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595
ZÁKON
z 20. októbra 2006,
ktorým sa dopåòa zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení zákona è. 92/1992 Zb.,
zákona è. 264/1992 Zb., ústavného zákona
è. 541/1992 Zb., zákona è. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 4/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è.
352/1996 Z. z., zákona è. 210/1997 Z. z., zákona è.
211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 221/1998 Z. z., zákona è. 253/1999 Z. z.,
zákona è. 122/2000 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona è. 13/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona è. 292/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 564/2003 Z. z., zákona è. 359/2004 Z. z., zákona è.
523/2004 Z. z. a zákona è. 717/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 10 sa odsek 3 dopåòa písmenami d) a e), ktoré znejú:
d) Národný rebèín Topo¾èianky, tátny podnik,
e) Závodisko, tátny podnik Bratislava..

Èl. II
Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení zákona è. 42/1992 Zb., zákona è. 93/1992 Zb.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 205/1996 Z. z., zákona è. 64/1997 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 72/1999 Z. z., zákona
è. 175/1999 Z. z., zákona è. 456/2002 Z. z., zákona
è. 172/2003 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona
è. 12/2004 Z. z. a zákona è. 549/2004 Z. z. sa mení
takto:
1. Nadpis pod § 17 znie: Pozemkový fond.
2. V § 17 odsek 1 znie:
(1) Nehnute¾nosti vo vlastníctve tátu uvedené v § 1
ods. 1 spravuje právnická osoba zriadená zákonom
(ïalej len pozemkový fond) s výnimkou
a) pozemkov,
1. na ktorých sa nachádza cintorín,
2. ktoré sú urèené na obranu tátu,14)
3. ktoré sú chránené pod¾a osobitných predpisov,16)
4. ktoré sú súèasou lesného pôdneho fondu,
5. pod¾a osobitného predpisu,16aa)
6. na ktorých hospodária Národný rebèín Topo¾èianky, tátny podnik, a Závodisko, tátny podnik Bratislava,
b) nehnute¾ností uvedených v § 1 ods. 1 písm. b) a c),
s ktorými hospodári Národný rebèín Topo¾èianky,
tátny podnik, a Závodisko, tátny podnik Bratislava..
3. V § 17 ods. 3 sa slová postupujú pozemkové fondy nahrádzajú slovami postupuje pozemkový fond.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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596
ZÁKON
z 20. októbra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými
po¾nohospodárskymi výrobkami v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami v znení zákona
è. 473/2003 Z. z., zákona è. 520/2003 Z. z. a zákona
è. 546/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená
c) a d).
2. Za § 6 sa vkladá § 7, ktorý znie:
§ 7
(1) Prevádzkovate¾ bitúnka,8a) ktorý zabíja hovädzí
dobytok, oípané a ovce, je povinný zabezpeèi klasifikáciu ich jatoène opracovaných tiel.
(2) Klasifikácia jatoène opracovaných tiel8b) je ich
posúdenie a zaradenie do triedy kvality, ktorá sa získava kombináciou triedy mäsitosti8b) a triedy pretuènenosti.8b)
(3) Klasifikácii nepodliehajú jatoène opracované telá
hovädzieho dobytka, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúia na vlastnú spotrebu, te¾atá s hmotnosou jatoène
opracovaného tela niou ako 25 kg, jatoène opracované telá oviec, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúia na
vlastnú spotrebu, jahòatá do 13 kg jatoènej hmotnosti
vrátane a oípané z vlastného výkrmu, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúia na vlastnú spotrebu.
(4) Klasifikácia jatoène opracovaných tiel oviec sa nevykonáva v bitúnkoch, kde sa zabíja roène menej ako
1 000 kusov jatoèných oviec.
(5) Klasifikáciu jatoène opracovaných tiel môu vykonáva fyzické osoby alebo právnické osoby na základe
osvedèenia o odbornej spôsobilosti (ïalej len klasifikátor) vydaného ministerstvom. Podrobnosti o klasifikácii jatoène opracovaných tiel ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva fyzickej osobe, ktorá preukáe zdravotnú spôsobilos,
má aspoò stredokolské vzdelanie v odbore po¾nohospodárskom, potravinárskom alebo veterinárnom, má
tri roky odbornej praxe a ktorá úspene absolvovala odbornú prípravu. Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti je pä rokov.
(7) Odbornú prípravu vykonáva právnická osoba po-

verená ministerstvom. Podrobnosti o odbornej príprave
a o osvedèení o odbornej spôsobilosti ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8) Dozor nad klasifikáciou jatoène opracovaných tiel
pod¾a odseku 1 vykonáva regionálna veterinárna a potravinová správa.8c)
(9) Regionálna veterinárna a potravinová správa nepovolí zabíjanie hovädzieho dobytka, oípaných
a oviec, ak prevádzkovate¾ bitúnka nezabezpeèil ich
klasifikáciu.
(10) Kontrolu klasifikácie jatoène opracovaných tiel
hovädzieho dobytka8d) (ïalej len kontrola klasifikácie)
môe vykonáva klasifikátor poverený ministerstvom,
ktorý má aspoò 120 hodín praxe v klasifikácii jatoène
opracovaných tiel hovädzieho dobytka (ïalej len kontrolór).
(11) Ministerstvo odníme klasifikátorovi na návrh
kontrolóra osvedèenie o odbornej spôsobilosti, ak sa
preukáe, e klasifikátor
a) v urèenej lehote neodstránil nedostatky zistené kontrolou klasifikácie,
b) trvalo nezabezpeèuje poadovanú úroveò klasifikácie,
c) chybne zatriedil viac ako 20 % z celkového poètu
kontrolovaných jatoène opracovaných tiel.
(12) Kontrolu zaznamenávania trhových cien dospelého hovädzieho dobytka8e) vykonáva agentúra.
(13) Náklady spojené s klasifikáciou hradí rovnakým
dielom dodávate¾ jatoèných zvierat a prevádzkovate¾ bitúnka..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8a a 8e znejú:

8a) § 22 a 37 zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
8b
) Nariadenie Rady (ES) è. 1183 z 24. júla 2006, ktorým sa urèuje stupnica Spoloèenstva na klasifikáciu jatoèných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006).
Nariadenie Rady (EHS) è. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa urèuje stupnica pre klasifikáciu trupov z oípaných
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 6) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EHS) è. 344/91 z 13. februára 1991, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (EHS) è. 1186/90 rozirujúceho rozsah stupnice
spoloèenstva pre klasifikáciu jatoèných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 11)
v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) è. 2137/92 z 23. júla 1992, ktoré sa
týka stupnice spoloèenstva na klasifikáciu jatoèných tiel
oviec a urèuje tandardnú kvalitu èerstvého alebo chladeného ovèieho mäsa v spoloèenstve a roziruje nariadenie (EHS)
è. 338/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 13) v platnom
znení.
8c
) § 8 zákona è. 488/2002 Z. z. v znení zákona è. 442/2004 Z. z.
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8d

) Napríklad nariadenie Rady (ES) è. 1183/2006, nariadenie
(EHS) è. 344/91.
8e
) Nariadenie Komisie (ES) è. 295/96 zo 16. februára 1996, ktorým sa stanovujú predpisy na uplatòovanie nariadenia Rady
(EHS) è. 1892/87 o zaznamenávaní trhových cien dospelého
hovädzieho dobytka na základe stupnice Spoloèenstva pre
klasifikáciu zabitých zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 3/zv.18) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) è. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoloènej organizácii trhu s hovädzím a te¾acím mäsom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v platnom znení..

3. § 8 sa vypúa.
4. § 10 znie:
§ 10
(1) Èinnosti pod¾a osobitných predpisov14a) súvisiace
s organizovaním trhu s ovocím, zeleninou, chme¾om,
tabakom, rezanými kvetmi, rybami a rybími výrobkami
vykonávajú právnické osoby, ktoré na tento úèel uznáva ministerstvo na základe návrhu agentúry.
(2) Právnické osoby vykonávajú èinnosti pod¾a odseku 1 ako skupiny výrobcov,14b) organizácie výrobcov14c)
alebo zdruenia organizácií výrobcov14d).
(3) Zdruenie organizácie výrobcov musí zdruova15)
najmenej dve organizácie výrobcov.
(4) Skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov16)
pozostáva najmenej z piatich spoloèníkov.
(5) Skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov,
ktorí podnikajú s rybami alebo rybími výrobkami, pozostáva najmenej z troch spoloèníkov.
(6) Kontrolu splnenia podmienok na uznanie právnických osôb pod¾a odseku 1 vykonáva agentúra. Ak
agentúra zistí nesplnenie podmienok na uznanie, navrhne ministerstvu rozhodnú o neuznaní právnickej
osoby alebo o zruení rozhodnutia o uznaní právnickej
osoby.
(7) Kontrolu zhody s obchodnými normami èerstvého
ovocia, èerstvej zeleniny, rezaných kvetov a kontrolu
èerstvosti, minimálnej ve¾kosti a hmotnosti rýb a rybích výrobkov (ïalej len kontrola zhody) podliehajúcich spoloènej organizácii trhu vykonáva pod¾a osobitných predpisov16a) tátna veterinárna a potravinová
správa Slovenskej republiky16aa) (ïalej len tátna veterinárna a potravinová správa) a regionálna veterinárna a potravinová správa (ïalej len kontrolný orgán).
(8) Na výkon kontroly zhody16a) tátna veterinárna
a potravinová správa vymenúva autorizovaných inpektorov.16b)
(9) Za autorizovaného inpektora mono vymenova
zamestnanca kontrolného orgánu, ktorý
a) má aspoò stredokolské vzdelanie v odbore po¾nohospodárskom, veterinárnom alebo potravinárskom,
b) získal po kvalifikaènej skúke osvedèenie o autorizácii na výkon kontroly zhody.
(10) Podrobnosti o kvalifikaènej skúke a o osvedèení
o autorizácii na výkon kontroly zhody ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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(11) Kontrolu zhody mono vykona aj na základe iadosti podnikate¾a. iadate¾ o vykonanie kontroly zhody
je povinný uhradi príslunému kontrolnému orgánu
oprávnené náklady, ktoré vzniknú pri výkone tejto kontroly.
(12) Osvedèenie o zhode a nález o nezhode vydáva
autorizovaný inpektor na mieste kontroly zhody.
(13) Ak sa pri kontrole zhody zistí poruenie osobitných predpisov,16a) autorizovaný inpektor môe uloi
podnikate¾ovi opatrenie na nápravu.
(14) tátna veterinárna a potravinová správa môe so
súhlasom ministerstva na základe výsledkov vykonaných kontrol zhody uzna podnikate¾ov za autorizovaných obchodníkov pod¾a osobitného predpisu.16ba)
(15) tátna veterinárna a potravinová správa
a) riadi, usmeròuje, koordinuje a kontroluje16bb) výkon
kontroly zhody, ktorú uskutoèòujú regionálne veterinárne a potravinové správy,
b) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých
v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna
a potravinová správa,
c) vykonáva v prípade potreby kontrolu zhody pri dovoze a vývoze,
d) vypracúva program kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja ovocia a zeleniny koneènému
spotrebite¾ovi,
e) vedie register podnikate¾ov s ovocím a zeleninou,
f) plní ïalie úlohy ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným pod¾a osobitného predpisu.16bc)
(16) Regionálna veterinárna a potravinová správa
a) vykonáva kontroly zhody pri dovoze, vývoze a na
vnútornom trhu,
b) ukladá pokuty pod¾a § 10a.
(17) Na ukladanie opatrení na nápravu pod¾a odseku 13 sa nevzahujú veobecné predpisy o správnom
konaní.16bd).
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14d, 16a,
16aa a 16ba a 16bd znejú:

14a) Napríklad nariadenie Rady (ES) è. 2200/1996 z 28. októbra
1996 o spoloènej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 20) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) è. 234/1968 z 27. februára 1968 o zriadení
spoloènej organizácie trhu so ivými stromami a ostatnými
rastlinami, h¾uzami, koreòmi, rezanými kvetmi a okrasnými
listami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 1) v platnom
znení, nariadenie Rady (ES) è. 104/2000 zo 17. decembra
1999 o spoloènej organizácii trhov s výrobkami rybolovu
a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 4/zv. 4) v znení
Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie è. 185/2004 Z. z.), nariadenie Rady
(EHS) è. 2075/1992 z 30. júna 1992 o spoloènej organizácii
trhu so surovým tabakom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
3/zv. 13) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES)
è. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatòovanie nariadenia Rady (EHS) è. 2075/92
o prémiovej schéme, pestovate¾ských kvótach a pecifickej
pomoci, ktorá sa ude¾uje skupinám pestovate¾ov v sektore
nespracovaného tabaku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
3/zv. 24) v platnom znení, nariadenie Rady (ES)
è. 1952/2005 z 23. novembra 2005 o spoloènej organizácii
trhu s chme¾om, ktorým sa zruujú nariadenia (EHS)
è. 1696/71, (EHS) è. 1037/72, (EHS) è. 879/73 a (EHS)
è. 1981/82 (Ú. v. EÚ, L 314, 30. 11. 2005).
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14b

) Èl. 2 písm. d) nariadenia Komisie (ES) è. 1432/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 2200/96, pokia¾ ide o podmienky na uznanie organizácií výrobcov a predbené
uznanie skupín výrobcov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
3/zv. 39) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 686/2004 zo
14. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43).
14c
) Èl. 11 nariadenia (ES) è. 2200/1996.
14d
) Èl. 16 nariadenia (ES) è. 2200/1996.
16a
) Napríklad nariadenie Komisie (ES) è. 1148/2001 z 12. júna
2001 o kontrolách zhody obchodných noriem èerstvého ovocia a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) è. 234/1968, nariadenie
Rady (ES) è. 104/2000.
16aa
) § 6 zákona è. 488/2002 Z. z.
16ba
) Èl. 4 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) è. 1148/2001.
16bb
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.
o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
16bc
) Zákon è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
16bd
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..
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môe uloi podnikate¾ovi pokutu od 10 000 Sk do
500 000 Sk, ak
a) poruil osobitné predpisy16a) v oblasti organizovania
trhu,
b) sauje alebo marí výkon kontroly zhody pod¾a § 10
ods. 7,
c) v urèenej lehote nevykonal uloené opatrenia pod¾a
§ 10 ods. 13.
(2) Regionálna veterinárna a potravinová správa
môe uloi prevádzkovate¾ovi bitúnka pokutu od
100 000 Sk do 1 000 000 Sk, ak prevádzkovate¾ bitúnka nesplnil povinnos pod¾a § 7 ods. 1.
(3) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï kontrolný orgán zistil poruenie povinností, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï dolo k porueniu povinností.
(4) Pri urèení výky pokuty sa prihliada na závanos,
trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania a na to, èi ide o opakované protiprávne konanie.
(5) Na konanie o uloení pokuty sa vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní..

5. § 10a znie:
§ 10a

Èl. II

(1) Regionálna veterinárna a potravinová správa

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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597
ZÁKON
z 20. októbra 2006
o pôsobnosti orgánov tátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín
a uvádzaní mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na trh

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnos orgánov tátnej
správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín
a uvádzaní mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na trh.
§2
Orgány tátnej správy
Orgánmi tátnej správy v oblasti registrácie odrôd
pestovaných rastlín a uvádzaní mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na trh sú:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
b) Ústredný kontrolný a skúobný ústav po¾nohospodársky (ïalej len kontrolný ústav).
§3
Ministerstvo
Ministerstvo
a) riadi výkon tátnej správy v oblasti registrácie odrôd
pestovaných rastlín a uvádzaní mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na trh,
b) prijíma mimoriadne opatrenie ustanovené nariadením vlády vydaným pod¾a osobitného predpisu,1) ak
dolo k ohrozeniu zásobovania trhu mnoite¾ským
materiálom pestovaných rastlín,
c) koordinuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní ich
mnoite¾ského materiálu na trh,
d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
e) zverejòuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Listinu registrovaných
odrôd.
§4
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav
a) vykonáva odrodové skúky na úèely registrácie od1

rôd pestovaných rastlín a na úèely predåenia registrácie odrôd pestovaných rastlín,
b) zostavuje preh¾ad registrovaných odrôd s uvedením
ich hospodárskych vlastností,
c) rozhoduje o registrácii, predåení registrácie a o zruení registrácie odrôd pestovaných rastlín,
d) vedie tátnu odrodovú knihu a zostavuje Listinu registrovaných odrôd,
e) rozhoduje o zápise udriavate¾ov odrôd do tátnej
odrodovej knihy,
f) vydáva osvedèenia o ¾achtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedèenia o udriavacom ¾achtení
odrôd pestovaných rastlín,
g) vydáva metodiky odrodových skúok a metodické
pokyny na vykonávanie odrodových skúok a metodické pokyny na prihlasovanie a uznávanie mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín,
h) vedie evidenciu dodávate¾ov a vydáva osvedèenia
o odbornej spôsobilosti dodávate¾ov,
i) poveruje odborne spôsobilé fyzické osoby  podnikate¾ov alebo právnické osoby vykonaním po¾ných prehliadok, odberom vzoriek, vykonávaním laboratórneho skúania mnoite¾ského materiálu pestovaných
rastlín, vykonáva doh¾ad nad uvedenými èinnosami
a zabezpeèuje odbornú prípravu a odborné skúky na
uvedené úèely,
j) vykonáva uznávanie mnoite¾ského materiálu odrôd
pestovaných rastlín, ktoré sú registrované v tátnej
odrodovej knihe alebo v Spoloènom katalógu odrôd
po¾ných plodín a Spoloènom katalógu odrôd zelenín,
k) vykonáva kontrolu udriavacieho ¾achtenia odrôd
pestovaných rastlín a kontrolu mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby,
spracúvania, balenia a skladovania,
l) ukladá pokuty pod¾a § 5 a 6 a prijíma iné opatrenia
pod¾a § 7,
m) plní ïalie úlohy ustanovené nariadením vlády vydaným pod¾a osobitného predpisu.1)
§5
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruí povinnosti
ustanovené nariadením vlády vydaným pod¾a osobitného predpisu1) a povinnosti ustanovené osobitným
predpisom2) v oblasti
a) registrácie odrôd pestovaných rastlín,

) Zákon è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad nariadenie (ES) è. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoloèenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1. 9.1994).
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b) uvádzania mnoite¾ského materiálu pestovaných
rastlín na trh.
(2) Za priestupky pod¾a odseku 1 kontrolný ústav
môe uloi pokutu od 3 000 Sk do 30 000 Sk.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
§6
Iné správne delikty
(1) Kontrolný ústav môe uloi pokutu fyzickej osobe
 podnikate¾ovi a právnickej osobe, ktoré poruia povinnosti ustanovené nariadením vlády vydaným pod¾a
osobitného predpisu1) a povinnosti ustanovené osobitným predpisom2) v oblasti
a) registrácie odrôd pestovaných rastlín, od 10 000 Sk
do 100 000 Sk,
b) uvádzania mnoite¾ského materiálu pestovaných
rastlín na trh, od 20 000 Sk do 200 000 Sk.
(2) Pri urèovaní výky pokuty sa prihliada najmä na
závanos, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho konania.
(3) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa kontrolný ústav o poruení povinností dozvedel,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinností dolo.
§7
Iné opatrenia
Ak kontrolný ústav na základe vykonanej kontroly
pod¾a § 4 písm. k) zistí nedostatky, môe
a) pozastavi uvádzanie mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na trh a do odstránenia zistených
nedostatkov,
b) zakáza uvádzanie mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na trh,
c) nariadi likvidáciu mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín,
d) odobra poverenie na vykonávanie èinnosti pod¾a § 4
písm. i) alebo
e) odobra osvedèenie o odbornej spôsobilosti dodávate¾a pod¾a § 4 písm. h).
§8
Trovy konania a ostatné náklady
(1) Trovy konania pod¾a § 4 písm. a) a c) a náklady
kontrolného ústavu na èinnosti pod¾a § 4 písm. f), h), j)
a k) znáa fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická
osoba, pre ktorú sa uvedené konanie alebo èinnosti vykonali.
(2) Trovy konania a náklady pod¾a odseku 1 urèí kontrolný ústav vo výke nevyhnutných a preukázate¾ných
nákladov.
3
4
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§9
Spoloèné a prechodné ustanovenia
(1) Veobecný predpis o správnom konaní4) sa nevzahuje na vydávanie osvedèení pod¾a § 4 písm. f).
(2) Odrody registrované v tátnej odrodovej knihe do
1. januára 2007 sa povaujú za odrody registrované
pod¾a tohto zákona.
(3) Osvedèenie o ¾achtení nových odrôd pestovaných
rastlín, osvedèenie o udriavacom ¾achtení odrôd pestovaných rastlín a osvedèenie o odbornej spôsobilosti
dodávate¾a vydané do 1. januára 2007 sa povaujú za
osvedèenia pod¾a tohto zákona.
(4) Evidencia dodávate¾ov vedená do 1. januára 2007
sa povauje za evidenciu dodávate¾ov pod¾a tohto zákona.
(5) Ak konanie o registrácii, predåení registrácie
a zruení registrácie odrody pestovaných rastlín nebolo
ukonèené do 1. januára 2007, dokonèí sa pod¾a doterajích predpisov.
§ 10
Splnomocòovacie ustanovenie
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a) vykonávaní odrodových skúok,
b) vydávaní osvedèení o ¾achtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedèení o udriavacom ¾achtení
odrôd pestovaných rastlín,
c) náleitostiach tátnej odrodovej knihy a Listiny registrovaných odrôd,
d) vykonávaní uznávania a skúania mnoite¾ského
materiálu pestovaných rastlín,
e) evidencii dodávate¾ov a o vydávaní osvedèení o odbornej spôsobilosti dodávate¾ov,
f) odbornej príprave a odbornej skúke pod¾a § 4
písm. i).
§ 11
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona
è. 470/2002 Z. z., zákona è. 519/2003 Z. z. a zákona
è. 217/2004 Z. z.,
2.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 72/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na
uvádzanie mnoite¾ského materiálu okrasných rastlín
do obehu,
3.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd po¾nohospodárskych plodín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 244/2006 Z. z.,
4.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 436/2005 Z. z.,

10.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na
uvádzanie mnoite¾ského materiálu vinièa do obehu,

5.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na
uvádzanie osiva repy do obehu v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 432/2005 Z. z.,

11.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 281/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na
uvádzanie sadiva zemiakov do obehu,

6.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 168/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na
uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu,
7.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na
uvádzanie osiva zelenín do obehu v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 437/2005 Z. z.,
8.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na
uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 112/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 431/2005 Z. z.,
9.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 278/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na
uvádzanie mnoite¾ského materiálu ovocných drevín
a ovocných drevín urèených na výrobu ovocia do obehu,

12.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na
uvádzanie osiva obilnín do obehu v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 430/2005 Z. z.,
13. vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 309/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o registrácii odrôd po¾nohospodárskych
plodín a o vykonávaní tátnych odrodových skúok,
14. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky z 8. októbra 2001 è. 2366/2001-100, ktorým
sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách (oznámenie è. 531/2001 Z. z.).
§ 12
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 24. októbra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona è. 277/1998 Z. z.,
zákona è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 81/2005 Z. z. a zákona è. 94/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 druhá veta znie: Ak mandát poslanca
vykonával najmenej pä mesiacov, patrí mu plat ete
pä mesiacov po tom, keï dolo k zániku jeho poslaneckého mandátu; toto ustanovenie sa nevzahuje na
poslanca, ktorý bol zvolený za poslanca v nasledujúcom volebnom období, a na poslanca, ktorý bezprostredne po zániku mandátu zaèal vykonáva inú funkciu ústavného èinite¾a Slovenskej republiky pod¾a § 1
alebo ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu..
2. V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak poslanec vykonával mandát ako náhradník, patrí mu nárok
pod¾a druhej vety len raz poèas toho istého volebného
obdobia..
3. V § 12 druhej vete sa bodka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa slová toto ustanovenie sa
nevzahuje na èlena vlády, ktorý bol vymenovaný za
èlena vlády v nasledujúcom funkènom období, a èlena
vlády, ktorý bezprostredne po skonèení výkonu funkcie

zaèal vykonáva inú funkciu ústavného èinite¾a Slovenskej republiky pod¾a § 1 alebo si uplatnil mandát
poslanca..
4. V § 16 ods. 1 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa slová toto ustanovenie sa nevzahuje na sudcu ústavného súdu, ktorý bol
vymenovaný za sudcu ústavného súdu v nasledujúcom
funkènom období, a sudcu ústavného súdu, ktorý bezprostredne po skonèení výkonu funkcie zaèal vykonáva inú funkciu ústavného èinite¾a Slovenskej republiky pod¾a § 1..
5. V § 20 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa slová toto ustanovenie sa nevzahuje na predsedu kontrolného úradu alebo podpredsedu kontrolného úradu, ktorý bol vymenovaný za
predsedu kontrolného úradu alebo podpredsedu kontrolného úradu v nasledujúcom funkènom období,
a predsedu kontrolného úradu alebo podpredsedu
kontrolného úradu, ktorý bezprostredne po skonèení
výkonu funkcie zaèal vykonáva inú funkciu ústavného
èinite¾a Slovenskej republiky pod¾a § 1..
6. V § 22a druhej vete sa bodka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa slová toto ustanovenie sa
nevzahuje na generálneho prokurátora, ktorý bol vymenovaný za generálneho prokurátora v nasledujúcom
funkènom období, a generálneho prokurátora, ktorý
bezprostredne po skonèení výkonu funkcie zaèal vykonáva inú funkciu ústavného èinite¾a Slovenskej republiky pod¾a § 1..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. októbra 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvate¾stva
z prostriedkov tátneho rozpoètu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 5
ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení
neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Výdavkami na civilnú ochranu obyvate¾stva (ïalej
len civilná ochrana), ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov tátneho rozpoètu prostredníctvom rozpoètovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo), sú výdavky na plnenie úloh civilnej
ochrany v pôsobnosti ministerstva pod¾a § 12 zákona,
a to na
a) obstarávanie, vyradenie a likvidáciu materiálu civilnej ochrany,
b) zabezpeèovanie a vykonávanie preventívno-výchovnej a ediènej èinnosti, na vzdelávanie zamestnancov,
ktorí plnia úlohy civilnej ochrany, a na zabezpeèovanie vedeckovýskumnej a vývojovej èinnosti v oblasti
civilnej ochrany,
c) skúky, technické zhodnotenie, údrbu a opravy
materiálu civilnej ochrany,
d) prevádzku, údrbu, opravy a kontrolu zariadení civilnej ochrany a technických prostriedkov informaèného systému civilnej ochrany v správe ministerstva,
e) obstarávanie preukazov pre personál civilnej ochrany.
(2) Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov tátneho rozpoètu prostredníctvom
rozpoètovej kapitoly ministerstva, sú aj
a) náhrada kody spôsobenej vstupom na nehnute¾nos alebo umiestnením a prevádzkou technologického zariadenia civilnej ochrany a technických prostriedkov informaèného systému civilnej ochrany
v správe ministerstva na takejto nehnute¾nosti,
b) náhrada kody fyzickej osobe, u ktorej dolo k pokodeniu na zdraví alebo k jej smrti pri plnení úloh
civilnej ochrany, v súvislosti s pomocou poskytovanou pri odstraòovaní následkov mimoriadnej udalosti alebo pri príprave na civilnú ochranu,
c) jednorazové mimoriadne odkodnenie,1)
d) náhrada výdavkov tátnych orgánov, samosprávnych krajov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb
1

a verejnoprávnych intitúcií s humanitným poslaním súvisiacich so spoluprácou s ministerstvom
pod¾a § 11 zákona.
(3) Poiadavky na úhradu výdavkov pod¾a odseku 2
sa uplatòujú na ministerstve.
§2
(1) Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo tátneho rozpoètu z rozpoètovej kapitoly ministerstva prostredníctvom rozpoètu krajského úradu, sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti
krajského úradu a obvodného úradu, a to na
a) prevádzku, údrbu, kontrolu a opravy zariadení civilnej ochrany, ktoré sú v správe krajského úradu,
b) zabezpeèenie prípravy na civilnú ochranu,
c) organizovanie preventívno-výchovnej a propagaènej
èinnosti v civilnej ochrane,
d) hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a súvisiacim materiálom na
1. obstarávanie, skladovanie, pouitie, oetrovanie,
skúky, opravy a kontroly materiálu civilnej
ochrany a súvisiaceho materiálu v správe krajského úradu, ktorý slúi na plnenie úloh civilnej
ochrany krajského úradu, obvodného úradu
a jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potreby územia,
2. materiál civilnej ochrany, ktorý je vo výpoièke na
základe zmluvy o výpoièke uzavretej medzi ministerstvom a krajským úradom,
3. vyradenie a likvidáciu neupotrebite¾ného materiálu civilnej ochrany a súvisiaceho materiálu
v správe krajského úradu,
e) vykonávanie záchranných prác pri mimoriadnej situácii,
f) vykonanie evakuácie,
g) jednorazovú peòanú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva v súvislosti s umiestnením technických prostriedkov informaèného systému civilnej
ochrany.
(2) Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo tátneho rozpoètu z rozpoètovej kapitoly ministerstva prostredníctvom rozpoètu krajského úradu, sú aj
náhrady výdavkov (nákladov)
a) na rekontrukcie a prestavby ochranných stavieb,

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odkodnení za ujmu na zdraví alebo smr v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvate¾stva v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 326/2006 Z. z.
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ktoré sú majetkom obce, periodické revízie, obmeny
technického zariadenia a odstraòovanie následkov
ich pokodenia mimoriadnou udalosou,
na prevádzku, údrbu, kontrolu a opravy zariadení
civilnej ochrany vytvorených pod¾a rozhodnutia obvodného úradu pre potreby územia v priebehu plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany,
na odmenu pre lektora, ktorý sa podie¾a na vykonávaní prípravy na civilnú ochranu zabezpeèovanej
a vykonávanej obvodným úradom a obcou,
na náhradu mzdy vo výke priemerného zárobku2)
a cestovné náhrady pod¾a osobitného predpisu3) zamestnancov obcí a ostatných právnických osôb a fyzických osôb pri úèasti na príprave jednotiek civilnej
ochrany zriadených pod¾a rozhodnutia obvodného
úradu pre potreby územia,
právnickej osobe a fyzickej osobe
1. za vecný prostriedok, ktorý obvodný úrad priamo
alebo prostredníctvom obce prevzal od právnickej
osoby alebo fyzickej osoby ako vecné plnenie na
zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti a ktorý
nemôe pre znehodnotenie alebo pokodenie vráti,
2. za poskytnutie potrebných priestorov a prostriedkov pod¾a § 16 ods. 4 a 10 a § 25 ods.1 písm. g) zákona,
fyzickej osobe za poskytnutie vecných prostriedkov,
ktoré vlastní alebo uíva, pre prípad mimoriadnej
udalosti,
obce spojených s vykonaním evakuácie.

(3) Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo tátneho rozpoètu z rozpoètovej kapitoly ministerstva prostredníctvom rozpoètu krajského úradu, ïalej
sú

a) náhrada alebo odmena právnickej osobe alebo fyzickej osobe povolanej na plnenie úloh civilnej ochrany,
a to
1. náhrada kody, ktorá vznikla vecným plnením
tomu, kto konal na základe rozhodnutia prísluného orgánu tátnej správy,
2. odmena za vykonávanie èasovo obmedzených
prác pre civilnú ochranu súvisiacich s bezprostrednou ochranou ivota, zdravia a majetku,
3. náhrada mzdy vo výke priemerného zárobku za
úèas na osobných úkonoch v civilnej ochrane,
b) odmena pre skladníka materiálu civilnej ochrany
pre jednotky civilnej ochrany zriadené obcou.
(4) Poiadavky na úhradu výdavkov pod¾a odsekov 2
a 3 sa uplatòujú na príslunom krajskom úrade prostredníctvom obvodného úradu.
§3
Zruuje sa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky è. 557/2002 Z. z. o výdavkoch na civilnú
ochranu obyvate¾stva z prostriedkov tátneho rozpoètu.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. novembra
2006.

Robert Kaliòák v. r.

2
3
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) § 134 a 135 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
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600
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 26. októbra 2006 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o poskytovaní
podporných sluieb.
Dohoda nadobudne platnos 25. novembra 2006 v súlade s èlánkom 10.
Dòom nadobudnutia platnosti tejto dohody konèí platnos Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o poskytovaní podporných sluieb z 11. októbra 2000 (oznámenie è. 137/2001 Z. z.).
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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601
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní
s vojenským materiálom a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov
výnos z 12. septembra 2006 è. 2/2006, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 4/2005 (oznámenie è. 434/2005 Z. z.).
Novou prílohou è. 1 k tomuto výnosu sa transponuje do slovenského právneho poriadku zoznam vojenského materiálu, ktorý spoloène aplikujú vetky èlenské táty Európskej únie. Na úplnú transpozíciu je Spoloèný zoznam vojenského materiálu Európskej únie zo 17. marca 2006 prevzatý v znení uverejnenom v Úradnom vestníku EÚ è. 49 pod
èíslom oznamu 2006/C66/01.
Výnos nadobúda úèinnos dòom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 3/2006 a mono doò nazrie
na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.
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602
OZNÁMENIE
Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky pod¾a § 32 ods. 23 zákona è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 117/2006 Z. z. vydal
opatrenie z 26. októbra 2006 è. 0-11/2006 o podmienkach a postupoch prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií.
Opatrenie ustanovuje podmienky a postupy prevodu práv vyplývajúce z pridelenia frekvencií.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2007.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky è. 7/2006 a mono doò
nazrie na Telekomunikaènom úrade Slovenskej republiky.
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