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193
ZÁKON
zo 16. marca 2005
o rastlinolekárskej starostlivosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na
úseku rastlinolekárskej starostlivosti,
b) rastlinolekárske opatrenia proti zavleèeniu organizmov kodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich rozirovaniu na území Slovenskej republiky,
c) podmienky registrácie a kontroly prípravkov na
ochranu rastlín, iných prípravkov a ich uvádzanie
na trh,
d) podmienky evidencie a kontroly mechanizaèných
prostriedkov,
e) pôsobnos orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
f) sankcie za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) rastlinolekárskou starostlivosou opatrenia, ktoré
zabraòujú zavleèeniu a rozirovaniu kodlivých organizmov a pôsobeniu kodlivých èinite¾ov,
b) rastlinolekárskou kontrolou doh¾ad orgánov rastlinolekárskej starostlivosti (§ 23) nad dodriavaním
povinností uloených fyzickým osobám a právnickým osobám týmto zákonom,
c) rastlinami ivé rastliny a ich bliie urèené èasti vrátane osiva;1) za ivé èasti rastlín sa povaujú
1. plody v botanickom zmysle okrem hlboko zmrazených plodov,
2. zelenina okrem hlboko zmrazenej zeleniny,
3. h¾uzy, podcibulie, cibule a rizómy,
4. rezané kvety,
5. odrezky s olistením,
6. zoaté stromy s olistením,
7. listy a olistenie,
8. pletivové kultúry rastlín,
9. ivé pele,
1
2

10. oèká, odrezky a tepy,
11. akéko¾vek iné èasti rastlín, ktoré môu by bliie
urèené na základe právne záväzných aktov Európskej únie a Európskeho spoloèenstva,
d) rastlinnými produktmi produkty rastlinného pôvodu, nespracované alebo spracované jednoduchým
spôsobom tak, e u nie sú rastlinami,
e) inými predmetmi predmety iné ako rastliny alebo
rastlinné produkty, ktoré môu prenáa kodlivé
organizmy a ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole,
f) kodlivými organizmami akýko¾vek druh, kmeò alebo biotyp rastliny, ivoèícha alebo choroboplodného
èinite¾a, ktorý je kodlivý pre rastliny alebo rastlinné
produkty,
g) kodlivými èinite¾mi fyzikálne faktory a chemické
faktory, ktoré spôsobujú nepriaznivé zmeny zdravotného stavu rastlín,
h) uvádzaním na trh kadá dodávka, èi u za úhradu
alebo bezodplatne okrem dodávky urèenej na
uskladnenie, po ktorej nasleduje jej odoslanie z územia Slovenskej republiky alebo znekodnenie; dovoz
na územie Slovenskej republiky sa povauje na úèely tohto zákona za uvedenie na trh,
i) rastlinným pasom úradný doklad, ktorý potvrdzuje,
e sú splnené podmienky, ktoré sa týkajú rastlinolekárskej starostlivosti, a ktorý je
1. tandardizovaný na úrovni Európskeho spoloèenstva pre rôzne typy rastlín alebo rastlinných
produktov, a
2. ustanovený Ústredným kontrolným a skúobným
ústavom po¾nohospodárskym (ïalej len kontrolný ústav) alebo zodpovedným úradným orgánom
èlenského tátu Európskej únie (ïalej len èlenský tát),
j) fytocertifikátom medzinárodne uznávaný úradný
doklad, ktorý osvedèuje zdravotný stav a pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
pri ich vývoze a dovoze,
k) chránenou zónou územie v èlenských tátoch, na
ktorom
1. nie je usídlený alebo endemický jeden alebo viac
kodlivých organizmov2) napriek priaznivým podmienkam na ich usídlenie, prièom sú usídlené
v jednej alebo vo viacerých èastiach Európskeho
spoloèenstva,
2. existuje nebezpeèenstvo, e sa urèité kodlivé organizmy za priaznivých ekologických podmienok
usídlia na urèitých plodinách napriek skutoènos-

) § 2 ods. 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení neskorích predpisov.
) Príloha è. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavleèeniu a rozirovaniu organizmov kodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
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ti, e tieto organizmy nie sú usídlené ani endemické v Európskom spoloèenstve, a ktoré bolo uznané Európskou komisiou (ïalej len komisia)
v súlade s právne záväznými aktmi Európskej
únie a Európskych spoloèenstiev,
l) karanténou súbor preventívnych, kontrolných, izolaèných a eradikaèných opatrení s cie¾om zabránenia výskytu, potlaèenia, zachovania alebo eradikácie populácie kodlivého organizmu na urèitom
území,
m) prieskumom výskytu kodlivých organizmov úradný
prieskum vykonávaný poèas urèitého obdobia na
úèely zistenia vlastností populácie kodlivých organizmov alebo ich výskytu,
n) monitoringom kodlivých organizmov úradný sústavný proces sledovania a vyhodnocovania populácie kodlivých organizmov a ich vlastností,
o) signalizáciou urèenie termínu zásahu proti kodlivým organizmom,
p) eradikáciou uplatnenie vhodných opatrení na úèely
znièenia kodlivého organizmu,
q) miestom vstupu miesto, kde sa rastliny, rastlinné
produkty alebo iné predmety doviezli po prvýkrát na
colné územie Európskeho spoloèenstva; letisko v prípade leteckej prepravy, prístav v prípade rieènej prepravy, stanica v prípade elezniènej prepravy a v prípade akejko¾vek inej prepravy sídlo colného úradu,
ktorý je miestne prísluný pre oblas, v ktorej vstupujú na colné územie Európskych spoloèenstiev,
r) prípravkami na ochranu rastlín úèinné látky a prípravky obsahujúce jednu alebo viaceré úèinné látky
spracované do formulácie, v ktorej sa dodávajú uívate¾ovi a sú urèené na
1. ochranu rastlín alebo rastlinných produktov proti vetkým kodlivým organizmom alebo zabráneniu pôsobenia kodlivých organizmov,
2. ovplyvòovanie ivotných procesov rastlín okrem
ivín, ako sú rastové regulátory,
3. konzervovanie rastlinných produktov, ak takéto
látky alebo prípravky nie sú predmetom úpravy
v právne záväzných aktoch Európskeho spoloèenstva o konzervaèných látkach,
4. nièenie neiaducich rastlín, alebo
5. nièenie èasti rastlín, kontrolu alebo zamedzenie
neiaducemu rastu rastlín,
s) inými prípravkami prípravky na zisovanie výskytu
kodlivých alebo uitoèných organizmov, bioagens,
zmáèadlá, látky zniujúce fytotoxicitu, farbivá, prípravky na posilnenie odolnosti rastlín, prípravky na
oetrovanie rán alebo úpravu vzh¾adu rastlín,
t) látkami chemické prvky a ich zlúèeniny, vyskytujúce
sa v prírode alebo vyrobené vrátane neèistôt nevyhnutne vyplývajúcich z ich výrobného procesu,
u) úèinnými látkami látky alebo mikroorganizmy vrátane vírusov so veobecným úèinkom alebo pecifickým úèinkom na kodlivé organizmy alebo rastliny,
èasti rastlín alebo rastlinné produkty,
3

Strana 1671

v) novou úèinnou látkou úèinná látka, ktorá nebola
uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v tátoch, ktoré
sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,3)
w) rezíduami prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov jedna alebo viaceré látky prítomné v rastlinách alebo na rastlinách alebo produktoch rastlinného pôvodu, jedlých ivoèínych výrobkoch alebo
inde v ivotnom prostredí a vznikajúce v dôsledku
pouívania prípravkov na ochranu rastlín alebo
iných prípravkov vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich ich degradáciou alebo reakciou,
x) registráciou prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov úradný postup, ktorým kontrolný ústav
na základe iadosti predloenej iadate¾om po splnení zákonom ustanovených podmienok schváli uvedenie na trh a pouívanie prípravku na ochranu
rastlín a iného prípravku na území Slovenskej republiky alebo èasti jej územia,
y) malospotrebite¾ským balením prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku balenie urèené pre neprofesionálnych pouívate¾ov, ktorými sú fyzické
osoby, ktoré neuvádzajú nimi oetrené rastliny alebo rastlinné produkty na trh,
z) integrovanou ochranou rastlín racionálne uplatnenie kombinácie biologických, biotechnologických,
chemických, pestovate¾ských alebo ¾achtite¾ských
opatrení, pri ktorých sa pouitie chemických prípravkov na ochranu rastlín obmedzí na minimum
nevyhnutné na zachovanie populácie kodlivých
organizmov na úrovniach niích, ako sú úrovne
spôsobujúce ekonomicky neprijate¾né kody alebo
straty,
za) správnou praxou v ochrane rastlín poiadavky
a opatrenia na zachovanie zdravotného stavu
rastlín a rastlinných produktov, ich kvality
a bezpeènosti pouitím agrotechnických opatrení a zásad integrovanej ochrany rastlín,
zb) odborným pracoviskom pracovisko poverené
prísluným ústredným orgánom tátnej správy,4)
zc) mechanizaènými prostriedkami a zariadeniami
na ochranu rastlín aplikaèné zariadenia a stroje
urèené na ochranu rastlín vrátane morièiek
a zariadení na leteckú aplikáciu (ïalej len mechanizaèné prostriedky).
DRUHÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§3
Veobecné povinnosti
(1) Kadý je na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
povinný
a) dodriava opatrenia pod¾a osobitných predpisov5)

) Dohoda o úèasti Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky, Maïarskej republiky, Maltskej republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore
(oznámenie è. 266/2004 Z. z.).
4
) Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov.
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c)

d)
e)
f)
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správnej praxe v ochrane rastlín na predchádzanie
zavleèenia a rozirovania kodlivých organizmov, na
ich kontrolu, eradikáciu a zamedzenie ich ïalieho
rozirovania tak, aby v dôsledku ich zavleèenia
a premnoenia nevznikla koda iným osobám a aby
nedolo k pokodeniu zdravia ¾udí a zvierat, ivotného prostredia a zdravotného stavu rastlín,
oznámi bezodkladne kontrolnému ústavu kadý výskyt, rozirovanie alebo podozrenie z výskytu kodlivých organizmov,2) alebo príznaky napadnutia alebo
pokodenia týmito kodlivými organizmami,
pouíva len registrované prípravky na ochranu
rastlín a iné prípravky pod¾a návodu uvedeného na
etikete pod¾a § 19 a pod¾a zásad správnej praxe
v ochrane rastlín,
pouíva len také mechanizaèné prostriedky, ktoré
spåòajú podmienky evidencie pod¾a § 15 a kontroly
pod¾a § 16,
dodriava pokyny orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
poskytnú súèinnos zamestnancovi kontrolného
ústavu (ïalej len fytoinpektor) pri výkone oprávnení pod¾a § 5.

(2) Kadý, kto v rámci podnikania pouíva prípravky
na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je okrem povinností ustanovených v odseku 1 povinný predklada
kontrolnému ústavu k 1. decembru kadoroène evidenciu o ich
a) nákupe, skladovaní, spotrebe a spôsobe aplikácie,
b) spôsobe likvidácie.
(3) Kadý, kto podniká v lesnom hospodárstve, je povinný vies evidenciu spotreby prípravkov na ochranu
rastlín alebo iných prípravkov s uvedením spôsobu aplikácie a predloi ju Lesníckemu výskumnému ústavu.
TRETIA ÈAS
RASTLINOLEKÁRSKE OPATRENIA
§4
Výkon rastlinolekárskej kontroly
a rastlinolekárske opatrenia
(1) Fytoinpektor vykonáva
a) rastlinolekársku kontrolu zdravotného stavu, totonosti a dokladov pri premiestòovaní, dovoze, vývoze
a tranzite rastlín, rastlinných produktov alebo iných
predmetov,
b) kontrolu pestovania, výroby, spracovania a uvádzania na trh rastlín, rastlinných produktov alebo iných
predmetov,
c) rastlinolekársku kontrolu èinnosti fyzických osôb
a právnických osôb uvedených v § 3 ods. 1 a
d) kontrolu uvádzania na trh a pouívania prípravkov
na ochranu rastlín a iných prípravkov.
(2) Kontrolný ústav na základe výsledkov rastlinolekárskej kontroly rozhodnutím môe uloi fyzickej oso6
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be alebo právnickej osobe vykona niektoré z týchto
rastlinolekárskych opatrení:
a) zakáe, obmedzí alebo urèí spôsob pestovania rastlín, ich zberu, pozberovej úpravy, uvádzania na trh,
priemyselného spracovania a iného pouitia rastlín
a rastlinných produktov,
b) zakáe alebo urèí spôsob vyuívania pozemkov,
skladov alebo prevádzok, ako aj prepravy rastlín,
rastlinných produktov a iných predmetov,
c) zakáe spracúva alebo uvádza na trh rastliny,
rastlinné produkty a iné predmety, v ktorých výskyt
kodlivých organizmov spôsobil ich zdravotnú závadnos,
d) urèí spôsob asanácie pozemku alebo objektu, ktoré
sú napadnuté kodlivými organizmami,
e) navrhne vyhlásenie karantény alebo zruenie karantény obvodnému pozemkovému úradu,
f) zakáe uvádza na trh a pouíva prípravky na
ochranu rastlín a iné prípravky, ak nie sú registrované pod¾a tohto zákona,
g) zakáe pouíva mechanizaèné prostriedky, ak nie
sú evidované pod¾a § 15 alebo ak u nich nebola vykonaná kontrola pod¾a § 16,
h) zakáe spracúva alebo uvádza na trh také rastliny,
rastlinné produkty a iné predmety, pri ktorých
ochrane sa nedodrali podmienky pouitia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
i) nariadi povinné testovanie rastlín alebo rastlinných
produktov na prítomnos kodlivých organizmov
alebo na rezistenciu proti nim,
j) nariadi preventívnu ochranu ohrozených porastov
alebo ich likvidáciu,
k) nariadi likvidáciu inváznych druhov6) na po¾nohospodárskej pôde,
l) nariadi znekodnenie prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov, ktoré sa stali odpadom pod¾a
§ 14 ods. 11,
m) nariadi testovanie pôdy, rastlín a rastlinných produktov na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov,
n) zakáe alebo obmedzí vstup na zamorené pozemky,
o) nariadi vykona iné vhodné opatrenie.
(3) Prísluný obvodný pozemkový úrad7) na návrh
kontrolného ústavu pod¾a odseku 2 písm. e) vyhlasuje
karanténu a zruuje karanténu.
(4) Ak ten, komu bola rozhodnutím uloená povinnos vykona niektoré z opatrení pod¾a odseku 2, takéto opatrenie nevykonal v urèenej lehote, môe kontrolný ústav zabezpeèi jeho vykonanie na náklady
príslunej osoby.
(5) Ak sa napriek vykonaniu opatrenia pod¾a odseku
2 na urèitom území vyskytnú v znaènom rozsahu kodlivé organizmy alebo ak je odôvodnená obava z ich rozirovania, prísluný obvodný pozemkový úrad7) na návrh kontrolného ústavu alebo prísluný obvodný lesný
úrad8) na návrh Lesníckeho výskumného ústavu naria-

) § 7 ods. 1 písm. c) zákona è. 543/2002 Z. z.
) § 5 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona è. 518/2003 Z. z.
8
) § 25 ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a tátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona è. 519/2003 Z. z.
7
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di vykonanie rastlinolekárskych opatrení proti týmto
kodlivým organizmom.

s osobitným predpisom9) poiada kontrolný ústav
o zápis do registra výrobcov a dovozcov.

(6) Náklady na úhradu nariadených rastlinolekárskych opatrení pod¾a odseku 5 uhrádza ten, kto uíva
oetrené pozemky, a to pod¾a pomeru ich výmery k celkovej výmere oetrených pozemkov.

(2) Kontrolný ústav po predloení iadosti o registráciu výrobcu a dovozcu postupuje pri zápise iadate¾a do
registra výrobcov a dovozcov v súlade s osobitným
predpisom.10)

(7) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odsekov 2 a 5
nemá odkladný úèinok.

(3) Kontrolný ústav po zápise iadate¾a do registra výrobcov a dovozcov vydá osvedèenie o registrácii výrobcov a dovozcov.

(8) Kontrolný ústav môe poveri výkonom odborných èinností v oblasti diagnostiky kodlivých organizmov akreditovanú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je odborne spôsobilá.
(9) Za odborne spôsobilú osobu pod¾a odseku 8 sa
povauje ten, kto preukáe, e má skonèené vysokokolské vzdelanie s pôdohospodárskym alebo prírodovedným zameraním a trojroènú prax v odbore diagnostiky kodlivých organizmov.
§5
Oprávnenia fytoinpektora pri výkone
rastlinolekárskej kontroly
Fytoinpektor je na úèely vykonania rastlinolekárskej kontroly oprávnený
a) vstupova
1. na pozemky a do prevádzkových priestorov, v ktorých sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné
predmety pestujú, vyrábajú, pouívajú, uvádzajú
na trh alebo sú v nich inak prítomné,
2. do prevádzkových priestorov, v ktorých sa skladujú prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky alebo sa s nimi manipuluje,
3. do dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravujú rastliny, rastlinné produkty, prípravky na
ochranu rastlín alebo iné prípravky,
b) vykonáva potrebné zisovania vrátane odoberania
vzoriek rastlín, rastlinných produktov alebo iných
predmetov vrátane pôdy a prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov v rozsahu potrebnom na
vykonanie kontroly,
c) nahliada do evidencie, dokladov a iných písomností
týkajúcich sa rastlinolekárskej kontroly, robi si
z nich výpisy a poadova vyhotovenie ich kópií,
d) poadova vysvetlenie, úplné údaje a informácie
o vetkých èinnostiach a zariadeniach pod¾a písmen
a) a b),
e) vykonáva kontrolu dokladov osvedèujúcich splnenie podmienok kontroly mechanizaèných prostriedkov pod¾a § 16.
§6
Registrácia fyzických osôb a právnických osôb
na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
a vydanie osvedèenia
(1) Kadý, kto pestuje, vyrába alebo dováa rastliny,
rastlinné produkty a iné predmety a u koho sa vyaduje
úradná rastlinolekárska kontrola, je povinný v súlade
9
10

) § 6 ods. 8 a 9 a § 10 ods. 13 nariadenia vlády è. 75/2004 Z. z.
) § 6 ods. 10 a 12 nariadenia vlády è. 75/2004 Z. z.

(4) Kontrolný ústav registráciu zruí a odníme osvedèenie o registrácii výrobcov a dovozcov
a) na iados registrovanej osoby,
b) pri výmaze z obchodného registra, pri zániku ivnostenského oprávnenia alebo skonèení po¾nohospodárskej výroby samostatne hospodáriaceho ro¾níka,
c) pri opakovanom nevykonaní nariadených rastlinolekárskych opatrení pod¾a § 4 ods. 2.
(5) Fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná
pod¾a odseku 3 (ïalej len registrovaná osoba) je povinná v prípade zruenia registrácie vráti originály
vetkých dokladov, ktoré boli vydané kontrolným ústavom v súvislosti s touto registráciou.
§7
Vývoz, dovoz a tranzit
(1) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia by pri ich vývoze alebo dovoze sprevádzané medzinárodne uznávaným úradným dokladom, ktorý
osvedèuje ich zdravotný stav a pôvod (ïalej len fytocertifikát).
(2) Fytocertifikát vydáva pri
a) vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných
predmetov do tretích krajín kontrolný ústav,
b) dovoze alebo tranzite rastlín, rastlinných produktov
alebo iných predmetov orgán rastlinolekárskej starostlivosti krajiny pôvodu.
(3) Vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo
iných predmetov je povinný
a) oznámi kontrolnému ústavu ich vývoz najmenej
48 hodín pred naloením rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a súèasne poiada
kontrolný ústav o vykonanie rastlinolekárskej kontroly,
b) poskytnú kontrolnému ústavu pri poiadaní o rastlinolekársku kontrolu v písomnej forme tieto údaje:
1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide
o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak
ide o právnickú osobu vývozcu,
2. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide
o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak
ide o právnickú osobu príjemcu,
3. miesto pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
4. deklarované dopravné prostriedky,
5. deklarované miesto vstupu,
6. rozliujúce znaky, ktorými sú poèet a opis balenia, názov tovaru a botanický názov rastlín,
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7. deklarované mnostvo,
8. podrobnosti dezinsekèného oetrenia alebo dezinfekèného oetrenia,
c) predloi kontrolnému ústavu potvrdenia o vykonaní testov a oetrení poadovaných krajinou urèenia.
(4) Rastlinolekárska kontrola pri vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích
krajín je zameraná na splnenie osobitných poiadaviek
krajiny urèenia a vetkých krajín, cez ktoré sa rastliny,
rastlinné produkty alebo iné predmety prepravujú; toto
sa nevzahuje na rastlinolekárske poiadavky èlenských tátov.
(5) Dovozca a vývozca rastlín, rastlinných produktov
alebo iných predmetov je povinný zabezpeèi ich prepravu tak, aby nedolo k napadnutiu zásielok kodlivými organizmami ani k prípadnému rozirovaniu kodlivých organizmov z týchto zásielok.
(6) Ak kontrolný ústav na základe rastlinolekárskej
kontroly zistí, e rastliny, rastlinné produkty alebo iné
predmety spåòajú osobitné poiadavky krajiny urèenia
a vetkých krajín, cez ktoré sa prepravujú, fytocertifikát vydá.
(7) Ustanovenia osobitných predpisov11) týkajúce sa
dovozu, vývozu a tranzitu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nie sú týmto zákonom dotknuté.
§8
Rastlinné pasy
(1) Kontrolný ústav vydá registrovanej osobe oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov najviac v rozsahu èinností, na ktoré sa registrovala pod¾a § 6 ods. 2,
a to na dobu neurèitú.
(2) Fyzická osoba a právnická osoba pri svojej podnikate¾skej èinnosti nesmie nadobúda rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré musia by sprevádzané rastlinným pasom, bez platného rastlinného
pasu.
§9
Chránené zóny
(1) Ak Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) zistí, e je úèelné na
základe výsledkov vyhodnocovania miery rizika zavleèenia a rozirovania kodlivých organizmov vymedzi
na území Slovenskej republiky chránenú zónu, poiada komisiu o uznanie tejto zóny.
(2) Kontrolný ústav môe prija vhodné rastlinolekárske opatrenie v súlade s týmto zákonom na úèely splnenia podmienok potrebných na zachovanie chránenej
zóny uznanej na území Slovenskej republiky.
11
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TVRTÁ ÈAS
REGISTRÁCIA PRÍPRAVKOV
NA OCHRANU RASTLÍN
A INÝCH PRÍPRAVKOV
§ 10
Registrácia prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov a ich pouitie
(1) Uvádza na trh a pouíva mono len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované kontrolným ústavom; pouíva ich mono
v rozsahu a spôsobom uvedeným v rozhodnutí o registrácii.
(2) Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín, ak je zaregistrovaný v inom èlenskom táte
alebo v táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a jeho úèinné látky
sú zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
(ïalej len vzájomné uznávanie).
(3) Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín, ak je zaregistrovaný v inom èlenskom táte
alebo v táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len súbený
prípravok), a ak má identické zloenie ako prípravok
na ochranu rastlín u zaregistrovaný v Slovenskej republike (ïalej len referenèný prípravok).
(4) Drite¾ registrácie prípravku na ochranu rastlín
alebo iného prípravku (ïalej len drite¾ registrácie)
môe poiada kontrolný ústav o rozírenie rozsahu
jeho pouitia, ak tento spåòa podmienky uvedené v § 11
ods. 7 písm. a), c) a e).
(5) Kadý, kto chce poui registrovaný prípravok na
ochranu rastlín alebo iný prípravok na plodiny alebo
proti kodlivým organizmom, ktorých zoznam zverejní
kontrolný ústav vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len vestník), môe
poiada kontrolný ústav o rozírenie rozsahu jeho pouitia.
(6) Registrácii pod¾a odseku 1 nepodliehajú úèinné
látky a prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky urèené na úèely výskumu a vývoja.
§ 11
Konanie o registrácii prípravku na ochranu rastlín
a iného prípravku
(1) iadate¾ o registráciu prípravku na ochranu rastlín
alebo iného prípravku poiada o vyjadrenie kontrolný
ústav o úplnosti dokumentaèného súboru údajov
o úèinnej látke prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a o prípravku na ochranu rastlín alebo
inom prípravku (ïalej len dokumentaèný súbor údajov). Dokumentaèný súbor údajov sa predkladá v tátnom jazyku,12) èeskom jazyku alebo v anglickom jazyku.

) Napríklad zákon è. 151/2002 Z. z. o pouívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona
è. 587/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z., Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými
druhmi vo¾ne ijúcich ivoèíchov a rastlín (oznámenie è. 572/1992 Zb.).
12
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
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(2) Kontrolný ústav posúdi úplnos dokumentaèného
súboru údajov do iestich mesiacov od jeho doruèenia.
Ak nie je úplný, kontrolný ústav vyzve iadate¾a o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, aby ho v lehote ním urèenej doplnil alebo odstránil nedostatky.
(3) Ak v urèenej lehote iadate¾ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku dokumentaèný súbor údajov nedoplnil, iados sa zamietne.
(4) iadate¾ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku predkladá kontrolnému ústavu odborné posudky vypracované odbornými pracoviskami a po kladnom posúdení dokumentaèného
súboru údajov.
(5) Ak iadate¾ nie je vlastníkom dokumentaèného
súboru pod¾a odseku 1, je povinný k iadosti priloi aj
súhlas vlastníka dokumentaèného súboru na jeho vyuitie s úradne osvedèeným podpisom a úradným
prekladom13) súhlasu do tátneho jazyka.
(6) iados o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku predkladá kontrolnému ústavu iadate¾ pod¾a odseku 1 zodpovedný za prvé uvedenie takéhoto prípravku na trh v Slovenskej republike
po obdraní vyjadrenia pod¾a odsekov 1 a 2. iadate¾
o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného
prípravku musí ma miesto trvalého pobytu alebo sídlo
v èlenskom táte alebo v táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(7) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii
prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku do
iestich mesiacov od doruèenia iadosti a vetkých posudkov vypracovaných odbornými pracoviskami pod¾a
odsekov 4 a 5, ak
a) je vzh¾adom na súèasné vedecké a technické poznatky vyhodnotením dokumentaèného súboru
údajov preukázané, e takýto prípravok na ochranu
rastlín alebo iný prípravok pouitý za obvyklých
podmienok
1. je dostatoène úèinný,
2. nemá iadny neprijate¾ný úèinok na rastliny a ani
na rastlinné produkty,
3. nespôsobuje zbytoèné utrpenie a boles stavovcom, ktoré sa musia regulova,
4. nemá kodlivý úèinok na zdravie ¾udí, zvierat
a ani na podzemnú vodu,
5. nemá iadny neprijate¾ný vplyv na ivotné prostredie, berúc do úvahy hlavne
5.1 jeho osud a distribúciu v ivotnom prostredí,
najmä zneèistenie vody vrátane pitnej vody
a podzemnej vody,
5.2 jeho vplyv na necielené druhy,
b) charakter a mnostvo jeho úèinných látok a prípadne akýchko¾vek toxikologicky alebo ekotoxikologicky významných neèistôt a koformulantov sa dá stanovi príslunými metódami alebo ak takéto metódy
neexistujú, tak metódami odsúhlasenými kontrolným ústavom a odbornými pracoviskami,
c) jeho toxikologicky alebo ekotoxikologicky významné
13
14
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rezíduá vznikajúce pri registrovanom pouívaní prípravku na ochranu rastlín sa dajú stanovi
vhodnými bene pouívanými metódami,
d) jeho fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti boli
stanovené a povaujú sa za prijate¾né na úèely prísluného pouívania a skladovania prípravku,
e) maximálne limity rezíduí v po¾nohospodárskych
produktoch boli predbene schválené a oznámené
komisii.
(8) Rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku sa vydá na obdobie najviac desiatich rokov.
(9) Rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku obsahuje
a) obchodný názov prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku alebo jeho ochrannú známku,14)
b) názov úèinnej látky a jej mnostvo v prípravku na
ochranu rastlín alebo v inom prípravku,
c) registraèné èíslo pridelené kontrolným ústavom,
d) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu drite¾a
registrácie, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, sídlo a identifikaèné èíslo drite¾a registrácie,
ak ide o právnickú osobu,
e) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu výrobcu
prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo, obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo výrobcu prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak ide o právnickú osobu,
f) typ prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
g) typ a objem obalu,
h) dobu platnosti registrácie,
i) etiketu pod¾a § 19 ods. 2.
(10) Drite¾ registrácie alebo ten, kto poiadal o rozírenie rozsahu pouitia prípravku na ochranu rastlín
alebo iného prípravku pod¾a § 10 ods. 5, je povinný bezodkladne oznámi kontrolnému ústavu kadú zmenu
súvisiacu s údajmi a informáciami uvedenými v dokumentaènom súbore údajov predloenom pod¾a odseku
1, ako aj vetky nové informácie o moných nebezpeèných úèinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, alebo rezíduí úèinnej látky na zdravie
¾udí, zvierat, rastlín, na podzemnú vodu, alebo ich nepriaznivé úèinky na ivotné prostredie.
(11) Zmeny uvedené v odseku 10 posudzujú kontrolný
ústav a odborné pracoviská. Na základe posúdenia
týchto zmien kontrolný ústav vyzve drite¾a registrácie
alebo toho, kto poiadal o rozírenie rozsahu pouitia
prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku
pod¾a § 10 ods. 5, aby v lehote ním urèenej predloili
ïalie informácie a údaje.
(12) Kontrolný ústav a odborné pracoviská môu prehodnoti poèas doby platnosti registrácie existujúce registrácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, ak je podozrenie, e tento u nespåòa
poiadavky uvedené v odseku 7, alebo ak úèinná látka,
ktorú obsahuje prípravok na ochranu rastlín, bola zara-

) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon è. 55/1997 Zb. o ochranných známkach v znení neskorích predpisov.

Strana 1676

Zbierka zákonov è. 193/2005

dená do zoznamu povolených úèinných látok. Drite¾
registrácie je povinný predloi kontrolnému ústavu
a odborným pracoviskám vetky informácie, údaje
a dokumentaèné súbory údajov potrebné na prehodnotenie registrácie.
(13) Údaje, ktoré iadate¾ o registráciu prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo drite¾ registrácie oznaèil ako predmet obchodného tajomstva,
sú chránené pod¾a osobitného predpisu.15)
(14) iadate¾ o registráciu prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku alebo drite¾ registrácie je
povinný kontrolnému ústavu predloi aj tie údaje
a podklady, ktoré oznaèili pod¾a odseku 13 za obchodné tajomstvo.
(15) Kontrolný ústav na poiadanie poskytne príslunému registraènému úradu iného èlenského tátu
a komisii vetky údaje predloené iadate¾om alebo drite¾om registrácie vrátane údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom.
(16) Ustanovenia odsekov 1 a 12 a 15 sa na konanie
o registrácii v rámci vzájomného uznávania pod¾a § 10
ods. 2 vzahujú primerane.
§ 12
Predåenie doby platnosti registrácie prípravkov
na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1) Kontrolný ústav môe predåi dobu platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku na základe iadosti drite¾a registrácie podanej
najneskôr es mesiacov pred skonèením doby platnosti registrácie.
(2) Dobu platnosti registrácie mono predåi aj opakovane.
§ 13
Preba¾ovanie prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov
(1) Preba¾ova registrovaný prípravok na ochranu
rastlín alebo iný prípravok do iného obalu, ako bol rozhodnutím schválený, a uvádza na trh v Slovenskej republike mono len na základe rozhodnutia kontrolného
ústavu.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzahuje aj na malospotrebite¾ské balenia prípravkov na ochranu rastlín alebo
iných prípravkov.
(3) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 vydá kontrolný ústav
na základe iadosti fyzickej osoby-podnikate¾a alebo
právnickej osoby. Súèasou iadosti sú posudky odborných pracovísk a návrh etikety vypracovanej v súlade
s posudkami odborných pracovísk.
(4) Na etikete prebaleného prípravku na ochranu
rastlín a iného prípravku musí by uvedený aj jeho dátum výroby a dátum prebalenia.
(5) Kontrolný ústav zruí rozhodnutie o preba¾ovaní
15
16
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prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
ak sa uvádza na trh
a) v neschválených obaloch,
b) s neschválenou etiketou.
§ 14
Zruenie a zmena registrácie prípravkov
na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1) Kontrolný ústav pred uplynutím doby platnosti
registrácie zruí rozhodnutie o registrácii prípravku na
ochranu rastlín, ak
a) o to poiada drite¾ registrácie,
b) sa kontrolou zistí, e vlastnosti prípravku na ochranu rastlín alebo jeho úèinnej látky nie sú zhodné
s vlastnosami uvedenými v dokumentaènom súbore údajov,
c) prípravok na ochranu rastlín obsahuje vybrané chemické látky, ktorých uvedenie na trh a pouívanie je
obmedzené alebo zakázané pod¾a osobitného predpisu,16)
d) úèinná látka prípravku na ochranu rastlín bola zaradená do zoznamu povolených úèinných látok
a kontrolný ústav alebo odborné pracovisko v procese posudzovania existujúcej registrácie zistili, e
úèinná látka, ktorá sa nachádza v registrovaných
prípravkoch na ochranu rastlín, nespåòa poiadavky vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej
únie a Európskych spoloèenstiev,
e) posúdením existujúcej registrácie pod¾a právne záväzných aktov Európskej únie a Európskych spoloèenstiev sa zistí, e prípravok na ochranu rastlín len
s obsahom úèinnej látky zaradenej do zoznamu povolených úèinných látok nespåòa poiadavky vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie
a Európskych spoloèenstiev,
f) prípravok na ochranu rastlín obsahuje úèinnú látku
nachádzajúcu sa v zozname vybraných nebezpeèných chemických látok a vybraných nebezpeèných
chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je
obmedzené pre ich úèinky na ivot a zdravie ¾udí
a na ivotné prostredie, alebo v zozname vybraných
nebezpeèných chemických látok a vybraných nebezpeèných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbeného súhlasu po predchádzajúcom
ohlásení pod¾a osobitného predpisu,16)
g) drite¾ registrácie nepredloil na iados kontrolného ústavu ïalie informácie a údaje pod¾a § 11 ods.
11 a 12,
h) sa zistí, e boli predloené nepravdivé údaje týkajúce
sa skutoèností, na základe ktorých bol prípravok na
ochranu rastlín zaregistrovaný,
i) prísluný registraèný úrad iného èlenského tátu
zruí registráciu prípravku na ochranu rastlín, na
základe ktorej kontrolný ústav povolil vzájomné
uznávanie pod¾a § 10 ods. 2 alebo dovoz súbeného
prípravku pod¾a § 10 ods. 3,
j) rozhodnutie o registrácii súbeného prípravku stratilo platnos v táte, z ktorého sa súbený prípravok
dováa na územie Slovenskej republiky,

) § 17 a 20 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov.
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k) bola zruená registrácia referenèného prípravku
alebo ak rozhodnutie o registrácii referenèného prípravku stratilo platnos,
l) v priebehu trvania platnosti registrácie prípravku na
ochranu rastlín vyjdú najavo nové skutoènosti podloené najnovími vedecko-technickými poznatkami, výskumnými túdiami a monitorovacími èinnosami, ktoré preukáu zvýenie rizika vyplývajúce
z jeho pouívania pre ivot a zdravie ¾udí a zvierat
alebo pre ivotné prostredie,
m) prísluné rozhodnutie komisie potvrdilo neúplnos
dokumentaèného súboru údajov o novej úèinnej látke alebo prípravku na ochranu rastlín, ktorý ju obsahuje,
n) prísluné rozhodnutie komisie potvrdilo neprípustné riziko pre ivot a zdravie ¾udí alebo zvierat alebo
ivotné prostredie vyplývajúce z pouívania prípravku na ochranu rastlín obsahujúceho novú úèinnú
látku,
o) drite¾ registrácie uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín s etiketou neschválenou kontrolným
ústavom.
(2) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a c), f) a h), l) a o)
sa vzahujú aj na zruenie registrácie iných prípravkov.
(3) Kontrolný ústav zruí registráciu súbeného prípravku, ak dôjde k zmenám týkajúcim sa zloenia súbeného prípravku alebo referenèného prípravku na
ochranu rastlín, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie
¾udí, zvierat alebo na ivotné prostredie.
(4) V rozhodnutí o zruení registrácie môe kontrolný
ústav urèi dobu odkladu na znekodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a pouívanie existujúcich zásob
prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
v súlade s dôvodmi zruenia registrácie pod¾a odsekov
1 a 3.
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znekodnenie najneskôr v termíne pod¾a odsekov 4
a 5.
(8) Kontrolný ústav vykoná zmenu v registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku
a podmienky pouívania prípravku na ochranu rastlín
alebo iného prípravku, ak
a) o to poiada drite¾ registrácie,
b) hladina rezíduí pri pouívaní prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku je vyia ako hladina
rezíduí ustanovená osobitným predpisom17) alebo
príslunými právne záväznými aktmi Európskej
únie a Európskeho spoloèenstva,
c) to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie
a Európskeho spoloèenstva.
(9) Náklady, ktoré vzniknú vrátením prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku pod¾a odseku 7,
je povinný uhradi drite¾ registrácie, dovozca prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo ním
poverená osoba.
(10) Ten, kto nesplní povinnos uvedenú v odseku 7
písm. a), je povinný vykona znekodnenie prípravku
na ochranu rastlín alebo iného prípravku na vlastné
náklady najneskôr v termíne pod¾a odsekov 4 a 5.
(11) Prípravok na ochranu rastlín a iný prípravok sa
stáva odpadom18) a nesmie sa pouíva a uvádza na
trh, ak
a) nie je moné ho identifikova,
b) sa nachádza v pokodenom obale, prièom dolo
k zmene jeho fyzikálno-chemických vlastností,
c) uplynula doba jeho pouite¾nosti,
d) uplynula doba odkladu pod¾a odsekov 4 a 5.
§ 15
Evidencia mechanizaèných prostriedkov

(5) Po uplynutí doby platnosti registrácie prípravku
na ochranu rastlín alebo iného prípravku je doba odkladu na znekodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh
a pouívanie existujúcich zásob najviac jeden rok.

(1) Pouíva pri podnikate¾skej èinnosti mono len
také mechanizaèné prostriedky, ktoré boli zapísané do
zoznamu evidovaných typov mechanizaèných prostriedkov pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov (ïalej len zoznam mechanizaèných
prostriedkov).

(6) Po zruení registrácie v prípadoch pod¾a odseku 1
písm. b) a h) sa zakazuje pouíva prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky a uvádza ich na trh.

(2) Zoznam mechanizaèných prostriedkov vedie
Technický a skúobný ústav pôdohospodársky
SKTC-106 Rovinka (ïalej len technický ústav).

(7) Po zruení registrácie pod¾a odsekov 1 a 3 alebo
po uplynutí doby platnosti registrácie je povinný
a) kadý vráti prípravok na ochranu rastlín alebo iný
prípravok pod¾a príslunosti buï drite¾ovi registrácie, dovozcovi prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku, alebo nimi poverenej osobe najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby odkladu pod¾a
odsekov 4 a 5,
b) drite¾ registrácie, dovozca prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku alebo ním poverená
osoba takýto prípravok na ochranu rastlín alebo iný
prípravok bezodkladne prevzia a zabezpeèi jeho

(3) iados o zapísanie mechanizaèného prostriedku
do zoznamu mechanizaèných prostriedkov predkladá
ten, kto mechanizaèný prostriedok uvádza na trh.

17

(4) iadate¾ je povinný spolu so iadosou o zápis mechanizaèného prostriedku do zoznamu mechanizaèných prostriedkov predloi aj dokumenty, ktoré
osvedèujú, e mechanizaèný prostriedok spåòa technické a fytosanitárne poiadavky. Podmienkou zápisu
do zoznamu mechanizaèných prostriedkov je aj predloenie vyhlásenia o zhode vlastností mechanizaèného
prostriedku s technickými poiadavkami na jeho bezpeènos pod¾a osobitného predpisu,19) alebo tej èasti

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19
) Napríklad zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
18
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technickej dokumentácie, z ktorej je táto skutoènos
zrejmá.
(5) Ak iadate¾ nepredloí dokumenty pod¾a odseku
4, technický ústav ho vyzve, aby ich predloil v lehote
30 dní. Ak iadate¾ v stanovenej lehote nepredloí potrebné dokumenty, technický ústav nezapíe mechanizaèný prostriedok do zoznamu mechanizaèných prostriedkov.
(6) Technický ústav zapíe mechanizaèný prostriedok do zoznamu mechanizaèných prostriedkov v lehote
60 dní a vydá iadate¾ovi potvrdenie o evidencii mechanizaèného prostriedku.
(7) Technický ústav zapíe do zoznamu mechanizaèných prostriedkov tie mechanizaèný prostriedok, ktorý
bol vyrobený a uvedený na trh v inom èlenskom táte.
(8) Zápisu do zoznamu mechanizaèných prostriedkov pod¾a odseku 1 nepodliehajú mechanizaèné prostriedky urèené na vedecké, výskumné a výstavné úèely.
(9) Ministerstvo zverejòuje na návrh technického
ústavu zoznam mechanizaèných prostriedkov najmenej
raz roène vo vestníku ministerstva.
§ 16
Kontrola mechanizaèných prostriedkov
(1) Mechanizaèný prostriedok pouívaný pri podnikate¾skej èinnosti musí by podrobený kontrole v lehote zodpovedajúcej jeho záai pri pouití, najmenej
vak raz za dva roky alebo bezodkladne pri pokodení,
oprave alebo takej úprave jeho aplikaènej èasti, ktorá
ovplyvòuje spôsobilos jeho pouívania ako mechanizaèného prostriedku.
(2) Kontrolu pod¾a odseku 1 vykonáva technický ústav.
(3) Technický ústav môe poveri výkonom kontroly
pod¾a odseku 1 aj inú fyzickú osobu alebo právnickú
osobu, ktorá má potrebné technické vybavenie a vykonáva kontrolu prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby.
(4) Za odborne spôsobilú osobu pod¾a odseku 3 sa
povauje ten, kto preukáe, e
a) má skonèené úplné stredné odborné vzdelanie, ak
ide o vedúceho pracovníka,
b) je vyuèený v odbore opravár po¾nohospodárskych
strojov alebo v obdobnom veobecnom strojárskom
odbore s odbornou praxou minimálne tri roky, ak
ide o pracovníka vykonávajúceho kontrolu mechanizaèného prostriedku.
(5) Ak technický ústav alebo ním poverená osoba
pod¾a odseku 3 na základe výsledkov kontroly zistí, e
mechanizaèný prostriedok je spôsobilý na správnu
aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných
prípravkov, vydá drite¾ovi mechanizaèného prostriedku osvedèenie o kontrole a kontrolnú nálepku.
(6) Kontrolám nepodliehajú mechanizaèné prostriedky pouívané na ochranu rastlín a rastlinných produk20
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tov urèených na osobnú spotrebu a mechanizaèné
prostriedky uvedené v § 15 ods. 8.
§ 17
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov
(1) Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov obsahuje najmä tieto údaje:
a) obchodný názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku,
b) meno a priezvisko alebo obchodné meno drite¾a registrácie,
c) meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu
prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
d) typ formulácie,
e) názov a mnostvo kadej úèinnej látky,
f) registraèné èíslo,
g) dobu platnosti registrácie,
h) rozsah ich pouitia,
i) údaje potrebné na rozlíenie vlastnosti prípravku.
(2) Kontrolný ústav zverejòuje zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
najmenej raz roène vo vestníku ministerstva.
PIATA ÈAS
UVÁDZANIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
A INÝCH PRÍPRAVKOV NA TRH
§ 18
Veobecné podmienky uvádzania na trh
(1) Prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky
môu uvádza na trh dritelia registrácie. Iné fyzické
osoby alebo právnické osoby môu tieto prípravky uvádza na trh, ak predtým poiadali kontrolný ústav o zápis do evidencie.
(2) Evidenciu fyzických osôb a právnických osôb pod¾a odseku 1 vedie kontrolný ústav.
(3) Kadá fyzická osoba, ktorá predáva prípravok na
ochranu rastlín alebo iný prípravok spotrebite¾ovi,
musí by drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti
vydaného kontrolným ústavom.
(4) Za odborne spôsobilú osobu pod¾a odseku 3 sa
povauje ten, kto
a) má skonèené vysokokolské vzdelanie s pôdohospodárskym, chemickým alebo prírodovedeckým zameraním, alebo
b) má ukonèené stredokolské vzdelanie prísluného
smeru
a spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu.20)
(5) Kadý, kto predáva prípravok na ochranu rastlín
alebo iný prípravok, musí spotrebite¾ovi pri predaji poskytnú poradenstvo.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§ 19
Poiadavky na obal a etiketu prípravkov
na ochranu rastlín a iných prípravkov
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pravkov, ktoré nie sú v Slovenskej republike registrované, je zakázaná.
IESTA ÈAS

(1) Prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky sa
musia bali, klasifikova a oznaèova pod¾a osobitného
predpisu.21)

ORGÁNY RASTLINOLEKÁRSKEJ
STAROSTLIVOSTI

(2) Prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky uvádzané na trh musia by oznaèené etiketou schválenou
kontrolným ústavom tak, aby bola èitate¾ná a nezmazate¾ná.

§ 23

§ 20
Zákaz uvádzania prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov na trh
(1) Zakazuje sa uvádza prípravky na ochranu rastlín
a iné prípravky na trh
a) v automate, na trhovisku a trhovom mieste22)
a samoobslunou formou predaja,
b) v maloobchodnom balení, ak sú klasifikované pod¾a
osobitného predpisu16) ako ve¾mi jedovaté.
(2) Zakazuje sa uvádza na trh a pouíva osivo a drevo
oetrené prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim
úèinnú látku alebo kombináciu úèinných látok, ktorú
neobsahuje iadny registrovaný prípravok na ochranu
rastlín pod¾a § 10 alebo v inom èlenskom táte.
§ 21
Evidencia prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov a nahlasovanie údajov
Drite¾ registrácie alebo ten, kto dováa na územie
Slovenskej republiky alebo vyrába na území Slovenskej
republiky prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok, je povinný
a) vies najmenej poèas troch rokov evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na území Slovenskej republiky pod¾a druhu
a mnostva, ako aj evidenciu odberate¾ov prípravkov
na ochranu rastlín a iných prípravkov s uvedením
druhov a mnostiev odobratých prípravkov na
ochranu rastlín a iných prípravkov,
b) nahlási kontrolnému ústavu najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku druh a mnostvo prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov uvedených na trh na území Slovenskej republiky
a vyvezených z územia Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok,
c) písomne oznámi odberate¾om prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na základe evidencie
ich odberu ukonèenie registrácie prípravku.
§ 22
Reklama
Reklama prípravkov na ochranu rastlín a iných prí21

Orgány rastlinolekárskej starostlivosti
Orgánmi tátnej správy na úseku rastlinolekárskej
starostlivosti sú:
a) ministerstvo,
b) kontrolný ústav,
c) Lesnícky výskumný ústav,
d) technický ústav.
§ 24
Ministerstvo
Ministerstvo
a) riadi výkon tátnej správy v oblasti rastlinolekárskej
starostlivosti,
b) urèuje hlavné úlohy rastlinolekárskej starostlivosti
v oblasti vedy a výskumu,
c) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
d) zabezpeèuje pravidelné odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
e) zriaïuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky, Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky a Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky odbornú komisiu pre
prípravky na ochranu rastlín a mechanizaèné prostriedky na ochranu rastlín.
§ 25
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
a) poskytuje údaje, informácie a správy komisii, medzinárodným organizáciám, prísluným zodpovedným úradným orgánom èlenských tátov a tretích
krajín,
b) vydáva rozhodnutia o registrácii, zmene a zruení
registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov,
c) vydáva rozhodnutia o preba¾ovaní prípravkov na
ochranu rastlín a iných prípravkov vrátane malospotrebite¾ských balení,
d) rozhoduje o rozírení rozsahu pouitia prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku pod¾a § 10
ods. 5,
e) kontroluje úplnos dokumentaèného súboru údajov,

) § 24, § 25 ods. 3 a 7 a 9 a § 26 ods. 1 a 9 a 12 zákona è. 163/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
22
) Zákon è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
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f) vedie zoznam registrovaných prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov,
g) vedie register výrobcov a dovozcov a vydáva osvedèenie o registrácii výrobcov a dovozcov,
h) vydáva fytocertifikáty, rastlinné pasy a náhradné
rastlinné pasy a ude¾uje oprávnenie na vydávanie
rastlinných pasov,
i) zisuje a vedie evidenciu výskytu kodlivých organizmov a kodlivých èinite¾ov vrátane inváznych
druhov,6)
j) vykonáva signalizáciu oetrenia proti kodlivým organizmom,
k) zabezpeèuje diagnostiku kodlivých organizmov
a kodlivých èinite¾ov a zisuje príèiny pokodenia
rastlín alebo rastlinných produktov kodlivými organizmami alebo kodlivými èinite¾mi,
l) vyhlasuje opatrenia na predchádzanie výskytu
a rozirovania kodlivých organizmov,
m) vyhodnocuje mieru rizika kodlivých organizmov,
n) vykonáva prieskum a monitoring vybraných kodlivých organizmov,
o) vykonáva kontrolu vlastnosti a pouívania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vrátane
ich neiaducich úèinkov,
p) vykonáva rozbory rastlín, rastlinných produktov,
pôd, prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a na základe výsledkov rozborov vydáva záväzné
posudky alebo osvedèenia,
q) vykonáva overovanie a skúanie prípravkov na
ochranu rastlín a iných prípravkov,
r) zabezpeèuje výkon rastlinolekárskej kontroly pod¾a
§ 9 ods. 2,
s) prijíma iadosti na zaradenie úèinnej látky do zoznamu povolených úèinných látok a zabezpeèuje proces
hodnotenia úèinných látok,
t) vypracúva tatistické preh¾ady spotreby prípravkov
na ochranu rastlín a iných prípravkov,
u) ukladá pokuty,
v) plní ïalie úlohy ustanovené týmto zákonom.
§ 26
Lesnícky výskumný ústav
Lesnícky výskumný ústav
a) vykonáva prognózu a signalizáciu oetrenia proti
kodlivým organizmom a overuje metódy prognózy
a signalizácie,
b) zisuje výskyt a vedie evidenciu kodlivých organizmov v lesoch,
c) overuje a skúa prípravky na ochranu rastlín a iné
prípravky, ktoré sú urèené na pouitie v lese,
d) navrhuje prísluným obvodným lesným úradom nariadenie vykonania rastlinolekárskych opatrení
pod¾a § 4 ods. 5.
23
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§ 27
Technický ústav
Technický ústav zabezpeèuje kontrolu mechanizaèných prostriedkov pod¾a § 16.
SIEDMA ÈAS
POKUTY
§ 28
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) spôsobil zavleèenie alebo premnoenie kodlivého
organizmu,
b) doviezol, uviedol na trh alebo pouil neregistrovaný
prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok,
c) maril výkon rastlinolekárskej kontroly tým, e fytoinpektorovi bránil vo výkone oprávnenia pod¾a § 5
písm. a), b) a d),
d) nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené
kontrolným ústavom.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu do 10 000 Sk.
(3) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva kontrolný
ústav.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch,23) ak tento zákon
neustanovuje inak.
§ 29
Iné správne delikty
(1) Kontrolný ústav uloí pokutu od 10 000 Sk do
100 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a) nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené
pod¾a § 4 ods. 2 písm. h) a n) alebo poruil ustanovenia osobitného predpisu,24)
b) neoznámil kontrolnému ústavu výskyt, rozirovanie, podozrenie, príznaky alebo pokodenia pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. b),
c) poruil povinnosti pod¾a § 6 ods. 5,
d) neviedol evidenciu spotreby prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov alebo sa v tejto evidencii
zistili nepravdivé, neúplné údaje a informácie, alebo
nepredloil túto evidenciu kontrolnému ústavu pod¾a § 3 ods. 2,
e) uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo
iný prípravok napriek tomu, e nezabezpeèil vetkým zamestnancom získanie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a § 18 ods. 3,
f) neviedol evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov pod¾a § 21 písm. a)
alebo sa v tejto evidencii zistili nepravdivé, neúplné
údaje a informácie, alebo si nesplnil povinnos pod¾a
§ 21 písm. b).

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
) § 6 ods. 8, 9 a 14 a § 10 ods. 13 nariadenia vlády è. 75/2004 Z. z.
25
) § 6 ods. 16 a § 10 ods. 20 nariadenia vlády è. 75/2004 Z. z.
24
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(2) Kontrolný ústav uloí pokutu od 100 000 Sk do
500 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a) nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené
pod¾a § 4 ods. 2 písm. a) a f) alebo odseku 5 alebo
poruil ustanovenia osobitného predpisu,25)
b) maril výkon rastlinolekárskej kontroly tým, e fytoinpektorovi bránil vo výkone oprávnenia pod¾a § 5,
c) v dôsledku nesprávneho zabezpeèenia poèas prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných
predmetov spôsobil preukázate¾né rozirovanie
kodlivého organizmu,
d) nadobudol rastliny, rastlinné produkty alebo iné
predmety v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2,
e) uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo
iný prípravok vrátane malospotrebite¾ského balenia
v automate, na trhovisku, trhovom mieste alebo
samoobslunou formou predaja,
f) si objednal reklamu prípravku na ochranu rastlín
alebo iného prípravku, ktorý nie je registrovaný,
g) pouíval mechanizaèné prostriedky, ktoré neboli
evidované pod¾a § 15 alebo ktoré nemajú platné
osvedèenie o kontrole pod¾a § 16.
(3) Kontrolný ústav uloí pokutu od 500 000 Sk do
1 000 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a) vyrobil alebo prebalil a uvádzal na trh prípravok na
ochranu rastlín alebo iný prípravok v obale neschválenom kontrolným ústavom,
b) uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo
iný prípravok, ktorý nespåòa náleitosti uvedené
v dokumentaènom súbore údajov,
c) uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo
iný prípravok, prièom nie je drite¾om registrácie
a nepoiadal kontrolný ústav o zápis do evidencie
pod¾a § 18 ods. 1,
d) uvádzal na trh alebo pouíval osivo a drevo oetrené
prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim úèinnú
látku alebo kombináciu úèinných látok, ktorú neobsahuje iadny registrovaný prípravok na ochranu
rastlín pod¾a § 10,
e) pestuje, vyrába alebo dováa rastliny, rastlinné produkty a iné predmety bez poiadania kontrolného
ústavu o zapísanie do registra výrobcov a dovozcov
pod¾a § 6 ods. 1.
(4) Kontrolný ústav uloí pokutu od 1 000 000 Sk do
2 000 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a) uvádzal na trh alebo pouíval prípravky na ochranu
rastlín alebo iné prípravky, ktoré nie sú registrované,
b) uvádzal na trh prípravky na ochranu rastlín alebo
iné prípravky bez rozhodnutia kontrolného ústavu
pod¾a § 13 ods. 3,
c) uvádzal na trh v malospotrebite¾skom balení prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky klasifikované pod¾a osobitného predpisu16) ako ve¾mi jedovaté,
d) predloil nepravdivé údaje alebo informácie týkajúce sa skutoèností, na základe ktorých bolo vydané
rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
e) bezodkladne neoznámil kontrolnému ústavu akúko¾vek zmenu súvisiacu s údajmi a informáciami
uvedenými v dokumentaènom súbore údajov a vet-

f)
g)

h)
i)

j)
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ky nové informácie o moných nebezpeèných
úèinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného
prípravku, alebo rezíduí úèinnej látky pod¾a § 11 ods.
10,
oznaèil prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok etiketou neschválenou kontrolným ústavom,
pouíval prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na rastliny, rastlinné produkty alebo spôsobom, ktoré neboli uvedené na etikete schválenej
kontrolným ústavom,
neprevzal a neznekodnil prípravok na ochranu
rastlín alebo iný prípravok po zruení registrácie
alebo po uplynutí doby platnosti registrácie,
nevrátil pod¾a § 14 ods. 7 písm. a) alebo neznekodnil pod¾a § 14 ods. 10 prípravok na ochranu rastlín
alebo iný prípravok po zruení registrácie alebo po
uplynutí doby platnosti registrácie,
pouil prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na úèely výskumu a vývoja bez súhlasu ministerstva.
§ 30
Ukladanie pokút

(1) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa kontrolný ústav dozvedel o poruení povinnosti,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závanos protiprávneho konania a mieru ohrozenia zdravia
a ivota ¾udí a zvierat, ivotného prostredia a zdravotného stavu rastlín, èas trvania protiprávneho konania
a následky protiprávneho konania.
(3) Kontrolný ústav môe v rozhodnutí o uloení pokuty uloi povinnos tomu, kto koná v rozpore s týmto
zákonom, aby v urèenej lehote vykonal opatrenia na
nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré
bola pokuta uloená. Ak sa v urèenej lehote opatrenia
nevykonajú, kontrolný ústav môe uloi ïaliu pokutu a do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(4) Ak ten, komu bola uloená pokuta, poruí do jedného roka odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty opakovane povinnos, za ktorú mu bola uloená pokuta, uloí sa mu pokuta a do dvojnásobku
hornej hranice pokuty.
(5) Uloená pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení,
ak v òom nie je urèená iná lehota splatnosti.
(6) Výnos z pokút uloených pod¾a tohto zákona je
príjmom tátneho rozpoètu.
§ 31
Úhrada nákladov
(1) iadate¾, drite¾ registrácie alebo drite¾ mechanizaèného prostriedku uhrádza náklady na
a) kontrolu úplnosti a posudzovanie dokumentaèného
súboru údajov, odskúanie a registráciu prípravkov
na ochranu rastlín a iných prípravkov,
b) vykonanie rastlinolekárskej kontroly vrátane labo-
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d)

e)
f)
g)
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ratórnych testov a vydanie fytocertifikátu alebo rastlinného pasu,
odber a rozbor vzoriek prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, pri ktorých nebola preukázaná zhoda vlastností kontrolovanej vzorky s vlastnosami uvedenými v dokumentaènom súbore údajov
predloenom na registráciu,
odber a rozbor vzoriek rastlín, rastlinných produktov a pôd na urèenie rezíduí prípravkov na ochranu
rastlín alebo iných prípravkov, pri ktorých hladina
rezíduí presiahla povolený limit,
registráciu výrobcov a dovozcov pod¾a § 6 ods. 2 vrátane kontroly dokumentácie,
vypracovanie posudkov odbornými pracoviskami,
kontrolu pod¾a § 16.

(2) Výku úhrady pod¾a odseku 1 písm. a) a e) urèí
kontrolný ústav pod¾a preukázaných oprávnených nákladov.
(3) Výku úhrady pod¾a odseku 1 písm. f) urèí odborné pracovisko pod¾a preukázaných oprávnených nákladov.
(4) Výku úhrady pod¾a odseku 1 písm. g) urèí technický ústav pod¾a preukázaných oprávnených nákladov.
§ 32
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h) iadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín
a iného prípravku a o dokumentaènom súbore údajov (§ 11 ods. 1, 4 a 5),
i) rozírení rozsahu pouitia prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov,
j) predåení doby platnosti registrácie prípravkov na
ochranu rastlín a iných prípravkov,
k) preba¾ovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov,
l) pouívaní iných prípravkov na úèely výskumu a vývoja,
m) vykonávaní kontroly prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov,
n) iných prípravkoch a údajoch, ktoré mono zverejni,
o) etikete iných prípravkov,
p) dovoze súbeného prípravku,
q) zozname povolených úèinných látok,
r) vedení evidencie prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov pod¾a § 21,
s) evidencii mechanizaèných prostriedkov,
t) kontrolách mechanizaèných prostriedkov, overovaní vykonania kontrol mechanizaèných prostriedkov,
vydávaní osvedèenia o kontrole a o potrebnom technickom vybavení a odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich kontroly na základe poverenia technickým ústavom.
§ 34

Výnimky pri mimoriadnych situáciách
Ministerstvo môe povoli uvedenie na trh prípravkov
na ochranu rastlín, ktoré nespåòajú podmienky tohto
zákona, na úèel ich obmedzeného a kontrolovaného pouívania najviac na dobu 120 dní v prípade, ak hrozí
nebezpeèenstvo rozirovania kodlivých organizmov,
ktoré nemono zvládnu iným spôsobom.
ÔSMA ÈAS
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

Konanie
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,26) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje na posudzovanie úplnosti dokumentaèného súboru údajov pod¾a § 11 ods. 1, na evidenciu mechanizaèných prostriedkov pod¾a § 15 a kontroly pod¾a § 16.
§ 35

§ 33

Preberanie

Splnomocòovacie ustanovenia
Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o
a) vykonávaní rastlinolekárskej kontroly a zozname
miest vstupu,
b) zásielkach rastlín, rastlinných produktov alebo
iných predmetov, ktoré nemusia by sprevádzané
rastlinným pasom alebo fytocertifikátom,
c) vedení evidencie a uchovávaní rastlinných pasov,
d) vyhlasovaní chránenej zóny a ochrannej zóny,
e) prieskume výskytu kodlivých organizmov a vedení
evidencie výskytu kodlivých organizmov,
f) vedení evidencie spotreby prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov pod¾a
§ 3 ods. 2,
g) registrácii prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov a o postupe kontrolného ústavu pod¾a
§ 11 ods. 11 a 12,
26

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 36
Prechodné ustanovenia
a spoloèné ustanovenia
(1) Rozhodnutia o registrácii prípravkov na ochranu
rastlín registrované pod¾a doterajích predpisov sú
platné do doby v nich uvedenej. Toto neplatí, ak v tejto
dobe prísluný orgán Európskeho spoloèenstva rozhodne o nezaradení úèinnej látky obsiahnutej v prípravku na ochranu rastlín do zoznamu povolených
úèinných látok alebo urèí osobitné podmienky na ich
pouitie. Kontrolný ústav uvedie doterajiu registráciu
do súladu s týmto rozhodnutím alebo obmedzí, alebo
zruí registráciu pred uvedeným dátumom.
(2) Existujúce skladové zásoby prípravkov na ochra-

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.

Èiastka 85

Zbierka zákonov è. 193/2005

nu rastlín, ktorým bola zruená registrácia pod¾a odseku 1, mono pouíva aj po tomto termíne, a to len do
skonèenia doby pouite¾nosti týchto prípravkov, ak
kontrolný ústav so zrete¾om na rozhodnutie prísluného orgánu Európskeho spoloèenstva neobmedzí pouitie kadého prípravku na kratiu dobu.
(3) iadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín podané do 1. júna 2005 sa posudzujú pod¾a doterajích právnych predpisov.
(4) Osvedèenia o odbornej spôsobilosti vydané pod¾a
doterajích právnych predpisov sú platné do doby
v nich uvedenej.
(5) Drite¾ potvrdenia o registrácii mechanizaèného
prostriedku je povinný písomne oznámi do 31. decembra 2005 technickému ústavu
a) vetky zmeny v kontrukènom vyhotovení mechanizaèného prostriedku, ktoré by mohli ma vplyv na
aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných
prípravkov,
b) vetky poznatky o zistených nedostatkoch registrovaného mechanizaèného prostriedku,
c) ochranné opatrenia vo vzahu k uvádzaniu registro-
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vaného mechanizaèného prostriedku na trh, ktoré
boli prijaté v èlenských tátoch.
(6) Drite¾ mechanizaèného prostriedku, ktorý bol
technicky rekontruovaný v období jeho pouívania,
môe poiada o jeho evidenciu do dvoch rokov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(7) Osvedèenia o kontrole mechanizaèných prostriedkov vydané pod¾a doterajích predpisov zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej.
§ 37
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
v znení zákona è. 471/2001 Z. z., zákona è. 518/2003
Z. z. a zákona è. 519/2003 Z. z.
§ 38
Úèinnos
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. 193/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 91/414/EHS zo dòa 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230,
19. 8. 1991) v znení smernice Komisie 93/71/EHS z 27. júla 1993 (Ú. v. ES L 221, 31. 8. 1993), smernice Komisie
94/37/ES z 22. júla 1994 (Ú. v. ES L 194, 29. 7. 1994), smernice Komisie 94/79/ES z 21. decembra 1994 (Ú. v. ES
L 354, 31. 12. 1994), smernice Komisie 95/35/ES zo 14. júla 1995 (Ú. v. ES L 172, 22. 7. 1995), smernice Komisie
95/36/ES zo 14. júla 1995 (Ú. v. ES L 172, 22. 7. 1995), smernice Komisie 96/12/ES z 8. marca 1996 (Ú. v. ES
L 065, 15. 3. 1996), smernice Komisie 96/46/ES zo 16. júla 1996 (Ú. v. ES L 214, 23. 8. 1996), smernice Komisie
96/68/ES z 21. októbra 1996 (Ú. v. ES L 277, 30. 10. 1996), smernice Rady 97/57/ES z 22. septembra 1997 (Ú. v.
ES L 265, 27. 9. 1997), smernice Komisie 97/73/ES z 15. decembra 1997 (Ú. v. ES L 353, 24. 12. 1997), smernice
Komisie 98/47/ES z 25. júna 1998 (Ú. v. ES L 191, 7. 7. 1998), smernice Komisie 1999/1/ES z 21. januára 1999
(Ú. v. ES L 021, 28. 1. 1999), smernice Komisie 1999/73/ES z 19. júla 1999 (Ú. v. ES L 206, 5. 8. 1999), smernice
Komisie 1999/80/ES z 28. júla 1999 (Ú. v. ES L 210, 10. 8. 1999), smernice Komisie 2000/10/ES z 1. marca 2000
(Ú. v. ES L 057, 2. 3. 2000), smernice Komisie 2000/49/ES z 26. júla 2000 (Ú. v. ES L 197, 3. 8. 2000), smernice
Komisie 2000/50/ES z 26. júla 2000 (Ú. v. ES L 198, 4. 8. 2000), smernice Komisie 2000/66/ES z 23. októbra
2000 (Ú. v. ES L 276, 28. 10. 2000), smernice Komisie 2000/67/ES z 23. októbra 2000 (Ú. v. ES L 276, 28. 10.
2000), smernice Komisie 2000/68/ES z 23. októbra 2000 (Ú. v. ES L 276, 28. 10. 2000), smernice Komisie
2000/80/ES zo 4. decembra 2000 (Ú. v. ES L 309, 9. 12. 2000), smernice Komisie 2001/21/ES z 5. marca 2001
(Ú. v. ES L 069, 10. 3. 2001), smernice Komisie 2001/28/ES z 20. apríla 2001 (Ú. v. ES L 113, 24. 4. 2001), smernice Komisie 2001/36/ES zo 16. mája 2001 (Ú. v. ES L 164, 20. 6. 2001), smernice Komisie 2001/47/ES z 25. júna
2001 (Ú. v. ES L 175, 28. 6. 2001), smernice Komisie 2001/49/ES z 28. júna 2001 (Ú. v. ES L 176, 29. 6. 2001),
smernice Komisie 2001/87/ES z 12. októbra 2001 (Ú. v. ES L 276, 19. 10. 2001), smernice Komisie 2001/99/ES
z 20. novembra 2001 (Ú. v. ES L 304, 21. 11. 2001), smernice Komisie 2001/103/ES z 28. novembra 2001 (Ú. v. ES
L 313, 30. 11. 2001), smernice Komisie 2002/18/ES z 22. februára 2002 (Ú. v. ES L 055, 26. 2. 2002), smernice
Komisie 2002/37/ES z 3. mája 2002 (Ú. v. ES L 117, 4. 5. 2002), smernice Komisie 2002/48/ES z 30. mája 2002
(Ú. v. ES L 148, 6. 6. 2002), smernice Komisie 2002/64/ES z 15. júla 2002 (Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002), smernice
Komisie 2002/81/ES z 10. októbra 2002 (Ú. v. ES L 276, 12. 10. 2002), smernice Komisie 2003/5/ES z 10. januára 2003 (Ú. v. ES L 008, 14. 1. 2003), smernice Komisie 2003/23/ES z 25. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 081, 28. 3.
2003), smernice Komisie 2003/31/ES z 11. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 101, 23. 4. 2003), nariadenia Rady (ES)
è. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003), smernice Komisie 2003/39/ES z 15. mája 2003 (Ú. v.
EÚ L 124, 20. 5. 2003), smernice Komisie 2003/68/ES z 11. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 177, 16. 7. 2003), smernice Komisie 2003/70/ES zo 17. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 184, 23. 7. 2003), smernice Komisie 2003/79/ES z 13. augusta
2003 (Ú. v. EÚ L 205, 14. 8. 2003), smernice Komisie 2003/81/ES z 5. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 224, 6. 9. 2003),
smernice Komisie 2003/82/ES z 11. septembra 2003 (Ú. v. EU L 228, 12. 9. 2003), smernice Komisie
2003/84/ES z 25. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 247, 30. 9. 2003), smernice Komisie 2003/112/ES z 1. decembra
2003 (Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003), smernice Komisie 2003/119/ES z 5. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 325, 12. 12.
2003), smernice Komisie 2004/20/ES z 2. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 070, 9. 3. 2004), smernice Komisie 2004/30/ES
z 10. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 077, 13. 3. 2004), smernice Komisie 2004/58/ES z 23. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 120,
24. 4. 2004), smernice Komisie 2004/60/ES z 23. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 120, 24. 4. 2004), smernice Komisie
2004/62/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 125, 28. 4. 2004), smernice Komisie 2004/71/ES z 28. apríla 2004 (Ú. v.
EÚ L 127, 29. 4. 2004), smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).
2. Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavleèeniu organizmov kodlivých pre
rastliny alebo rastlinné produkty do Spoloèenstva a proti ich íreniu v rámci Spoloèenstva (Ú. v. EÚ L 169, 10. 7.
2000 v znení smernice Komisie 2001/33/ES z 8. mája 2001 (Ú. v. ES L 127, 9. 5. 2001), smernice Komisie
2002/28/ES z 19. marca 2002 (Ú. v. ES L 077, 20. 3. 2002), smernice Komisie 2002/36/ES z 29. apríla 2002
(Ú. v. ES L 116, 3. 5. 2002), smernice Komisie 2003/22/ES z 24. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 078, 25. 3. 2003), smernice Komisie 2003/47/ES zo 4. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003)..
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a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

