Dohoda nadobudne platnos 21. júna 2005 na základe èlánku 14 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných
vecí Slovenskej republiky.
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234
OPATRENIE
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 27. mája 2005
o doèasnom zastavení prijímania iadostí o poskytnutie podpory
z prostriedkov tátneho fondu rozvoja bývania v roku 2005

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 11 ods. 14 zákona è. 607/2003
Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:

c)

§1
V období od 15. júna 2005 do 31. decembra 2005 sa
doèasne zastavuje prijímanie iadostí o poskytnutie
podpory z prostriedkov tátneho fondu rozvoja bývania
na tieto úèely:
a) výstavba bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa
získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne
prestavbou nebytového priestoru,
b) výstavba bytu v rodinnom dome vrátane bytu, ktorý

d)
e)
f)

sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych sluieb, alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych sluieb urèená pre obèanov, ktorí
potrebujú pomoc pod¾a osobitného predpisu,1)
kúpa bytu,
obnova bytovej budovy,2)
výstavba nájomného bytu v bytovom dome vrátane
bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou,
prípadne prestavbou nebytového priestoru.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 15. júna 2005.

v z. Zsolt Lukáè v. r.

1

) § 18 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov.
) § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 237/2000 Z. z.

2
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