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148
ZÁKON
zo 16. marca 2005
o prechode niektorého nehnute¾ného majetku tátu do vlastníctva Matice slovenskej

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

chádzajú nehnute¾né veci z majetku tátu uvedeného
v prílohe tohto zákona.

§1

§2

Do vlastníctva Matice slovenskej k 1. júnu 2005 pre-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha
k zákonu è. 148/2005 Z. z.

PREH¼AD NEHNUTE¼NÉHO MAJETKU TÁTU, KTORÝ
PRECHÁDZA DO VLASTNÍCTVA MATICE SLOVENSKEJ
1. Parcela parc. è. KN 1031 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 737 m2, parcela parc. è. KN 1033 ostatné plochy
s výmerou 3 520 m2 a stavba Druhá budova MS s. è. 507 nachádzajúca sa na parcele parc. è. KN 1031, vetky nehnute¾nosti vedené v k. ú. Martin na liste vlastníctva è. 261 na Katastrálnom úrade v iline, Správe katastra Martin vo vlastníctve SR  Matica slovenská, Martin, Nám. J. C. Hronského è. 1 v 1/1.
2. Parcela parc. è. KN 735/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 215 m2, parcela parc. è. KN 852/6 záhrady s výmerou 270 m2, parcela parc. è. KN 852/9 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 519 m2 a stavba s. è. 439 budova
nachádzajúca sa na parcele parc. è. KN 852/9 a stavba s. è. 663 budova nachádzajúca sa na parcele parc.
è. KN 735/1, vetky nehnute¾nosti vedené v k. ú. Martin na liste vlastníctva è. 261 na Katastrálnom úrade v iline,
Správe katastra Martin vo vlastníctve SR  Matica slovenská, Martin, Nám. J. Cígera Hronského è. 1 v 1/1.
3. Parcela parc. è. KN 1743/23 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 624 m2, parcela parc. è. KN 1743/24 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 010 m2, parcela parc. è. KN 1743/25 zastavané plochy a nádvoria s výmerou
1 363 m2 a stavba Administ. budova s. è. 5395 nachádzajúca sa na parcele parc. è. KN 1743/25, vetky nehnute¾nosti vedené v k. ú. Priekopa na liste vlastníctva è. 1767 na Katastrálnom úrade v iline, Správe katastra Martin vo
vlastníctve SR  Matica slovenská, Martin, Námestie J. Cígera Hronského è. 1 v 1/1.
4. Parcela parc. è. KN 137/11 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m2, parcela parc. è. KN 138/1 záhrady s výmerou 10 103 m2, parcela parc. è. KN 138/6 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 186 m2, parcela parc.
è. KN 138/13 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 104 m2, parcela parc. è. KN 138/14 záhrady s výmerou
2 273 m2, parcela parc. è. KN 138/16 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 207 m2, parcela parc. è. KN 139 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 59 m2, parcela parc. è. KN 140 zastavané plochy a nádvoria s výmerou
3 015 m2, parcela parc. è. KN 141 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 138 m2, parcela parc. è. KN 142 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 84 m2, parcela parc. è. KN 143 záhrady s výmerou 755 m2 a stavba Katiel s. è. 94
nachádzajúca sa na parcele parc. è. KN 140, stavba budovy s. è. 93 nachádzajúca sa na parcele parc. è. KN 142,
hospodárska budova nachádzajúca sa na parcele parc. è. KN 138/6, humno nachádzajúce sa na parcele parc.
è. KN 137/11 a stodola nachádzajúca sa na parcele parc. è. KN 137/8, vetky nehnute¾nosti vedené v k. ú. Necpaly
na liste vlastníctva è. 374 na Katastrálnom úrade v iline, Správe katastra Martin vo vlastníctve SR  Matica slovenská v 1/1.
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149
ZÁKON
zo 16. marca 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených
kultúrnych predmetov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmená a) a c) znejú:
a) patrí do niektorej z kategórií kultúrnych predmetov
uvedených v prílohe è. 1; veci zaèlenené v prílohe è. 1
do kategórií 3 a 8, 10, 11, 13 a 15 sú kultúrnymi
predmetmi, ak ich trhová cena zodpovedá príslunému finanènému limitu alebo ho prevyuje,
b) je predmetom verejnej zbierky v múzeu, galérii alebo
kninici, alebo
c) je predmetom inventára cirkvi alebo náboenskej
spoloènosti.1).
2. Doterají text § 8 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Návrh pod¾a odseku 1 mono poda v lehote do
jedného roka odo dòa, keï sa iadajúci tát dozvedel,
kde sa nezákonne vyvezený kultúrny predmet nachádza a kto je jeho vlastníkom alebo drite¾om, najneskôr
vak v lehote do 30 rokov odo dòa, keï bol kultúrny
predmet z územia iadajúceho tátu nezákonne vyvezený. Ak ide o kultúrny predmet pod¾a § 2 ods. 1 písm. b)
a c), mono návrh pod¾a odseku 1 poda v lehote do 75
rokov odo dòa jeho nezákonného vývozu z územia iadajúceho tátu, ak dvojstranná medzinárodná zmluva
neupravuje dlhiu lehotu.
(3) Ministerstvo informuje o podaní návrhu na zaèatie súdneho konania prísluné ústredné orgány ostatných èlenských tátov bezodkladne po tom, ako ho

ústredný orgán iadajúceho tátu o tomto návrhu upovedomí..
3. V § 11 ods. 3 sa vypúajú slová a súèasne informuje o podaní návrhu prísluné ústredné orgány èlenských tátov.
4. § 14 sa vypúa.
5. V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová do úschovy nahrádzajú slovami na obhliadku.
6. V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Splnenie podmienok finanèného limitu pri kultúrnych predmetoch pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) sa posudzuje pri podaní iadosti o vyh¾adanie kultúrneho
predmetu na základe jeho trhovej ceny v poiadanom
táte. Pre èlenské táty, ktoré nemajú euro ako svoju
menu, hodnota kultúrneho predmetu sa vyjadrí v národnej mene prepoètom pod¾a platného výmenného
kurzu..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
7. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu nad
paragrafom znie:
Závereèné ustanovenia
§ 17a
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 2..
8. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a nahrádza sa týmto znením:

Príloha è. 1
k zákonu è. 416/2002 Z. z.
v znení zákona è. 149/2005 Z. z.

KATEGÓRIE, DO KTORÝCH SÚ ZAÈLENENÉ VECI AKO KULTÚRNE PREDMETY
POD¼A § 2 ODS. 1 PÍSM. A) TOHTO ZÁKONA, A FINANÈNÉ LIMITY UPLATNITE¼NÉ
NA NIEKTORÉ Z NICH
Kategória
1. Archeologické predmety starie ako 100 rokov, ktoré
pochádzajú
 z vykopávok a nálezov na zemi alebo pod vodou,

Trhová cena kultúrneho predmetu
Akáko¾vek cena
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 z archeologických nálezísk,
 z archeologických zbierok.
2. Prvky, ktoré sú integrálnou súèasou umeleckých,
historických alebo náboenských pamiatok, ktoré boli
rozobrané a ktoré sú starie ako 100 rokov.

Akáko¾vek cena

3. Obrazy a ma¾by okrem tých, ktoré patria do kategórie 4
alebo 5, vytvorené ruène na akomko¾vek podklade
a akouko¾vek technikou, ktoré sú starie ako 50 rokov
a nepatria ich tvorcom.

Finanèný limit: 150 000, EUR

4. Akvarely, gvae a pastely vytvorené ruène na
akomko¾vek podklade, ktoré sú starie ako 50 rokov
a nepatria ich tvorcom.

Finanèný limit:

30 000, EUR

5. Mozaiky vytvorené ruène z akéhoko¾vek materiálu
okrem tých, ktoré patria do kategórie 1 alebo 2,
a kresby vytvorené ruène na akomko¾vek podklade
a akouko¾vek technikou, ktoré sú starie ako 50 rokov
a nepatria ich tvorcom.

Finanèný limit:

15 000, EUR

6. Originály rytín, grafík, sieotlaèí a litografií s ich
príslunými toèkami a originály plagátov, ktoré sú
starie ako 50 rokov a nepatria ich tvorcom.

Finanèný limit:

15 000, EUR

7. Originály sôch alebo plastík a kópie vytvorené
rovnakým postupom ako originál, ktoré sú starie ako
50 rokov a nepatria ich tvorcom, okrem tých,
ktoré patria do kategórie 1.

Finanèný limit:

50 000, EUR

8. Fotografie, filmy a ich negatívy, ktoré sú starie ako 50
rokov a nepatria ich tvorcom.

Finanèný limit:

15 000, EUR

9. Inkunábuly a rukopisy vrátane máp a hudobných
partitúr, jednotlivo alebo v rámci zbierok, ktoré sú
starie ako 50 rokov a nepatria ich tvorcom.

Akáko¾vek cena

10. Knihy starie ako 100 rokov, jednotlivo alebo v rámci
zbierok.
11. Tlaèené mapy starie ako 200 rokov.

Finanèný limit:

50 000, EUR

Finanèný limit:

15 000, EUR

12. Archívne dokumenty akéhoko¾vek druhu
na akomko¾vek nosièi.

Akáko¾vek cena

13. a)

Zbierky a exempláre zo zoologických, botanických,
mineralogických alebo anatomických zbierok,
b) zbierky historického, paleontologického,
etnografického alebo numizmatického významu.
14. Dopravné prostriedky starie ako 75 rokov.

Finanèný limit:

50 000, EUR

15. Akéko¾vek iné staroitné predmety nezahrnuté do
kategórií 1 a 14, starie ako 50 rokov.

Finanèný limit:
Finanèný limit:

50 000, EUR
50 000, EUR

9. Za prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 2, ktorá znie:
Príloha è. 2
k zákonu è. 416/2002 Z. z.
v znení zákona è. 149/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených
z územia èlenského tátu (Ú. v. ES L 074, 27. 3. 1993), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/100/ES
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zo 17. februára 1997 (Ú. v. ES L 060, 1. 3. 1997) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/38/ES z 5. júna
2001 (Ú. v. ES L 187, 10. 7. 2001)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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150
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 31. marca 2005,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej
republiky è. 93/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyberaní úhrady
za pouívanie verejných prístavov plavidlami a urèenie jej výky

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 18 zákona è. 338/2000 Z. z.
o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 580/2003 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 93/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o vyberaní úhrady za pouívanie verejných prístavov plavidlami a urèenie jej výky
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Úhrada za pouívanie verejných prístavov plavidlami sa vyberá
a) bezhotovostnou platbou na základe dohody pri opakujúcich sa prepravách alebo dlhodobých pobytoch
plavidiel vo verejných prístavoch,
b) platbou v hotovosti alebo elektronickým platobným
prostriedkom pri jednorazových prepravách alebo
pri krátkodobých pobytoch plavidiel vo verejných
prístavoch..

a) za denný pobyt plavidla v územnom obvode prístavu
0,50 Sk/m2, najmenej vak 50 Sk,
b) za denný pobyt plávajúceho zariadenia1) 0,10
Sk/m2, najmenej vak 50 Sk,
c) za mesaèný pobyt plavidla na miestach vyhradených
tátnou plavebnou správou pre plavidlá vyradené
z prevádzky alebo urèené na odstránenie 500 Sk..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 písm. i) zákona è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 580/2003 Z. z..

4. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa.
5. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
§ 4a
Úhradu za pouívanie verejného prístavu pri dlhodobom pobyte plavidla mono vybera v splátkach na základe dohody uzavretej pred 1. májom 2005 pod¾a doterajích predpisov po dobu uvedenú v tejto dohode..

2. V § 3 sa vypúa odsek 3.
3. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Výka úhrady za pouívanie verejných prístavov
plavidlami sa urèuje takto:

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2005.

Pavol Prokopoviè v. r.
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151
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005,
ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraòovaní následkov
stavu núdze v tepelnej energetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po
dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
pod¾a § 28 ods. 6 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predchádzanie vzniku stavu núdze
v tepelnej energetike

e) plán obmedzení odberu tepla zo zdroja a z rozvodu
tepelnej energie pre jednotlivé odberné miesta v súlade s regulaènými stupòami uvedenými v odseku 6,
f) postup pri obmedzovaní spotreby tepla v súlade s regulaènými stupòami,
g) postup obnovenia dodávok tepla,
h) spôsob oznámenia o stave núdze urèeným zamestnancom drite¾a povolenia.
(3) Výkresy a schémy jednotlivých trás sústavy tepelných zariadení sú prílohou havarijného plánu.

(1) Výrobcovia tepla ) a dodávatelia tepla, ) ktorí teplo vyrábajú alebo dodávajú (ïalej len drite¾ povolenia), predchádzajú vzniku stavu núdze v tepelnej
energetike, ktorý môe vzniknú v dôsledku havárie
alebo poruchy tepelného zariadenia, dlhodobého nedostatku zdrojov tepelnej energie alebo v dôsledku
smogovej situácie (ïalej len stav núdze), tak, e
a) zabezpeèujú prevádzku sústavy tepelných zariadení3)
v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
ktorý vypracúva a aktualizuje vlastník alebo prevádzkovate¾,
b) vykonávajú pravidelnú údrbu, obnovu alebo rozvoj
sústavy tepelných zariadení na základe schválených
roèných a dlhodobých plánov,
c) vypracúvajú havarijný plán v tepelnej energetike
pre kadú sústavu tepelných zariadení, ktorú prevádzkujú, a ktorým sa pre nepredvídate¾né situácie
stanovuje aj rozsah a spôsob obmedzenia alebo preruenia výroby, dodávky a spotreby tepla formou regulaèných stupòov,
d) kontrolujú dodriavanie prevádzkového poriadku,
pravidelnos vykonávania údrby a dodriavanie
podmienok upravených v havarijnom pláne.

(5) Havarijný plán pod¾a odsekov 2 a 4 spracúva, aktualizuje a uchováva v písomnej alebo elektronickej
forme drite¾ povolenia.

(2) Obsahom havarijných plánov jednotlivých
sústav3) jednotlivých tepelných zariadení pod¾a odseku 1 písm. a) spravidla sú:
a) opis a usporiadanie zariadení zdroja a rozvodu tepelnej energie,
b) právomoci a povinnosti zamestnancov drite¾a povolenia poverených vedením na jednotlivých stupòoch
riadenia,
c) opis typických a predpokladaných pracovných reimov pri stavoch núdze,
d) analýzu kritických miest zariadení zdroja a rozvodu
tepelnej energie,

(6) Regulaèné stupne stanovujú rozsah a spôsob obmedzenia dodávky tepla; ide o tieto regulaèné stupne:
a) regulaèný stupeò è. 0  normálna prevádzka, kde
odber tepla je povolený do hodnoty zabezpeèujúcej
jeho racionálne vyuívanie, najviac vak do dohodnutého najvyieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame,
b) regulaèný stupeò è. 1  dodávka tepla na prípravu
teplej úitkovej vody je obmedzená na tri dni v týdni, prièom harmonogram jednotlivých dní v týdni,
keï priamy odberate¾ môe pripravova teplú úitkovú vodu, urèí výrobca alebo dodávate¾ pri vyhlasova-

1

1

)
)
3
)
4
)
2

§
§
§
§

2
2
2
5

2

písm. b) zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
písm. d) zákona è. 657/2004 Z. z.
písm. l) zákona è. 657/2004 Z. z.
STN EN 12170 a STN EN 12171.

(4) Kontrola technického stavu sústavy tepelných zariadení vykonávaná pod¾a havarijného plánu spracovaného pod¾a technických noriem4) zahàòa kontrolu
a) obsluhy a údrby sústavy tepelných zariadení,
b) bezpeènosti, ochrany pred poiarmi a ochrany
zdravia pri práci v rámci sústavy tepelných zariadení,
c) prevádzkového reimu závislého od klimatických
podmienok,
d) povinností drite¾ov povolenia na zabezpeèenie spo¾ahlivej, bezpeènej a hospodárnej prevádzky sústavy
tepelných zariadení a jej jednotlivých èastí,
e) spôsobu sústavného vyhodnocovania výroby, rozvodu a spotreby tepla a rozboru tepelných strát na úèely ich zniovania,
f) opatrení zameraných na zvyovanej energetickej
úèinnosti sústavy tepelných zariadení a na zniovanie nákladov na výrobu tepla.
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ní regulaèného stupòa; dodávka tepla na vykurovanie a na technologické úèely, ako aj na kolské
a zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením,
c) regulaèný stupeò è. 2  úplné preruenie dodávky
tepla na prípravu teplej úitkovej vody poèas platnosti regulaèného stupòa; vetky ostatné dodávky
tepla uvedené v regulaènom stupni è. 1,
d) regulaèný stupeò è. 3  úplné preruenie dodávky
tepla na prípravu teplej úitkovej vody poèas platnosti regulaèného stupòa a dodávky tepla pre technologické úèely je obmedzená do výky 75 % najvyieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame; vetky ostatné dodávky tepla uvedené v regulaènom stupni è. 1,
e) regulaèný stupeò è. 4  úplné preruenie dodávky
tepla na prípravu teplej úitkovej vody poèas platnosti regulaèného stupòa a dodávka tepla pre technologické úèely je obmedzená do výky 50 % najvyieho
príkonu dohodnutého v odberovom diagrame; dodávka tepla na vykurovanie je obmedzená na hodnotu
noèného útlmu v priebehu celého dòa s výnimkou do-
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dávky tepla pre zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením,
f) regulaèný stupeò è. 5  úplné preruenie dodávky
tepla na prípravu teplej úitkovej vody poèas platnosti regulaèného stupòa, dodávka tepla na vykurovanie sa obmedzuje na temperovanie objektov s preferovaním zdravotníckych zariadení a subjektov
hospodárskej mobilizácie a odber tepla na technologické úèely je zníený na bezpeènostné minimum.
§2
Odstraòovanie následkov stavu núdze
Postup pri odstraòovaní následkov stavu núdze a obnovy dodávok tepla sa riadi pod¾a opatrení spracovaných drite¾om povolenia v havarijných plánoch pod¾a
jednotlivých regulaèných stupòov.
§3
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2005.

Pavol Rusko v. r.
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152
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005
o urèenom èase a o urèenej kvalite dodávky tepla pre koneèného spotrebite¾a

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 16 ods. 2 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike ustanovuje:
§1
Urèený èas dodávky tepla
(1) Urèený èas dodávky tepla na vykurovanie (ïalej
len vykurovacie obdobie) sa zaèína spravidla 1. septembra prísluného kalendárneho roka a konèí sa
31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(2) Teplo na vykurovanie zaène dodávate¾1) tepla (ïalej len dodávate¾) dodáva, ak
a) vonkajia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne poèas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a pod¾a predpovede vývoja
poèasia nemono oèakáva zvýenie vonkajej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto
hodnotu a
b) vonkajia priemerná denná teplota, ktorá tvorí tvrtinu súètu vonkajích teplôt meraných o 7.00 h,
o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúèením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, prièom teplota
meraná o 21.00 h sa zapoèítava dvakrát, nie je vyia ako 13 oC.
(3) Dodávate¾ preruí vykurovanie, ak vonkajia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období
vystúpi poèas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad
13 oC a pod¾a predpovede vývoja poèasia nemono oèakáva pokles vonkajej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávate¾ obnoví vo
vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla pod¾a odseku 2.
(4) Dodávate¾ a odberate¾, ktorý rozpoèítava mnostvo dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi, sa
môu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla2) dohodnú na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.
(5) Dodávku tepla na prípravu teplej úitkovej vody je
dodávate¾ povinný dodáva denne od 4.00 h do 23.00 h,
ak sa s odberate¾om nedohodnú3) inak.
1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
7
)
8
)
2

(6) Teplú vodu je dodávate¾ povinný dodáva denne
v èase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom èase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla.2)
(7) Dodávku tepla na iné vyuitie, ako je uvedené
v odsekoch 5 a 6, je dodávate¾ povinný dodáva pod¾a
odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla.2)
§2
Urèená kvalita dodávky tepla
(1) Teplo na vykurovanie musí by dodávané tak, aby
bola dosiahnutá výsledná teplota ti vo vykurovaných
priestoroch pod¾a prílohy s maximálnou odchýlkou
± 3 oC. Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná urèeným meradlom.4)
(2) V èase od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dòa
dodávate¾ môe po dohode2) s odberate¾om obmedzi
vykurovanie v závislosti od vykurovaného objektu tak,
aby boli dodrané poiadavky na tepelnú stabilitu
miestnosti.
(3) Dodávku tepla na prípravu teplej úitkovej vody je
dodávate¾ povinný dodáva tak, aby teplota teplej úitkovej vody na výtoku u koneèného spotrebite¾a bola
najmenej 45 oC a najviac 55 oC.
(4) Ak sústava tepelných zariadení5) v objekte
spotreby6) nie je hydraulicky vyregulovaná, kvalita dodávky tepla na vykurovanie a kvalita dodávky tepla na
prípravu teplej úitkovej vody na odbernom mieste7) sa
musí zabezpeèi na úrovni parametrov dohodnutých
v zmluve o dodávke a odbere tepla.
§3
Spoloèné ustanovenie
Ak regulaèné stupne, ktoré urèujú rozsah a spôsob
obmedzení dodávky tepla, ktoré sú vyhlásené dodávate¾om pod¾a osobitného predpisu,8) obmedzujú kvalitu dodávky tepla, teplo dodávate¾ dodáva pod¾a obmedzení
uvedených v jednotlivých regulaèných stupòoch.

§ 2 písm. d) zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
§ 19 zákona è. 657/2004 Z. z.
§ 17 ods. 2 zákona è. 657/2004 Z. z.
§ 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
§ 2 písm. l) zákona è. 657/2004 Z. z.
§ 2 písm. p) zákona è. 657/2004 Z. z.
§ 2 písm. o) zákona è. 657/2004 Z. z.
§ 1 ods. 1 písm. b) a ods. 7 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup
pri predchádzaní vzniku a odstraòovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike.
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Zruovacie ustanovenie

na zabezpeèenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovanie a na
prípravu teplej úitkovej vody.

Zruuje sa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 15/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe merania dodávok tepla,
spôsob výpoètu kody vzniknutej dodávate¾ovi tepla
neoprávneným odberom tepla a technické poiadavky

Úèinnos

§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2005.

Pavol Rusko v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 152/2005 Z. z.

VNÚTORNÉ TEPLOTY VYKUROVANÝCH PRIESTOROV

Vykurované priestory

výsledná teplota ti
o

C

1. Obytné budovy
obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom,
pracovne, detské izby
kuchyne
kúpe¾ne
WC
vykurované ved¾ajie miestnosti (predsiene, chodby atï.)
vykurované schodite

21
20
24
20
15
10

2. Administratívne budovy
kancelárie, èakárne, zasadacie siene, jedálne
vykurované ved¾ajie miestnosti (chodby, hlavné schodite, WC atï.)
vykurované ved¾ajie schodite

20
15
10

3. kolské budovy
uèebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá, jedálne
uèebné dielne
telocviène
atne v telocvièni
kúpe¾ne a atne
ordinácie a oetrovne
vykurované ved¾ajie miestnosti (chodby, schodite, WC, atne len pre vrchný odev atï.)
materské koly  uèebne, herne, spálne
 atne pre deti
 umyvárne pre deti
 izolaèné miestnosti

20
18
15
20
24
24
15
22
20
24
22

4. Nemocnice
izby pre chorých, èakárne
oetrovne, ordinácie, vyetrovne, prípravy, kúpe¾ne
operaèné sály
predsiene, chodby, schodite, WC
sluobné miestnosti
sklady liekov
sklady
5. Obchodné domy
predajné miestnosti veobecne
predaj trvanlivých potravín
predaj mäsa, mlieènych výrobkov, ovocia
sklady veobecne
sklady potravín
vykurované ved¾ajie miestnosti (chodby, WC atï.)
vykurované schodite
kancelárske miestnosti

22
24
najmenej 25
20
20
15 a 20
15

20
18
15
15
10 a 12
15
10
20
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6. Hotely a retaurácie
izby pre hostí
kúpe¾ne
hotelové haly, zasadacie miestnosti, jedálne, sály
hlavné schodite
kuchyòa
ved¾ajie miestnosti (chodby, WC atï.)
ved¾ajie schodite
7. Divadlá, kiná, koncertné sály a iné kultúrne miestnosti
h¾adisko a sály vrátane pri¾ahlých priestorov
chodby, schodite, WC
kancelárske miestnosti
atne pre úèinkujúcich
8. Plavárne a kúpele
haly s bazénom
sprchy, atne, miestnosti pre masá
ved¾ajie miestnosti (chodby, schodite, WC atï.)
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20
24
20
15
15
15
10

20
15
20
22 a 24

najmenej 24
24
22

9. Priemyselné prevádzky
dielne pre jemnú mechaniku
zámoènícke dielne
obrábacie dielne
montáne haly  pre jemnú montá
 pre hrubú montá
zlievarne
atne  len na odkladanie vrchného odevu
 na prezliekanie
umyvárne  len na umývanie do polovice tela
 sprchy a atne pri sprchách
hygienické kúty pre eny
kancelárske miestnosti, vrátnice atï.
chodby, WC a iné ved¾ajie miestnosti
vykurované schodite

18 a 20
16 a 18
18
16 a 18
12 a 14
10
15
20
22
24
24
20
15
10

10. Rôzne miestnosti
jedálne
kuchyne (pre hromadné stravovanie)
spoloèné noc¾ahárne
výstavné sály, múzeá
telocviène, portové haly
uzavreté miestnosti pre cestujúcich  na staniciach
 na letiskách
garáe a iné miestnosti chránené proti mrazu

20
15
16 a 18
15
15
15
20
5

Strana 1302

Zbierka zákonov è. 153/2005

Èiastka 65

153
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 21. októbra 2004 è. 2606/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky.
Týmto výnosom sa upravujú podrobnosti týkajúce sa výroby a dovozu tabakových výrobkov, oznaèovania tabakových výrobkov, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda úèinnos dòom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 10/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v èiastke è. 15/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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