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547
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa zákon
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z. a zákona
è. 610/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
b) územím Európskej únie (ïalej len únia) územie
èlenských tátov únie pod¾a osobitného predpisu1a)
okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen
v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno,
Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských
vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia
Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v panielskom
krá¾ovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,
c) èlenským tátom územie èlenského tátu únie okrem území uvedených v písmene b),.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Èlánok 299 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva
(Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení..

2. V § 4 ods. 3 písmeno b) znie:
b) cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec vhodný na
fajèenie bez ïalích úprav, a ktorý je
1. celý výluène z prírodného tabaku,
2. s krycím listom výluène z prírodného tabaku,
3. s náplòou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie
vak vlákna získané rezaním, s vonkajím krycím
listom benej cigarovej farby, ktorý pokrýva celý
tabakový povrazec vrátane prípadného filtra, nie
vak náustok v prípade cigár s náustkom a s obalovým listom, prièom krycí list aj obalový list sú
z rekontituovaného tabaku, ak jeho jednotková
hmotnos bez filtra alebo náustku nie je niia
ako 1,2 gramu a ak krycí list je ovinutý do formy
pirály v ostrom uhle najmenej 30° k pozdånej osi
celého povrazca, alebo
4. s náplòou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie
vak vlákna získané rezaním, s krycím listom benej cigarovej farby z rekontituovaného tabaku,
ktorý pokrýva celý tabakový povrazec vrátane prípadného filtra, nie vak náustok v prípade cigár
s náustkom, ak jednotková hmotnos tabakového
povrazca bez filtra a náustku je 2,3 g a viac a jej

vonkají obvod na jednej tretine jej dåky je 34 mm
a viac,.
3. V § 4 ods. 3 písm. c) druhom bode sa za slovo predaj vkladajú slová a urèený na koneènú spotrebu.
4. V § 4 ods. 3 písm. c) treom bode sa vypúajú slová
jemne rezaný.
5. V § 4 ods. 6 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: a urèený na koneènú spotrebu.
6. V § 5 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
7. V § 6 ods. 1 sa slová 1,40 Sk/kus nahrádzajú slovami 2,10 Sk/kus a slová 1 350,00 Sk/kg sa nahrádzajú slovami 1 930,00 Sk/kg.
8. V § 6 ods. 2 sa slová 1,10 Sk/kus nahrádzajú slovami 1,41 Sk/kus a slová 23 % z ceny cigariet sa nahrádzajú slovami 24 % z ceny cigariet.
9. V § 6 ods. 3 sa slová 1,70 Sk/kus nahrádzajú slovami 2,10 Sk/kus.
10. V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
f) neobchodného charakteru
1. zaslané fyzickou osobou z územia tretích tátov
fyzickej osobe na daòové územie v príleitostných
malých zásielkach, urèené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na
daòovom území najviac v mnostve 50 kusov cigariet alebo 25 kusov cigariek, alebo 10 kusov cigár, alebo 50 g tabaku, alebo
2. príleitostne dováané z územia tretích tátov
cestujúcim v osobnej batoine výluène na jeho
osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho
domácnosti4a) na daòovom území najviac v mnostve 200 kusov cigariet alebo 100 kusov cigariek,
alebo 50 kusov cigár, alebo 250 g tabaku,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 115 Obèianskeho zákonníka..

11. V § 7 sa vypúa odsek 2.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
12. § 8 sa vypúa.
13. V § 9 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak..
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14. V § 9 ods. 3 sa slovo výrobca nahrádza slovami
prevádzkovate¾ daòového skladu.
15. V § 9 odsek 4 znie:
(4) Na oznaèenie spotrebite¾ského balenia cigariet
sa môe poui len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslunej cene cigariet, poètu kusov cigariet
v tomto balení, dåke jednej cigarety, registraènému odbernému èíslu na odber kontrolných známok (ïalej len
registraèné odberné èíslo), prípadne ïalím údajom
identifikácie odberate¾a kontrolných známok. Kontrolná známka sa nalepí na spotrebite¾ské balenie cigariet
na èasti urèenej na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybra bez vidite¾ného pokodenia kontrolnej
známky alebo spotrebite¾ského balenia cigariet a aby
èas kontrolnej známky, kde je uvedené registraèné odberné èíslo a cena cigariet, ostala nepokodená; ak sú
registraèné odberné èíslo a cena cigariet uvedené na
dvoch èastiach kontrolnej známky, musí zosta nepokodená aspoò jedna èas kontrolnej známky, kde je
uvedené registraèné odberné èíslo a cena cigariet. Kontrolná známka môe obsahova aj iné grafické prvky
a údaje, ak neznemoòujú identifikáciu prvkov a údajov uvedených v tomto zákone a vo veobecne záväznom právnom predpise vydanom pod¾a odseku 32.
Kontrolná známka sa nesmie da odlepi bez jej vidite¾ného pokodenia alebo pokodenia spotrebite¾ského
balenia cigariet. Ak sa na spotrebite¾ské balenie cigariet pouije aj prieh¾adný obal, kontrolná známka sa
nalepí pod tento obal..
16. V § 9 ods. 6 písm. a) deviatom bode sa na konci
pripájajú tieto slová: alebo povolená retrukturalizácia,.
17. V § 9 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Tlaèiareò môe distribuova kontrolné známky so zmenou
grafických a ochranných prvkov len na základe oznámenia colného riadite¾stva, e vzorový výtlaèok kontrolnej známky (specimen) spåòa podmienky a náleitosti pod¾a odsekov 1a 4..
18. V § 9 ods. 12 písmeno c) znie:
c) zale colnému úradu najneskôr s predloením iadosti o vydanie prvého poukazu zoznam cigariet,
ktoré predpokladá uvádza do daòového vo¾ného
obehu, a v ktorom uvedie cenu cigariet s dátumom
predpokladaného uvedenia do daòového vo¾ného
obehu za túto cenu, obchodný názov cigariet, poèet
kusov cigariet v spotrebite¾skom balení cigariet, dåku jednej cigarety, krajinu pôvodu cigariet a identifikaèné údaje výrobcu cigariet, ak nejde o výrobcu cigariet na daòovom území; zmenu údajov v zozname
alebo doplnenie údajov v zozname je odberate¾ kontrolných známok povinný oznámi colnému úradu
najneskôr pä kalendárnych dní pred dòom uvedenia spotrebite¾ského balenia cigariet do daòového
vo¾ného obehu..
19. V § 9 odsek 13 znie:
(13) Dovozca cigariet je povinný pred dovozom spotrebite¾ského balenia cigariet zloi zábezpeku na daò
vo výke dane pripadajúcej na mnostvo cigariet, ktoré
chce uvies do daòového vo¾ného obehu. Na zábezpeku
na daò sa pouije § 20 primerane..
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20. V § 9 ods. 24 sa úvodná veta nahrádza textom,
ktorý znie:
Odberate¾ kontrolných známok vykoná zúètovanie
poètu kontrolných známok pod¾a ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke, pod¾a poètu kusov cigariet
v spotrebite¾skom balení cigariet a dåky jednej cigarety. Pri vykonaní zúètovania predloí originál dielu B poukazu potvrdený tlaèiaròou, ak bolo odobraté celé
mnostvo kontrolných známok, alebo kópiu dielu B potvrdenú tlaèiaròou, ak bola odobratá len èas kontrolných známok z celkového mnostva, a uvedie.
21. V § 9 odsek 26 znie:
(26) Odberate¾ kontrolných známok je povinný
oznámi colnému riadite¾stvu prostredníctvom colného
úradu na úèely zistenia najpredávanejej cenovej kategórie cigariet mnostvo cigariet uvedených do daòového vo¾ného obehu na daòovom území pod¾a ceny cigariet prepoèítanej na tisíc kusov cigariet a pod¾a dåky
jednej cigarety za prvých es kalendárnych mesiacov
roka najneskôr do 31. júla prísluného roka a za posledných es kalendárnych mesiacov roka najneskôr
do 31. januára nasledujúceho roka..
22. V § 9 sa odsek 28 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) odberate¾ kontrolných známok nesplnil podmienky
uvedené v odseku 12 v období es po sebe idúcich
kalendárnych mesiacov od pridelenia registraèného
odberného èísla,
f) zanikli dôvody, na základe ktorých bolo vydané..
23. V § 11 ods. 1 písmene e) sa slová § 7 ods. 1
písm. d) a e) nahrádzajú slovami § 7 písm. d) a e).
24. V § 12 ods. 1 písmene e) sa slová § 7 ods. 1
písm. d) a e) nahrádzajú slovami § 7 písm. d) a e).
25. V § 13 ods. 7 druhej vete sa slovo Daò nahrádza
slovami Výsledná daò.
26. V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
b) oprávnenému príjemcovi, daòovému splnomocnencovi alebo dovozcovi cigariet, ak majú takéto tabakové výrobky a tieto tabakové výrobky sú znehodnotené a znièené pod dozorom colného úradu; v prípade
spotrebite¾ského balenia cigariet, na ktoré sa vzahuje povinnos oznaèovania kontrolnými známkami, predloí oprávnený príjemca alebo dovozca cigariet k iadosti o vrátenie dane úradný záznam
o znièení kontrolných známok a úradný záznam
o znièení spotrebite¾ských balení cigariet..
27. V § 14 odsek 7 znie:
(7) Vrátenie dane mono uplatni na colnom úrade a
po skonèení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli
splnené vetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane,
najneskôr vak do troch rokov od konca kalendárneho
mesiaca, v ktorom monos na uplatnenie vrátenia dane
vznikla; po uplynutí tejto lehoty nemono vráti daò..
28. V § 19 ods. 4 písm. f) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: alebo povolená retrukturalizácia..
29. V § 19 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo bola povolená retrukturalizácia,.
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30. V § 19 sa odsek 7 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) dòom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dòom zruenia ivnostenského
oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými
predpismi.13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 58 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 8a zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

31. V § 20 ods. 5 písm. a) prvý bod znie:
1. zvýi zloenú zábezpeku na daò o sumu, ktorá
prevyuje zloenú zábezpeku na daò, ak daò pripadajúca na mnostvo tabakových výrobkov uvedených do daòového vo¾ného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyia o viac ako
20 % ako zloená zábezpeka na daò, a to najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dolo k prevýeniu
dane nad zloenou zábezpekou na daò,.
32. V § 20 ods. 5 písm. b) sa text za bodkoèiarkou nahrádza textom, ktorý znie: colný úrad môe vráti prísluný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob tabakových výrobkov v pozastavení dane ku dòu podania
iadosti, a to do 15 dní odo dòa podania tejto iadosti..
33. V § 21 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 8 sa oznaèujú ako odseky 2
a 7.
34. V § 21 odsek 2 znie:
(3) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch povoli na základe písomnej iadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravova na daòovom
území tabakové výrobky v pozastavení dane, iný spôsob prepravy takýchto tabakových výrobkov, ako je
uvedený v odseku 1..
35. § 23 vrátane nadpisu znie:
§ 23
Oprávnený príjemca
(1) Oprávneným príjemcom na daòovom území je
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu
v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného èlenského tátu oprávnená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu prijíma tabakové výrobky
z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce by oprávneným
príjemcom na daòovom území a chce opakovane prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane, musí písomne poiada colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijíma tabakové
výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príleitostne prija tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane, musí na kadý príleitostný príjem tabakových výrobkov písomne poiada colný úrad
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o vydanie povolenia prija tabakové výrobky z iného
èlenského tátu v pozastavení dane.
(2) iados o registráciu a vydanie povolenia prijíma
tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane alebo iados o vydanie povolenia prija tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane
musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
d) obchodný názov tabakového výrobku,
e) údaj o predpokladanom roènom objeme tabakových
výrobkov prijímaných v pozastavení dane v príslunej mernej jednotke, ak je iadate¾om právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijíma tabakové
výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane
opakovane,
f) údaj o mnostve tabakových výrobkov v príslunej
mernej jednotke, ktoré má v danom prípade prija
iadate¾, ktorým je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá chce príleitostne prija tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane.
(3) Prílohou k iadosti je výpis z obchodného registra
alebo zo ivnostenského registra nie starí ako 30 dní,
alebo jeho osvedèená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie iadate¾a na podnikanie nie starí
ako 30 dní, alebo jeho osvedèená kópia.
(4) iadate¾ musí spåòa aj tieto podmienky:
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,8)
b) zloil zábezpeku na daò,
c) colný úrad ani daòový úrad voèi nemu nemá poh¾adávky po lehote splatnosti,
d) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného
pod¾a osobitných predpisov,7)
e) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu
a fyzické osoby, ktoré sú èlenmi riadiacich alebo
kontrolných orgánov iadate¾a,
f) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená retrukturalizácia.
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu
v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane zloi zábezpeku na
daò vo výke dane pripadajúcej na mnostvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prija v priebehu
dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
spôsobom pod¾a § 20 ods. 4.
(6) Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí
u iadate¾a, ktorý chce prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane,
skutoènosti a údaje uvedené v iadosti a v prílohe k iadosti, a ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé a iadate¾ spåòa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný
úrad mu pridelí registraèné èíslo, vydá osvedèenie o re-

Èiastka 230

Zbierka zákonov è. 547/2007

gistrácii a povolenie prijíma tabakové výrobky z iného
èlenského tátu v pozastavení dane do 60 dní odo dòa
podania tejto iadosti. Ak iadate¾ v tejto lehote nepreukáe pravdivos vetkých údajov a splnenie vetkých
podmienok, colný úrad mu pridelí registraèné èíslo,
vydá osvedèenie o registrácii a povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení
dane v lehote do 15 dní odo dòa preukázania pravdivosti údajov a splnenia poslednej z podmienok. Ak colný
úrad povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane nevydá, bezodkladne
vráti iadate¾ovi zloenú zábezpeku na daò.
(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
prija tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane príleitostne, je povinná pred vydaním povolenia prija tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane zloi zábezpeku na daò vo výke
dane pripadajúcej na mnostvo tabakových výrobkov,
ktoré má v danom prípade prija, a to spôsobom pod¾a
§ 20 ods. 4. Colný úrad vydá potvrdenie o zloení zábezpeky na daò.
(8) Colný úrad pred vydaním povolenia prija tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane
preverí u iadate¾a, ktorý chce príleitostne prija tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení
dane, skutoènosti a údaje uvedené v iadosti a v prílohe
k iadosti. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé
a iadate¾ spåòa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5,
colný úrad vydá povolenie prija tabakové výrobky
z iného èlenského tátu v pozastavení dane najneskôr
nasledujúci pracovný deò po dni, keï iadate¾ zloil zábezpeku na daò. Na úhradu dane mono po dohode
s colným úradom poui zloenú zábezpeku na daò.
(9) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové
výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane
opakovane, chce prija tabakové výrobky a daò pripadajúca na toto mnostvo tabakových výrobkov je vyia
o viac ako 10 % ne zloená zábezpeka na daò, je povinný najneskôr v deò prijatia týchto tabakových výrobkov
a) oznámi túto skutoènos colnému úradu písomne
alebo elektronicky,
b) zvýi zloenú zábezpeku na daò o sumu, ktorá prevyuje zloenú zábezpeku na daò.
(10) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplni zloenú zábezpeku na daò
o sumu, ktorú colný úrad pouil na úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane, a to do piatich dní odo
dòa oznámenia pod¾a odseku 12.
(11) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, môe písomne poiada colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá
vystavila bankovú záruku, o zníenie zloenej zábezpeky na daò, ak zloená zábezpeka na daò je vyia o viac
ako 20 % ne daò pripadajúca na mnostvo tabakových
výrobkov uvedených do daòového vo¾ného obehu za
predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, e
tento stav trvá najmenej es po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; colný úrad vráti prísluný rozdiel do 15 dní odo dòa podania tejto iadosti.
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(12) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové
výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane
opakovane, nezaplatí daò v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad pouije zábezpeku na
daò na úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane,
o èom písomne upovedomí daòového dlníka.
(13) Oprávnený príjemca je povinný kadú zmenu
údajov pod¾a odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) a f) oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku. Zmenu údajov pod¾a odseku 3 je povinný oznámi colnému
úradu do 15 dní odo dòa podania návrhu na zmenu
údajov príslunému orgánu.
(14) Povolenie prijíma tabakové výrobky z iného
èlenského tátu v pozastavení dane zaniká
a) dòom podania iadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dòom podania
iadosti o zruenie ivnostenského oprávnenia, alebo dòom podania oznámenia o skonèení podnikania,
b) dòom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za màtveho, ak je
oprávneným príjemcom fyzická osoba,
c) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
o zruení konkurzu pre nedostatok majetku alebo
dòom, keï bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo
povolené vyrovnanie, alebo bola povolená retrukturalizácia,
d) desiatym dòom odo dòa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daò pod¾a odseku 9 písm. b) a odseku 10, ak zábezpeka na daò nebola doplnená,
e) dòom odòatia povolenia prijíma tabakové výrobky
z iného èlenského tátu v pozastavení dane colným
úradom,
f) dòom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dòom zruenia ivnostenského
oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými
predpismi.13a)
(15) Colný úrad povolenie prijíma tabakové výrobky
z iného èlenského tátu v pozastavení dane odníme, ak
a) oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b) oprávnený príjemca u prestal spåòa podmienky
uvedené v odsekoch 4 a 5,
c) oprávnený príjemca poruuje povinnosti pod¾a tohto
zákona a uloenie pokuty a ani výzvy colného úradu
neviedli k náprave,
d) oprávnený príjemca poiada o odòatie povolenia prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu
v pozastavení dane,
e) bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na
prevádzkovanie daòového skladu.
(16) Colný úrad môe odòa povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení
dane, ak oprávnený príjemca poèas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma tabakové výrobky, prièom prihliada na
závanos dôvodov.
(17) Pri zániku povolenia prijíma tabakové výrobky
z iného èlenského tátu v pozastavení dane
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a) oprávnený príjemca, v prípade pod¾a odseku 14
písm. b) dediè alebo súdom ustanovený správca dedièstva, v lehote urèenej colným úradom podá daòové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daò, ak nebolo daòové priznanie podané a daò zaplatená ku dòu
zániku povolenia prijíma tabakové výrobky z iného
èlenského tátu v pozastavení dane,
b) colný úrad pouije zloenú zábezpeku na daò na
úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daò bezodkladne vráti
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo
povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane, v prípade pod¾a odseku 14 písm. b) dedièovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedièstva,
c) colný úrad poiada o úhradu dane a poh¾adávok týkajúcich sa dane príslunú banku, ak zabezpeèením
dane je banková záruka,14)
d) colný úrad odníme osvedèenie o registrácii a zruí
registraèné èíslo.
(18) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo
odòaté povolenie prijíma tabakové výrobky z iného
èlenského tátu v pozastavení dane pod¾a odseku 15
písm. c), môe by nové povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o odòatí povolenia prijíma
tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môe jej by vydané povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu
v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného
oprávnenému príjemcovi o odòatí povolenia prijíma
tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane. V prípade odòatia povolenia prijíma tabakové
výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane
pod¾a odseku 16 môe by vydané nové povolenie prijíma tabakové výrobky z iného èlenského tátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odòatí
povolenia prijíma tabakové výrobky z iného èlenského
tátu v pozastavení dane..
36. V § 26 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba skladá zábezpeku na daò
na tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane
namiesto odosielate¾a..
37. V § 27 ods. 1 prvej vete sa vypúajú slová alebo
z územia únie, na ktorom sa neuplatòujú právne predpisy únie o veobecnom systéme, drbe, preprave
a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam.
38. V § 29 odsek 7 znie:
(7) Ak daòová povinnos nevznikne pod¾a odseku 1,
vzniká daòová povinnos dòom prepravenia tabakových výrobkov na daòové územie alebo dòom pouitia
tabakových výrobkov na daòovom území, ak nie je známy deò prepravenia tabakových výrobkov na daòové
územie. Daòovým dlníkom je právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá tabakové výrobky pri prepravení
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na daòové územie má ako prvá v drbe alebo ktorá tabakové výrobky ako prvá pouila. Daòový dlník je
povinný bezodkladne po vzniku daòovej povinnosti
poda daòové priznanie a zaplati daò, a to
a) colnému úradu, ak daòový dlník má sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území..
39. V § 34 odsek 3 znie:
(3) Vydanie tabakových výrobkov oslobodených od
dane musí by doloené kópiou povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daòovom
sklade pre zahranièných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydávajú tabakové výrobky oslobodené
od dane pod¾a § 33a..
40. § 36 sa vypúa.
41. V § 39 ods. 1 sa za slovo výrobkov, vkladajú slová tlaèou a distribúciou kontrolných známok,.
42. V 39 ods. 3 písm. g) sa vypúajú slová a uívate¾ských podnikoch, ktoré pouívajú tabakové výrobky
oslobodené od dane pod¾a § 7 ods. 2.
43. V § 39 ods. 5 sa vypúajú slová a v uívate¾ských podnikoch.
44. V § 40 ods. 1 sa za slovami zahranièných zástupcov vypúa èiarka a slová uívate¾ských podnikov.
45. V § 40 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a i) sa oznaèujú ako písmená
d) a h).
46. V § 40 ods. 4 druhá veta znie: Najpredávanejia
cenová kategória cigariet je kategória cigariet, z ktorej
najväèie mnostvo cigariet s rovnakou cenou cigariet
prepoèítanou na tisíc kusov cigariet a rovnakou dåkou
jednej cigarety bolo uvedených do daòového vo¾ného
obehu na daòovom území za obdobie pod¾a prvej vety..
47. § 41 vrátane nadpisu znie:
§ 41
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba
alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a) predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebite¾ské balenie cigariet, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b) oznaèí spotrebite¾ské balenie cigariet falzifikátom
kontrolnej známky,
c) poruí ustanovenie § 9 ods. 17, 21, 23, 24 alebo 25,
d) nepreukáe pouitie alebo znehodnotenie kontrolných známok,
e) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov
u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá, alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako
s vlastnými,
f) vyrobí tabakové výrobky bez povolenia na prevádzkovanie daòového skladu,
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g) nezloí zábezpeku na daò na prepravu tabakových
výrobkov v súlade s týmto zákonom,
h) je prevádzkovate¾om tranzitného daòového skladu
a predá tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný preda tabakové výrobky
s daòou,
i) je prevádzkovate¾om daòového skladu pre zahranièných zástupcov a predá tabakové výrobky oslobodené od dane zahraniènému zástupcovi nad limit pod¾a § 33a ods. 12 a 14 alebo osobe, ktorej nebolo
vydané povolenie na nákup tabakových výrobkov
oslobodených od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov,
j) poruí ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e) alebo
ods. 2,
k) poruí ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d),
l) poruí ustanovenie § 23 ods. 9 písm. a).
(2) Colný úrad uloí pokutu
a) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) vo výke
50 % dane pripadajúcej na mnostvo cigariet v spotrebite¾skom balení cigariet, ktoré nie je oznaèené
v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a) najmenej vak 10 000 Sk, a také spotrebite¾ské balenie cigariet zabezpeèí,3)
b) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b) vo výke
dane pripadajúcej na mnostvo cigariet v spotrebite¾skom balení cigariet oznaèenom falzifikátom kontrolnej známky zvýenú o 100 %, najmenej vak
50 000 Sk, a také spotrebite¾ské balenie cigariet zabezpeèí,3)
c) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. c) vo výke od
10 000 Sk do 50 000 Sk,
d) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. d) vo výke
dane pripadajúcej na mnostvo cigariet v spotrebite¾skom balení cigariet, na ktoré boli kontrolné
známky urèené, najmenej vak 10 000 Sk,
e) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. e) vo výke
50 % dane pripadajúcej na mnostvo zistených tabakových výrobkov, najmenej vak 10 000 Sk, a také
tabakové výrobky zabezpeèí,3)
f) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. f) vo výke
dane pripadajúcej na mnostvo tabakových výrobkov vyrobených bez povolenia na prevádzkovanie
daòového skladu, najmenej vak 100 000 Sk, a také
tabakové výrobky zabezpeèí,3)
g) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. g) vo výke
20 % dane pripadajúcej na to mnostvo prepravovaných tabakových výrobkov, na ktoré nebola zloená
zábezpeka na daò,
h) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. h) vo výke
50 % dane pripadajúcej na mnostvo predaných tabakových výrobkov oslobodených od dane, ktoré
mali by predané s daòou, najmenej vak 100 000
Sk,
i) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. i) vo výke
50 % dane pripadajúcej na mnostvo tabakových výrobkov oslobodených od dane predaných nad limit
pod¾a § 33a ods. 12 a 14 alebo osobe bez povolenia
na nákup tabakových výrobkov oslobodených od
dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov, najmenej vak 100 000 Sk,
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j) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. j) 10 000 Sk
a v prípade opakovaného poruenia 50 000 Sk,
k) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. k) vo výke
rozdielu dane zisteného colným úradom, najmenej
vak 10 000 Sk a v prípade opakovaného poruenia
najmenej 50 000 Sk,
l) za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. l) 2 000 Sk.
(3) Pri urèovaní výky pokuty pod¾a odseku 2 písm. c)
prihliadne colný úrad na závanos, dåku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4) Na úèel výpoètu dane pod¾a odseku 2 písm. a) a e)
základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú oznaèené
kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daòové územie, je poèet
kusov cigariet v takomto spotrebite¾skom balení cigariet a cena najpredávanejej cenovej kategórie cigariet
(§ 40 ods. 4) prepoèítaná na poèet kusov cigariet v takomto spotrebite¾skom balení cigariet.
(5) Tabakové výrobky, ktoré colný úrad zabezpeèí
a ktoré sa dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov stanú majetkom tátu,3) je colný úrad povinný znièi. Na postup pri
nièení tabakových výrobkov sa primerane pouije osobitný predpis.25b).
48. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 41a
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je
oprávnená na podnikanie, ak
a) predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebite¾ské balenie cigariet, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b) oznaèí spotrebite¾ské balenie cigariet falzifikátom
kontrolnej známky,
c) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov
u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako
s vlastnými,
d) pouije tabakové výrobky oslobodené od dane pod¾a
§ 7 písm. f) na iný ako urèený úèel.
(2) Colný úrad uloí pokutu
a) za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) do
1 000 000 Sk, najmenej vak 2 000 Sk, a také spotrebite¾ské balenie cigariet zabezpeèí,3)
b) za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) vo výke dane
pripadajúcej na mnostvo cigariet v spotrebite¾skom
balení cigariet oznaèenom falzifikátom kontrolnej
známky zvýenú o 100 %, najmenej vak 50 000 Sk,
a také spotrebite¾ské balenie cigariet zabezpeèí,3)
c) za priestupok pod¾a odseku 1 písm. c) do 1 000 000
Sk, najmenej vak 2 000 Sk, a také tabakové výrobky zabezpeèí,3)
d) za priestupok pod¾a odseku 1 písm. d) vo výke 50 %
dane pripadajúcej na mnostvo tabakových výrobkov oslobodených od dane pod¾a § 7 písm. f) poui-
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tých na iný ako urèený úèel, najmenej vak 5 000
Sk.
(3) Pri urèovaní výky pokuty pod¾a odseku 2 písm. a)
a c) prihliadne colný úrad na závanos, dåku trvania
a následky protiprávneho stavu.
(4) Na úèel výpoètu dane pod¾a odseku 2 písm. b) a d)
základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú oznaèené
kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daòové územie, je poèet
kusov cigariet v takomto spotrebite¾skom balení cigariet a cena najpredávanejej cenovej kategórie cigariet
(§ 40 ods. 4) prepoèítaná na poèet kusov cigariet v takomto spotrebite¾skom balení cigariet.
(5) Tabakové výrobky, ktoré colný úrad zabezpeèí
a ktoré sa dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov stanú majetkom tátu,3) je colný úrad povinný znièi. Na postup pri
nièení tabakových výrobkov sa primerane pouije osobitný predpis.25b)
(6) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a c) môe
colný úrad uloi pokutu v blokovom konaní do výky
5 000 Sk. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje veobecný predpis o priestupkoch.25c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25c znie:

25c) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

49. Za § 44c sa vkladá § 44d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 44d
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2008
(1) Konanie o uloení pokuty právoplatne neukonèené k 31. decembru 2007 sa ukonèí pod¾a ustanovení
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zákona v znení úèinnom od 1. januára 2008 a na pokuty sa vzahuje § 41 a 41a zákona v znení úèinnom od
1. januára 2008, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejie.
(2) Uívate¾ský podnik pod¾a § 8 zákona v znení
úèinnom do 31. decembra 2007, ktorý má v drbe denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane,
a prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý má v drbe
denaturované tabakové výrobky v pozastavení dane,
je povinný najneskôr do 31. januára 2008 oznámi colnému úradu mnostvo denaturovaných tabakových
výrobkov v kilogramoch, ktoré mal v drbe k 15. januáru 2008.
(3) Denaturované tabakové výrobky oslobodené od
dane mono uvádza do daòového vo¾ného obehu najneskôr do 30. apríla 2008. Colný úrad odníme odberný
poukaz uívate¾skému podniku pod¾a odseku 2 k 30.
aprílu 2008.
(4) Denaturované tabakové výrobky oslobodené od
dane môe uívate¾ský podnik pod¾a odseku 2 pouíva
najneskôr do 31. júla 2008. Colný úrad vyradí uívate¾ský podnik pod¾a odseku 2 z evidencie uívate¾ských
podnikov k 31. júlu 2008..
50. Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:
§ 45a
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 60/2006 Z. z. o povolených denaturaèných prostriedkoch, ich ustanovených mnostvách na
denaturáciu tabakových výrobkov, o poiadavkách na
denaturáciu a o urèenom úèele pouitia denaturovaných tabakových výrobkov..
51. Príloha è. 1 znie:

Príloha è. 1 k zákonu è. 106/2004 Z. z.
v znení zákona è. 547/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o veobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej
dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 076, 23. 3. 1992; Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 365,
31. 12. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Ú. v. ES
L 008, 11. 1. 1997; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Ú. v.
ES L 161, 1. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v.
ES L 193, 29. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 10), nariadenia Rady 807/2003/ES zo 14. apríla
2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4), smernice Rady 106/2004/ES zo 16.
novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2. Smernica Rady 92/79/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z cigariet (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 13) v znení smernice Rady 1999/81/ES z 29. júla 1999 (Ú. v. ES L 211,
11. 08. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2002/10/ES z 12. februára 2002 (Ú. v. ES
L 46, 16. 02. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 35) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného
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k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
3. Smernica Rady 92/80/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet
(Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 13) v znení smernice Rady 1999/81/ES z 29.
júla 1999 (Ú. v. ES L 211, 11. 08. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2002/10/ES
z 12. februára 2002 (Ú. v. ES L 46, 16. 02. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 35) a Aktu o podmienkach
pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236,
23. 9. 2003).
4. Smernica Rady 95/59/ES z 25. novembra 1995 o iných daniach, ktoré ovplyvòujú spotrebu vyrobeného tabaku,
ako je daò z obratu (Ú. v. ES L 291, 6. 12. 1995; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) v znení smernice Rady
1999/81/ES z 29. júla 1999 (Ú. v. ES L 211, 11. 08. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) a smernice
Rady 2002/10/ES z 12. februára 2002 (Ú. v. ES L 46, 16. 02. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 35).
5. Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov
a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (Ú. v. ES L 133, 4. 6. 1969; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) v znení smernice
Rady 72/230/EHS z 12. júna 1972 (Ú. v. ES L 139, 17. 6. 1972; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 78/1032/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
kap. 9/zv. 1), smernice Rady 78/1033/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 81/933/EHS zo 17. novembra 1981 (Ú. v. ES L 338, 25. 11. 1981; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 82/443/EHS z 29. júna 1982 (Ú. v. ES L 206, 14. 07. 1982;
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 84/231/EHS z 30. apríla 1984 (Ú. v. ES L 117,
3. 5. 1984), smernice Rady 85/348/EHS z 8. júla 1985 (Ú. v. ES L 183, 16. 7. 1985; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
kap. 9/zv. 1), smernice Rady 87/198/EHS zo 16. marca 1987 (Ú. v. ES L 078, 20. 3. 1987), smernice Rady
88/664/EHS z 21. decembra 1988 (Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 89/194/EHS z 13. marca 1989 (Ú. v. ES L 073, 17. 3. 1989), smernice Komisie 89/220/EHS zo 7. marca
1989 (Ú. v. ES L 092, 5. 4. 1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 91/191/EHS
z 27. marca 1991 (Ú. v. ES L 094, 16. 4. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.9/zv. 1), smernice Rady
91/673/EHS z 19. decembra 1991 (Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.
9/zv. 1), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Ú. v. ES L 076, 23. 3. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
kap. 9/zv. 1), smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 384, 30. 12. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 94/4/ES zo 14. februára 1994 (Ú. v. ES L 060, 3. 3. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000; Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 10) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej
republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003)..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,
zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zá-

kona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z. a zákona
è. 250/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 86 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) colné úrady ako správcovia spotrebnej dane priestupky, ak tak ustanoví osobitný zákon.14).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) Napríklad zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
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vyhlásil úplné znenie zákona è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 556/2004 Z. z., zákonom è. 631/2004 Z. z., zákonom è. 533/2005 Z. z., zákonom è. 610/2005 Z. z. a týmto zákonom.
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008
s výnimkou èl. I bodov 40, 44 a 45, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. augusta 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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548
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 109/2005 Z. z. a zákona è. 310/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 12 ods. 1 písm. i) sa za slovo úradu vkladajú
slová a obvodnému úradu dopravy.
2. Názov piatej hlavy znie:
PIATA HLAVA
JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO.
3. § 16 znie:
§ 16
(1) Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla
alebo ojazdeného vozidla z èlenského tátu okrem Slovenskej republiky (ïalej len èlenský tát) alebo iného
zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom
priestore a vajèiarskej konfederácie (ïalej len iný
zmluvný tát) urèeného na prevádzku v premávke na
pozemných komunikáciách je povinný písomne poiada obvodný úrad dopravy8)
a) o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b) o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla.
(2) Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla
alebo ojazdeného vozidla z iného ako èlenského tátu
alebo iného zmluvného tátu (ïalej len tretia krajina)
urèeného na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách je povinný písomne poiada obvodný
úrad dopravy8) o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.
(3) Na vydanie rozhodnutia pod¾a odsekov 1 a 2 je
prísluný obvodný úrad dopravy pod¾a miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby..
4. Za § 16 sa vkladajú § 16a a 16c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

§ 16a
Jednotlivo dovezené vozidlo z èlenského tátu
alebo iného zmluvného tátu
(1) iados o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z èlenského tátu musí obsahova
a) identifikaèné údaje o iadate¾ovi, a to,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo
obchodné meno a sídlo, identifikaèné èíslo (IÈO),
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho
tatutárnym orgánom, podpis tatutárneho orgánu a odtlaèok peèiatky,
b) identifikaèné údaje o vozidle, a to
1. znaèku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikaèné èíslo vozidla VIN.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v èlenskom táte,
1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra,
kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2. osvedèenie o zhode vozidla COC,
3. vyhlásenie iadate¾a, e vozidlo nebolo prihlásené
do evidencie vozidiel v inom táte,
4. osvedèenie o evidencii, ak taký doklad bol v èlenskom táte vydaný,
5. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklaèného fondu za dovezené vozidlo;8a)
b) ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v èlenskom táte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo
1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra,
kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2. osvedèenie o evidencii,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel
v èlenskom táte; predkladá sa len v prípade, ak
záznam o vyradení nie je uvedený v osvedèení
o evidencii pod¾a druhého bodu,
4. odborný posudok o kontrole originality vozidla
pod¾a § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na
premávku na pozemných komunikáciách,
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5. platný protokol o technickej kontrole vozidla pod¾a § 49 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v èlenskom táte,
napríklad osvedèenie o technickej kontrole; uvedené doklady sa predkladajú, len ak vozidlo takej
kontrole podlieha,
6. platný protokol o emisnej kontrole motorového
vozidla pod¾a § 67 ods. 2 písm. a), s výsledkom
hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní emisnej kontroly motorového vozidla vydaný
v èlenskom táte, napríklad osvedèenie o emisnej
kontrole len v prípade, ak záznam o emisnej kontrole nie je súèasou dokladu o vykonaní technickej kontroly pod¾a piateho bodu; uvedené doklady sa predkladajú len v prípade ojazdeného
vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
7. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklaèného fondu za dovezené vozidlo.8a)
(3) Obvodný úrad dopravy vyzve iadate¾a na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov
o vozidle v rozsahu údajov potrebných na vystavenie
osvedèenia o evidencii pre vozidlo s konkrétnym identifikaèným èíslom vozidla VIN, ak osvedèenie o evidencii
pod¾a odseku 2 písm. b) druhého bodu vydané v èlenskom táte nie je harmonizovaným osvedèením o evidencii a neobsahuje vetky technické údaje potrebné
na vystavenie osvedèenia o evidencii v Slovenskej republike, prièom obvodný úrad dopravy nevie tieto údaje získa napríklad z evidencie vozidiel. Chýbajúce
technické údaje môu by doplnené predloením napríklad originálu alebo kópie osvedèenia o zhode vozidla
COC, ak taký doklad bol vydaný, alebo dokladov získaných od výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo dokladov získaných od evidenèného orgánu iného èlenského
tátu, kde bolo vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel.
Ak iadate¾ nepredloí poadované doklady v urèenej
lehote, obvodný úrad konanie zastaví.
(4) Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES
jednotlivo dovezeného vozidla z èlenského tátu, ak iadate¾ splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 a 3; inak
iados zamietne.
(5) Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie
ES jednotlivo dovezeného vozidla pod¾a odseku 4,
a) vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES
jednotlivo dovezeného vozidla z èlenského tátu,
v ktorom okrem základných identifikaèných údajov
o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok
výroby), evidenèné èíslo vozidla z iného tátu a evidenèné èíslo osvedèenia o evidencii, ak vozidlo bolo
prihlásené do evidencie vozidiel, prièom uvedie, èi
jednotlivo dovezené vozidlo vzh¾adom na svoju kontrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do
evidencie vozidiel,5)
b) vystaví základný technický opis vozidla, prièom uvedie, èi jednotlivo dovezené vozidlo vzh¾adom na svoju
kontrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu
do evidencie vozidiel.5)
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(6) Jednotlivo dovezenému vozidlu pod¾a odseku 5,
ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5)
obvodný úrad dopravy vystaví a vydá osvedèenie o evidencii, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla; jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré
nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) vydá
technické osvedèenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo
základného technického opisu vozidla.
(7) iados o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z èlenského tátu musí obsahova údaje
pod¾a odseku 1 písm. a) a b).
(8) Jednotlivo dovezeným vozidlom pod¾a odseku 7
sa rozumie vozidlo, ktorému bolo v èlenskom táte pod¾a predpisov platných v tomto táte udelené typové
schválenie vozidla, typové schválenie vozidla vyrobeného v malej sérii alebo schválenie jednotlivého vozidla.
(9) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 7 sú:
a) ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v èlenskom táte,
1. doklady pod¾a odseku 2 písm. a) prvého bodu, tretieho a piateho bodu,
2. originál alebo kópia vnútrotátneho osvedèenia
o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla
s vnútrotátnymi poiadavkami èlenského tátu,
b) ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v èlenskom táte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo, doklady pod¾a odseku 2 písm. b) prvého a siedmeho bodu.
(10) Obvodný úrad dopravy vyzve iadate¾a na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov
o vozidle v rozsahu údajov potrebných na vystavenie
osvedèenia o evidencii pre vozidlo s konkrétnym identifikaèným èíslom vozidla VIN, ak osvedèenie o evidencii
nebolo v èlenskom táte vydané alebo osvedèenie o evidencii nie je harmonizovaným osvedèením o evidencii
a neobsahuje vetky technické údaje potrebné na vystavenie osvedèenia o evidencii v Slovenskej republike,
prièom obvodný úrad dopravy nevie tieto údaje získa
napríklad z evidencie vozidiel. Chýbajúce technické
údaje môu by doplnené predloením napríklad originálu alebo kópie vnútrotátneho osvedèenia o zhode
vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútrotátnymi poiadavkami èlenského tátu, ak taký doklad bol
vydaný, dokladov získaných od výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo dokladov získaných od evidenèného
orgánu iného èlenského tátu, kde bolo vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel. Ak iadate¾ nepredloí poadované doklady v urèenej lehote, obvodný úrad konanie zastaví.
(11) Obvodný úrad dopravy uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z èlenského tátu, ak iadate¾
splnil podmienky uvedené v odsekoch 7 a 10; inak iados zamietne.
(12) Ak obvodný úrad dopravy uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla pod¾a odseku 11,
a) vydá rozhodnutie o uznaní schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z èlenského tátu, v ktorom okrem
základných identifikaèných údajov o vozidle uvedie aj
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenèné
èíslo vozidla z iného tátu a evidenèné èíslo osvedèe-
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nia o evidencii, ak vozidlo bolo prihlásené do evidencie vozidiel, prièom uvedie, èi jednotlivo dovezené vozidlo vzh¾adom na svoju kontrukciu podlieha alebo
nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5)
b) vystaví základný technický opis vozidla, prièom uvedie, èi jednotlivo dovezené vozidlo vzh¾adom na svoju
kontrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu
do evidencie vozidiel.5)
(13) Jednotlivo dovezenému vozidlu pod¾a odseku 12,
ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) obvodný úrad dopravy vystaví a vydá osvedèenie o evidencii, v ktorom uvedie údaje zo základného technického
opisu vozidla; jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) vydá technické osvedèenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.
(14) Osvedèenie o evidencii pod¾a odseku 2 písm. b)
druhého bodu sa nevyaduje pri vozidlách, ktoré pod¾a
vnútrotátnych predpisov èlenského tátu nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel v týchto tátoch,
napríklad ahaný vymenite¾ný stroj alebo pracovný
stroj samohybný; v týchto prípadoch je prílohou k iadosti originál alebo kópia osvedèenia o zhode vozidla
COC, ak taký doklad bol vydaný, alebo vnútrotátneho
osvedèenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútrotátnymi poiadavkami èlenského tátu.
(15) Pri jednotlivo dovezenom vozidle z iného zmluvného tátu sa na konanie o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla primerane vzahujú ustanovenia odsekov 1 a 6 a 14 a na konanie
o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla sa
primerane vzahujú ustanovenia odsekov 7 a 14. Prílohou k iadosti pod¾a odsekov 1 a 7 musí by aj doklad
o prepustení vozidla do vo¾ného obehu.
(16) Ak v konaní o iadosti pod¾a odsekov 1, 7 a 15
obvodný úrad dopravy uzná doklad o vykonaní technickej kontroly alebo doklad o vykonaní emisnej kontroly
vydaný v èlenskom táte alebo inom zmluvnom táte,
v rozhodnutí pod¾a odseku 5 písm. a) a odseku 12
písm. a) uvedie lehotu platnosti technickej kontroly
pod¾a platného protokolu o technickej kontrole alebo
platného dokladu o vykonaní technickej kontroly a lehotu platnosti emisnej kontroly pod¾a platného protokolu o emisnej kontrole alebo platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly a uloí povinnos podrobi
vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do
siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,5) ak vozidlo takej kontrole podlieha.
(17) Harmonizovaným osvedèením o evidencii sa rozumie osvedèenie o evidencii vydané v èlenskom táte
alebo inom zmluvnom táte, ktoré spåòa poiadavky
uvedené vo veobecne záväznom právnom predpise,
ktorý vydá ministerstvo.
§ 16b
Jednotlivo dovezené vozidlo z tretích krajín
(1) iados o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretej krajiny musí obsahova údaje pod¾a § 16a
ods. 1 písm. a) a b).
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(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú:
a) doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra,
kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
b) doklad o prepustení vozidla do vo¾ného obehu,
c) odborný posudok o kontrole originality vozidla pod¾a
§ 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku
na pozemných komunikáciách,
d) platný protokol o technickej kontrole vozidla pod¾a
§ 49 ods. 2 písm. b), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku
na pozemných komunikáciách,
e) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla pod¾a § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na
premávku na pozemných komunikáciách,
f) osvedèenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré bolo
prihlásené do evidencie vozidiel v tretej krajine, ak
taký doklad bol vydaný, alebo vyhlásenie iadate¾a,
e vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel
v inom táte,
g) doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v tretej
krajine, ak ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedèení o evidencii pod¾a
písmena f),
h) doklad o splnení podmienok ustanovených týmto
zákonom a technických poiadaviek ustanovených
veobecne záväzným právnym predpisom vydaným
na vykonanie tohto zákona, ktorým je
1. protokol o skúkach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou slubou overovania vozidiel, z ktorého vyplýva, e vozidlo spåòa
ustanovené podmienky a technické poiadavky,
alebo
2. doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, e vozidlo spåòa ustanovené podmienky a technické poiadavky, alebo
3. doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, e tento typ vozidla má
v Slovenskej republike v èase podania iadosti
platný základný technický opis vozidla, alebo
4. kombinácia dokladov uvedených v prvom a treom bode,
i) návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou slubou
overovania vozidiel; to neplatí, ak je pre nové vozidlo
ku schváleniu predloený doklad pod¾a písmena h)
tretieho bodu,
j) potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklaèného
fondu za dovezené vozidlo.8a)
(3) iadate¾ je povinný na vlastné náklady zabezpeèi
vykonanie skúok vozidla v poverenej technickej slube
overovania vozidiel na vystavenie potrebných dokladov
uvedených v odseku 2 písm. h) prvom bode a písm. i).
(4) Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretej krajiny má
udelené typové schválenie ES vozidla, prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 sú doklady pod¾a odseku 2
písm. a) a g) a j) a osvedèenie o zhode vozidla COC.
(5) Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo z tretej krajiny, ak iadate¾ splnil podmienky
uvedené v odsekoch 1 a 3 alebo odsekoch 1 a 4; inak
iados zamietne.
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(6) Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo pod¾a odseku 5,
a) vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného
vozidla z tretej krajiny, v ktorom okrem základných
identifikaèných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenèné èíslo vozidla z iného tátu a evidenèné èíslo osvedèenia
o evidencii, ak vozidlo bolo prihlásené do evidencie
vozidiel, prièom uvedie, èi jednotlivo dovezené vozidlo vzh¾adom na svoju kontrukciu podlieha alebo
nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)
b) vystaví základný technický opis vozidla, prièom uvedie, èi jednotlivo dovezené vozidlo vzh¾adom na svoju
kontrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu
do evidencie vozidiel.5)
(7) Jednotlivo dovezenému vozidlu pod¾a odseku 6,
ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) obvodný úrad dopravy vystaví a vydá osvedèenie o evidencii, v ktorom uvedie údaje zo základného technického
opisu vozidla; jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) vydá technické osvedèenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.
(8) V rozhodnutí o schválení jednotlivo dovezeného
vozidla z tretej krajiny obvodný úrad dopravy uloí
povinnos podrobi vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,5) ak vozidlo takej kontrole
podlieha.
§ 16c
Spoloèné ustanovenia
(1) Na vybavenie vecí týkajúcich sa jednotlivo dovezeného vozidla je iadate¾ povinný na vyzvanie obvodného
úradu dopravy
a) dostavi sa na vlastné náklady, v urèenej lehote a na
urèené miesto pod¾a potreby aj s vozidlom,
b) umoni porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle.
(2) Obvodný úrad dopravy nesmie uzna typové
schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z èlenského tátu alebo iného zmluvného tátu, uzna schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z èlenského tátu alebo iného zmluvného tátu, ani schváli jednotlivo
dovezené vozidlo z tretej krajiny
a) s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to
neplatí, ak ide o vozidlo jednoúèelového vyuitia,
ktoré vyaduje také umiestnenie riadenia, alebo
b) ak jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikaèné
èíslo vozidla VIN, alebo má neèitate¾né, neúplné alebo pozmenené identifikaèné èíslo vozidla VIN,
c) ak jednotlivo dovezené vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom táte z dôvodu jeho recyklovate¾nosti,
d) ak jednotlivo dovezené vozidlo má iným tátom udelené výnimky z technických poiadaviek pre osvetlenie
a signalizáciu vozidiel, ak ide o zmenu farby svetla.
(3) Podrobnosti o technických poiadavkách, ktoré
musí jednotlivo dovezené vozidlo z tretích krajín spåòa
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z h¾adiska kontrukcie a podrobnosti o èinnosti obvodného úradu dopravy pri odòatí osvedèenia o evidencii
z iného èlenského tátu a o informovaní tohto tátu
o odòatí osvedèenia o evidencii ustanoví veobecne záväzný právny predpis..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 54 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

5. V § 21 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) na vlastné náklady podrobi vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej
kontrole administratívnej, ak táto povinnos bola
uloená obvodným úradom dopravy8) v konaní
o jednotlivo dovezenom vozidle pod¾a § 16a ods. 16
a § 16b ods. 8, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel.5).
6. V § 23 ods. 14 písm. b) sa slová § 16 nahrádzajú
slovami § 16a a 16b.
7. V § 49 odsek 6 znie:
(6) Technickú kontrolu pod¾a odseku 2 písm. a) a
g) mono vykona pod¾a vo¾by prevádzkovate¾a vozidla
v ktorejko¾vek stanici technickej kontroly, ktorá je
oprávnená na jej vykonanie..
8. V § 50 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a jednotlivo dovezené vozidlo z èlenského tátu
alebo iného zmluvného tátu pod¾a § 16a, ktoré nemá
platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred
jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej
republike5) a jednotlivo dovezené motorové vozidlo
z tretej krajiny pod¾a § 16b pred jeho prihlásením do
evidencie vozidiel v Slovenskej republike5).
9. V § 52 ods. 7 sa za slová § 21 ods. 1 písm. b)
vkladajú slová a e).
10. V § 67 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
okrem emisnej kontroly administratívnej vykonávanej
pod¾a § 21 ods. 1 písm. e).
11. V § 67 ods. 4 sa vypúa druhá veta.
12. V § 68 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: jednotlivo dovezené motorové vozidlo z èlenského tátu alebo iného
zmluvného tátu pod¾a § 16a, ktoré nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike5) a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretej krajiny pod¾a
§ 16b pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike5).
13. V § 70 ods. 3 sa za slová splnenie podmienok
ustanovených v vkladajú slová § 21 ods. 1 písm. e) a.
14. V § 101 písm. m) sa slová § 16 nahrádzajú slovami § 16 a § 16c.
15. V § 107 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) prevádzkovate¾ovi vozidla za kadé vozidlo, ktoré
nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole
administratívnej alebo emisnej kontrole administratívnej pod¾a § 21 ods. 1 písm. e).
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16. V § 111 sa za slovo 16 vkladá èiarka a slová
§ 16a, 16b a v poslednej vete sa bodkoèiarka nahrádza bodkou a ïalí text sa vypúa.
17. Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý znie:
§ 112a
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. januára 2008
Konania zaèaté do 31. decembra 2007 sa dokonèia
pod¾a tohto zákona v znení úèinnom od 1. januára
2008..
18. V § 113 sa slová § 16 ods. 15 nahrádzajú slovami § 16c ods. 3.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
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è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z. a zákona è. 460/2007 Z. z. sa mení
takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v poloke 67 písmená o) a q) znejú:
o) schválenie jednotlivo dovezeného
cestného vozidla alebo zvlátneho
vozidla z tretích krajín
10 000 Sk
p) uznanie typového schválenia ES
jednotlivo dovezeného cestného vozidla
alebo zvlátneho vozidla z èlenského
tátu Európskej únie alebo iného
zmluvného tátu Dohody o Európskom
hospodárskom priestore a vajèiarskej
konfederácie
2 000 Sk
q) uznanie schválenia jednotlivo
dovezeného cestného vozidla alebo
zvlátneho vozidla z èlenského tátu
Európskej únie alebo iného zmluvného
tátu Dohody o Európskom
hospodárskom priestore
a vajèiarskej konfederácie
2 000 Sk.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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549
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o poiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ivotnom prostredí

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. m) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o prípustných hodnotách urèujúcich velièín hluku, infrazvuku
a vibrácií a poiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ivotnom prostredí.
(2) Táto vyhláka sa vzahuje na hluk, infrazvuk
a vibrácie, ktoré sa vyskytujú trvale alebo preruovane
vo vonkajom prostredí alebo vo vnútornom prostredí
budov v súvislosti s aktivitami ¾udí alebo èinnosou zariadení.
(3) Táto vyhláka sa nevzahuje na hluk, infrazvuk
a vibrácie
a) na pracoviskách,
b) v dopravných prostriedkoch na miestach cestujúcich,
c) na plochách dopravného vybavenia územia,
d) pri plnení úloh súvisiacich so zdolávaním poiaru,
pri vykonávaní záchranných prác, pri havárii, ivelnej pohrome alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
§2
Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky
a) zvuk je akustické vlnenie, ktoré vyvoláva u èloveka
vnem. Základnou fyzikálnou velièinou je akustický
tlak,
b) poèute¾ný zvuk je zvuk vo frekvenènom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými
frekvenciami od 20 Hz do 20 kHz,
c) hluk je kadý ruivý, obaujúci, nepríjemný, neiaduci, neprimeraný alebo kodlivý zvuk. Vo vonkajom prostredí sa hodnotí hluk najmä z týchto vonkajích zdrojov:
i) hluk z dopravy na pozemných komunikáciách
a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej
dopravy,
ii) hluk z ko¾ajovej dopravy na eleznièných dráhach,
1

iii) hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk,
iv) hluk z iných zdrojov, napríklad hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a výrobnej èinnosti, hluk z mimopracovných aktivít
èloveka.
Vo vnútornom prostredí budov sa hodnotí hluk najmä z týchto vnútorných a vonkajích zdrojov:
i) hluk z vnútorných zdrojov v budove, napríklad
hluk z technických zariadení budov, hluk z aktivít
èloveka v budove,
ii) hluk prenikajúci z vonkajích zdrojov, napríklad
hluk z dopravy, hluk z iných zdrojov,
d) infrazvuk je zvuk vo frekvenènom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami pod 16 Hz,
e) frekvenèné pásmo je oblas frekvencií ohranièená
dolnou hraniènou frekvenciou a hornou hraniènou
frekvenciou. Rozloenie zvuku do frekvenèných pásiem tvorí frekvenèné spektrum zvuku. Frekvenèné
pásmo charakterizuje menovitá stredná frekvencia
fs pod¾a slovenskej technickej normy,1)
f) vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo jej èasti, ktorý vyvolá u èloveka
vnem a pri ktorom velièina opisujúca polohu, zrýchlenie, rýchlos alebo stav uvedenej sústavy je striedavo väèia a menia ako rovnována alebo vzaná
hodnota tejto velièiny. Základnou fyzikálnou velièinou je zrýchlenie vibrácií,
g) otras je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena
zrýchlenia vibrácií,
h) vibrácie pôsobiace na celé telo sú vibrácie, ktoré sa
v budovách prenáajú na stojacu, sediacu alebo leiacu osobu cez kontaktný povrch a predstavujú riziko pre zdravie èloveka alebo pôsobia ruivo,
i) priebená efektívna hodnota fyzikálnej velièiny je
hodnota tejto velièiny urèená pod¾a vzahu
1/2

é1 t 0
ù
2
u t = ê ò [u(t )] .e ( t - t0 )/t dt ú ,
êë t -¥
úû
kde u(t)

je èasová funkcia fyzikálnej velièiny,

e ( t - t0 )/t je exponenciálna èasová váhová funkcia,
t

je èasová kontanta,

t

je priebený èas,

) STN EN 61260: Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre, STN EN ISO 266: Akustika. Normalizované frekvencie.
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t0

je èas pozorovania, resp. odèítania
hodnoty.
Pri meraní zvuku má èasová váhová funkcia F (Fast)
èasovú kontantu 0,125 s. Èasová váhová funkcia S
(Slow) má èasovú kontantu 1,0 s. Pouitie èasových
váhových funkcií sa vyjadruje v znaèke indexom F, S
alebo pouitou èasovou kontantou, napríklad 10 s.
Uvedenie velièiny bez indexu znamená pouitie èasovej váhovej funkcie F pri meraní zvuku a èasovej
váhovej funkcie S pri meraní vibrácií.
Znaèka: uô,

2

æ pö
L = 10.logçç ÷÷ ,
è p0 ø
je akustický tlak v Pa,

p0 je referenèný akustický tlak, p0 = 2.10-5 Pa.
Znaèka: L, LS,
Index v znaèke sa pouíva v súlade s písmenom i)
Jednotka: dB (decibel),
l) hladina akustického tlaku vo frekvenènom pásme je
priebená hladina akustického tlaku urèená pod¾a
písmena k), prièom sa pouije akustický tlak z prísluného frekvenèného pásma.
pre hladiny v oktávových
frekvenèných pásmach
s menovitou strednou
frekvenciou pásma fs
(napríklad Lo, 250 pre fs = 250 Hz),
pre hladiny v tretinooktávových
frekvenèných pásmach
s menovitou strednou
frekvenciou pásma fs
(napríklad Lt, 250 pre fs = 250 Hz),

Jednotka: dB,
m) hladina A zvuku; hladina zvuku s frekvenèným váením A je priebená hladina akustického tlaku pod¾a
písmena k), ktorý je korigovaný frekvenènou váhovou
funkciou A danou v slovenskej technickej norme.2)
Pri pouití frekvenènej váhovej funkcie C sa písmeno A mení na písmeno C.
Znaèka: LA, LC (pri èasovom váení S bude LAS, LCS),
Jednotka: dB,
2
3

o) ekvivalentná hladina A zvuku je velièina urèená
vzahom
2

1 2 é p (t ) ù
= 10.log ò ê A ú . dt,
T t1 ë p0 û

kde pA(t) je èasová funkcia akustického tlaku
váeného frekvenènou váhovou funkciou A,
T
je integraèný interval, T = t2  t1 v s,
p0

k) hladina akustického tlaku; priebená hladina akustického tlaku je velièina urèená vzahom

Lt,fs

Znaèka: LG,
Jednotka: dB,

L Aeq

Znaèka: p, pô,
Jednotka: Pa,

Znaèka: Lo,fs

n) hladina G infrazvuku; hladina infrazvuku s frekvenèným váením G je priebená hladina akustického tlaku pod¾a písmena k), ktorý je korigovaný frekvenènou váhovou funkciou G danou v slovenskej
technickej norme.3)

t

j) akustický tlak je priebená efektívna hodnota èasovej funkcie akustického tlaku p(t) urèená pod¾a písmena i).

kde p
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je referenèný akustický tlak,
p0 = 2.10-5 Pa.

Podobne je definovaná ekvivalentná hladina C zvuku
a ekvivalentná hladina G infrazvuku.
Znaèka: LAeq, LCeq, LGeq
Index v znaèke sa môe doplni èasovým údajom T,
napríklad LAeq,30min, LAeq,12h, LAeq,d,
Jednotka: dB,
p) ekvivalentná hladina akustického tlaku vo frekvenènom pásme je velièina urèená vzahom
2

t

L feq

1 2 é p (t ) ù
= 10.log ò ê f ú . dt,
T t1 ë p0 û

kde pf(t) je èasová funkcia akustického tlaku
vo zvolenom frekvenènom pásme.
Znaèka: Lfeq,
Index v znaèke sa pouíva v súlade s písmenom l),
napríklad Lt,250eq,
Jednotka: dB,
r) hladina A zvukovej expozície je velièina urèená vzahom
æ E ö
L AE = 10.logçç
÷÷ ,
è E0 ø
kde E je zvuková expozícia v Pa2.s definovaná ako
E =

òp

A

2

(t ). dt

T

E

0

je referenèná hodnota zvukovej
expozície E 0 = 4 .10-10 Pa2.s, daná
kvadrátom referenèného akustického tlaku
p0 = 2.10-5 Pa násobeného referenèným
èasovým intervalom T0 = 1s,

) STN EN 61672-1: 2005 Elektroakustika. Zvukomery. Èas 1: Technické poiadavky.
) STN ISO 7196: 2001 Akustika. Frekvenèná váhová funkcia na meranie infrazvuku.
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je integraèný interval daný spravidla èasom
výskytu zvukovej udalosti v s.

Podobne je definovaná hladina C zvukovej expozície.
Znaèka: LAE, LCE ,
Index v znaèke sa môe doplni èasovým údajom T,
napríklad LCE,3s,
Jednotka: dB,
s) maximálna hladina A zvuku je najvyia hodnota
hladiny A zvuku v sledovanom èasovom intervale pri
pouití èasovej váhovej funkcie F. V odôvodnených
prípadoch je moné stanovi maximálnu hladinu A
zvuku na základe tatistického výskytu hladín.
Znaèka: LAmax,
Jednotka: dB,
t) ustálený hluk je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v èase pozorovania významne nemení,
u) premenný hluk je súvislý zvuk, ktorého hladina
akustického tlaku sa v mieste a v èase pozorovania
významne mení, ale nie je impulzový (napríklad hluk
z parkovísk, letných terás alebo portovísk, hluk pri
nakladaní a odvoze komunálneho odpadu alebo pri
zásobovaní tovarom, zvonenie zvonov, tekot psov),
v) preruovaný hluk je zvuk, ktorý sa v mieste pozorovania vyskytuje v pravidelných alebo nepravidelných èasových intervaloch, prièom trvanie kadého
intervalu je spravidla dlhie ako 5 s (napríklad prejazdy motorových vozidiel, prejazd vlaku, prelet lietadla, preruovaná èinnos kompresora),
w) zvlá ruivý hluk je zvuk, ktorý individuálne ruí
alebo obauje èloveka (napríklad výrazné rytmické
alebo tónové zloky vo zvuku, hlasitá reè, hudba, intenzívne a náhodne sa opakujúce zvukové impulzy,
preruovaný alebo premenný hluk s ve¾kým rozdielom hladín),
x) tónový hluk je zvuk, ktorému mono subjektívne prisúdi výku. Zvuk sa povauje za tónový, ak je tónová zloka poèute¾ná a pôsobí ruivo.
Prítomnos tónovej zloky vo frekvenènom spektre
zvuku sa preukazuje napríklad tretinooktávovou
frekvenènou analýzou tak, e hladina akustického
tlaku v pásme s tónovou zlokou prevyuje hladiny
v susediacich pásmach o viac ako 5,0 dB. Za hladinu
v jednom pásme s tónovou zlokou je moné povaova aj dve susediace pásma s rozdielom ich hladín
najviac 3,0 dB.
V niektorých prípadoch je potrebné poui analýzu
pomocou uích frekvenèných pásiem,
y) zvukový impulz je jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym nárastom akustického tlaku
a krátkym trvaním,
z) impulzový hluk je ruivý alebo nepríjemný zvuk, ktorý vzniká v dôsledku jedného alebo viacerých zvukových impulzov. Impulzový hluk v závislosti od druhu
4
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zdroja, ktorým môe by bený impulzový, vysokoimpulzový a vysokoenergetický impulzový zdroj, sa
primerane posudzuje pod¾a slovenskej technickej
normy,4)
za) pecifický hluk je èasová alebo frekvenèná zloka
zvuku, ktorá je èlovekom vnímaná ako ruivý, obaujúci alebo nepríjemný hluk a ktorá spravidla súvisí s konkrétnym zdrojom zvuku.
Na úèely vyhláky je to tónový hluk, impulzový hluk
a zvlá ruivý hluk,
zb) zrýchlenie vibrácií je priebená efektívna hodnota
zrýchlenia vibrácií urèená z èasovej funkcie zrýchlenia vibrácií pod¾a písmena i),
Znaèka: a, a t ,
Jednotka: m.s-2,
zc) váené zrýchlenie vibrácií je zrýchlenie vibrácií korigované frekvenènou váhovou funkciou danou
v technickej norme5) pod¾a druhu prenosu a smeru
pôsobenia vibrácií,
Znaèka: aw,
Jednotka: m.s-2,
zd) ekvivalentné zrýchlenie vibrácií je efektívna hodnota
zrýchlenia definovaná vzahom
1/2

a eq

é 1 t2
ù
2
= ê ò [a(t )] dt ú ,
êë T t1
úû

kde a(t) je èasová funkcia zrýchlenia vibrácií,
T je integraèný interval priemerovania
zrýchlenia vibrácií T = t2  t1.
Znaèka: aeq,
Jednotka: m.s-2,
ze) ekvivalentné váené zrýchlenie vibrácií je ekvivalentné zrýchlenie vibrácií získané pouitím frekvenènej
váhovej funkcie pod¾a písmena zc) na èasovú funkciu zrýchlenia vibrácií.
Znaèka : aweq,
Jednotka: m.s-2,
Index v znaèke sa môe doplni
integraèným intervalom T, napríklad aweq,1h ,
zf) maximálne váené zrýchlenie vibrácií je najvyia
hodnota váeného zrýchlenia vibrácií v sledovanom
èasovom intervale a v danom mieste s pouitím èasovej váhovej funkcie S.
V odôvodnených prípadoch je moné stanovi maximálne hodnoty zrýchlenia vibrácií na základe tatistického výskytu hodnôt zrýchlenia,

) STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajom prostredí. Èas 1: Základné velièiny a postupy posudzovania.
5
) STN ISO 2631-1:1999 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície èloveka kmitaniu na celé telo. Èas1: Veobecné poiadavky,
STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície èloveka kmitaniu na celé telo. Èas 2: Kmitanie v budovách
(od 1Hz do 80 Hz).
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Znaèka: awmax,
Jednotka: m.s-2,
zg) urèujúca velièina je fyzikálna velièina, ktorá
charakterizuje hluk, infrazvuk alebo vibrácie
a pouíva sa na hodnotenie nepriaznivých úèinkov hluku, infrazvuku alebo vibrácií z h¾adiska
ochrany verejného zdravia,
zh) referenèný èasový interval je èasový interval, na
ktorý sa vzahuje posudzovaná alebo prípustná
hodnota. Referenèný èasový interval pre deò je
od 6.00 h do 18.00 h (12 h), pre veèer od 18.00 h
do 22.00 h (4 h) a pre noc od 22.00 h do 6.00 h
(8 h).
V odôvodnených prípadoch sa pouije aj iná dåka referenèného èasového intervalu (napríklad
ak je pre òu definovaná prípustná hodnota),
zi) posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou.
Je to nameraná hodnota alebo z nameranej hodnoty odvodená hodnota urèujúcej velièiny zväèená o hodnotu neistoty merania a v prípade
potreby upravená korekciami a stanovená vzh¾adom na referenèný èasový interval.
V prípade predikcie hluku je to predpokladaná
hodnota urèujúcej velièiny vrátane príslunej
neistoty.
V znaèke velièiny sa uvádza index R, napríklad
LR,Aeq,d, LR,Aeq,v, LRE,n, LR,Amax, aR,weq,
zj) prípustné hodnoty urèujúcich velièín sú dohodnuté úrovne urèujúcich velièín, ktorých neprekraèovanie sa povauje za dostatoèné zabezpeèenie
ochrany
verejného
zdravia
pod¾a
súèasného stavu poznania.
V znaèke urèujúcej velièiny sa uvádza index p,
napríklad: LAeq,d,p , Leq,v,p , LAmax,p , aweq,p ,
zk) neistota merania je parameter priradený k výsledkom merania charakterizujúci rozptyl hodnôt,
ktoré sa môu zdôvodnene priraïova k meranej
velièine. Stanovuje sa v súlade s metrologickou
praxou,
zl) hluk pozadia, um pozadia je hluk alebo iné
vplyvy registrované meracími prístrojmi aj vtedy,
ak zvuk, infrazvuk alebo vibrácie, ktoré sa majú
na základe merania posudzova, nepôsobia.
Ak je meraný rozdiel hladiny posudzovaného
zvuku a hladiny hluku pozadia mení ako
3,0 dB, nemono jednoznaène urèi zvuk alebo
infrazvuk, ktorý sa má na základe merania posudzova.
Ak je zrýchlenie vibrácií dané umom pozadia
väèie ako 50 % meranej hodnoty posudzovaného zrýchlenia, nemono jednoznaène urèi vibrácie, ktoré sa majú na základe merania posudzova,
zm) korekcia na hluk pozadia je záporná hodnota,
ktorá sa môe pripoèíta k nameranej hladine
posudzovaného zvuku, ak rozdiel DL posudzovanej hladiny a hladiny hluku pozadia v zodpovedajúcom frekvenènom pásme je v intervale od
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3,0 dB do 18,0 dB. Urèuje sa pod¾a nasledovného
vzahu:
K = 10.log(1  10( 0,1.DL))
Znaèka: K,
Jednotka: dB,
zn) chránený priestor je vnútorné alebo vonkajie
prostredie, v ktorom sa zdrujú ¾udia trvale alebo opakovane a pre ktorý sú stanovené prípustné hodnoty urèujúcich velièín hluku, infrazvuku
a vibrácií (napríklad chránená obytná miestnos, chránené územie),
zo) vonkajie prostredie je chránený vonkají priestor
i) mimo budov, v ktorom sa zdriavajú ¾udia
z oddychových, rekreaèných, lieèebných alebo
iných ako pracovných dôvodov,
ii) pred obvodovými stenami bytových budov,
kôl, zariadení zdravotnej starostlivosti a iných
budov vyadujúcich tiché prostredie,
zp) vnútorné prostredie budov je chránený vnútorný
priestor budov, v ktorom sa zdriavajú ¾udia trvale alebo opakovane dlhodobo, najmä obytné
miestnosti v budovách na bývanie, v domovoch
dôchodcov, ubytovniach, izby pacientov v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, miestnosti
s aktivitami vyadujúcimi tiché prostredie alebo
dorozumievanie reèou (napríklad uèebne, tudovne, èakárne).
Stavebné prvky, kontrukcie a zariadenia chránia vnútorné prostredie budov pred hlukom prenikajúcim z vonkajích a vnútorných zdrojov pri
súèasnom zabezpeèení ostatných vlastností
vnútorných priestorov, napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie,
zr) podstatná rekontrukcia dopravnej stavby je
taká rekontrukcia pozemných komunikácií, eleznièných dráh a letísk, ktorej dôsledkom je
zmena akustických pomerov alebo hlukovej expozície v okolí,
zs) okolie je
i) územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky
alebo od osi pri¾ahlého jazdného pásu pozemnej komunikácie,
ii) územie do vzdialenosti 100 m od osi pri¾ahlej
ko¾aje elezniènej dráhy,
iii) územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti
1 000 m od osi vzletových a pristávacích dráh
a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého
priemetu urèených letových trajektórií9) 11)
s dåkou priemetu 9 000 m od okraja vzletových a pristávacích dráh letísk,
zt) objektivizácia je stanovenie posudzovanej hodnoty urèujúcej velièiny,
zu) hodnotenie je porovnanie posudzovanej hodnoty
urèujúcej velièiny s príslunou prípustnou hodnotou.
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§3
Ochrana zdravia pred hlukom,
infrazvukom a vibráciami
(1) Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami je zabezpeèená, ak posudzované hodnoty urèujúcich velièín hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú vyie
ako prípustné hodnoty.
§4
Prípustné hodnoty urèujúcich velièín hluku
a infrazvuku a miesta, na ktoré sa vzahujú
(1) Na ochranu zdravia pred hlukom a infrazvukom
sú v prílohe ustanovené prípustné hodnoty urèujúcich
velièín hluku vo vonkajom prostredí a prípustné hodnoty urèujúcich velièín hluku a infrazvuku vo vnútornom prostredí budov pre deò, veèer a noc.
(2) V ochrannom hlukovom pásme vyhlásenom pod¾a
osobitného predpisu6) platia vo vonkajom prostredí
podmienky a prípustné hodnoty urèujúcich velièín hluku uvedené v záväznom stanovisku vydanom prísluným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
§5
Prípustné hodnoty urèujúcich velièín vibrácií
a miesta, na ktoré sa vzahujú
(1) Na ochranu zdravia pred vibráciami vo vnútornom prostredí budov sú v prílohe ustanovené prípustné hodnoty urèujúcich velièín vibrácií pre deò, veèer
a noc.
§6
Poiadavky na meranie
a hodnotenie hluku, infrazvuku a vibrácií
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urèené meradlá, meranie sa vykonáva kalibrovaným
meradlom. Výber meracích prístrojov a metódy merania sa urèujú s oh¾adom na podmienky merania, èasové a frekvenèné vlastnosti meraného hluku, infrazvuku
a vibrácií, expozíciu a faktory prostredia.
(3) Hluk a infrazvuk sa hodnotia v miestach, na ktoré
sa vzahujú prípustné hodnoty pod¾a § 3 takto:
a) hluk vo vonkajom prostredí mimo budov sa hodnotí
vo výke 1,5 ± 0,2 m nad terénom,
b) hluk vo vonkajom prostredí pred obvodovou stenou
budov sa hodnotí vo vzdialenosti 1,5 m ± 0,5 m od
steny a vo výke 1,5 m ± 0,2 m nad podlahou prísluného podlaia,
c) letecký hluk vo vonkajom prostredí sa hodnotí vo
výke 4m ± 0,2 m nad horizontálnou plochou, v mieste, kde je vplyv odrazu zvuku od okolitých objektov
zanedbate¾ný, napríklad nad strechou najvyej budovy,
d) hluk a infrazvuk vo vnútornom prostredí budov sa
hodnotí vo výke 1,5 ± 0,2 m nad podlahou a najmenej 0,5 m od stien miestnosti. Pri meraní v bytoch,
lôkových oddeleniach nemocníc, kôlkach a v iných
miestnostiach urèených na spanie sa meria i v blízkosti miesta hlavy pri spaní a v miestach maxím zvukového po¾a, ak sa takéto miesta nachádzajú v priestore zdrovania sa ¾udí.
(4) Vibrácie sa hodnotia v miestach zdriavania sa
¾udí, na ktoré sa vzahujú prípustné hodnoty vibrácií
pod¾a prílohy .
(5) Nameraná hodnota sa zväèí o hodnotu rozírenej
neistoty merania stanovenej v súlade s metrologickou
praxou a v prípade potreby o ïalie korekcie v súlade
s prílohou a ak je to potrebné, stanoví sa pre prísluný
referenèný èasový interval. Takto získaná posudzovaná
hodnota sa porovnáva s prípustnou hodnotou.
§7

(1) Na meranie hluku, infrazvuku a vibrácií je potrebné poui postupy, ktoré umonia stanovi posudzované hodnoty urèujúcich velièín uvedené v prílohe.

Úèinnos

(2) Hluk, infrazvuk a vibrácie sa merajú urèenými
meradlami. Ak osobitný predpis7) neustanovuje takéto

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2007.

v z. Daniel Klaèko v. r.

6
7

) § 32 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
) § 8 ods. 2 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorích predpisov.
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Príloha
k vyhláke è. 549/2007 Z. z.

PRÍPUSTNÉ HODNOTY URÈUJÚCICH VELIÈÍN HLUKU VO VONKAJOM PROSTREDÍ
A HLUKU, INFRAZVUKU A VIBRÁCIÍ VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ BUDOV
1. PRÍPUSTNÉ HODNOTY URÈUJÚCICH VELIÈÍN HLUKU VO VONKAJOM PROSTREDÍ
1.1 Urèujúcimi velièinami hluku pri hodnotení vo vonkajom prostredí sú ekvivalentná hladina A zvuku LAeq a pre
hluk z leteckej dopravy aj maximálna hladina A zvuku LASmax .
Pre hluk z vysokoenergetických impulzových zdrojov je urèujúcou velièinou hladina C zvukovej expozície.13)
1.2 Posudzovaná hodnota vo vonkajom prostredí je ekvivalentná hladina zvuku pre deò, veèer a noc.
Pre hluk z leteckej dopravy je posudzovanou hodnotou aj maximálna hladina A zvuku pre noc.
Posudzovaná hodnota pre bený impulzový hluk, vysokoimpulzový hluk, tónový hluk alebo zvlá ruivý hluk
sa stanovuje pripoèítaním korekcie K pod¾a tabu¾ky è. 2 k ekvivalentnej hladine A zvuku. Korekcie sa uplatòujú pre èasový interval trvania pecifického hluku. V danom èasovom intervale sa uplatòuje iba korekcia
s najvyou hodnotou.
1.3 Prípustné hodnoty urèujúcich velièín hluku vo vonkajom prostredí sú uvedené v tabu¾ke è. 1 pre prísluné
kategórie územia, referenèné èasové intervaly a zdroje hluku.
1.4 Prípustné hodnoty uvedené v tabu¾ke è. 1 sa nevzahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimoène, napríklad výstraná zvuková signalizácia. Prípustná hodnota urèujúcej velièiny týchto zariadení je
v miestach a v èase moného pobytu ¾udí LAmax,p = 118 dB.
1.5 Ak sú pri hodnotení hluku z leteckej dopravy dostupné potrebné údaje,8)
a) posudzovaná hodnota LR,Aeq sa urèuje pre kategóriu územia III ako priemerná ekvivalentná hladina A zvuku
pre sedem po sebe nasledujúcich 24 hodinových dní za predpokladu, e ani v jednom takomto dni nebudú
prekroèené prípustné hodnoty LAeq,p uvedené v tabu¾ke è. 1 o viac ako o 5 dB,
b) posudzovaná hodnota LR,ASmax sa urèuje ako druhá najvyia hodnota pre noc.
1.6 Ak je preukázané, e jestvujúci hluk z pozemnej a ko¾ajovej dopravy prekraèujúci prípustné hodnoty pod¾a tabu¾ky è. 1 pre kategórie územia II a III zapríèinený postupným narastaním dopravy nie je moné obmedzi dostupnými technickými opatreniami alebo organizaènými opatreniami bez podstatného naruenia dopravného
výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môe prekroèi prípustné hodnoty urèujúcich velièín
hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabu¾ke è. 1 najviac o 5 dB a pre kategórie územia III a IV najviac o 10 dB.
Ak sú ustanovené letové postupy pre odlety a prílety s presným pecifikovaním trajektórie letu pod¾a osobitného predpisu,9) môe pre dohodnuté územie prísluný orgán na ochranu zdravia povoli prekroèenie prípustných hodnôt hluku o 5 dB pre kategórie územia II a III.

8

) § 52 ods. 1 písm. c) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9

) Notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie è. 196/1995 Z. z.).
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Tabu¾ka è. 1: Prípustné hodnoty urèujúcich velièín hluku vo vonkajom prostredí

Kategória
územia

Opis
chráneného
územia

Ref. èas.
inter.

Pozemná
a vodná
doprava
b) c)

LAeq,p
I.

II.

III.

IV.

Prípustné hodnoty a)
(dB)
Hluk
z dopravy
Letecká doprava
eleznièné dráhy
c)
LAeq,p
LASmax,p
LAeq,p

Hluk
z iných
zdrojov
L Aeq,p

Územie s osobitnou
ochranou pred
hlukom (napríklad
kúpe¾né miesta,10)
kúpe¾né a lieèebné
areály).
Priestor pred
oknami obytných
miestností bytových
a rodinných domov,
priestor pred
oknami chránených
miestností kolských
budov,
zdravotníckych
zariadení a iných
chránených
objektov,d) rekreaèné
územie.

deò
veèer
noc

45
45
40

45
45
40

50
50
40



60

45
45
40

deò
veèer
noc

50
50
45

50
50
45

55
55
45



65

50
50
45

Územie ako v
kategórii II v okolí
dia¾nic, ciest I. a II.
triedy, miestnych
komunikácií
s hromadnou
dopravou,
eleznièných dráh
a letísk, 9) 11) mestské
centrá.
Územie bez obytnej
funkcie a bez
chránených
vonkajích
priestorov, výrobné
zóny, priemyselné
parky, areály
závodov.

deò
veèer
noc

60
60
50

60
60
55

60
60
50



75

50
50
45

deò
veèer
noc

70
70
70

70
70
70

70
70
70



95

70
70
70

Poznámky k tabu¾ke:
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasneený terén.
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane elektrièkovej dopravy. 11)
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, elezniènej, vodnej dopravy a stanovitia taxisluieb urèené
iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súèas pozemnej a vodnej dopravy.
10

) § 35 zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) Zákon è. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatòujú v èase ich pouívania (napríklad koly poèas
vyuèovania).
1.7 V pracovných dòoch od 7.00 do 21.00 h a v sobotu od 8.00 do 13.00 h sa pri hodnotení hluku zo stavebnej èinnosti vo vonkajom prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripoèítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedených èasových intervaloch. V týchto èasových intervaloch sa neuplatòujú korekcie pod¾a tabu¾ky è. 2.
1.8 Ak hladina hluku z iných zdrojov pod¾a tabu¾ky è. 1 prekraèuje prípustnú hodnotu a vzniká spolupôsobením
viacerých zdrojov hluku rôznych prevádzkovate¾ov, posudzovaná hodnota pre jednotlivých prevádzkovate¾ov
sa urèuje s pripoèítaním korekcie K = +3dB pri dvoch prevádzkovate¾och alebo K = +5dB pri troch a viacerých
prevádzkovate¾och.
1.9 Na základe súhlasného stanoviska orgánu na ochranu zdravia sa môu umiestòova nové budovy na bývanie
a budovy vyadujúce tiché prostredie okrem kôl, kôlok, nemocnièných izieb a podobne aj v území, kde hluk
z dopravy prekraèuje hodnoty uvedené v tabu¾ke pre kategóriu územia II, alebo v území, kde takéto prekroèenie je moné v budúcnosti oèakáva,
a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia,12)
b) ak posudzovaná hodnota v primeranej èasti pri¾ahlého vonkajieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v tesnej blízkosti budovy na bývanie neprekroèí prípustné hodnoty uvedené v tabu¾ke è. 1 pre
kategóriu územia III o viac ako 5 dB.
1.10 Ak sa umiestòujú administratívne budovy alebo iné budovy s pracoviskami vyadujúcimi tiché prostredie
v kategórii územia IV pod¾a tabu¾ky è. 1, prípustné hodnoty pre hluk z dopravy a hluk z iných zdrojov pred oknami urèenými k vetraniu pracovísk s trvalým pobytom osôb sú LAeq,p = 65 dB pre deò, veèer a noc.
Tabu¾ka è. 2: Korekcie K na stanovenie posudzovaných hodnôt
hluku vo vonkajom prostredí

pecifický hluk

Zvlá ruivý hluk, tónový hluk
bený impulzový hluk
Vysokoimpulzový hluk
Vysokoenergetický impulzový hluk

K
na
stanovenie
LR
(dB)
+5a)
+12a)
pod¾a b)

Poznámky k tabu¾ke:
a) Korekcie sa uplatòujú pre èasový interval trvania pecifického hluku.
b) Pri hodnotení vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje pod¾a slovenskej technickej normy.13)

12
13

) § 20 a 27 zákona è. 355/2007 Z. z.
) STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajom prostredí. Èas 1: Základné velièiny a postupy posudzovania vrátane prílohy B.
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2. PRÍPUSTNÉ HODNOTY URÈUJÚCICH VELIÈÍN HLUKU A INFRAZVUKU VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ BUDOV
2.1 Hluk a infrazvuk vo vnútornom prostredí budov sa hodnotí, najmä ak
a) preniká do chránenej miestnosti z vnútorných zdrojov,
b) preniká do chránenej miestnosti z vonkajích zdrojov, napríklad cez podloie alebo kontrukcie,
c) preniká do chránenej miestnosti z vonkajieho prostredia a pred oknami chránenej miestnosti pod¾a § 6
ods. 3 písm. b) alebo v prípade leteckého hluku na miestach pod¾a § 6 ods. 3 písm. c) sú prekraèované prípustné hodnoty uvedené v tabu¾ke è. 1 pre kategóriu územia II a ak sa na budove vykonali protihlukové
opatrenia, ktoré zoh¾adòujú uvedené prekroèenie.
2.2 Urèujúcou velièinou vo vnútornom prostredí budov je maximálna hladina A zvuku LAmax alebo ekvivalentná
hladina A zvuku LAeq .
Pri hodnotení infrazvuku je urèujúcou velièinou ekvivalentná hladina G infrazvuku LGeq.
2.3 Posudzovanou hodnotou vo vnútornom prostredí budov je
a) maximálna hladina A zvuku pre deò, veèer a noc pre kategórie vnútorného priestoru A, B pod¾a tabu¾ky è. 3,
b) ekvivalentná hladina A zvuku pre deò, veèer a noc alebo iný referenèný èasový interval pre kategórie vnútorného priestoru A, B, C, D, E pod¾a tabu¾ky è. 3 .
Posudzovaná hodnota pre pecifický hluk sa stanovuje pripoèítaním korekcie K = +5 dB k maximálnej hladine A zvuku alebo k ekvivalentnej hladine A zvuku, ak nie je uvedené inak.
Korekcia K pre deò a veèer sa uplatòuje iba vtedy, ak celkové trvanie pecifického hluku prekraèuje hodnotu
10 minút za deò alebo 5 minút za veèer.
Posudzovanou hodnotou pri hodnotení infrazvuku je najnepriaznivejia jednohodinová ekvivalentná hladina
G infrazvuku pre deò, veèer a noc.
2.4 Prípustné hodnoty urèujúcich velièín hluku vo vnútornom prostredí budov sú uvedené v tabu¾ke è. 3 pre kategórie vnútorných priestorov, referenèné èasové intervaly a zdroje hluku.
2.5 Prípustná hodnota infrazvuku je LGeq,1h,p = 90 dB pre najnepriaznivejiu hodinu pre deò, veèer a noc.
2.6 Prípustná hodnota urèujúcej velièiny hluku z hudobnej produkcie v spoloèenských priestoroch v miestach
zdriavania sa ¾udí je LAeq,4h,p = 95 dB pre tvorhodinový referenèný èasový interval.
Pre deti do 15 rokov je prípustná hodnota urèujúcej velièiny hluku pre elektronicky zosilòovanú hudbu
LAeq,2h.p = 85 dB pre dvojhodinový referenèný èasový interval.

Neprekraèovanie uvedených hodnôt nie je zárukou dodrania prípustných hodnôt hluku pod¾a tejto vyhláky
v iných chránených priestoroch ovplyvòovaných touto hudobnou produkciou.
2.7 Prípustné hodnoty uvedené v tabu¾ke è. 3 sa nevzahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimoène (napríklad výstraná zvuková signalizácia). Prípustná hodnota urèujúcej velièiny týchto zariadení je
v miestach a v èase moného pobytu ¾udí LAmax,p = 118 dB.
2.8 V pracovných dòoch od 8.00 h do 19.00 h sa pri hodnotení hluku zo stavebnej èinnosti vo vnútri budov posudzovaná hodnota stanovuje pripoèítaním korekcie K = (-15) dB k maximálnej hladine A zvuku. Pri hodnotení
hluku zo stavebnej èinnosti sa neuplatòuje korekcia pre pecifický hluk pod¾a bodu 2.3.
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Tabu¾ka è. 3: Prípustné hodnoty urèujúcich velièín hluku vo vnútornom prostredí budov

Kategória
vnútorného
priestoru

Opis
chránenej miestnosti
v budovách

Referenèný
èasový
interval

Prípustné hodnoty g)
(dB)
hluk
hluk
z vonkajieho
z vnútorných
prostredia e)
zdrojov d)
LAmax,p

A

Nemocnièné izby, ubytovanie
pacientov v kúpe¾och

B

Obytné miestnosti, ubytovne,
domovy dôchodcov, kôlky
a jasle b)

deò
veèer
noc
deò
veèer
noc

LAeq,p

35
30
25 a)
40
40
30 a)

35
30
25
40 c)
40 c)
30c)
L Aeq,p

C
D
E

Uèebne, posluchárne, èitárne,
tudovne, konferenèné
miestnosti, súdne siene
Miestnosti pre pre styk
s verejnosou, informaèné
strediská
Priestory vyadujúce
dorozumievanie reèou, napr.
kolské dielne, èakárne, vestibuly

poèas pouívania

40

40

poèas pouívania

45

45

poèas pouívania

50

50

Poznámky k tabu¾ke:
a) Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, ktorý vzniká èinnosou osobných výahov, sa stanovuje pripoèítaním korekcie K= (-7) dB k LAmax pre noc.
b) Prípustné hodnoty pre kôlky a jasle sa uplatòujú v èase ich pouívania.
c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III pod¾a tabu¾ky è. 1 sa stanovuje pripoèítaním korekcie K= (-5) dB k LAeq pre deò, veèer a noc.
d) Prípustné hodnoty platia pre hodnotenie pod¾a bodu 2.1 písm. a) a b).
e) Prípustné hodnoty platia pre hodnotenie pod¾a bodu 2.1 písm. c).
g) Prípustné hodnoty platia pri súèasnom zabezpeèení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie.
3. PRÍPUSTNÉ HODNOTY URÈUJÚCICH VELIÈÍN VIBRÁCIÍ VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ BUDOV
3.1 Urèujúcou velièinou pri hodnotení vibrácií vo vnútornom prostredí budov je ekvivalentná hodnota frekvenène váeného zrýchlenia vibrácií posudzovaného vo frekvenènom rozsahu 1 Hz a 80 Hz v súlade so slovenskou technickou normou.14)
V prípade ve¾kého súèinite¾a výkmitu otrasov v súlade so slovenskou technickou normou,15) ktorých energia je
obsiahnutá v uvedenom frekvenènom rozsahu, je urèujúcou velièinou aj maximálna hodnota váeného zrýchlenia vibrácií (pre T=1s alebo meraná s èasovou váhovou funkciou Slow).
3.2 Urèujúce velièiny sa stanovujú v mieste zdrovania sa ¾udí a v smere osí bázicentrickej súradnicovej sústavy
v súlade so slovenskou technickou normou,16) prièom hodnotenie vibrácií pôsobiacich na celé telo sa vykonáva
14

) STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície èloveka kmitaniu na celé telo.
Èas 2: Kmitanie v budovách (od 1Hz do 80 Hz).
15
) STN ISO 2041 Mechanické kmitanie a otrasy. Názvoslovie.
16
) STN ISO 2631-1:1999 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície èloveka kmitaniu na celé telo.
Èas1: Veobecné poiadavky.
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pre smer a miesto s najvyími hodnotami vibrácií zistenými v chránenej miestnosti. Pri porovnate¾ných hodnotách v rôznych osiach sa hodnotia vibrácie pre vetky osi zvlá.
3.3 Posudzovanou hodnotou je ekvivalentná hodnota frekvenène váeného zrýchlenia vibrácií stanovená v èase
výskytu vibrácií a maximálna hodnota váeného zrýchlenia vibrácií súlade s bodom 3.1.
3.4 Prípustné hodnoty vibrácií sú uvedené v tabu¾ke è. 4.
3.5 Pri meraní a vyh¾adávaní zdrojov vibrácií je potrebné bra do úvahy aj iné sprievodné javy (hluk, vizuálne pozorovania), prièom je potrebné postupova najmä v súlade s pokynmi uvedenými v slovenskej technickej norme.15)
Tabu¾ka è. 4: Prípustné hodnoty urèujúcich velièín vibrácií vo vnútornom prostredí budov

Opis chránenej miestnosti v budovách

Referenèný
èasový interval

Nepreruované alebo
preruované periodické alebo ustálené
náhodné vibrácie a)

Otrasy a vibrácie
s ve¾kou dynamikou
vyskytujúce sa nieko¾kokrát za deò

aweq

awmax

(m.s-2)

(m.s-2)
a) b)

Priestory so zvýenou
ochranou (napríklad
nemocnièné izby,
ubytovanie pacientov
v kúpe¾och)
Obytné miestnosti,
ubytovne, domovy
dôchodcov.

kôlky a jasle, koly,
èitárne.

Èas
výskytu
pre
deò, veèer
a noc
Èas
výskytu
pre
deò
veèer
noc

Èas výskytu
poèas
pouívania
miestnosti

0,004

0,008

0,008
0,008
0,005

0,11
0,11
0,05

0,008

0,11

Poznámky k tabu¾ke:
a) Zahrnuté sú aj kvázistacionárne vibrácie vyvolané opakovanými otrasmi.
b) Ak je dynamický rozsah maximálnych hodnôt zistených pre jednotlivé udalosti mení ako polovica najväèej amplitúdy, pouije sa ich aritmetický priemer. V ostatných prípadoch sa hodnotia maximálne hodnoty.
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550
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o poiadavkách na výrobky urèené na styk s pitnou vodou

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. d) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláka ustanovuje
a) hygienické poiadavky na zloenie, úpravu a oznaèovanie povrchu výrobkov urèených na styk s pitnou
vodou urèenou na ¾udskú spotrebu (ïalej len
voda),
b) spôsob vykonania a hodnotenia migraènej skúky
a náleitosti protokolu o migraènej skúke.
(2) Táto vyhláka sa nevzahuje na
a) obaly balených pitných, prírodných lieèivých, prírodných minerálnych a pramenitých vôd pod¾a osobitného predpisu,1)
b) zariadenia na stáèanie balených vôd,
c) zariadenia slúiace na ohrev, chladenie alebo èapovanie balených vôd,
d) zariadenia, ktoré nie sú do vnútorného vodovodu trvalo zabudované alebo naò napojené, slúiace v potravinárskom priemysle pri výrobe potravín alebo
v prevádzkach spoloèného stravovania pri príprave
pokrmov,
e) výrobky, pri ktorých je pod¾a oznaèenia CE2) zrejmé,
e vyhovujú kontaktu s vodou.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto vyhláky je
a) skúobnou metódou pecifikovaný technický postup na vykonávanie migraènej skúky,
b) protokolom o migraènej skúke dokument, v ktorom
sú uvedené výsledky skúok a ïalie informácie dôleité pre migraènú skúku,
c) skúobným laboratóriom akreditované laboratórium, ktoré vykonáva migraèné skúky,
d) výrobkom predmet alebo jeho súèas v koneènej podobe a materiál, ktoré sú urèené na styk s vodou,
e) homogénnym výrobkom výrobok, ktorého povrch
1

urèený na styk s vodou je z toho istého materiálu ako
zvyná èas výrobku,
f) nehomogénnym výrobkom výrobok, ktorého povrch
urèený na styk s vodou je z iného materiálu ako zvyná èas výrobku,
g) vzorkou výrobok alebo jeho èas predloený na vykonanie migraèných skúok,
h) skúobnou vodou voda so pecifikovanými vlastnosami pouívaná na migraèné skúky,
i) migráciou presun látok uvo¾nených zo vzoriek do
skúobnej vody pri migraèných skúkach,
j) migraènou skúkou postup na stanovenie koncentrácie látky alebo skupiny látok uvo¾nených zo vzorky do skúobnej vody za pecifikovaných podmienok,
k) výluhom vzorky skúobná voda, ktorá bola v styku
so vzorkou za pecifikovaných podmienok,
l) migraènou rýchlosou M mnostvo látky alebo skupiny látok, ktoré sa uvo¾nia z ustanovenej plochy
vzorky do skúobnej vody za pecifikovaných podmienok,
m) migraènou teplotou T teplota skúobnej vody poèas
migraènej skúky,
n) migraèný èas t èas trvania migraènej skúky,
r) krátkodobým stykom výrobkov s vodou styk nepresahujúci 24 hodín.
§3
Overovanie hygienických poiadaviek
(1) Na overovanie hygienických poiadaviek sa pouívajú metódy pod¾a prísluných slovenských technických noriem. Ak také metódy neexistujú alebo ich
nemono z objektívnych dôvodov poui, mono
uplatòova metódy s primeranými validaènými charakteristikami k príslunému pecifikovanému limitu.
(2) Nehomogénne výrobky sa hodnotia ako celok, prièom migraèná skúka sa musí vykonáva na tých èastiach výrobku, ktoré sú urèené na styk s vodou.
(3) Ak je výrobok urèený na styk s pitnou, teplou alebo horúcou vodou, migraèná skúka sa musí vykonáva v skúobnej vode pri teplotách 23 °C (±2 °C) alebo ak
ide o teplú vodu pri 60 °C (±2 °C), alebo ak ide o horúcu

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov.
Piaty oddiel a desiaty oddiel výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály
a predmety urèené na styk s potravinami v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 337/2003 Z. z.).
2
) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
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vodu pri 85 °C (±2 °C) okrem vodovodných batérií a vodomerov, ktoré sa skúajú len pri teplote 23 °C (±2 °C).
(4) Spôsob vykonania a hodnotenia migraènej skúky a náleitosti protokolu o migraènej skúke sú uvedené v prílohe.
§4
Oznaèenie výrobkov
(1) Výrobky urèené na styk s vodou pri uvádzaní na
trh musia by oznaèené
a) obchodným menom a sídlom výrobcu, distribútora
alebo dovozcu, ak ide o právnickú osobu, alebo
miestom trvalého pobytu a obchodným menom, ak
ide o fyzickú osobu-podnikate¾a,
b) údajom o úèele pouitia3) na styk s vodou, na
krátkodobý styk s vodou, na styk s teplou vodou
alebo na styk s horúcou vodou,
c) údajmi o peciálnych podmienkach pouitia, ak je to
potrebné uvies vzh¾adom na charakteristiku výrobku.
(2) Údaje uvedené v odseku 1 musia by umiestnené
tak, aby boli dobre vidite¾né, nezmazate¾né, presné
a zrozumite¾né; údaje sa musia umiestni
a) priamo na výrobku alebo
b) na títku pripevnenom k výrobku, alebo na jeho obale, alebo
c) na títku umiestnenom v blízkosti výrobku, ak títok nemono z technických dôvodov pripevni na výrobok.
§5
Farbenie, potlaè a dekorácia
Na farbenie, potlaè a dekoráciu výrobkov musia by
pouité farbivá a pigmenty, ktoré budú na výrobkoch
pevne nanesené a vyhovujú poiadavkám pod¾a osobitného predpisu.4)
§6
Povrchová úprava
(1) Povrchová úprava najmä lakovaním, pocínovaním, povlakom z plastov, smaltovaním a cementovaním musí by súvislá, rovnomerne nanesená, s minimálnym mnostvom mikroskopických pórov a dobre
priliehajúca na výrobok. Pouívanie výrobku je moné
za predpokladu, e sa povrchová vrstva neodlupuje a je
bez vidite¾ných rýh, trhlín, vydutín alebo iných kazov.
3
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(2) Na úpravu povrchov výrobkov mono poui
a) metalizáciu kovom alebo zliatinou,
b) pocínovanie povrchov výrobku urèeného na krátkodobý styk s vodou za predpokladu, e pouitý cín neobsahuje viac ako 1 hmotnostné percento olova,
0,05 hmotnostného percenta arzénu, 0,1 hmotnostného percenta bizmutu a 0,05 hmotnostného percenta antimónu,
c) pokrytie povrchu nitridom titanièitým alebo oxidom
zirkonièitým,
d) chrómovanie a niklovanie výrobkov urèených na
krátkodobý styk s vodou,
e) plasty vyhovujúce hygienickým poiadavkám pod¾a
§ 7,
f) gumy a elastomery vyhovujúce hygienickým poiadavkám pod¾a § 8,
g) náterové hmoty spåòajúce poiadavky osobitného
predpisu,4)
h) cementácia spåòajúca poiadavky osobitného predpisu.4)
(3) Poiadavky na povrchovú úpravu výrobkov pomocou náterových hmôt sú ustanovené osobitným
predpisom5) a povrchová úprava musí by vypálená alebo vytvrdená tak, aby výluh z náterovej hmoty vyhovoval poiadavkám osobitného predpisu.4)
§7
Výrobky z plastov
Na výrobu plastov a výrobkov z plastov urèených na
styk s vodou mono poui monoméry a iné východiskové látky a prídavné látky uvedené v zozname
monomérov a iných východiskových látok a prídavných
látok ustanovených osobitným predpisom6) okrem
akrylamidu, ktorého obsah nesmie presiahnu
0,01 mg.kg-1 vo výrobku, epichlórhydrínu, ktorého obsah nesmie presiahnu 1 mg.kg -1, a vinylchloridu, ktorého obsah nesmie presiahnu 0,005 mg.kg -1. Ak má
výrobok vyí obsah uvedených látok, je rozhodujúce
splnenie poiadaviek ustanovených osobitným predpisom.4)
§8
Výrobky z elastomérov a gumy na báze
prírodného kauèuku alebo syntetického kauèuku
(1) Pod¾a spôsobu pouitia sa výrobky z elastomérov
a gumy na báze prírodného kauèuku alebo syntetického kauèuku urèené na styk s vodou zaraïujú do kategórie II alebo III pod¾a osobitného predpisu.7)

) § 18 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 6 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 1799/2003-100
v znení neskorích predpisov.
5
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 10 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 1799/2003-100
v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Príloha è. 5 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 1799/2003-100 v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 29 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 1799/2003-100
v znení neskorích predpisov.
4
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(2) Pre výrobky spåòajúce poiadavky kategórie II alebo kategórie III mono pouíva len látky uvedené v osobitnom predpise.8)
§9
Doloka vzájomného uznávania
(1) Poiadavky ustanovené v tejto vyhláke sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené
na trh v inom èlenskom táte Európskej únie a Turecku, alebo boli vyrobené v inom zo tátov Európskeho
zdruenia vo¾ného obchodu, ktoré sú súèasne zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore.
(2) Ustanovenie odseku 1 platí za predpokladu, e výrobok zodpovedá
a) technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak ide
o výrobu alebo o uvedenie na trh, alebo o pouívanie
tohto výrobku v niektorom z týchto tátov,
b) technickým normám alebo kódexu správnej praxe,
ktorý vydal národný normalizaèný orgán alebo subjekt jemu postavený na roveò v súlade s právnymi
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predpismi a poiadavkami tátu, ktorý je zmluvnou
stranou európskeho hospodárskeho priestoru,
c) medzinárodným technickým normám, ktoré sa
oprávnene pouívajú v niektorom z týchto tátov,
alebo
d) tradièným èi inovaèným výrobným postupom, ktoré
sa pouívajú v niektorom z týchto tátov v súlade
s jeho právnymi predpismi a na ktoré existuje dostatoène podrobná technická dokumentácia zabezpeèujúca, e tento výrobok sa môe na daný úèel pouitia posúdi v prípade potreby aj na základe
dopåòajúcich, nie vak zhodných skúok výrobku,
a za predpokladu, e tieto predpisy, technické normy, kódexy správnej praxe alebo postupy zaruèujúce mieru ochrany právom chráneného záujmu zodpovedajú miere tejto ochrany v Slovenskej
republike.
§ 10
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2007.

v z. Daniel Klaèko v. r.

8

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Príloha è. 10 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 1799/2003-100 v znení neskorích predpisov.
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Príloha
k vyhláke è. 550/2007 Z. z.

MIGRAÈNÁ SKÚKA
1. Touto prílohou sa pecifikuje postup na stanovenie látok uvo¾nených z priemyslovo vyrábaných alebo pouívaných výrobkov urèených na priamy styk s vodou, ako je potrubie, drobný montány materiál (fitingy), tesniace
krúky, nátery, povlaky, membrány a iné.
2. Princíp migraènej skúky
Po presne stanovenom postupe na predúpravu (stagnácia, preplachovanie) vzorky sa povrch testovanej vzorky
uvedie do styku so skúobnou vodou poèas troch po sebe nasledujúcich èasových úsekoch:
2.1. vzorka výrobku urèeného na styk so studenou vodou sa skúa postupne v troch po sebe nasledujúcich
72-hodinových intervaloch pri 23 °C (±2 °C),
2.2. vzorka výrobku urèeného na styk s teplou alebo horúcou vodou sa skúa postupne v troch po sebe nasledujúcich 24-hodinových intervaloch pri 60 °C (±2 °C)  teplá voda alebo 85 °C (±2 °C)  horúca voda.
3. Laboratórne vyetrenia sa vykonávajú z vylúhov vzorky z kadého èasového intervalu osobitne a vypoèítavajú sa
migraèné rýchlosti.
4. Pouívané chemikálie
4.1. vodovodná voda  voda s obsahom vo¾ného chlóru mením ako 0,3 mg.l-1 ± 0,05 mg.l-1,
4.2. skúobná voda  voda bez chlóru s vodivosou menou ako 2 mS.m-1 a obsahom TOC mením ako 0,2 ppm C
± 0,1 ppm C pripravená pomocou reverznej osmózy, deionizáciou alebo destiláciou s následnou filtráciou aktívnym uhlím,
4.3. a) chlórovaná skúobná voda  skúobná voda (4.2.) s obsahom aktívneho chlóru 1 mg.l-1 ± 0,2 mg.l-1,
b) chlórdioxidovaná skúobná voda  skúobná voda (4.2.) s obsahom chlórdioxidu 1 mg.l-1 ± 0,2 mg.l-1,
4.4. roztoky na èistenie laboratórneho skla
4.4.1. kyselina chlorovodíková, koncentrovaná (30-percentná), s èistotou p. a.,
4.4.2. roztok kyseliny chlorovodíkovej pripravený pomalým pridávaním 500 ml kyseliny chlorovodíkovej
(4.4.1.) do 500 ml skúobnej vody (4.2.),
4.4.3. kyselina dusièná, koncentrovaná (65-percentná), s èistotou p. a.,
4.4.4. roztok kyseliny dusiènej pripravený pomalým pridávaním 500 ml kyseliny dusiènej (4.4.3.) do 500 ml
skúobnej vody (3.2.),
4.4.5. kyselina sírová, koncentrovaná (98-percentná), s èistotou p. a.,
4.4.6. kyselina chrómová, s èistotou p. a. (5-percentná) alebo pripravená rozpustením 50 g oxidu chrómového v 1 l kyseliny sírovej (3.4.5.),
4.5. a) roztok chlórnanu sodného pripravený z komerèného roztoku chlórnanu sodného (NaOCl) a skúobnej vody
(4.2.) s obsahom vo¾ného chlóru 0,1 hmotnostného percenta.
b) roztok chlórdioxidu pripravený z chloritanu sodného a anhydridu kyseliny jantárovej s obsahom chlórdioxidu cca 300 mg.l-1,
c) roztok chlórdioxidu pripravený postupom pod¾a bodu 4.5.b a skúobnej vody (4.2.) s koncentráciou chlórdioxidu 10 mg.l-1.
5. Laboratórne vybavenie
5.1. laboratórne sklo upravené vymytím roztokom kyseliny chlorovodíkovej (4.4.2), kyseliny dusiènej (4.4.4.) alebo kyseliny chrómovej (4.4.6.) a dôkladne opláchnuté skúobnou vodou (4.2.),
5.2. dotièky z nehrdzavejúcej ocele a skla pouívané na skúanie náterov alebo hmôt urèených na ochranu povrchov sa èistia umývaním v biologicky odbúrate¾nom laboratórnom saponátovom prípravku s následným
oplachom v roztoku kyseliny chlorovodíkovej (4.4.2.) alebo v roztoku kyseliny dusiènej (4.4.4.) a nakoniec
oplachom skúobnou vodou (4.2.); dostièky sa nechajú odkvapka a usuia sa v teplovzdunej suièke,
5.3. nádobky, nádrky, zátky a spojky sú vyrobené z materiálu, ktorý je stály v priebehu migraènej skúky, ako je
sklo, PET, PTFE èi nehrdzavejúca oce¾ pri 60 °C (±2 °C) a 85 °C (±2 °C).
6. Príprava vzoriek a poiadavky na skúanie
6.1. vzorky sa pripravia tak, aby so skúobnou vodou (4.2. alebo 4.3.) priiel do styku len povrch, ktorý je urèený
na styk s vodou; pri homogénnych výrobkoch mono uvies do styku so skúobnou vodou celú vzorku vrátane povrchov, ktoré nie sú urèené na styk s vodou,
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6.2. ak nie je k dispozícii postup pre pecifický druh výrobku alebo ak nemono z technických dôvodov vzorku
vyetri za uvedených podmienok, sú moné odchýlky od skúobného postupu; tieto odchýlky musia by
riadne zdôvodnené a uvedené v protokole o migraènej skúke.
7. Doprava a skladovanie vzoriek
7.1. ak sa vzorky musia skladova, pouívajú sa na tento úèel nádoby z nehrdzavejúcej ocele, hodvábny papier,
sklo alebo iné materiály, ktoré neovplyvòujú migraènú skúku; vzorky sa skladujú bez prístupu svetla pri
teplote 21°C (±4°C) okrem prípadov, keï zadávate¾ vzoriek priloí iné intrukcie na skladovanie, t. j. zachovanie takých podmienok, ktorým je výrobok vystavený v praxi,
7.2. skladovacie obaly alebo vrecká sa neuzatvárajú, zapraovací púder sa nepouíva a èistenie sa vykonáva len
vtedy, ak je tento postup súèasou obvyklých výrobných postupov,
7.3. pred pouitím sa kontajnery z nehrdzavejúcej ocele, sklo a iné skladovacie materiály, ak je to moné, umyjú
biologicky odbúrate¾ným saponátovým prostriedkom alebo peroxidom vodíka (3-percentným v/v; s èistotou
p. a.), prepláchnu sa roztokom kyseliny chlorovodíkovej (4.4.2.) alebo roztokom kyseliny dusiènej (4.4.4.)
a nakoniec skúobnou vodou (4.2.).
8. Stanovenie pomeru povrchu k objemu vzorky
8.1. pomer plochy skúaného povrchu vzorky, ktorý má prís do styku so skúobnou vodou, k objemu skúobnej
vody musí by 1:1 (1 cm2 : 1 cm3), tento pomer vak nesmie by mení ako 1 : 2 (0,5 cm2 : 1 cm3); ve¾kos plochy
vzorky a k nej zodpovedajúci objem skúobnej vody sa musí zvoli tak, aby boli splnené poiadavky na objem
výluhu na laboratórne vyetrenie; ustanovenia prvej a druhej vety sa nevzahujú na potrubia s priemerom
mením ako 40 mm,
8.2. ak vzorka nemá hladký povrch alebo tvar vzorky je taký, e nemono presne urèi jej povrch, pouije sa odhadnutá plocha povrchu vzorky, ale v tomto prípade sa musí zaznamena dåka a írka, spolu s dostatoène
podrobným opisom výrobku (výrobkov), aby sa ïalie skúobné vzorky mohli pripravi v rozmedzí ± 10 %
plôch povrchu pôvodnej vzorky,
8.3. migraèná skúka domácej intalácie a prívodného potrubia (potrubie s priemerom £ 80 mm) sa vykoná s pouitím vzoriek s dåkou, ktorá poskytuje dostatoèný objem výluhu na laboratórne vyetrenie; vzorky sa naplnia skúobnou vodou (4.2., 4.3.) a uzavrú sa na oboch koncoch zátkami (5.3.); v niektorých prípadoch je prípustné vystavi celú plochu povrchu vzoriek skúobnej vode (4.2., 4.3.), teda i povrchy, ktoré nie sú urèené na
styk s vodou,
8.4. migraèná skúka prívodného a dia¾kového potrubia (potrubie s priemerom >80 mm), ak nie je k dispozícii
vzorka jeho malého priemeru, vykoná sa ponorením èasti potrubia do skúobnej vody (4.2., 4.3.) v celosklenených nádobách (5.3.),
8.5. vzorky nehomogénnych výrobkov musia ma rovnaké zloenie ako hotové výrobky; vzorky sa skúajú tak, e
do styku so skúobnou vodou (4.2., 4.3.) prichádza povrch urèený na styk s pitnou vodou,
8.6. migraèná skúka z náterov sa vykoná ponorením dotièiek (napr. dotièiek z nehrdzavejúcej ocele alebo z pieskom matovaného skla povrchovo upravených skúaným náterom) do skúobnej vody (4.2., 4.3.) takým spôsobom, aby exponovaný povrch dotièiek nebol v kontakte s povrchom nádoby; dotièky sa pripravia a opatria náterom tandardným priemyselným postupom; dotièky s náterom sa skúajú v nádobách (4.3.), ktoré
sú naplnené skúobnou vodou (4.2., 4.3.) a uzatvorené uzáverom; priemyselne pripravené nátery sa vyetrujú na základe postupu pod¾a bodu 8.3.,
8.7. vzorky filtraèných tkanív a membrán musia obsahova vetky materiály pouité na výrobu hotového výrobku.
9. Predúprava vzoriek
9.1. Predúprava stagnáciou
Skúaná vzorka výrobku urèeného na styk s vodou sa ponorí do vodovodnej vody a nechá stá 24 h ± 0,5 h pri
teplote 23 °C (±2 °C). Vzorky výrobkov, ktoré sú urèené na styk s teplou alebo horúcou vodou, ponoria sa do
vodovodnej vody a ponechajú stá 7,5 h ± 0,5 h pri teplote 60 °C (±2 °C) alebo 85 °C (±2 °C). Potom sa voda odstráni a nahradí èerstvou vodovodnou vodou vytemperovanou na skúobnú teplotu a nechá stá 16 h ± 0,5 h
pri skúobnej teplote. Vo vetkých prípadoch sa po predúprave vzorky stagnáciou vzorka prepláchne na
základe postupu pod¾a bodu 9.2.
9.2. Preplachovanie
Vetky vzorky sa preplachujú vodovodnou vodou (4.1.) 60 min. ± 10 min. pod jej stálym prúdom 5 cm3.s-1 ± 2
cm3.s-1 a nakoniec opláchnu skúobnou vodou (4.2., 4.3.) najmenej 2 minúty.
10. Postup migraènej skúky
10.1. Kadá migraèná skúka sa vykonáva paralelne s dvomi rovnakými skúobnými vzorkami. Migraèné skúky
sa vykonávajú bezprostredne po predúprave vzoriek ponorením povrchov vzoriek urèených na styk s vodou
(alebo celých vzoriek) do skúobnej vody. Vzorky sa lúhujú trikrát po sebe poèas 72 hodín, ak ide o výrobok
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urèený na styk so studenou vodou alebo poèas 24 hodín, ak ide o výrobok urèený na styk s teplou alebo horúcou vodou. Je potrebné dodra skúobné teploty. Po prvom a druhom expoziènom èase (72 h alebo 24 h) sa
vdy zleje celý objem výluhu a hneï sa nahradí rovnakým objemom èerstvej skúobnej vody. Laboratórne vyetrenie sa vykonáva z výluhov získaných po kadom migraènom èase zvlá.
10.2. Nádoby alebo nádre, v ktorých sa vykonávajú migraèné skúky, treba uzatvára tak, aby nedolo k úniku
prchavých látok alebo ku kontaminácii výluhu. Migraèné skúky sa vykonávajú pri 23 °C (±2 °C) (výrobky na
styk so studenou vodou), 60 °C (±2 °C) (výrobky na styk s teplou vodou) alebo 85 °C (±2 °C) (výrobky na styk
s horúcou vodou).
11. Analýza
11.1. Poadované chemické vyetrenie vo vzahu k materiálovému zloeniu skúaného výrobku sa vykonáva pouitím príslunej vhodnej analytickej metódy. Stanovenie Kn (koncentrácia paralelných stanovení sledovanej látky vo výluhu) sa vykonáva na konci kadej migraènej doby.
11.2. S kadou skúanou vzorkou sa vykonáva slepý pokus, a to za rovnakých podmienok migraènej skúky, ako
je opísané v bode 10, ale s vynechaním vzorky skúaného výrobku. Na konci kadej migraènej doby sa stanoví priemerná koncentrácia Ko; n (n je poradové èíslo migraènej skúky) kadej sledovanej látky. Ak niektorý
výsledok slepého pokusu je väèí ako prísluná najniia koncentrácia sledovanej látky (hodnota leiaca
medzi detekèným limitom a koncentráciou, ktorej presiahnutie pri pitnej vode je neprípustné), potom treba
zisti zdroj kontaminácie, odstráni ho a celý postup zopakova.
11.3. Pozitívna kontrola skúobného systému (metóda tandardného prídavku); tam, kde je to moné, vykonáva
sa kontrolná migraèná skúka so tandardným prídavkom stanovovanej látky, a to v koncentrácii, ktorá je
predpokladaná. Kontrolná migraèná skúka sa vykoná pod¾a bodu 11.2. (slepé pokusy). Ak je výanos pridanej látky menia ako urèená poiadavka v referenènej norme, celý postup sa preskúma a opakuje, kým sa
nedosiahnu poadované výsledky.
12. Výpoèet výsledkov
Koncentrácie sledovaných látok sa vyjadria ako KT;n a vypoèítajú sa zo vzorca
KT;n = Kn  Ko;n,

kde

KT;n = koncentrácia sledovanej látky pri migraènej teplote T v mg.l-1
Kn

= koncentrácia paralelných stanovení sledovanej látky vo výluhu v mg.l-1 za migraèný èas 72 hodín pri testovaní studenou vodou alebo za migraèný èas 24 hodín pri testovaní teplou alebo horúcou vodou

Ko;n = priemerná koncentrácia paralelných stanovení sledovanej látky v slepom pokuse v mg.l-1
n

= poradové èíslo migraènej skúky

Migraèné hodnoty MT;n migrovaných látok sa vypoèítajú zo vzorca
 pre migraèné skúky vykonávané pri teplote 23 °C
1
V
M23;n = . K23;n .
3
S
 pre migraèné skúky vykonávané pri teplote 60 °C alebo 85 °C:
V
V
M60;n = K60;n .
alebo M85;n = K85;n .
,
S
S
kde
M

= migraèná hodnota látky v mg.dm-2.d-1

V

= objem výluhu v l

S

= plocha povrchu vzorky vystavená skúobnej vode v dm2

Výsledky pre migraènú hodnotu M a koncentráciu K sa vyjadrujú MtT;n a KtT;n,
kde
T

= migraèná teplota v °C

t

= migraèný èas v h

n

= poradové èíslo migraènej skúky

Napr.: M2460;3 je migraèná hodnota 3. migraènej skúky pri 60 °C za migraèný èas 24 hodín
K7223;1 je koncentrácia 1. migraènej skúky pri 23 °C za migraèný èas 72 hodín
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13. Hodnotenie výsledkov
Na hodnotenie zdravotnej nekodnosti výrobku urèeného na styk s vodou sa pouijú koncentrácie migrovaných látok z 3. výluhu.
14. Protokol o migraènej skúke musí obsahova
14.1. názov a adresu skúobného laboratória a miesto, kde sa migraèná skúka vykonala, ak je iné ako adresa
skúobného laboratória,
14.2. jednoznaènú identifikáciu protokolu (napr. sériové èíslo), kadej strany a celkový poèet strán protokolu,
14.3. dátum prijatia vzorky,
14.4. protokolové èíslo vzorky,
14.5. dátum zaèatia a ukonèenia laboratórneho vyetrenia,
14.6. obchodný názov výrobku,
14.7. materiálové zloenie výrobku,
14.8. obchodné meno výrobcu, sídlo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a trvalé bydlisko, ak ide o fyzickú
osobu, a dátum výroby (ak je to úèelné), názov organizácie, ktorá predkladá vzorku, alebo organizácie zodpovedajúcej za prípravu vzorky,
14.9. opis vzorky vrátane plochy povrchu s rozmermi vzorky a objemom skúobnej vody,
14.10. zamý¾ané pouitie výrobku,
14.11. analytická metóda a jej zdroj vrátane validaèných charakteristík,
14.12. koncentrácie Kn a Ko;n v mg.l-1 a vypoèítané migraèné hodnoty MtT;n v mg.dm-2.deò-1 pre kadú látku a pre
kadú z dvojice paralelných stanovení po 1., 2. a 3. migraènom èase,
14.13. aritmetické priemery KtT;n a MtT;n paralelných stanovení pre kadú látku po 1., 2. a 3. migraènom èase,
14.14. údaje o poète vyetrovaných vzoriek výrobku, poète vykonaných migraèných skúok pri kadej vzorke a údaje o pouitej skúobnej vode,
14.15. akéko¾vek odchýlky od skúobného postupu a ich zdôvodnenie,
14.16. vyhlásenie, e výsledky skúok sa vzahujú iba na skúané vzorky,
14.17. vyhlásenie, e sa protokol o migraènej skúke nesmie reprodukova v skrátenej forme a bez súhlasu skúobného laboratória.
15. Zariadenie na doúpravu pitnej vody v mieste spotreby sa vyetruje a posudzuje nasledujúcim spôsobom:
15.1. jednotlivé materiály, ktoré sú v styku s vodou, vyetrujú sa postupom pod¾a tejto prílohy,
15.2. zariadenie sa ïalej vyetruje ako celok za prevádzky (pod¾a výrobcom stanovených podmienok), aby sa overilo, èi
15.2.1. zariadenie nezhoruje kvalitu vstupnej vody v mikrobiologických a základných chemicko-fyzikálnych ukazovate¾och,
15.2.2. zariadenie má 99,99-percentný dezinfekèný úèinok (overuje sa len v prípade, ak je výrobcom deklarovaný).
15.3. Hodnotenie
Poèet kultivovate¾ných mikroorganizmov pri 22 °C a kultivovate¾ných mikroorganizmov pri 36 °C po
24-hodinovej stagnácii vody v zariadení neprekroèí desanásobok poètu vo vstupnej vode.
V prípade pouitia technológie zniujúcej tvrdos vody je nevyhnutné dodra minimálne odporúèanú hodnotu obsahu Ca a Mg vo vode stanovenú osobitným predpisom.9)

9

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na vodu urèenú na ¾udskú spotrebu a kontrolu kvality vody urèenej na ¾udskú spotrebu.

Strana 3994

Zbierka zákonov è. 551/2007

Èiastka 230

551
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1, § 30 ods. 1 a § 30a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 12. júla 2007 è.1750/2007-100, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 è. 2313/4/2000-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie è. 357/2000
Z. z.) v znení neskorích predpisov.
Týmto výnosom sa ustanovujú poiadavky na získavanie, úpravu a dovoz pramenitej stolovej vody, pramenitej dojèenskej vody, prírodnej minerálnej vody a prírodnej lieèivej vody, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda úèinnos dòom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 18/2007 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v èiastke è. 44/2007 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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552
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 9. novembra 2007 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa a dodatky ku
kolektívnym zmluvám vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2008  2010 z 5. októbra 2007 uzavretá medzi Zdruením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa pre zamestnávate¾ov, ktorí pri odmeòovaní postupujú pod¾a zákona
è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, na rok 2008 zo 17. októbra 2007 uzavretá medzi zamestnávate¾mi
v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) a i) zákona è. 553/2003 Z. z.
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresanskými odbormi Slovenska a Veobecným slobodným odborovým zväzom.
3. Kolektívna zmluva vyieho stupòa v tátnej slube na rok 2008 zo 17. októbra 2007 uzavretá medzi tátom
zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresanskými odbormi Slovenska a Veobecným slobodným odborovým zväzom.
4. Dodatok è. 2 z 5. októbra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 2006  2008 zo 17. marca 2006
uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
5. Dodatok è. 6 zo 17. októbra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 2005  2007 zo 17. februára
2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
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