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428
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2005,
ktorým sa ustanovuje výka minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona è. 346/1999 Z. z. nariaïuje:
§1
Výka minimálnej mzdy1) sa ustanovuje na
a) 39,70 Sk za kadú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b) 6 900 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeòovaného
mesaènou mzdou.

§2
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 525/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výka minimálnej mzdy.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. októbra
2005.

Mikulá Dzurinda v. r.

1

) § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona è. 346/1999 Z. z.
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429
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 305/2003 Z. z.
o identifikácii a registrácii zvierat

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a na
vykonanie § 3 ods. 2 a § 18 ods. 1 zákona è. 488/2002
Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov nariaïuje:

je urèená len na ich vlastné pouitie alebo spotrebu za
predpokladu, e je pred jej premiestnením vykonaná
kontrola dodriavania poiadaviek pod¾a tohto nariadenia..

Èl. I

6. V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slovom zvierat vkladá
bodka a vypúajú sa slová a ktorý tento dokument
môe poui na splnenie povinností pod¾a odseku 1
písm. b)..

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 305/2003
Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 1 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 301/2003 Z. z.
o princípoch ovplyvòujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 278/2003 Z. z.
o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka
a oznaèovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 487/2003 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1760/2000
zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaïuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o oznaèovaní hovädzieho mäsa
a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zruuje nariadenie
Rady (ES) è. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000)..

3. V § 2 písmeno a) znie:
a) zvieraom zviera patriace k druhu uvedenému v osobitnom predpise3) okrem hovädzieho dobytka,.
4. V § 3 odsek 4 znie:
(4) V centrálnom registri zvierat sa nevedú údaje
o fyzických osobách, ktoré dria jednu oípanú, ktorá

5. V § 4 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.

7. V § 5 ods. 2 sa slová tátnej veterinárnej a potravinovej správy nahrádzajú slovami tátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky (ïalej len
tátna veterinárna a potravinová správa).
8. V § 10 sa za slovo dobytka vkladá èiarka a slová
oviec a kôz.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 278/2003 Z. z.
Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1760/2000 (Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000).
Nariadenie Rady (ES) è. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec
a kôz a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES)
è. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS
(Ú. v. EÚ L 005, 9. 1. 2004)..

10. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
§ 10a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe..
11. Príloha znie:

Príloha
k nariadeniu vlády è. 305/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992 o identifikácii a registrácii zvierat (Ú. v. ES L 355, 5.12. 1992).
2. Nariadenie Rady (ES) è. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS
(Ú. v. EÚ L 105, 9. 1. 2004)..
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Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. októbra
2005.

Mikulá Dzurinda v. r.
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430
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 287/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a
§ 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona
è. 470/2002 Z. z. (ïalej len zákon) nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 287/2004
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie
osiva obilnín do obehu sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:
c) poiadavky na výrobu osiva obilnín,.
2. V § 3 písm. b) sa za slovom pukancovej vypúa
èiarka a slová ktorých osivo pri uvádzaní do obehu musí
spåòa poiadavky ustanovené týmto nariadením,.
3. V § 3 písm. c) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke alebo v prípade poiadaviek
ustanovených v prílohe è. 2 pri skúke vykonanej
pod úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 a 3,.
4. V § 3 písm. d) tretí bod znie:
3. pri úradnej skúke alebo v prípade poiadaviek
ustanovených v prílohe è. 2 pri skúke vykonanej
pod úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 a 2,.
5. V § 3 písm. e) prvom bode sa za slovo odrôd, vkladá slovo osivo,.
6. V § 3 písm. e) bod 1d znie:
1d. pri úradnej skúke alebo v prípade poiadaviek
ustanovených v prílohe è. 2 pri skúke vykonanej
pod úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1a a 1c,.
7. V § 3 písm. e) druhom bode sa za slovo línií, vkladá slovo osivo,.
8. V § 3 písm. e) bod 2b znie:
2b. pri úradnej skúke alebo v prípade poiadaviek
ustanovených v prílohe è. 2 pri skúke vykonanej
pod úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené v bode 2a,.

9. V § 3 písm. e) treom bode sa za slovo hybridov,
vkladá slovo osivo,.
10. V § 3 písm. e) bod 3c znie:
3c. pri úradnej skúke alebo v prípade poiadaviek
ustanovených v prílohe è. 2 pri skúke vykonanej
pod úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 3a a 3b,.
11. V § 3 písm. f) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke alebo pri skúke vykonanej pod
úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené
v bodoch 1 a 3,.
12. V § 3 písm. g) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke alebo pri skúke vykonanej pod
úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené
v bodoch 1 a 3,.
13. V § 3 písm. h) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke alebo pri skúke vykonanej pod
úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené
v bodoch 1 a 3,.
14. V § 5 sa vypúajú odseky 4 a 6.
15. § 6 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Vzorky osiva na úèely kontroly odrodovej pravosti a na uznávanie osiva obilnín sa odoberajú úradne
alebo pod úradným doh¾adom pod¾a schválených metód medzinárodných organizácií.
(5) Pri odbere vzoriek osiva pod úradným doh¾adom
pod¾a odseku 4 sa musia dodra tieto poiadavky:
a) odber osiva vykonáva vzorkovate¾ osiva, ktorý je na
to poverený kontrolným ústavom za podmienok
ustanovených v písmenách b) a d),
b) vzorkovate¾ osiva má poadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatòovaných pre úradných
vzorkovate¾ov osiva a potvrdenú úradnými skúkami; vzorkovanie osiva sa vykonáva v súlade so
schválenými metódami medzinárodných organizácií,
c) vzorkovate¾ osiva je
1. fyzická osoba, ktorá nemá prospech na výsledku
uznania osiva,
2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo
uvádza do obehu (ïalej len semenárska spoloè-
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nos), v tomto prípade vzorkovate¾ osiva môe vykonáva odber vzoriek osiva len z dávok osiva vyrobených
jeho
zamestnávate¾om
alebo
dodávate¾om, ak sa jeho zamestnávate¾, dodávate¾ alebo iadate¾ o certifikáciu a kontrolný ústav
nedohodnú inak,
3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje osivo, nespracúva alebo neuvádza do obehu,
d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod doh¾adom kontrolného ústavu,
e) na úèely doh¾adu uvedeného v písmene d) sa pomerná èas dávok osiva predloených na uznávanie kontrolne vzorkuje úradnými vzorkovate¾mi osiva, pomerná èas sa rozdelí úmerne na vylúèenie
pochybností, táto pomerná èas je najmenej 5 % dávok osiva obilnín; kontrolný ústav porovnáva vzorky
úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným doh¾adom;
toto kontrolné vzorkovanie sa neuplatòuje na automatické vzorkovanie..
16. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Na úèely uznania osiva obilnín pod¾a odseku 1 sa
odoberajú vzorky osiva obilnín z dávok, ktoré musia
by homogénne. Poiadavky na maximálnu hmotnos
dávky a poiadavky na minimálnu hmotnos vzorky sú
uvedené v prílohe è. 3..
17. V § 7 odsek 4 znie:
(4) Kontrolný ústav môe vyda úradné stanovisko
pod¾a § 18 ods. 3 písm. f) o výskyte ovsa hluchého (Avena fatua), len ak
1. je mnoite¾ský porast pri úradnej kontrole uskutoènenej pod¾a prílohy è. 1 bez ovsa hluchého (Avena fatua) a ak sa v úradnej vzorke osiva obilnín s hmotnosou najmenej 1 000 gramov odobratej pod¾a § 7
ods. 2 nezistilo úradným laboratórnym skúaním
ani jedno semeno rastliny ovsa hluchého (Avena fatua), alebo
2. ak úradná vzorka s hmotnosou aspoò 3 kg odobratá
pod¾a § 7ods. 2 pri úradnom laboratórnom skúaní
je bez ovsa hluchého (Avena fatua)..
18. § 7 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Pri vykonávaní skúky pod úradným doh¾adom
pri uznávaní osiva sa musia dodra tieto poiadavky:
a) pri po¾nej prehliadke
1. inpektor má technickú kvalifikáciu,
1.1. je úradne poverený kontrolným ústavom
a zloí s¾ub inpektorov, e sa pri svojej èinnosti bude riadi pravidlami pre úradné skúanie ustanovenými kontrolným ústavom,
1.2. nemá iadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúky,
1.3. vykonáva prehliadky pod úradným doh¾adom,
2. mnoite¾ské porasty, ktoré podliehajú prehliadke,
sú zaloené z osiva, ktoré prelo úradnou kontrolou a jej výsledky boli vyhovujúce,
3. úradní inpektori skontrolujú pomernú èas
mnoite¾ských porastov; pomerná èas je najmenej 5 % porastov,

Èiastka 177

4. pomerná èas vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z mnoite¾ských porastov sa odoberie na
úèely následnej úradnej kontroly, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúky osív týkajúce
sa odrodovej pravosti a èistoty,
b) pri skúaní osiva
1. skúanie osiva vykoná laboratórium na skúanie
osív (ïalej len laboratórium), ktoré je na tento
úèel poverené kontrolným ústavom za podmienok
uvedených v druhom a siedmom bode,
2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý
je priamo zodpovedný v prípade poruenia povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky
laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,
3. laboratórium je umiestnené v priestoroch a má
zariadenia, ktoré sú úradne posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúanie osiva
v rozsahu vydaného oprávnenia,
4. skúanie sa vykonáva v súlade so schválenými
metódami medzinárodných organizácií,
5. laboratórium je
5.1. nezávislým laboratóriom alebo
5.2. laboratóriom, ktoré patrí semenárskej spoloènosti,
6. laboratórium umoní vykonávanie doh¾adu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúaním osiva,
7. laboratórium pod¾a bodu 5.2 môe vykonáva
skúanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných
v mene semenárskej spoloènosti, ktorej patrí, ak
sa táto semenárska spoloènos, iadate¾ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak..
19. V § 8 ods. 1 prvá veta znie: Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom obilnín kategórie základné osivo,
ktoré spåòa poiadavky na klíèivos pod¾a prílohy è. 2,
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) môe prija mimoriadne opatrenie pod¾a § 40 ods. 1 písm. b) zákona na zabezpeèenie
potrebného mnostva osiva obilnín, ktorým na úèely
uznávania osiva obilnín urèí niie hodnoty klíèivosti
ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe è. 2..
20. V § 8 ods. 3 sa slová na návrh komisie nahrádzajú slovami na návrh Európskej komisie (ïalej len
Komisia).
V § 10 ods. 8, § 12 ods. 4, § 13 ods. 3, 6 a 8, § 14
ods. 1, § 15 ods. 1 a 3, § 17 ods. 4, § 18 ods. 4, § 19
v nadpise, v úvodnej vete, písm. a), b), c), d), e), f), g)
a h), § 20 v nadpise a § 21 v úvodnej vete sa slovo komisia vo vetkých tvaroch nahrádza slovom Komisia
v príslunom tvare..
21. V § 8 sa vypúa odsek 4.
22. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Ak je doèasne ohrozené zásobovanie trhu základným osivom a certifikovaným osivom, mono uzna
a uvádza do obehu osivo takej kategórie, ktorá nespåòa poiadavky alebo je takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoloèného katalógu odrôd a druhov po¾nohospodárskych rastlín ani do národných katalógov
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odrôd v jednotlivých èlenských tátoch. O monos
uzna a uvádza do obehu uvedené osivo iada Komisiu
ministerstvo..

udeli výnimky za podmienok ustanovených Komisiou
na oznaèovanie a uzatváranie malých balení osiva obilnín..

23. V § 9 odsek 3 znie:
(3) Dodávate¾ je povinný poui úradnú návesku,
ktorá zodpovedá príslunej kategórii osiva. Pri dodávke
osiva neregistrovaných odrôd obilnín dodávaného pod¾a odseku 1 dodávate¾ je povinný poui úradnú návesku hnedej farby. Na úradnej náveske sa uvedie, e
dodávané osivo obilnín je obchodované na základe rozhodnutia Komisie pod¾a odseku 1..

31. V § 13 ods. 8 sa slová poiada Komisiu o udelenie výnimky nahrádzajú slovami udeli výnimku.

24. V § 10 ods. 4 písmeno d) znie:
d) zodpovedajúce mnostvá osiva obilnín neregistrovanej odrody na iné skúky alebo na pokusné úèely, ak bola autorizácia1a) udelená kontrolným ústavom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

34. V § 18 odsek 2 znie:
(2) Kontrolný ústav môe poveri vykonávaním kontrolných a skúobných èinností fyzickú osobu  podnikate¾a alebo právnickú osobu, len ak osoba alebo jej zamestnanci nemajú prospech na výsledku vykonanej
èinnosti a na opatreniach, ktoré je potrebné prija na
základe výsledkov vykonanej èinnosti..

1a) Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004
o vykonávacích pravidlách, pod¾a ktorých môu èlenské táty
ude¾ova oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do
odrôd, na ktoré bola podaná iados o zápis do tátneho
katalógu po¾nohospodárskych rastlinných druhov alebo
zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004)..

25. V § 10 sa vypúa odsek 8.
26. V § 12 ods. 4 sa slová poiada Komisiu o výnimku nahrádzajú slovami udeli výnimku za podmienok
ustanovených Komisiou, vypúajú sa slová z odseku 1 a slová o ustanovenie podmienok sa nahrádzajú slovami ustanovi podmienky.
27. V § 13 ods. 3 sa slová poiada Komisiu o udelenie súhlasu nahrádzajú slovami udeli súhlas za podmienok ustanovených Komisiou.
28. V § 13 ods. 4 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená e)
a f).
29. V § 13 ods. 5 tretia veta znie: Dodávate¾ nemusí
do obalov vklada sprievodný doklad, ak sú údaje nezmazate¾ne vytlaèené na obale alebo len ak sa pouila
nalepovacia náveska alebo úradná náveska z materiálu, ktorý nemono roztrhnú..
30. V § 13 ods. 6 druhá veta znie: Ministerstvo môe

32. V § 13 ods. 9 sa za slovom obale vypúa èiarka
a slová na kontajneri alebo v kontajneri.
33. V § 18 sa vypúajú odseky 2, 4, 6, 7 a 8.
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.

35. V § 19 písm. a) sa za slovo znenie vkladajú slová
s tabu¾kou zhody.
36. V § 19 písmeno c) znie:
c) môe poiada Komisiu o udelenie výnimky z ustanovenia § 9 ods. 1,.
37. V § 19 sa vypúajú písmená d) a g).
Doterajie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno d).
38. V § 21 sa vypúajú písmená a) a c) a písmená e)
a h).
Doterajie písmená d) a i) a l) sa oznaèujú ako písmená a) a e).
39. V § 22 sa vypúajú slová a Európskej únie.
40. V prílohe è. 1 D Rya (Oryza sativa) písmeno a)
znie:
a) 0 pri výrobe predstupòov a základného osiva,.
41. V prílohe è. 3 text v ståpci è. 4 znie: Hmotnos
vzorky na urèenie mnostva ustanoveného v ståpcoch 4
a 10 prílohy II (2) (A) a II (3) (v gramoch).
42. Príloha è. 4 znie:

Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 287/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín v znení
 smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Ú. v. ES L 048, 26. 2. 1969),
 smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Ú. v. ES L 087, 17. 4. 1971),
 smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Ú. v. ES L 171,29. 7. 1972),
 smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Ú. v. ES L 287, 26. 12. 1973),
 smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Ú. v. ES L 356, 27. 12. 1973),
 smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Ú. v. ES L 196, 26. 7. 1975),
 smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Ú. v. ES L 016, 20. 1. 1978),
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Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Ú. v. ES L 113, 25. 4. 1978),
Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Ú. v. ES L 236, 19. 7. 1979),
Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Ú. v. ES L 183, 27. 6. 1979),
Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Ú. v. ES L 205, 13. 8. 1979),
Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Ú. v. ES L 067, 12. 3. 1981),
Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Ú. v. ES L 200, 23. 7. 1986),
Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988),
Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Ú. v. ES L 274, 6. 10. 1988),
Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Ú. v. ES L 333, 30. 11. 1990),
Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Ú. v. ES L 054, 5. 3. 1993),
Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Ú. v. ES L 067, 25. 3. 1995),
Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996),
Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),
Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),
Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Ú. v. ES L 050, 26. 2. 1999),
Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Ú. v. ES L 142, 5. 6. 1999),
Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Ú. v. ES L 234, 1. 9. 2001),
Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá ustanovuje osobitné poiadavky pre výskyt Avena fatua
v osive krmovín a obilnín (Ú. v. ES L 141, 24. 5. 1974) v znení
 smernice Komisie 78/511/EHS z 24. mája 1978 (Ú. v. ES L 157, 15. 6. 1978).
3. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 66/401/EHS,
66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES oh¾adne úradných skúok vykonávaných pod úradným
doh¾adom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. októbra
2005.

Mikulá Dzurinda v. r.
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431
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 270/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 112/2005 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a
§ 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona
è. 470/2002 Z. z. (ïalej len zákon ) nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 270/2004
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie
osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 112/2005 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:
c) poiadavky na výrobu osiva krmovín,.
2. V § 3 písm. b) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke, alebo ak ide o poiadavky uvedené v prílohe è. 2, pri skúke vykonanej pod úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 a 3,.
3. V § 3 písm. c) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke, alebo ak ide o poiadavky uvedené v prílohe è. 2, pri skúke vykonanej pod úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 a 3,.
4. V § 3 písm. d) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke alebo pri skúke vykonanej pod
úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené
v bodoch 1 a 3,.

8. V § 5 sa vypúajú odseky 4 a 5.
9. § 6 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Vzorky osiva na úèely kontroly odrodovej pravosti a na uznávanie osiva a skúku obchodných osív
sa odoberajú úradne alebo pod úradným doh¾adom
pod¾a schválených metód medzinárodných organizácií.
Vzorky osiva na úèely kontroly pod¾a § 18 sa odoberajú
úradne.
(4) Pri odbere vzoriek osiva pod úradným doh¾adom
pod¾a odseku 3 musia by splnené tieto poiadavky:
a) odber vzoriek osiva vykonáva vzorkovate¾ osiva, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom, v súlade
s podmienkami ustanovenými v písmenách b) a c),
b) odber vzoriek osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,
c) vzorkovate¾ vzoriek osiva je
1. fyzická osoba, ktorá nemá z výsledkov uznania
osiva osobný prospech na výsledku uznania osiva,
2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva
osivo ani neuvádza na trh,
3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo
uvádza osivo na trh (ïalej len semenárska spoloènos); v tomto prípade vzorkovate¾ osiva môe
vykonáva odber vzoriek osiva len z dávok osiva
vyrobených jeho zamestnávate¾om alebo dodávate¾om, ak sa jeho zamestnávate¾, dodávate¾ alebo
iadate¾ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,
d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod doh¾adom kontrolného ústavu.

6. V § 3 písm. f) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke alebo pri skúke vykonanej pod
úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené
v bodoch 1 a 3,.

(5) Pri doh¾ade pod¾a odseku 4 písm. d) sa pomerná
èas dávok osiva vzorkuje. Pomerná èas je najmenej
5 % dávky osiva krmovín, ktorá sa úmerne rozdelí
medzi fyzické osoby a právnické osoby na vylúèenie
pochybnosti o správnosti výsledku. Toto kontrolné
odoberanie vzoriek sa neuplatòuje na automatické
odoberanie vzoriek. Kontrolný ústav porovnáva vzorky
úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky
osiva, ktoré sa odobrali pod úradným doh¾adom..

7. V § 3 písm. g) tretí bod znie:
3. pri úradnej skúke alebo pri skúke vykonanej pod
úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené
v bodoch 1 a 3,.

10. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Na úèely uznávania osiva krmovín pod¾a odseku 1 sa odoberajú vzorky z dávok osiva krmovín, ktoré
musia by homogénne. Najvyia hmotnos dávky

5. V § 3 písm. e) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke alebo pri skúke vykonanej pod
úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené
v bodoch 1 a 3,.
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a najniia hmotnos vzorky osiva krmovín je uvedená
v prílohe è. 3..

rozdelí medzi fyzické osoby a právnické osoby na vylúèenie pochybností o správnosti výsledku.

11. § 7 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Pri vykonávaní skúky pod úradným doh¾adom
pri uznávaní osiva pod¾a § 3 písm. b) tvrtého bodu,
písm. c) tvrtého bodu, písm. d) tvrtého bodu, písm. e)
tvrtého bodu, písm. f) tvrtého bodu a písm. g) tretieho
bodu sa musia dodra tieto poiadavky:
a) pri po¾nej prehliadke
1. inpektor
1.1. má poadovanú technickú kvalifikáciu,
1.2. nemá v súvislosti s vykonávaním prehliadok
osobný prospech,
1.3. je poverený kontrolným ústavom a zloí s¾ub
inpektorov, e pri svojej èinnosti sa bude
riadi pravidlami na úradné skúanie,
1.4. vykonáva prehliadky pod úradným doh¾adom v súlade s medzinárodnými pravidlami
uplatòovanými na úradné prehliadky,
2. mnoite¾ské porasty, ktoré podliehajú takej prehliadke, musia by zaloené z osiva, ktoré prelo
následnou úradnou kontrolou a jej výsledky boli
vyhovujúce,
3. úradní inpektori skontrolujú pomernú èas
mnoite¾ských porastov; táto pomerná èas je najmenej 5 %,
4. pomerná èas vzoriek z dávok osív zozbieraných
z mnoite¾ských porastov sa odoberie na úèely následnej úradnej kontroly, a ak je to vhodné, na
úradné laboratórne skúky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a èistoty,
b) pri skúaní osiva
1. skúanie osiva vykoná laboratórium na skúanie
osív (ïalej len laboratórium), ktoré patrí semenárskej spoloènosti a môe vykonáva skúanie
osiva iba z dávok osív a ktoré je na tento úèel poverené kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v druhom a iestom bode,
2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý
je priamo zodpovedný za poruenie povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,
3. laboratórium sa nachádza v priestoroch a má zariadenia, ktoré sú úradne posúdené kontrolným
ústavom ako primerané na úèel skúania osiva
v rámci oprávnenia,
4. laboratórium
4.1. je nezávislým laboratóriom alebo
4.2. patrí semenárskej spoloènosti,
5. laboratórium pod¾a bodu 4.2. môe vykonáva
skúanie osiva iba z dávok osív vyprodukovaných
v semenárskej spoloènosti, ktorej patrí, ak sa
daná semenárska spoloènos, iadate¾ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,
6. laboratórium pod¾a bodu 4.2. umoní vykonávanie doh¾adu kontrolným ústavom nad laboratórnym skúaním osiva.

(5) Skúanie osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií..

(4) Pri doh¾ade pod¾a písmena b) iesteho bodu pomernú èas dávok osiva predloených na uznávanie
kontrolne vzorkujú vzorkovatelia osiva. Táto pomerná
èas je najmenej 5 % z dávok osiva, ktorá sa úmerne

12. V § 8 sa vypúa odsek 5.
13. § 9 znie:
§ 9
(1) Ak je doèasne ohrozené zásobovanie trhu základným osivom, certifikovaným osivom alebo obchodným
osivom krmovín, mono uzna a uvádza do obehu osivo takej kategórie, ktorá nespåòa poiadavky, alebo osivo takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoloèného
katalógu odrôd a druhov po¾nohospodárskych rastlín,
ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých èlenských tátoch. O monos uzna a uvádza do obehu
uvedené osivo iada Európsku komisiu (ïalej len Komisia) ministerstvo.
(2) Ak je do obehu uvádzané osivo pod¾a odseku 1,
môe ís len o také jeho mnostvo, ktoré je potrebné na
prekonanie doèasných akostí v zásobovaní trhu osivom krmovín.
(3) Dodávate¾ je povinný poui úradnú návesku,
ktorá zodpovedá príslunej kategórii osiva. Pri dodávke
osiva neregistrovaných odrôd krmovín dodávaného
pod¾a odseku 1 dodávate¾ je povinný poui úradnú návesku hnedej farby. Na úradnej náveske sa uvedie, e
dodávané osivo krmovín je obchodované na základe
rozhodnutia Komisie pod¾a odseku 1..
14. V § 10 ods. 1 sa vypúajú slová a ak ide o obchodné osivo, aj podmienky pod¾a § 17 zákona,.
15. V § 10 odsek 4 znie:
(4) Ak dodávate¾ dodá koneènému spotrebite¾ovi
osivo krmovín v malom mnostve na základe udelenia
výnimky pod¾a § 14 ods. 8, toto osivo nemusí by balené, uzatvárané a oznaèované pod¾a odseku 3, dodávate¾ je vak povinný k dodávke pripoji sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného
osiva krmovín..
16. V § 10 ods. 5 písmeno d) znie:
d) prijate¾né mnostvá osiva krmovín neregistrovanej
odrody na iné skúky alebo na pokusné úèely, ak
bola autorizácia udelená kontrolným ústavom..
17. V § 14 ods. 3 sa slová poiada komisiu o udelenie súhlasu nahrádzajú slovami udeli súhlas za podmienok ustanovených komisiou.
18. V § 14 ods. 8 sa slová poiada komisiu o udelenie výnimky nahrádzajú slovami udeli výnimku.
19. V § 19 odsek 4 znie:
(4) Kontrolný ústav môe na základe iadosti uzna
osivo krmovín zozbierané v tretej krajine, ak
a) sa vyprodukovalo priamo
1. zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva
úradne certifikovaného buï v jednom, alebo vo
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viacerých èlenských tátoch, alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennos, alebo
2. z kríenia základného osiva úradne certifikovaného v èlenskom táte so základným osivom úradne
certifikovaným v tretej krajine uvedenej v prvom
bode,
b) bolo podrobené po¾nej prehliadke, ktorá spåòala
podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti pre príslunú kategóriu,
c) úradná skúka preukázala, e podmienky ustanovené v prílohe è. 2 pre danú kategóriu sú splnené..
20. V § 20 sa vypúajú odseky 2, 6 a 7.
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
21. V § 20 odsek 2 znie:
(2) Kontrolný ústav môe poveri vykonávaním kontrolných a skúobných èinností fyzickú osobu alebo
právnickú osobu len vtedy, ak táto osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný prospech na výsledku vykonanej èinnosti a na opatreniach, ktoré treba prija na
základe výsledku vykonanej èinnosti..
22. V § 20 ods. 4 úvodná veta znie: Kontrolný ústav,
fyzická osoba alebo právnická osoba, ak bola na to poverená pod¾a odseku 2,.
23. V § 21 písm. a) sa na konci vypúa èiarka a pripájajú sa tieto slová: s tabu¾kou zhody,
24. V § 21 písm. c) sa vypúajú slová a § 14 ods. 8.
25. V § 21 sa vypúa písmeno d).
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Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
26. V § 23 sa vypúajú písmená a) a c), písmená e)
a j) a písmeno l).
Doterajie písmená d) a k) sa oznaèujú ako písmená a) a b).
27. V § 24 sa vypúajú slová a Európskej únie.
28. V prílohe è. 4 B písmene a) prvom bode a v písmene b) prvom bode sa slová Malé balenie nahrádzajú
slovami Malé ES B balenie.
29. V prílohe è. 4 B písmene b) iestom bode sa nad
slovom druhu umiestòuje oznaèenie * a na konci
prílohy è. 4 sa dopåòa tento text: * Vysvetlivka pri druhu lupinus uvies, èi ide o horký, alebo sladký.
30. V prílohe è. 4 B písmene c) prvý bod znie:
1. oznaèenie Malé ES A balenie, alebo Malé ES B balenie,.
31. V prílohe è. 4 B písmene c) tretí a siedmy bod
znejú:
3. úradne pridelené sériové èíslo Malého ES B balenia,
4. oznaèenie èlenského tátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové èíslo, alebo ich
rozliovací kód pri Malom ES B balení,
5. èíslo dávky, ak sériové èíslo neumoòuje identifikova dávku pri Malom ES B balení,
6. èíslo dávky pri Malom ES A balení,
7. oznaèenie èlenského tátu alebo jeho rozliovací
kód pri Malom ES A balení,.
32. Príloha è. 5 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 270/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín (Ú. v. ES L 125, 11. 6. 1966) v znení
smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Ú. v. ES L 048, 26. 2. 1969),
smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Ú. v. ES L 087, 17. 4. 1971),
smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Ú. v. ES L 171, 29. 7. 1972),
smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Ú. v. ES L 287, 26. 12. 1973),
smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Ú. v. ES L 356, 27. 12. 1973),
smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Ú. v. ES L 196, 26. 7. 1975),
smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Ú. v. ES L 016, 20. 1. 1978),
smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Ú. v. ES L 113, 25. 4. 1978),
smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Ú. v. ES L 236, 19. 7. 1979),
smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Ú. v. ES L 183, 27. 6. 1979),
smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Ú. v. ES L 205, 13. 8. 1979),
smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Ú. v. ES L 207, 9. 8. 1980),
smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Ú. v. ES L 067, 12. 3. 1981),
smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Ú. v. ES L 131, 13. 5. 1982),
smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Ú. v. ES L 016, 19. 1. 1985),
nariadenia Rady 85/3768/EHS z 20. decembra 1985 (Ú. v. ES L 362, 31. 12. 1985),
smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Ú.v. ES L 118, 7. 5. 1986),
smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Ú. v. ES L 049, 18. 2. 1987),
smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Ú. v. ES L 273, 26. 9. 1987),
smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 151, 17. 6. 1988),
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Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988),
Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Ú. v. ES L 38, 10. 2. 1989),
Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Ú. v. ES L 104, 22. 4. 1992),
Komisie 96/18/ES z 27. marca 1996 (Ú. v. ES L 76, 26. 3. 1996),
Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996),
Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),
Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),
Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Ú. v. ES L 234, 1. 9. 2001),
Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. EÚ L 114, 21. 4. 2004).
3. Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá ustanovuje osobitné poiadavky na výskyt Avena fatua
v osive krmovín a obilnín (Ú. v. ES L 157, 24. 5. 1974).
4. Smernica Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975, ktorou sa uvádzanie osiva lipnice lúènej (Poa pratensis L.) na trh
obmedzuje na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Ú. v. ES L 288,
29. 8. 1975).
5. Smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva na trh urèitých druhov
krmovín a olejnín a priadnych rastlín na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované
osivo (Ú. v. ES L 093, 8. 4. 1986).
6. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 66/401/EHS,
66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES oh¾adne úradných skúok vykonávaných pod úradným
doh¾adom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. októbra
2005.

Mikulá Dzurinda v. r.
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432
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 166/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/ 2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a na
vykonanie § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení
neskorích predpisov (ïalej len zákon) nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 166/2004
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie
osiva repy do obehu sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:
c) poiadavky na výrobu osiva repy,.
2. V § 3 písm. b) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke, alebo ak ide o poiadavky ustanovené v prílohe è. 2, pri skúke vykonanej pod
úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené
v prvom a treom bode,.
3. V § 3 písm. c) tvrtý bod znie:
4. pri úradnej skúke alebo pri skúke vykonanej pod
úradným doh¾adom splnilo podmienky ustanovené
v prvom a treom bode,.
4. V § 5 sa vypúajú odseky 4 a 6.
5. § 6 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Vzorky osiva repy na úèely kontroly odrodovej
pravosti a na uznávanie osiva repy sa odoberajú úradne alebo pod úradným doh¾adom pod¾a schválených
metód medzinárodných organizácií.
(4) Pri odbere vzoriek osiva repy pod úradným doh¾adom pod¾a odseku 3 musia by splnené tieto poiadavky:
a) odber vzoriek osiva vykonáva vzorkovate¾, ktorý je
na to poverený kontrolným ústavom,
b) odber vzoriek osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,
c) vzorkovate¾ osiva je
1. fyzická osoba, ktorá nemá prospech v závislosti od
výsledku uznania osiva,
2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo
uvádza na trh, ktorý nemá prospech v závislosti
od výsledku uznania osiva, alebo

3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva
ani neuvádza do obehu (ïalej len semenárska
spoloènos), ktorý nemá prospech v závislosti od
výsledku uznania osiva,
d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod doh¾adom kontrolného ústavu,
e) vzorkovate¾ osiva uvedený v písmene c) druhom
bode vykoná odber vzoriek osiva len z dávok osiva
vyrobených pre svojho zamestnávate¾a alebo dodávate¾a, ak sa jeho zamestnávate¾ alebo dodávate¾,
iadate¾ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú
inak.
(5) Pri vykonávaní doh¾adu uvedeného v odseku 4
písm. d) sa pomerná èas dávok osiva repy predloených na uznávanie kontrolne vzorkuje. Pomerná èas je
najmenej 5 % dávok osiva repy, ktorá sa rozdelí úmerne. Kontrolný ústav porovnáva vzorky úradne odobratého osiva repy so vzorkami z tej istej dávky osiva repy,
ktoré sa odobrali pod úradným doh¾adom..
6. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Na úèely uznávania osiva repy pod¾a odseku 1 sa
odoberajú vzorky osiva repy z dávok, ktoré musia by
homogénne. Poiadavky na najvyiu hmotnos dávky
a poiadavky na najniiu hmotnos vzorky osiva sú
uvedené v prílohe è. 3..
7. § 7 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Pri vykonávaní skúky pod úradným doh¾adom
pri uznávaní osiva pod¾a § 3 písm. b) tvrtého bodu
a písm. c) tvrtého bodu musia by splnené tieto poiadavky:
a) pri po¾nej prehliadke
1. inpektor má technickú kvalifikáciu,
1.1. je úradne poverený kontrolným ústavom
a zloil s¾ub inpektorov, e sa pri svojej èinnosti bude riadi pravidlami pre úradné skúanie,
1.2. nemá iadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúky,
1.3. vykonáva prehliadky,
2. mnoite¾ské porasty, ktoré podliehajú prehliadke,
sú zloené z osiva, ktoré prelo nasledujúcou
úradnou kontrolou a jej výsledky boli vyhovujúce,
3. úradní inpektori skontrolujú pomernú èas
mnoite¾ských porastov; pomerná èas je najmenej 5 % dávky porastov,
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4. pomerná èas vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z mnoite¾ských porastov sa odoberie na
úèely nasledujúcej úradnej kontroly, a ak je to
vhodné, na úradné laboratórne skúky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a èistoty,
b) pri skúaní osiva
1. skúanie osiva vykoná laboratórium na skúanie
osív (ïalej len laboratórium), ktoré je na tento
úèel poverené kontrolným ústavom za podmienok
uvedených v druhom a siedmom bode,
2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý
je priamo zodpovedný v prípade poruenia povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky
laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,
3. laboratórium je umiestnené v priestoroch a má
zariadenia, ktoré úradne posúdil kontrolný ústav
ako primerané na skúania osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,
4. skúanie sa vykonáva v súlade so schválenými
metódami medzinárodných organizácií,
5. laboratórium je
5.1. nezávislé laboratórium alebo
5.2. laboratórium, ktoré je vo vlastníctve semenárskej spoloènosti,
6. laboratórium pod¾a bodu 5.2. môe vykonáva
skúanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných
v mene semenárskej spoloènosti, ktorej patrí, ak
sa táto semenárska spoloènos, iadate¾ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,
7. laboratórium umoní vykonávanie doh¾adu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúaním osiva.
(4) Pri vykonávaní doh¾adu pod¾a odseku 3 písm. b)
siedmeho bodu sa pomerná èas dávok osív repy na
uznávanie kontrolne skúa úradným skúaním osiva.
Pomerná èas je najmenej 5 % dávky osiva repy, ktorá
sa rozdelí úmerne..
8. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete slovo ministerstvo
nahrádza slovami Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
9. V § 8 sa vypúa odsek 4.
10. § 9 znie:
§ 9
(1) Ak je doèasne ohrozené zásobovanie trhu základným osivom repy alebo certifikovaným osivom repy,
mono uzna a uvádza do obehu osivo repy takej kategórie, ktorá nespåòa poiadavky, alebo osivo repy takej
odrody, ktorá nebola zaradená do Spoloèného katalógu
odrôd a druhov po¾nohospodárskych rastlín ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých èlenských tátoch. O monos uzna a uvádza do obehu uvedené
osivo repy iada Európsku komisiu (ïalej len Komisia) ministerstvo.
(2) Ak je do obehu uvádzané osivo pod¾a odseku 1,
môe ís len o také jeho mnostvo, ktoré je potrebné na
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prekonanie doèasných akostí v zásobovaní trhu osivom repy.
(3) Dodávate¾ je povinný poui úradnú návesku,
ktorá zodpovedá príslunej kategórii osiva repy. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd repy dodávaného
pod¾a odseku 1 je dodávate¾ povinný poui úradnú návesku hnedej farby. Na úradnej náveske musí by vdy
uvedené, e dodávané osivo repy je obchodované na základe rozhodnutia Komisie pod¾a odseku 1..
11. V § 10 ods. 3 sa za slovo mnostve vkladajú slová na základe výnimky udelenej ministerstvom.
12. V § 10 ods. 4 písmeno d) znie:
d) osivo repy neregistrovanej odrody na iné skúky
alebo na pokusné úèely, ak autorizáciu1a) udelil
kontrolný ústav..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004
o vykonávacích pravidlách, pod¾a ktorých môu èlenské táty
ude¾ova oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do
odrôd, na ktoré bola podaná iados o zápis do tátneho
katalógu po¾nohospodárskych rastlinných druhov alebo
zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004)..

13. V § 12 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
14. V § 12 odsek 4 znie:
(4) Ministerstvo môe udeli výnimku z odseku 1
a ustanovi podmienky na uvádzanie osiva repy do obehu v malom balení ES pod¾a § 3 písm. f) za podmienok
ustanovených Komisiou..
15. V § 13 odsek 3 znie:
(3) Na základe iadosti dodávate¾a môe ministerstvo, ak sú splnené podmienky ustanovené Komisiou,
udeli súhlas s tým, aby dodávate¾ pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visiacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky uvádzal údaje pod¾a
odseku 1 priamo na obale, vytlaèené vo forme úradnej
návesky nezmazate¾ným spôsobom..
16. V § 13 ods. 5 tretia veta znie: Dodávate¾ nemusí
do obalov vklada sprievodný doklad, ak sú údaje pod¾a
odseku 1 nezmazate¾ne vytlaèené na obale alebo ak sa
pouila nalepovacia úradná náveska alebo úradná náveska z materiálu, ktorý nemono roztrhnú..
17. V § 14 sa vypúa odsek 3.
18. V § 17 ods. 3 sa slová § 13 ods. 1 písm. e) nahrádzajú slovami § 14 ods. 1 písm. e).
19. V § 19 sa vypúajú odseky 2 a 6 a 8.
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
20. V § 19 odsek 2 znie:
(2) Kontrolný ústav môe poveri vykonávaním urèitých èinností fyzickú osobu  podnikate¾a alebo právnickú osobu, len ak táto osoba alebo jej zamestnanci
nemajú iadny prospech v závislosti od výsledku tejto
èinnosti a z opatrení, ktoré treba prija na základe jej
výsledkov. .
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21. V § 19 ods. 4 úvodná veta znie: Kontrolný ústav,
fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ak
bola na to poverená pod¾a odseku 2,.
22. V § 20 písm. a) sa za slovo znenie dopåòajú slová
s tabu¾kou zhody.
23. V § 20 sa vypúajú písmená d) a e).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno d).
24. V § 20 písm. d) sa vypúajú slová na základe
iadosti komisie.
25. § 20 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) môe poiada Komisiu o udelenie súhlasu s doèasným obmedzením alebo obmedzením urèeným lehotou tohto nariadenia na uvádzanie osiva repy,
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ktoré sa na území Slovenskej republiky obvykle nevyrába ani neuvádza do obehu..
26. V § 22 sa vypúajú písmená a) a c), e) a g) a i)
a j).
Doterajie písmená d), h) a k) sa oznaèujú ako písmená a), b) a c).
27. § 23 znie:
§ 23
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 4..
28. Príloha è. 4 znie:
Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 166/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002) v znení
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).
2. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 66/401/EHS,
64/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/57/ES oh¾adne úradných skúok vykonávaných pod úradným
doh¾adom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. októbra
2005.

Mikulá Dzurinda v. r.
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433
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 12. septembra 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o vyuívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 81 ods. 2 písm. d) 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) (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o vyuívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov (ïalej
len hydroenergetický potenciál) na úèely zabezpeèenia úèelného, hospodárneho a trvalo udrate¾ného vyuívania vôd ako prírodného zdroja1) a zachovania ekologickej stability2) oblastí povodí.
(2) Táto vyhláka sa vzahuje na vodné stavby s technicky vyuite¾ným hydroenergetickým potenciálom bez
oh¾adu na ich dosahovaný výkon.
§2
(1) Vodná stavba s hydroenergetickým potenciálom
je vodná stavba, ktorej technické parametre, najmä sústredenie prietoku alebo rozdiel vodných hladín, vytvárajú podmienky na vyuitie hydroenergetického potenciálu. Vodnými stavbami s hydroenergetickým
potenciálom sú najmä rieèny stupeò, priehrada, ha,
odberný objekt a prevod vody.
(2) Uívate¾om hydroenergetického potenciálu je ten,
kto hydroenergetický potenciál vyuíva na výrobu elektrickej energie alebo na priamy pohon zariadení.
(3) Technicky vyuite¾ný hydroenergetický potenciál
je súèet priemerných roèných výrobných kapacít vybudovaných a navrhovaných vodných elektrární na vodnom toku.

(4) Vyuívanie hydroenergetického potenciálu sa
plánuje v rámci plánovania v povodiach a v oblastiach
povodí a energetickej politiky,3) prièom sa zoh¾adòuje
dokumentácia ochrany prírody a krajiny.4)
(5) Odôvodnené zmeny vo vyuívaní hydroenergetického potenciálu v konkrétnom profile sa zapracujú do
vodného plánu manamentu povodia pri jeho najbliej
aktualizácii.
(6) Záväznými podmienkami sú pod¾a § 26 ods. 2 zákona maximálna hltnos, hladinové pomery (spád), poèet a typ turbín, intalovaný výkon sústrojenstiev, minimálny zostatkový prietok v koryte vodného toku
a podmienky vyuívania hydroenergetického potenciálu.
§3
(1) Vodná stavba s energetickým vyuitím je vodná
stavba, ktorej súèasou je zariadenie na výrobu elektrickej energie alebo mechanickej energie na priamy
pohon zariadení.
(2) Kritériá na posudzovanie vodnej stavby s energetickým vyuitím sú
a) miera a hospodárnos vyuitia hydroenergetického
potenciálu,
b) vplyv na odtokové pomery v dotknutom povodí,
c) ochrana pred povodòami,
d) dosiahnutie a udranie ekologickej stability územia,
e) zachovanie biologickej rozmanitosti,
f) prevádzková bezpeènos vodnej stavby.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2005.

László Miklós v. r.

1

)
)
3
)
4
)
2

§
§
§
§

7 zákona 17/1992 Zb. o ivotnom prostredí.
4 zákona 17/1992 Zb.
11 ods. 1 zákona è. 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov.
54 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
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434
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2, § 9 ods. 3 a § 15 ods. 6 zákona è. 179/1998
Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov a po dohode s Ministerstvom obrany
Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej republiky pod¾a § 21 ods. 4 zákona è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích
predpisov
výnos zo 14. septembra 2005 è. 4/2005, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 21/2003 Z. z.).
Obsahom výnosu je Spoloèný zoznam vojenského materiálu Európskej únie prijatý Radou 17. novembra 2003
v znení Spoloèného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie schváleného Radou 25. apríla 2005.
Výnos nadobúda úèinnos 15. októbra 2005.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 3/2005 a mono doò nazrie
na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
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435
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 16. septembra 2005 uloená kolektívna zmluva vyieho stupòa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2005  2006 z 22. júla 2005 uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, aobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
2. Dodatok è. 4 z 27. júla 2005 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 2002  2004 zo 14. februára 2002
uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským mliekarenským zväzom.
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