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64
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických poiadavkách na priestor na obsluhu,
prístup k miestu vodièa, dverám a oknám
po¾nohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a
§ 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona è. 725/2004
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády sa vzahuje na po¾nohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ïalej
len traktor) a upravuje podrobnosti o ich typovom
schválení ES vzahujúcom sa na priestor na obsluhu,
prístup k miestu vodièa, dverám a oknám.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými
pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoò
s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je
aná sila, je peciálne navrhnuté na ahanie, tlaèenie, nesenie alebo pohon urèitých nástrojov, strojov
alebo prívesov urèených na pouitie v po¾nohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväèia kontrukèná rýchlos sa pohybuje od 6 km . h-1 do
40 km . h-1 a má minimálny pevný alebo menite¾ný
rozchod hnacej nápravy 1 150 mm alebo viac; traktor môe by upravený na prepravu nákladu a osôb,
b) priestorom na obsluhu minimálny objem priestoru
medzi vetkými pevnými èasami kontrukcie traktora, ktorý je k dispozícii vodièovi traktora a umoòuje mu zo sedadla ovláda traktor poadovaným
spôsobom úplne bezpeène,
c) referenèným bodom sedadla S prieseèník stredovej
pozdånej roviny sedadla, tangenciálnej roviny pri
spodnej èasti èalúneného operadla sedadla a vodorovnej roviny; vodorovná rovina pretína dno sedadla
150 mm pred referenèným bodom sedadla S,
1

d) referenènou rovinou rovina rovnobená so stredovou pozdånou rovinou traktora, ktorá prechádza
cez referenèný bod sedadla.
§3
Priestor na obsluhu, prístup k miestu vodièa, dverám a oknám traktorov musia spåòa technické poiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodu 1.1 smernice
Rady 80/720/EHS z 24. júna 1980 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodièa, k dverám
a oknám po¾nohospodárskych a lesných traktorov
v platnom znení (ïalej len smernica).
§4
(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ
traktora vzahujúceho sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodièa, dverám a oknám traktora sa nesmie zamietnu, ak sú splnené technické poiadavky
pod¾a tohto nariadenia vlády.
(2) tátny dopravný úrad2) vydá osvedèenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzahujúcom
sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodièa,
dverám a oknám traktora pod¾a vzoru ustanoveného
v prílohe II smernice.
(3) Technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády sa rovnako vzahujú na typové schválenie vozidla3)
pre typ traktora vzahujúce sa na priestor na obsluhu,
prístup k miestu vodièa, dverám a oknám traktora.
§5
Prísluný tátny orgán4) nesmie odmietnu ani zakáza uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani
uvedenie do prevádzky alebo pouívanie v premávke na
pozemných komunikáciách z dôvodov vzahujúcich sa
na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodièa, dverám a oknám traktora, ak sú splnené poiadavky pod¾a
tohto nariadenia vlády.

) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
3
) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
4
) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
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§6

§7

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. februára 2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 64/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 80/720/EHS z 24. júna 1980 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa
priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodièa, k dverám a oknám po¾nohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v.
ES L 194, 28. 7. 1980) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smernice Komisie
88/414/EHS (Ú. v. ES L 200, 26. 7. 1988) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277,
10. 10. 1997).
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65
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických poiadavkách na elektrické pripojenie namontované
na po¾nohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore
pre osvet¾ovacie zariadenia a svetelné signalizaèné zariadenia na nástrojoch,
strojoch alebo prípojných vozidlách urèených pre po¾nohospodárstvo alebo lesníctvo

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a
§ 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona è. 725/2004
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády sa vzahuje na po¾nohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ïalej
len traktor) a upravuje podrobnosti o ich typovom
schválení ES vzahujúcom sa na namontované elektrické pripojenie pre osvet¾ovacie zariadenia a svetelné
signalizaèné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo
prípojných vozidlách urèených pre po¾nohospodárstvo
alebo lesníctvo (ïalej len elektrické pripojenie).
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa traktorom rozumie motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoò s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je aná sila, je
peciálne navrhnuté na ahanie, tlaèenie, nesenie alebo pohon urèitých nástrojov, strojov alebo prívesov urèených na pouitie v po¾nohospodárstve alebo lesníctve
a ktorého najväèia kontrukèná rýchlos sa pohybuje
od 6 km.h-1do 25 km.h-1; traktor môe by upravený na
prepravu nákladu a osôb.

§3
Elektrické pripojenie namontované na traktore musí
spåòa technické poiadavky ustanovené v prílohe è. 1.
§4
(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ
traktora vzahujúceho sa na elektrické pripojenie sa
nesmie zamietnu, ak sú splnené technické poiadavky
pod¾a tohto nariadenia vlády.
(2) Technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády sa rovnako vzahujú na typové schválenie vozidla2)
pre typ traktora vzahujúce sa na elektrické pripojenie.
§5
Prísluný tátny orgán3) nesmie odmietnu ani zakáza uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani
uvedenie do prevádzky alebo pouívanie v premávke na
pozemných komunikáciách z dôvodov vzahujúcich sa
na elektrické pripojenie, ak sú splnené poiadavky
pod¾a tohto nariadenia vlády.
§6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 2.
§7
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. februára 2006.

Mikulá Dzurinda v. r.

1

) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
3
) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.

Strana 598

Zbierka zákonov è. 65/2006

Èiastka 29

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 65/2006 Z. z.

TECHNICKÉ POIADAVKY NA ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE NAMONTOVANÉ NA TRAKTORE
Traktor musí by vybavený pevnou sedempólovou zásuvkou pod¾a odporúèania ISO 1724:2003, ktorá umoòuje
12-voltové elektrické pripojenie pre osvet¾ovacie zariadenia a svetelné signalizaèné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách urèených pre po¾nohospodárstvo alebo lesníctvo.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 65/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 75/323/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov o elektrickom
pripojení namontovanom na kolesových po¾nohospodárskych a lesných traktoroch na osvet¾ovacie a svetelné signalizaèné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prívesoch urèených pre po¾nohospodárstvo alebo lesníctvo (Ú. v. ES
L 147, 9. 6. 1975).
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66
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických poiadavkách na meranie najväèej kontrukènej rýchlosti
a technických poiadavkách na nákladné ploiny
po¾nohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a
§ 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona è. 725/2004
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády sa vzahuje na po¾nohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ïalej
len traktor) a upravuje podrobnosti o ich typovom
schválení ES vzahujúcom sa na meranie najväèej
kontrukènej rýchlosti a nákladnú ploinu.

rýchlosti a nákladných ploinách pre kolesové po¾nohospodárske alebo lesné traktory v platnom znení.
§4
(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ
traktora vzahujúceho sa na meranie najväèej kontrukènej rýchlosti a nákladnú ploinu sa nesmie zamietnu, ak sú splnené technické poiadavky pod¾a
tohto nariadenia vlády.
(2) Technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády sa rovnako vzahujú na typové schválenie vozidla2)
pre typ traktora vzahujúce sa na meranie najväèej
kontrukènej rýchlosti a nákladnú ploinu.

§2

§5

Na úèely tohto nariadenia vlády sa traktorom rozumie motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoò s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je aná sila, je
peciálne navrhnuté na ahanie, tlaèenie, nesenie alebo pohon urèitých nástrojov, strojov alebo prívesov urèených na pouitie v po¾nohospodárstve alebo lesníctve
a ktorého najväèia kontrukèná rýchlos sa pohybuje
od 6 km.h-1 do 40 km.h-1; traktor môe by upravený na
prepravu nákladu a osôb.

(1) Prísluný tátny orgán3) nesmie odmietnu ani zakáza uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani
uvedenie do prevádzky alebo pouívanie v premávke na
pozemných komunikáciách z dôvodov vzahujúcich sa
na meranie najväèej kontrukènej rýchlosti a nákladnú ploinu, ak sú splnené poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády.

§3
Meranie najväèej kontrukènej rýchlosti traktora
a nákladná ploina traktora musia spåòa technické
poiadavky ustanovené v prílohe smernice Rady
74/152/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych
predpisov èlenských tátov o maximálnej kontrukènej
1

(2) Prísluný tátny orgán4)
a) nesmie zakáza ani vyadova, aby traktor bol vybavený jednou alebo viacerými nákladnými ploinami,
b) nesmie zakáza prepravu výrobkov na nákladných
ploinách, ktoré je povolené prepravova na prívesoch pouívaných v po¾nohospodárstve a lesníctve
v rámci obmedzení urèených výrobcom. Je prípustné maximálne zaaenie najmenej 80 % hmotnosti
traktora v prevádzkovom stave.

) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
3
) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
4
) Napríklad § 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
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§6

§7

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. februára 2006.

Mikulá Dzurinda v. r.

Strana 602

Zbierka zákonov è. 66/2006

Èiastka 29

Príloha
k nariadeniu vlády è. 66/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 74/152/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov o maximálnej
kontrukènej rýchlosti a nákladných ploinách pre kolesové po¾nohospodárske alebo lesné traktory (Ú. v. ES L 084,
28. 3. 1974) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smernice Komisie 88/412/EHS (Ú. v.
ES L 200, 26. 7. 1988), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997) a smernice
Komisie 98/89/ES (Ú. v. ES L 322, 1. 12. 1998).
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67
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických poiadavkách na urèité vybavenie a charakteristiky po¾nohospodárskych
kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a
§ 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona è. 725/2004
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády sa vzahuje na po¾nohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ïalej
len traktor) a upravuje podrobnosti o ich typovom
schválení ES vzahujúcom sa na vnútorné vybavenie
a charakteristiky.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými
pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoò
s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je
aná sila, je peciálne navrhnuté na ahanie, tlaèenie, nesenie alebo pohon urèitých nástrojov, strojov alebo prívesov urèených na pouitie v po¾nohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväèia
kontrukèná rýchlos sa pohybuje od 6 km . h-1 do
40 km . h-1; traktor môe by upravený na prepravu
nákladu a osôb,
b) vybavením a charakteristikami traktora
1. najväèia prípustná hmotnos so závaím,
2. umiestnenie a pripevnenie zadnej tabu¾ky s evidenèným èíslom,
3. palivové nádre,
4. prídavné závaia,
5. zvukové výstrané zariadenia,
6. prípustná hladina zvuku výfukových systémov.
§3
(1) Vybavenie a charakteristiky traktora musia spå-

òa technické poiadavky ustanovené v prílohách I a
IV, prílohe V okrem bodu 1 a prílohe VI smernice Rady
74/151/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych
predpisov èlenských tátov o urèitých súèastiach
a charakteristikách kolesových po¾nohospodárskych
a lesných traktorov v platnom znení.
(2) Zvukové výstrané zariadenia musia by oznaèené
znaèkou typového schválenia ES pod¾a osobitného
predpisu.1)
§4
(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ
traktora vzahujúceho sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky sa nesmie zamietnu, ak sú splnené technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády.
(2) Technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády sa rovnako vzahujú na typové schválenie vozidla3)
pre typ traktora vzahujúce sa na vnútorné vybavenie
a charakteristiky.
§5
Prísluný tátny orgán4) nesmie odmietnu ani zakáza uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani
uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo pouívanie z dôvodov vzahujúcich
sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky, ak sú splnené poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády.
§6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe.
§7
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. februára 2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
1

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 398/2005 Z. z. o technických poiadavkách na zvukové výstrané zariadenia motorových vozidiel.
2
) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
4
) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 67/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 74/151/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov o urèitých súèastiach a charakteristikách kolesových po¾nohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. ES L 084, 28. 3. 1974 ) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smernice Komisie 88/410/EHS (Ú. v. ES L 200, 26. 7.
1988), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997) a smernice Komisie
98/38/ES (Ú. v. ES L 170, 16. 6. 1998).
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68
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických poiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod po¾nohospodárskych
kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a
§ 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona è. 725/2004
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády sa vzahuje na po¾nohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ïalej
len traktor) a upravuje podrobnosti o ich typovom
schválení ES vzahujúcom sa na spojovacie zariadenie
a spätný chod.

roximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa spojovacieho zariadenia a spätného chodu pre
kolesové po¾nohospodárske alebo lesné traktory v platnom znení.
§4
(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ
traktora vzahujúceho sa na spojovacie zariadenie
a spätný chod sa nesmie zamietnu, ak sú splnené
technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády.
(2) Technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády sa rovnako vzahujú na typové schválenie vozidla2)
pre typ traktora vzahujúce sa na spojovacie zariadenie
a spätný chod.

§2

§5

Na úèely tohto nariadenia vlády sa traktorom rozumie motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoò s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je aná sila, je
peciálne navrhnuté na ahanie, tlaèenie, nesenie alebo pohon urèitých nástrojov, strojov alebo prívesov urèených na pouitie v po¾nohospodárstve alebo lesníctve
a ktorého najväèia kontrukèná rýchlos sa pohybuje
od 6 km.h-1do 40 km.h-1; traktor môe by upravený na
prepravu nákladu a osôb.

Prísluný tátny orgán3) nesmie odmietnu ani zakáza uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani
uvedenie do prevádzky alebo pouívanie v premávke na
pozemných komunikáciách z dôvodov vzahujúcich sa
na spojovacie zariadenie a spätný chod, ak sú splnené
poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády.
§6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe.

§3
Spojovacie zariadenie a spätný chod traktora musia
spåòa technické poiadavky ustanovené v prílohách I
a II smernice Rady 79/533/EHS zo 17. mája 1979 o ap-

§7
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. februára 2006.

Mikulá Dzurinda v. r.

1

) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
3
) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
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k nariadeniu vlády è. 68/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 79/533/EHS zo 17. mája 1979 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa
spojovacieho zariadenia a spätného chodu pre kolesové po¾nohospodárske alebo lesné traktory (Ú. v. ES L 145, 13. 6.
1979) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smernice Európskeho parlamentu a Rady
97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997) a smernice Komisie 1999/58/ES (Ú. v. ES L 148, 15. 6. 1999).
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69
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. februára 2006,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 433/2000 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách na úèinnos
a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spa¾ujúcich
kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona 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 (ïalej len zákon) nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 433/2000
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
poiadavkách na úèinnos a postupoch posudzovania
zhody teplovodných kotlov spa¾ujúcich kvapalné palivá
alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej

republiky è. 293/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 257/2003 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. § 3 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 1 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
è. 136/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu
tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny..

2. Príloha è. 6 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 6
k nariadeniu vlády è. 433/2000 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1992/42/ES z 21. mája 1992 o poiadavkách na úèinnos nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Ú. v. EÚ L 167, 22. 6. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1993/68/EHS z 22. 7. 1993 (Ú. v. EÚ L 220, 30. 8. 1993) a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2004/8/ES z 11. 2. 2004 (Ú. v. EÚ L 52, 21. 2. 2004)..
pri jednozlokových hnojivách typu dusiènanu amónneho s vysokým obsahom dusíka..

3. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
§ 9a
Týmto nariadením vlády sa zruuje nariadenie vlády
Slovenskej republiky è. 419/2003 Z. z., o postupoch
kontroly vlastností, limitov a odolnosti proti výbuchu

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 21. februára 2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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