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455
ZÁKON
z 13. septembra 2007,
ktorým sa dopåòa zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

(+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid
vkladá nový riadok, ktorý znie:
meta- Chlórfenylpiperazín, mCPP, chemicky 1(3-chlórfenyl) piperazín.

Zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona
è. 260/1999 Z. z., zákona è. 13/2004 Z. z. a zákona
è. 633/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
V prílohe è. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za
riadok, ktorý znie:

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra
2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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456
ZÁKON
z 19. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

kou ochrany spotrebite¾a pri poskytovaní finanèných
sluieb.

Èl. I

5. V § 7 ods. 1 sa za slovo spoloènosti vkladá èiarka
a slová koordináciu tátnej pomoci.

Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z. a zákona è. 218/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 písm. b) sa spojka a nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú slová a fyzickej ochrany jadrových
zariadení.
2. V § 6 písm. e) sa na konci pripájajú slová vrátane
podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva a podpory stavebných výrobkov.
3. V § 6 písm. f) sa na konci pripájajú slová vrátane
podpory potravinárskeho podnikate¾ského prostredia,
ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy
o zaloení Európskeho spoloèenstva a podnikate¾ského
prostredia v oblasti výroby stavebných výrobkov.
4. V § 6 písm. g) sa na konci pripájajú slová s výnim-

6. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpeèuje
a) tvorbu a uskutoèòovanie politiky v oblastiach pod¾a
odseku 1 vrátane rozpoètovania súhrnného schodku verejného rozpoètu, tvorby a realizácie tátneho
rozpoètu, politiky finanèného trhu vrátane ochrany
spotrebite¾a pri poskytovaní finanèných sluieb
a politiky spravovania majetku verejnej správy vo
verejnoprospenej a nepodnikate¾skej sfére,
b) výkon tátnej správy vo veciach správy tátnych finanèných aktív a pasív Slovenskej republiky, hypotekárneho bankovníctva, stavebného sporenia s výnimkou poskytovania tátnej prémie k stavebnému
sporeniu, devízového hospodárstva a devízovej kontroly, jednotného úètovníctva a úètovného výkazníctva, hazardných hier,
c) výkon tátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho
poistenia, dodriavaním podmienok poskytovania
tátnej prémie v stavebnom sporení, dodriavaním
podmienok poskytovania tátneho príspevku k hypotekárnym úverom, èinnosou Exportno-importnej
banky Slovenskej republiky a nad hospodárením
Sociálnej poisovne..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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457
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2007,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické poiadavky a veobecné
podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa pouívajú organické
rozpúadlá v znení vyhláky è. 132/2006 Z. z.

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 41 ods. 1 písm. a) a i) zákona
è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon
o ovzduí) v znení zákona è. 572/2004 Z. z. (ïalej len
zákon) ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické poiadavky a veobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich
zariadení, v ktorých sa pouívajú organické rozpúadlá v znení vyhláky è. 132/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V úvodnej vete sa slová a) a j) nahrádzajú slovami
a) a i).
2. V § 2 písm. a) sa vypúajú slová a sú prevádzkované s roènou spotrebou rozpúadiel vyou, ako je
prahová hodnota uvedená v prílohe è. 2.
3. V § 3 písm. a) sa spojka a nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová a R 68 .
4. V § 4 ods. 1 sa slová Nové zariadenie nahrádzajú
slovami Zariadenie prevádzkované s roènou spotrebou organických rozpúadiel vyou, ako je prahová
hodnota uvedená v prílohe è. 2,.
5. § 4 ods. 1 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) emisné limity pre tuhé zneèisujúce látky, ak sú
ustanovené v prílohe è. 2.

8. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 3 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 61/2004 Z. z. o poiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov zneèisovania a o rozsahu ïalích
údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov zneèisovania povinní poskytova orgánu ochrany ovzduia..

9. V § 7 sa vypúajú odseky 6 a 7 a poznámka pod
èiarou k odkazu 5.
10. V prílohe è. 1 tvrtej èasti sa na konci pripájajú
tieto slová: Nepatrí sem nanáanie substrátov s obsahom kovov za pomoci elektroforetických a chemických
nanáacích techník (nanáanie striekaním alebo rozpraovaním). Ak je súèasou natierania aj potlaè na
ten istý povrch bez oh¾adu na to, aká technika sa pouije, potom sa táto potlaè povauje za súèas natierania. Tlaèiarenské èinnosti, ktoré sa vykonávajú ako
samostatná èinnos, do uvedených èinností nepatria..
11. V prílohe è. 1 nadpis piatej èasti znie:
V. Následná povrchová úprava vozidiel.
12. V prílohe è. 2 prvej èasti sa odkaz 4 a v poznámke
bod 4 vypúajú.
13. V prílohe è. 2 druhej èasti bode 2.1 sa slová halogénovanými rozpúadlami [§ 3 písm. b)] nahrádzajú slovami látkami pod¾a § 3 písm. b).
14. V prílohe è. 2 druhej èasti bode 2.1.3 sa slová halogénované rozpúadlá nahrádzajú slovami látky
pod¾a § 3 písm. b).
15. V prílohe è. 2 druhej èasti bode 2.1.3 sa odkaz 3
a v poznámke bod 3 vypúajú.

6. V § 4 ods. 4 sa na konci pripája èiarka a tieto slová
ak nie je touto vyhlákou ustanovené inak.

16. V prílohe è. 2 druhej èasti bode 2.2.1 sa odkaz 4
a v poznámke bod 4 vypúajú.

7. V § 6 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.

17. V prílohe è. 2 tvrtej èasti body 4.3 a 4.4 vrátane
nadpisov znejú:
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4.3 Nanáanie náterových látok na kovy, plasty, textil, tkaniny, film, papier a sklo
Prahová spotreba rozpúadiel a emisné limity
Emisný limit
celkového
organického
uhlíka
v odpadových
plynoch1)

Emisný
limit pre
fugitívne
emisie2)

Emisný
limit
TZL1)

t.rok-1

mg.m-3

%

mg.m-3

Nanáanie náterových látok

5  15

100

20

34)

Poznámka3), 5), 6), 8)

Nanáanie náterových látok

>15

50/757)

20

34)

Poznámka5), 6), 8)



50



1510)

Prahová
spotreba
rozpúadla
Èinnos

Prákové lakovanie

Osobitné ustanovenia

Poznámka9)

Poznámky:
1

) Koncentrácia vo vlhkom plyne pri tandardných stavových podmienkach.
) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúadiel.
3
) Emisný limit pre celkový organický uhlík v odpadových plynoch platí pre procesy nanáania a suenia prevádzkované za riadených
podmienok.
4
) Emisný limit pre tuhé zneèisujúce látky platí iba pre proces striekania.
5
) Pre zariadenia na nanáanie náterových látok na textil, ktoré pouívajú techniky, ktoré umoòujú opätovné pouitie regenerovaných
rozpúadiel, platí spoloène pre proces nanáania a proces suenia emisný limit pre celkový organický uhlík v odpadových plynoch
150 mg.m-3.
6
) Pri nanáaní náterových látok, ktoré nemono vykonáva za riadených podmienok, napríklad pri stavbe lodí, natieraní lietadiel, sa
emisné limity pre odpadové plyny a fugitívne emisie v súlade s § 4 ods. 6 neuplatòujú.
7
) Prvý emisný limit platí pre procesy suenia, druhý pre procesy nanáania.
8
) Pre rotaènú sieotlaè na potlaè textilu sa uplatòujú emisné limity pre polygrafiu ustanovené v prvom bode.
9
) Pri zariadeniach na prákové lakovanie sa prahová hodnota spotreby a bilancovanie rozpúadiel neuplatòujú.
10
) Emisný limit platí pre procesy nanáania.
2

4.4 Nanáanie náterov na drevené povrchy
Prahová spotreba rozpúadiel a emisné limity
Emisný
limit pre
fugitívne
emisie2)

Emisný
limit TZL1)

rozpúadla

Emisný limit
celkového
organického
uhlíka
v odpadových
plynoch1)

t.rok-1

mg.m-3

%

mg.m-3

>15  25

100

25

35)

Poznámka3)

>25

50/754)

20

35)

Poznámka3)

Prahová
spotreba
Èinnos

Nanáanie náterov na
drevené povrchy

Osobitné
ustanovenia

Poznámky:
1

) Koncentrácia vo vlhkom plyne pri tandardných stavových podmienkach.
) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúadiel.
3
) Emisný limit celkového organického uhlíka v odpadových plynoch platí pre procesy nanáania a suenia prevádzkované za riadených
podmienok.
4
) Prvý emisný limit platí pre procesy suenia, druhý pre procesy nanáania.
5
) Emisný limit pre tuhé zneèisujúce látky platí iba pre proces striekania..
2

18. V prílohe è. 2 nadpis piatej èasti znie:
5. Následná povrchová úprava vozidiel.

19. V prílohe è. 2 siedma èas vrátane nadpisu znie:
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7. Natieranie pásov a zvitkov
Prahová spotreba rozpúadiel a emisné limity

Èinnos

Kontinuálne natieranie
pásových plechov

Prahová
spotreba
rozpúadla

Emisný limit
celkového
organického
uhlíka
v odpadových
plynoch1)

Emisný limit
pre fugitívne
emisie2)

Emisný limit
TZL1)

t.rok-1

mg.m-3

%

mg.m-3

>25

505)

5

36)

Poznámka3)

>25

505)

10

36)

Poznámka4)

Osobitné
ustanovenia

Poznámky:
1

)
)
)
4
)
5
)
6
)
2
3

Koncentrácia vo vlhkom plyne pri tandardných stavových podmienkach.
Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúadiel.
Platí pre nové zariadenia.
Platí pre jestvujúce zariadenia.
Pre zariadenia, ktoré pouívajú technológie umoòujúce opätovné vyuitie regenerovaných rozpúadiel, platí emisný limit 150 mg.m-3.
Emisný limit pre tuhé zneèisujúce látky platí iba pre proces striekania..

20. V prílohe è. 2 ôsmej èasti v tabu¾ke sa tvrtý ståpec a v poznámke bod 2 vypúajú.

22. V prílohe è. 2 desiata èas vrátane nadpisu znie:

21. V prílohe è. 2 deviatej èasti sa odkaz 4 a v poznámke bod 4 vypúajú.
10. Impregnovanie dreva
Prahová spotreba rozpúadiel a emisné limity

Poznámky:

rozpúadla

Emisný limit
celkového organického
uhlíka v odpadových
plynoch1), 4)

Emisný limit pre
fugitívne emisie2)

Emisný limit
celkových emisií3)

t.rok-1

mg.m-3

%

kg.m-3

> 25

100

45

11

Prahová spotreba
Èinnos

Impregnácia dreva
1

)
)
)
4
)
2
3

Koncentrácia vo vlhkom plyne pri tandardných stavových podmienkach.
Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúadiel.
Podiel hmotnosti celkových emisií a celkového objemu produktu.
Neplatí pre zariadenia, kde sa pouíva na impregnáciu kreozot. Kreozot je zmes fenolov a krezolov získaných pri spracovaní èiernouho¾ného a drevného dechtu..

23. V prílohe è. 2 èasti 11 v nadpise sa slovo Laminácia nahrádza slovom Laminovanie.

27. V prílohe è. 2 èasti 16 sa odkaz 3 a v poznámke
bod 3 vypúajú.

24. V prílohe è. 2 èasti 12 sa odkaz 5 a v poznámke
bod 5 vypúajú.

28. V prílohe è. 3 druhej èasti v nadpise sa na konci
pripájajú tieto slová pri aplikácii náterov.

25. V prílohe è. 2 èasti 14 sa odkaz 8 a v poznámke
bod 8 vypúajú.

29. V prílohe è. 4 bode 3.1.2 sa slová 4.2.1 sa nahrádzajú slovami 3.2.1.

26. V prílohe è. 2 èasti 15 sa odkaz 6 a v poznámke
bod 6 vypúajú.

30. Prílohy è. 5 a 6 sa vypúajú.
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2007.

Jaroslav Izák v. r.
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458
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos z 3. októbra 2007 è. 2560/M-2007, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. júna 2005 è. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti
elektronických komunikácií a potových sluieb (oznámenie è. 285/2005 Z. z.).
Výnos ustanovuje monos poskytovania dotácií z rozpoètovej kapitoly ministerstva na financovanie projektov
výskumu a vývoja v oblasti rozvoja elektronických komunikácií a potových sluieb.
Výnos nadobúda úèinnos 15. októbra 2007.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 9/2007.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
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