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663
ZÁKON
z 5. decembra 2007
o minimálnej mzde

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet a pôsobnos zákona
Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej
mzdy zamestnancovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzahu1) (ïalej len zamestnanec)
na zabezpeèenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.
§2
Suma minimálnej mzdy
(1) Sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeòovaného mesaènou mzdou ustanovenú pod¾a § 7
a sumu minimálnej mzdy za kadú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na prísluný kalendárny
rok vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda) nariadením vlády.
(2) Suma minimálnej mzdy za kadú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesaènej minimálnej mzdy.
(3) Zamestnancovi odmeòovanému mesaènou
mzdou, ktorý má dohodnutý kratí týdenný pracovný
èas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci vetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v slovenských korunách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému èasu.
(4) Zamestnancovi patrí minimálna mzda pod¾a odseku 2, ak jeho ustanovený týdenný pracovný èas je
40 hodín. Ak je ustanovený týdenný pracovný èas zamestnanca nií ako 40 hodín,2) suma minimálnej
mzdy vyjadrená v slovenských korunách za hodinu sa
úmerne zvýi.
(5) Suma minimálnej mzdy vypoèítaná pod¾a odseku
2 sa zaokrúh¾uje na celé desiatky halierov.
1

§3
Doplatok k minimálnej mzde
(1) Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy,
aj keï zamestnanec odpracoval plný pracovný èas
v mesiaci ustanovený zamestnávate¾om, zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou
na prísluný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.
(2) Pri výpoète doplatku pod¾a odseku 1 sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahàòa mzda za prácu nadèas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové
zvýhodnenie za noènú prácu a mzdová kompenzácia za
saený výkon práce; do poètu odpracovaných hodín sa
nezahàòajú hodiny práce nadèas.
§4
Výpoèet minimálnej mzdy
za výkon domáckej práce
U zamestnancov pri výkone domáckej práce sa na
úèely tohto zákona povauje za odpracovanú hodinu
odvedená hodina práce pod¾a normy spotreby práce
ustanovenej zamestnávate¾om.
§5
Zvýenie minimálnej mzdy
Zamestnávate¾, ktorý pri odmeòovaní zamestnancov
postupuje pod¾a Zákonníka práce, môe so zástupcami
orgánov odborových organizácií dohodnú vyiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje nariadenie vlády; ak u zamestnávate¾a nepôsobia zástupcovia orgánov odborových organizácií, môe tak ustanovi svojím
rozhodnutím. Pre èlenov drustiev, u ktorých je pod¾a
stanov podmienkou èlenstva aj pracovný vzah, mono
vyiu minimálnu mzdu ustanovi uznesením èlenskej
schôdze.

) Napríklad zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov, zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och
prokuratúry v znení neskorích predpisov, zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích predpisov, zákon è. 346/2005 Z. z.
o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 85 ods. 5 a 7 Zákonníka práce.
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§6

§8

Kritériá na úpravu sumy
minimálnej mzdy

Mechanizmus úpravy minimálnej mzdy

Pri úprave sumy mesaènej minimálnej mzdy pod¾a
§ 7 ods. 1 a 4 sa prihliada na celkovú ekonomickú a sociálnu situáciu v Slovenskej republike za dva kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, na ktorý
sa navrhuje ustanovi sumu minimálnej mzdy, najmä
na vývoj
a) spotrebite¾ských cien,
b) zamestnanosti,
c) priemerných mesaèných miezd v hospodárstve Slovenskej republiky,
d) ivotného minima.
§7

(1) Východiskom na úpravu sumy mesaènej minimálnej mzdy pod¾a § 7 ods. 5 je mesaèná minimálna
mzda platná v kalendárnom roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu jej sumy (ïalej len platná mesaèná minimálna mzda).
(2) Suma mesaènej minimálnej mzdy na nasledujúci
kalendárny rok sa urèí ako súèin platnej mesaènej minimálnej mzdy a indexu medziroèného rastu priemernej
mesaènej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného tatistickým
úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá
návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.

Úprava sumy
mesaènej minimálnej mzdy

Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia

(1) O úprave sumy mesaènej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávate¾ov a zástupcovia zamestnancov (ïalej len sociálni partneri) najneskôr od 1. apríla.

§9

(2) Ak sa sociálni partneri dohodnú na úprave sumy
mesaènej minimálnej mzdy do 15. júla, dohodu o sume
mesaènej minimálnej mzdy predloia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo). Ministerstvo predloí návrh nariadenia vlády, ktorým sa navrhne ustanovi sumu minimálnej mzdy vo výke dohodnutej sociálnymi partnermi, na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady
Slovenskej republiky (ïalej len rada) do 15. septembra a následne na rokovanie vlády.
(3) Ak sociálni partneri nepredloia dohodu o sume
mesaènej minimálnej mzdy ministerstvu do 15. júla,
návrh na úpravu sumy mesaènej minimálnej mzdy
predloí na rokovanie rady ministerstvo do 31. júla.
(4) Ak sa na rokovaní rady dohodne suma mesaènej
minimálnej mzdy na základe návrhu predloeného ministerstvom pod¾a odseku 3, ministerstvo predloí na
rokovanie rady návrh nariadenia vlády, ktorým sa navrhne ustanovi sumu minimálnej mzdy v dohodnutej
výke, do 15. septembra a následne ho predloí na rokovanie vlády.
(5) Ak sa na rokovaní rady nedohodne úprava sumy
mesaènej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom
pod¾a odseku 3 do 31. augusta, ministerstvo predloí
na rokovanie rady návrh nariadenia vlády, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy vypoèítaná pod¾a
§ 8, do 15. septembra a následne ho predloí na rokovanie vlády.

(1) Suma mesaènej minimálnej mzdy dohodnutá
pod¾a § 7 alebo suma mesaènej minimálnej mzdy urèená pod¾a § 8 sa zaokrúh¾uje na celé desiatky slovenských korún.
(2) Sumy minimálnej mzdy pod¾a § 2 ods. 1 sa ustanovujú vdy na obdobie od 1. januára do 31. decembra.
Nariadenie vlády sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. októbra kalendárneho roka
predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa urèuje suma minimálnej mzdy.
(3) Od 1. februára 2008 do ustanovenia sumy minimálnej mzdy pod¾a tohto zákona je suma mesaènej minimálnej mzdy zamestnanca odmeòovaného mesaènou mzdou 8 100 Sk a suma minimálnej mzdy za kadú
hodinu odpracovanú zamestnancom 46,60 Sk.
§ 10
Zruujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona
è. 366/1997 Z. z., zákona è. 56/1999 Z. z., zákona
è. 346/1999 Z. z. a zákona è. 225/2002 Z. z.
2.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 450/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výka minimálnej mzdy.
§ 11
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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664
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

7. Za § 3f sa vkladá § 3g, ktorý vrátane nadpisu znie:
 § 3g

Èl. I

Práva k niektorým nehnute¾nostiam

Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 395/1998 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z., zákona è. 388/2000 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 439/2001 Z. z., zákona
è. 524/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 639/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z. a zákona è. 275/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Vlastník dia¾nice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I.
triedy je povinný v nevyhnutnom rozsahu za jednorazovú
úhradu strpie právo správcu elektronického výberu
mýta alebo ním poverenej osoby2cbb) na umiestnenie,
údrbu a správu zariadení na elektronický výber mýta
a kontrolu elektronického výberu mýta, vrátane ich pripojenia na technickú infratruktúru a ininierske siete..

1. V § 1 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Súèasami dia¾nic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány,
stoiare, technológie urèené na elektronický výber
mýta a kontrolu elektronického výberu mýta..
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorích predpisov, zákon
è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene
a doplnení zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 747/2004 Z. z ..

3. V § 3d ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Dia¾nice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy, ktorých
verejným obstarávate¾om je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy pod¾a osobitného predpisu2cba)
(ïalej len koncesné cesty), sú vo vlastníctve tátu..
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 2cba sa citácia
Zákon è. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou: § 14, 15
a § 66 a 69 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
5. V § 3d ods. 5 písm. a) sa za slovo priestory vkladajú slová a koncesných ciest.
6. V § 3d sa odsek 5 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) ak ide o koncesné cesty  koncesionár poèas koncesnej lehoty.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2cbb znie:

2cbb) § 6 ods. 1 zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere
mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 664/2007..

8. Poznámka pod èiarou k odkazu 2fa znie:

2fa) Zákon è. 639/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

9. V § 6 ods. 5 sa na zaèiatok vkladá tento text: Výku úhrady za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic,
ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy urèí Národná
dia¾nièná spoloènos, a. s. v súlade s prílohou II smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo
17. júna 1999 o poplatkoch za pouívanie urèitej dopravnej infratruktúry akými nákladnými vozidlami
(Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája
2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006). Oznámenie o výke
úhrady za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic, ciest
pre motorové vozidlá a ciest I. triedy uverejní Národná
dia¾nièná spoloènos, a. s. vo vestníku ministerstva.
10. V § 8 odsek 1 sa na konci pripája táto veta:
Povolenie cestného správneho orgánu na úèely konania automobilových pretekov je moné vyda len po
predloení kladného stanoviska od organizácie, ktorá
je èlenom medzinárodnej federácie automobilového
portu (FIA Parí)..
11.V § 22c odsek 3 znie:
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. g) mono
uloi vodièovi pokutu do 20 000 Sk a v blokovom konaní do 10 000 Sk..
12. V § 24 sa vypúa odsek 1.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 2.
13. Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý znie:
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§ 25b
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výka úhrady
za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 476/2007 Z. z..
Èl. II
Zákon è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 747/2004 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: Ak sú prioritným infratruktúrnym majetkom dia¾nice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávate¾om je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy pod¾a osobitného
predpisu2a) (ïalej len koncesné cesty), sú vdy vo
vlastníctve tátu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 3d ods. 1 zákona è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov.

2. V § 2 odsek 4 znie:
(4) Ak ïalej nie je ustanovené inak, prioritný infratruktúrny majetok nemono prenecha do výpoièky.
Súèasti dia¾nic môe dia¾nièná spoloènos, v prípade
koncesných ciest tát, prenecha do nájmu6) na dobu
urèitú, najviac na 30 rokov.7) Na úèinnos nájomnej
zmluvy uzavretej dia¾niènou spoloènosou sa vyaduje
súhlas ministerstva. Na prenajatom prioritnom infratruktúrnom majetku nemono zriadi a prevádzkova
iné stavby ako stavby slúiace úèastníkom cestnej premávky; v prípade dia¾nic vo vlastníctve dia¾niènej spoloènosti tie stavby slúiace na plnenie úloh v rámci
predmetu podnikania a predmetu èinnosti dia¾niènej
spoloènosti pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného
predpisu.7a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) Zákon è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 664/2007 Z. z..

3. V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Prioritný infratruktúrny majetok môe dia¾nièná
spoloènos, v prípade koncesných ciest tát, prenecha
do výpoièky ak je to nevyhnutné na plnenie úloh, ktoré
pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov7a) vykonáva dia¾nièná spoloènos, v prípade koncesných ciest
tát, v spolupráci alebo v súèinnosti s útvarmi Policajného zboru, elezniènej polície, Hasièského a záchranného zboru alebo záchrannej zdravotnej sluby..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
4. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
§ 7a
(1) Rozpracovaná dokumentácia pre pripravované

Strana 5225

koncesné cesty, obstaraná do vzniku dia¾niènej spoloènosti, prechádza bez náhrady do vlastníctva tátu.
Rozpracovaná dokumentácia pre pripravované koncesné cesty, obstarávaná dia¾niènou spoloènosou, prechádza do vlastníctva tátu ku dòu urèenému ministerstvom, a to za náhradu vo výke urèenej znaleckým
posudkom pod¾a osobitného predpisu.9)
(2) Rozostavané stavby ciest, ktoré majú by pouité
na výstavbu koncesných ciest, ktorých investorom je
dia¾nièná spoloènos, prechádzajú do vlastníctva tátu
ku dòu urèenému ministerstvom, a to za náhradu vo
výke urèenej znaleckým posudkom pod¾a osobitného
predpisu.9).
5. V § 8 ods. 2 sa za slovo poplatkov vkladajú slová
okrem poplatkov pod¾a odseku 3 a za slovo majetku
sa vkladajú slová okrem koncesných ciest.
6. § 8 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Dia¾nièná spoloènos zabezpeèuje vyberanie poplatkov pod¾a osobitného predpisu11a) za pouívanie
koncesných ciest.
(4) Poplatky vybrané pod¾a odseku 3, zníené o nevyhnutné náklady dia¾niènej spoloènosti spojené so zabezpeèením ich výberu, sú príjmom tátneho rozpoètu.
Príjmy tátneho rozpoètu z poplatkov vyberaných pod¾a odseku 3 sú úèelovo viazané na krytie výdavkov na
úhradu záväzkov tátu vyplývajúcich z koncesných
zmlúv uzavretých medzi tátom a koncesionárom.
(5) Dia¾nièná spoloènos vykonáva na základe dohody s ministerstvom a pod¾a jeho poiadaviek èinnosti
súvisiace s obstaraním koncesionára pod¾a osobitného
predpisu,11b) s prípravou výstavby koncesných ciest
a èinnosti súvisiace s plnením záväzkov tátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv uzavretých medzi tátom
a koncesionárom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

11a) Zákon è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 664/2007 Z. z.
11b
) § 14 zákona è. 25/2006 Z. z..

7. V § 12 ods. 1 sa za slovo dia¾nic vkladá èiarka
a slová okrem koncesných ciest, a to.
8. V § 12 ods. 2 sa za slovo stavby vkladá èiarka
a slová okrem koncesných ciest.
Èl. III
Zákon è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta
za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 druhej vete sa za slovo Mýto vkladá
èiarka a text: okrem mýta vybraného za uívanie dia¾nic obstaraných na základe koncesnej zmluvy pod¾a
osobitného predpisu,2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 3d ods. 1 zákona è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov, § 8 ods. 4 zákona è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb.
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o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 664/2007 Z. z..

2. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Správca
výberu mýta je oprávnený výkonom èinností pod¾a tohto zákona poveri inú osobu..
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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665
ZÁKON
z 11. decembra 2007
o environmentálnom navrhovaní a pouívaní výrobkov vyuívajúcich energiu
(zákon o ekodizajne)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
(1) Tento zákon ustanovuje poiadavky na environmentálne navrhovanie a pouívanie výrobkov vyuívajúcich energiu, aby mohli by uvedené na trh1) alebo
uvedené do prevádzky2) s cie¾om zabezpeèi vo¾ný pohyb týchto výrobkov na vnútornom trhu.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na osobné dopravné
prostriedky a nákladné dopravné prostriedky.
§2
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) výrobkom
1. výrobok vyuívajúci energiu, ktorý po uvedení na
trh alebo po uvedení do prevádzky spotrebúva
elektrickú energiu, fosílne palivá alebo obnovite¾né zdroje energie, alebo
2. výrobok urèený na tvorbu, prenos a meranie takejto energie, vrátane dielov závislých od dodávky
energie a urèených na zaèlenenie do výrobku vyuívajúceho energiu a uvedených na trh alebo
uvedených do prevádzky ako samostatné diely
pre koneèných spotrebite¾ov, ktorých environmentálne vlastnosti mono hodnoti samostatne,
b) súèiastkou alebo podzostavou èas výrobku, ktorá
sa má zaèleni do výrobku a ktorá sa neuvádza na
trh alebo do prevádzky samostatne pre koneèných
spotrebite¾ov, alebo ktorej environmentálne vlastnosti nemono hodnoti samostatne,
c) materiálom materiál pouitý poèas ivotného cyklu3)
výrobku,
d) navrhovaním výrobku súbor postupov, ktoré premietajú právne, technické, bezpeènostné, funkèné,
trhové alebo iné poiadavky, ktoré výrobok musí spåòa, do technickej pecifikácie výrobku,
e) vplyvom na ivotné prostredie zmena ivotného
prostredia, ktorá je úplne alebo èiastoène spôsobená
výrobkom poèas jeho ivotného cyklu,
f) opätovným pouitím èinnos, pri ktorej sa výrobok
alebo jeho súèiastky po ukonèení svojho prvého pouitia pouijú na ten istý úèel, na ktorý boli vytvore1

né, vrátane nepretritého pouívania výrobku, ktorý
bol vrátený do zberne, distribútorovi, recyklovate¾ovi alebo výrobcovi, ako aj opätovné pouívanie výrobku po jeho renovácii,
g) recykláciou opätovné spracovanie odpadového materiálu vo výrobnom procese na pôvodný úèel alebo
na iný úèel okrem energetického zhodnotenia,
h) energetickým zhodnotením pouitie hor¾avého
odpadu4) ako prostriedku na vytvorenie energie
prostredníctvom priameho spálenia s iným odpadom alebo bez neho, avak s vyuitím vzniknutého
tepla,
i) environmentálnym profilom opis vstupov a výstupov
súvisiacich s výrobkom poèas jeho ivotného cyklu,
ktoré sú významné z h¾adiska jeho vplyvu na ivotné
prostredie, ktoré sa vyjadrujú vo fyzikálnych velièinách a ktoré mono odmera, a to v súlade s opatreniami vzahujúcimi sa na výrobky,
j) environmentálnou vlastnosou výrobku výsledky
riadenia environmentálnych aspektov5) výrobku zo
strany výrobcu, ako sú uvedené v technickej dokumentácii výrobku,
k) zlepením environmentálnych vlastností proces
skvalitnenia niektorých alebo vetkých environmentálnych vlastností výrobku poèas nasledujúcich generácií,
l) ekodizajnom zaèlenenie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobku s cie¾om zlepi environmentálne vlastnosti výrobku poèas celého ivotného
cyklu,
m) poiadavkou na ekodizajn poiadavka týkajúca sa
výrobku alebo poiadavka týkajúca sa navrhovania
výrobku, ktorá má zlepi jeho environmentálne
vlastnosti alebo poiadavka na poskytnutie informácií týkajúcich sa environmentálnych vlastností výrobku,
n) veobecnou poiadavkou na ekodizajn poiadavka
na základe environmentálneho profilu výrobku ako
celku bez stanovených limitných hodnôt pre konkrétne environmentálne aspekty pod¾a prílohy è. 1,
o) osobitnou poiadavkou na ekodizajn kvantifikovaná
a merate¾ná poiadavka týkajúca sa jednotlivého environmentálneho aspektu výrobku, napríklad energetickej spotreby pri pouívaní vypoèítanej na danú
jednotku výstupného výkonu pod¾a prílohy è. 1,

) § 2 ods. 1 písm. g) zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 2 ods. 1 písm. h) zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) § 2 ods. 1 písm. d) zákona è. 469/2002 Z. z. o environmentálnom oznaèovaní výrobkov v znení zákona è. 217/2007 Z. z.
4
) § 2 ods. 1 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) § 2 ods. 1 písm. c) zákona è. 469/2002 Z. z.
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p) environmentálnym prvkom systému riadenia prvok
systému riadenia a postupy, pomocou ktorých môe
výrobca6) preukáza, e výrobok spåòa technické poiadavky,
q) technickými poiadavkami poiadavky na ekodizajn
výrobkov urèených Európskou Komisiou (ïalej len
Komisia) alebo ich environmentálne aspekty ustanovené osobitným predpisom.
§3
(1) Výrobca6) alebo jeho splnomocnenec7) (ïalej len
výrobca) je povinný pred uvedením výrobku na trh
alebo pred uvedením výrobku do prevádzky zabezpeèi
posúdenie zhody vlastností výrobku s technickými poiadavkami, vyda vyhlásenie o zhode,8) umiestni na
výrobok oznaèenie CE.9)
(2) Dovozca10) je povinný pred uvedením výrobku na
trh alebo pred uvedením výrobku do prevádzky zabezpeèi technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode.
(3) Vyhlásenie o zhode sa môe týka jedného alebo
viacerých výrobkov.
(4) Vyhlásenie o zhode obsahuje
a) meno, obchodný názov a adresu výrobcu alebo
meno, obchodný názov a adresu dovozcu, ak výrobok pochádza z tretích krajín,
b) opis typu výrobku postaèujúci na jednoznaènú
identifikáciu,
c) odkaz na pouité harmonizované normy,11)
d) odkaz na iné pouité technické normy a pecifikácie,
e) odkaz na iné uplatnené právne predpisy ustanovujúce umiestòovanie oznaèenia CE,
f) oznaèenie a podpis osoby oprávnenej kona za výrobcu.
(5) Umiestòova na výrobok oznaèenie, ktoré by mohlo významom alebo formou zavádza spotrebite¾ov
a spôsobi zámenu s oznaèením CE je zakázané.
(6) Ak je výrobok urèený priamemu spotrebite¾ovi,
výrobca a dovozca sú povinní poskytnú informácie
o spôsobe zaobchádzania, pouívania alebo recyklácie
výrobku aj iným osobám vdy v tátnom jazyku,12)
a v inom úradnom jazyku Spoloèenstva. Ak je to moné,
informácie musia by uvedené priamo na výrobku alebo sa priloia k výrobku tak, aby spotrebite¾ mohol porovna tieto aspekty výrobkov.
(7) Informácie pod¾a odseku 6 sú informácie pre
a) projektanta týkajúce sa výrobného procesu,
b) spotrebite¾a o dôleitých environmentálnych aspektoch a vlastnostiach výrobku, tak aby spotrebite¾
mohol porovna tieto aspekty výrobkov,
c) spotrebite¾a o spôsobe intalácie, pouívania a údr6

)
)
8
)
9
)
10
)
11
)
12
)
13
)
14
)
7
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by výrobku s cie¾om minimalizova jeho vplyv na ivotné prostredie a zabezpeèi optimálnu ivotnos,
ako aj o spôsobe vrátenia výrobku po ukonèení jeho
pouívania a pod¾a potreby aj informácie o èase, po
ktorý sú k dispozícii náhradné diely a monosti aktualizácie výrobku,
d) spotrebite¾a o spôsobe bezpeèného znekodnenia
výrobku, ak sa ho chce zbavi ako odpadu,
e) osoby zaoberajúce sa demontáou, recykláciou alebo znekodnením po uplynutí ivotného cyklu výrobku.
(8) Výrobca pri poskytovaní informácií pod¾a odsekov
6 a 7 zoh¾adní najmä predpokladaný typ spotrebite¾a
výrobku a povahu informácií, ktoré treba poskytnú,
a èi informácie nie je moné poskytnú piktogramom,
uznávaným kódom alebo inými názornými prostriedkami.
§4
(1) Ak výrobok spåòa vetky poiadavky pod¾a osobitného predpisu13) a na výrobku je oznaèenie CE, nemono zakáza, obmedzi alebo inak bráni uvedeniu takéhoto výrobku na trh alebo do prevádzky z dôvodu
poiadaviek na ekodizajn pod¾a prílohy è. 1 èasti 1.
(2) Nemono zakáza vystavovanie výrobku, ktorý nie
je v zhode s technickými poiadavkami na výstavách,
obchodných ve¾trhoch a predvádzacích akciách, ak je
vidite¾ne oznaèený, e nesmie by uvedený na trh alebo
uvedený do prevádzky, pokia¾ sa nezabezpeèí zhoda výrobku s technickými poiadavkami.
(3) Výrobok, ktorému bola priznaná environmentálna znaèka,14) spåòa poiadavky na ekodizajn, ak tieto
poiadavky spåòa environmentálna znaèka.
(4) Výrobok navrhovaný a vyrobený v súlade s harmonizovanými normami, ktorých referenèné èísla boli
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sa povauje za výrobok, ktorý spåòa vetky technické poiadavky ustanovené osobitným predpisom, ktorého sa
tieto normy týkajú.
§5
(1) Výrobca musí vykona posúdenie zhody výrobku
s technickými poiadavkami technickou dokumentáciou pod¾a odsekov 2 a 4 alebo vykonaním environmentálnych prvkov pod¾a prílohy è. 2.
(2) Výrobca vyhotovuje technickú dokumentáciu,
ktorá umoní posúdenie zhody výrobku s technickými
poiadavkami. Výrobca v technickej dokumentácii za-

§ 2 ods. 1 písm. b) zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 13 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 21 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
§ 5 ods. 5 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 2 zákona è. 469/2002 Z. z. v znení zákona è. 217/2007 Z. z.
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bezpeèuje a vyhlasuje, e výrobok spåòa technické poiadavky.
(3) Technická dokumentácia obsahuje
a) veobecný opis výrobku vyuívajúceho energiu
a jeho plánované pouitie,
b) výsledky prísluných túdií environmentálneho posúdenia vykonané výrobcom alebo odkazy na literatúru o environmentálnom posúdení alebo prípadové
túdie, ktoré výrobca pouíva pri hodnotení, dokumentovaní a urèovaní kontrukèných rieení výrobku,
c) environmentálny profil výrobku,
d) prvky kontrukènej pecifikácie výrobku týkajúce
sa environmentálnych aspektov navrhovania výrobku,
e) zoznam prísluných technických noriem pod¾a § 3
ods. 4 písm. c), aplikovaných vcelku alebo èiastoène
a opis prijatých rieení na splnenie technických poiadaviek v prípadoch, keï sa neuplatnili uvedené
technické normy alebo keï sa tieto normy nevzahujú na úplne vetky technické poiadavky,
f) kópie informácií týkajúcich sa environmentálnych
aspektov navrhovania výrobku, ktoré sa poskytujú
v súlade s poiadavkami pecifikovanými v § 3
ods. 6,
g) výsledky vykonaných meraní poiadaviek na ekodizajn výrobku vrátane podrobností o zhode týchto
meraní v porovnaní s poiadavkami na ekodizajn
ustanovenými osobitným predpisom.
(4) Výrobca je povinný zabezpeèi, aby výrobok bol
vyrobený pod¾a kontrukèných pecifikácií pod¾a odseku 3 a v súlade so vetkými poiadavkami, ktoré sa na
tento výrobok vzahujú.
(5) Výrobca uchováva technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonaného posúdenia zhody a vydané vyhlásenie o zhode a dokumentáciu pod¾a prílohy è. 2 tak,
aby boli k dispozícii orgánom doh¾adu po dobu 10 rokov od vyrobenia posledného výrobku, na ktorý bolo
toto vyhlásenie o zhode vydané.
(6) Ak je výrobok, na ktorý sa vzahujú technické poiadavky, navrhovaný organizáciou registrovanou pod¾a osobitného predpisu15) a navrhovanie výrobkov má
v predmete registrácie, pri posudzovaní zhody výrobku
postupuje táto organizácia pod¾a prílohy è. 2.
(7) Ak je výrobok, na ktorý sa vzahujú technické poiadavky, navrhovaný organizáciou so systémom riadenia kvality v súlade s harmonizovanými normami,11)
ktorých referenèné èísla boli uverejnené v Úradnom
vestníku Európskej únie a navrhovanie výrobkov má
v predmete registrácie, má sa za to, e organizácia postupovala v súlade s prílohou è. 2.
15
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§6
(1) Doh¾ad nad dodriavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná
inpekcia pod¾a osobitných predpisov.16)
(2) Ak má orgán doh¾adu k dispozícii hodnoverné
údaje o tom, e výrobok nespåòa technické poiadavky
ustanovené týmto zákonom, zabezpeèí posúdenie zhody, a ak zistí, e výrobok nie je v zhode s technickými
poiadavkami, zverejní túto skutoènos a postupuje
pod¾a osobitného predpisu.17)
(3) Orgán doh¾adu informuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
o výsledkoch doh¾adu nad trhom. Výsledky doh¾adu
oznámi ministerstvo Komisii.
(4) Ak orgán doh¾adu zakáe výrobok uvádza na trh
alebo ho prikáe stiahnu z trhu, ministerstvo o tom
bez zbytoèného odkladu informuje Komisiu a ostatné
èlenské táty. Ministerstvo v informácii uvedie, èi je nezhoda výrobku spôsobená nesplnením technických poiadaviek, nesprávnym uplatòovaním alebo nedostatkami harmonizovaných noriem.
(5) Spotrebitelia18) a iné fyzické osoby a právnické
osoby môu predklada orgánu doh¾adu a výrobcovi
pripomienky a námietky k hodnoteniu zhody výrobku.
(6) Ak urèená právnická osoba 19) zistí, e harmonizované normy nespåòajú vetky pecifické ustanovenia technických poiadaviek pod¾a osobitného predpisu, informuje o tom Stály výbor Európskej komisie
zriadený pod¾a èl. 5 smernice 98/34/ES o postupe
pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov. V informácii uvedie zistené skutoènosti.
§7
(1) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba
sa dopustí správneho deliktu, ak
a) umiestni na výrobok oznaèenie, ktoré významom
alebo formou zavádza spotrebite¾ov a môe spôsobi
zámenu s oznaèením CE pod¾a § 3 ods. 5,
b) neposkytne informácie o výrobku pod¾a § 3 ods. 6
a 7,
c) nevykoná posúdenie zhody postupom pod¾a § 5
ods. 2 a 4.
(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 orgán doh¾adu
uloí pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk.
(3) Pri ukladaní pokuty v medziach pod¾a odseku 2
orgán doh¾adu prihliada na závanos správneho deliktu, spôsob jeho spáchania, èas trvania a jeho následky.
(4) Pokutu pod¾a odseku 2 môe orgán doh¾adu uloi

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umoòuje dobrovo¾ná úèas organizácií
v systéme spoloèenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26).
16
) § 2 písm. f) zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 22/2004 Z. z.
17
) § 20, § 21 a § 24 zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
18
) § 2 písm. a) zákona è. 250/2007 Z. z.
19
) § 3 ods. 1 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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do dvoch rokov odo dòa, keï sa o spáchaní správneho
deliktu dozvedel, najneskôr vak do tyroch rokov, keï
bol správny delikt spáchaný.
(5) Na konanie pod¾a tohto zákona sa pouije veobecný predpis o správnom konaní.20)

§8
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 3.
§9
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

20
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) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 665/2007 Z. z.

A. VEOBECNÉ POIADAVKY NA EKODIZAJN
Metóda veobecných poiadaviek na ekodizajn sa uplatní ak nie je vhodné stanovi hranièné hodnoty pre skupinu
skúmaných výrobkov s cie¾om zlepi environmentálne vlastnosti výrobku s dôrazom na jeho dôleité environmentálne aspekty bez toho, aby boli urèené hranièné hodnoty.
Èas 1
Parametre ekodizajnu pre výrobky
1.1 Dôleité environmentálne aspekty, týkajúce sa projektovania výrobku, zisuje výrobca v súvislosti s nasledujúcimi fázami ivotného cyklu výrobku:
a) výber a pouitie materiálov,
b) výroba,
c) balenie, doprava a distribúcia,
d) intalácia a údrba,
e) pouívanie,
f) koniec doby pouívania, èo oznaèuje stav, keï výrobok vyuívajúci energiu ukonèil svoje prvé pouívanie a po
jeho koneèné znekodnenie.
1.2 V kadej fáze posudzuje tieto environmentálne aspekty:
a) predpokladaná spotreba materiálov, energie a iných zdrojov,
b) predpokladané emisie do ovzduia, do vody alebo do pôdy,
c) predpokladané zneèistenie pôsobením fyzikálnych úèinkov ako hluk, vibrácie, iarenie alebo elektromagnetické
polia,
d) predpokladaný vznik odpadového materiálu,
e) monosti opätovného vyuitia, recyklácie a zhodnotenia1) materiálov alebo energie.
1.3 Na posúdenie monosti zlepenia environmentálnych aspektov pod¾a bodu 1.2 sa pod¾a vhodnosti pouijú najmä
parametre:
a) hmotnos a objem výrobku,
b) pouitie materiálov získaných z recyklaèných èinností,
c) spotreba energie, vody a iných zdrojov poèas ivotného cyklu,
d) pouitie látok klasifikovaných ako nebezpeèné pre zdravie alebo nebezpeèné pre ivotné prostredie,2)
e) mnostvo a povaha spotrebného materiálu potrebného na správne pouívanie a údrbu,
f) jednoduchos opätovného pouitia a recyklácie vyjadrená poètom pouitých materiálov a súèiastok, pouitím
tandardných súèiastok, èasom potrebným na demontá, zloitosou nástrojov potrebných na demontá, pouitím noriem kódovania súèiastok a materiálov na úèely zistenia súèiastok a materiálov vhodných na opätovné pouitie a recykláciu, pouitím ¾ahko recyklovate¾ných materiálov, jednoduchým prístupom k cenným a ostatným recyklovate¾ným súèiastkam a materiálom, jednoduchým prístupom k súèiastkam a materiálom obsahujúcim
nebezpeèné látky,
g) zaèlenenie pouitých súèiastok,
h) vyhýbanie sa technickým rieeniam, ktoré sú nepriaznivé pre opätovné pouitie a recykláciu súèiastok a celých
výrobkov,
i) predåenie ivotnosti vyjadrené minimálnou zaruèenou ivotnosou, minimálnou dobou dostupnosti náhradných
dielov, modularitou, aktualizovate¾nosou a opravite¾nosou,
j) mnostvo vznikajúceho odpadu a mnostvo vznikajúceho nebezpeèného odpadu,3)
k) emisie do ovzduia (skleníkové plyny, okyslièujúce prostriedky, prchavé organické zlúèeniny, látky spôsobujúce
stenèovanie ozónovej vrstvy, perzistentné organické zneèisujúce látky, aké kovy, jemné èiastoèky a suspenzované èiastoèky),
1

) § 2 ods. 6 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov, zákon è. 223/2001 Z.
z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorích predpisov, zákon è. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 2 ods. 13 zákona è. 223/2001 Z. z.
2
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l) emisie do vody (aké kovy, látky s neiaducim úèinkom na kyslíkovú rovnováhu, perzistentné organické zneèisujúce látky),
m) emisie do pôdy (priesaky a úniky nebezpeèných látok poèas fázy pouívania výrobku a monos vyteèenia pri jeho
znekodòovaní ako odpadu),
n) ïalie vhodné parametre na zlepenie environmentálnych aspektov.
Èas 2
Poiadavky na výrobcu
1. Vo vzahu k environmentálnym aspektom, ktoré mono vo ve¾kej miere ovplyvni projektovaním výrobku, výrobca
vykonáva posudzovanie typu výrobku poèas celého jeho ivotného cyklu na základe reálneho predpokladu obvyklých podmienok a úèelov pouitia. Ïalie environmentálne aspekty mono skúma na základe dobrovo¾nosti. Na
základe tohto posúdenia vyhotoví výrobca environmentálny profil výrobku. Výrobca vychádza z charakteristiky
výrobku týkajúcej sa ivotného prostredia a zo vstupov alebo výstupov poèas ivotného cyklu výrobku vyjadrených v merate¾ných fyzických velièinách.
Výrobca pouije toto posúdenie na vyhodnotenie alternatívnych kontrukèných rieení a dosiahnutých environmentálnych vlastností výrobku v porovnaní s referenènými hodnotami. Výber konkrétneho kontrukèného rieenia dosiahne rovnováhu medzi rôznymi environmentálnymi aspektmi a medzi environmentálnymi
aspektmi a inými relevantnými h¾adiskami, napríklad bezpeènosou a ochranou zdravia, technickými poiadavkami na funkènos, kvalitou a výkonom a ekonomickými aspektmi vrátane výrobných nákladov a predajnosti v súlade s príslunými predpismi.

B. OSOBITNÉ POIADAVKY NA EKODIZAJN
Cie¾om osobitných poiadaviek na ekodizajn je zlepi vybraný environmentálny aspekt výrobku. Osobitné poiadavky na ekodizajn môu by vo forme poiadaviek na zníenie spotreby konkrétneho zdroja, pod¾a potreby napríklad
limit èerpania zdroja v rôznych fázach ivotného cyklu výrobku.
Tvorba osobitných poiadaviek na ekodizajn:
1. Pri technickej, environmentálnej a ekonomickej analýze sa vyberie istý poèet reprezentatívnych typov výrobkov na
trhu a zistia sa technické monosti zlepenia environmentálnych vlastností výrobku, prièom sa zoh¾adní ekonomická únosnos moností a zabráni sa výraznej strate výkonu alebo uitoènosti pre spotrebite¾a.
Pri posudzovaných environmentálnych aspektoch sa na základe technickej, environmentálnej a ekonomickej
analýzy urèia výrobky a technológie s najlepím výkonom dostupné na trhu.
Poèas analýzy, ako aj pri stanovení poiadaviek, treba bra do úvahy výkon výrobkov dostupných na medzinárodných trhoch a hodnoty stanovené v právnych predpisoch iných krajín.
Na základe tejto analýzy a pri zoh¾adnení ekonomickej a technickej uskutoènite¾nosti, ako aj potenciálu pre zlepenie sa prijmú konkrétne opatrenia s cie¾om minimalizova vplyv výrobku na ivotné prostredie.
V súvislosti s energetickou spotrebou pri pouívaní výrobku sa stanoví úroveò energetickej úèinnosti alebo spotreby tak, aby boli náklady poèas ivotného cyklu reprezentatívnych modelov výrobkov vyuívajúcich energiu pre
koncových uívate¾ov èo najniie vzh¾adom na vplyvy na iné environmentálne aspekty. Metóda analýzy nákladov
poèas ivotného cyklu vyuíva skutoènú diskontnú sadzbu na základe údajov poskytnutých Európskou centrálnou bankou a reálnu ivotnos výrobkov; vychádza zo súètu zmien kúpnej ceny a prevádzkových nákladov, ktoré
vyplývajú z rôznych úrovní moností technického vylepenia, a sú zniované poèas ivotnosti predmetných reprezentatívnych modelov výrobkov. Prevádzkové výdavky pokrývajú predovetkým spotrebu energie a dodatoèné výdavky na iné zdroje.
Analýza citlivosti týkajúca sa prísluných faktorov a pod¾a potreby aj externých environmentálnych nákladov,
vrátane emisií skleníkových plynov, ktorým sa dá vyhnú, sa vykonáva s cie¾om zisti, èi dolo k výrazným zmenám a èi sú celkové závery spo¾ahlivé. Poiadavka sa upraví zodpovedajúcim spôsobom.
Podobný postup mono uplatni aj pre iné zdroje, napríklad vodu.
2. Pri vytváraní technických, environmentálnych a ekonomických analýz mono poui informácie dostupné v rámci
iných aktivít Európskeho spoloèenstva; to platí aj pre informácie z existujúcich programov uplatòovaných v iných
èastiach sveta pre stanovenie osobitnej poiadavky na ekodizajn výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu s hospodárskymi partnermi Európskej únie.
3. Dátum nadobudnutia úèinnosti poiadavky zoh¾adòuje cyklus potrebný na zmenu projektovania prísluného výrobku.

Èiastka 268

Zbierka zákonov è. 665/2007

Strana 5233

Príloha è. 2
k zákonu è. 665/2007 Z. z.

SYSTÉM RIADENIA PRE POSUDZOVANIE ZHODY
Výrobca posudzuje zhodu s technickými poiadavkami. Výrobca poskytuje rámec pre stanovenie a preskúmanie
cie¾ov a ukazovate¾ov environmentálnych aspektov výrobku na úèely zlepenia celkových environmentálnych vlastností výrobku. Vetky opatrenia prijaté výrobcom na úèely zlepenia celkových environmentálnych vlastností a vytvorenia environmentálneho profilu výrobku, prostredníctvom projektovania a výroby sa systematicky a riadne zdokumentujú formou písomných postupov a pokynov. Tieto postupy a pokyny obsahujú najmä primeraný opis:
a) zoznamu dokumentov, ktoré musia by vypracované na úèely posúdenia zhody výrobku a ak sú relevantné, musia
by sprístupnené,
b) cie¾ov a ukazovate¾ov environmentálnych vlastností výrobku a organizaènej truktúry, povinností, právomocí vedenia a pridelenia prostriedkov na ich realizáciu a udranie,
c) kontrol a skúok vykonávaných po výrobe s cie¾om overi vlastnosti výrobku v porovnaní s ukazovate¾mi environmentálnych vlastností,
d) postupov pre kontrolu poadovanej dokumentácie a zabezpeèenie jej aktuálnosti,
e) spôsobu overenia vykonávania a úèinnosti environmentálnych prvkov systému riadenia.
1. Plánovanie
Výrobca vytvorí a udriava
a) postupy potrebné na vytvorenie environmentálneho profilu výrobku,
b) ciele a ukazovatele environmentálnych vlastností výrobku zoh¾adòujúce technologické monosti so zrete¾om na
technické poiadavky a ekonomické poiadavky,
c) program dosiahnutia týchto cie¾ov.
2. Vykonávanie a dokumentácia
Dokumentácia týkajúca sa systému riadenia obsahuje najmä
a) práva a povinnosti výrobcu, ktoré sa vymedzia a zdokumentujú s cie¾om zabezpeèi úèinné environmentálne vlastnosti výrobku a podávanie správ o jeho prevádzke na úèely preskúmania a zlepovania,
b) dokumenty oznaèujúce metódy kontroly a overovania projektu a postupy a systematické opatrenia pouité pri
projektovaní výrobku,
c) výrobcom vyhotovené a udriavané informácie, ktoré opisujú základné environmentálne prvky systému riadenia
a postupy pre kontrolu vetkých vyadovaných dokumentov.
3. Dokumentácia týkajúca sa výrobku obsahuje najmä
a) veobecný opis výrobku a jeho predpokladaného pouitia,
b) výsledky relevantných túdií environmentálneho posudzovania vykonané výrobcom alebo odkazy na literatúru
o environmentálnom posudzovaní alebo prípadové túdie, ktoré výrobca pouíva pri hodnotení, dokumentovaní
a urèovaní kontrukèných rieení výrobku,
c) environmentálny profil výrobku,
d) dokumenty opisujúce výsledky vykonaných meraní súladu s poiadavkami na ekodizajn vrátane podrobností
o zhode týchto meraní v porovnaní s technickými poiadavkami na ekodizajn,
e) výrobcom vyhotovené pecifikácie, ktoré uvádzajú najmä pouité technické normy a ak sa nepouijú technické
normy pod¾a § 3 ods. 3 písm. c) a d) alebo ak sa tieto technické normy nevzahujú na úplne vetky technické poiadavky, tak prostriedky pouité na zabezpeèenie zhody,
f) kópiu informácií týkajúcich sa environmentálnych aspektov projektovania výrobku, ktoré sa poskytujú pod¾a poiadaviek pecifikovaných pod¾a § 3 ods. 6.
4. Kontrola a nápravné opatrenia
a) výrobca prijme opatrenia potrebné na zabezpeèenie toho, e výrobok sa vyrába pod¾a pecifikácií projektu a s technickými poiadavkami, ktoré sa naò vzahujú,
b) výrobca vyhotoví a udriava postupy na preskúmanie a postupy pri nezhode a do zdokumentovaných postupov zaèlení zmeny vyplývajúce z nápravných opatrení,
c) výrobca najmenej raz za tri roky vykoná úplný vnútorný audit systému riadenia so zrete¾om na jeho environmentálne aspekty.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 665/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie poiadaviek na ekodizajn výrobkov vyuívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005).
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666
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení 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 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., zákona 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., zákona è. 250/2007 Z. z. a zákona
è. 547/2007 Z. z. sa mení takto:
1. V § 58 ods. 2 sa vypúajú slová a jeho páchate¾a.
2. V § 58 ods. 4 písm. b) sa vypúajú slová ak smerujú proti bezpeènosti osôb,.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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667
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 82/1994 Z. z.
o tátnych hmotných rezervách v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

rezerv, ktorými sú núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4b znie:

4b) § 269 Obchodného zákonníka..

Èl. I

2. V § 5 sa vypúa odsek 2.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 82/1994 Z. z. o tátnych hmotných rezervách v znení
zákona è. 169/2001 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona è. 428/2003 Z. z., zákona è. 240/2006 Z. z. a zákona è. 463/2007 Z. z. sa mení takto:
1. § 3 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) tátne hmotné rezervy sú vo vlastníctve tátu.
Ak je to hospodárne a sú splnené podmienky skladovania a ochraòovania, zásoby urèené pre potreby tátnych hmotných rezerv môu by aj vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb na základe
zmluvy;4b) to neplatí, ak ide o osobitný druh hmotných

Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 2
a 6.
3. V § 6 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 8 sa oznaèujú ako odseky 2
a 7.
4. V § 6 ods. 4 a 5 sa slová odseku 4 vo vetkých výskytoch nahrádzajú slovami odseku 3.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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668
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 638/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z. a zákona
è. 330/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 12 ods. 1 sa za slová právoplatne odsúdený za
vkladá slovo úmyselný.
2. § 24 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Úrad bezpeènostnú previerku preruí, ak prebieha konanie, v ktorom sa riei otázka, ktorá môe ma
význam pre ukonèenie bezpeènostnej previerky, a to a
do ukonèenia tohto konania..
3. § 25 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Psychofyziologické overenie pravdovravnosti sa
uskutoèní vdy, ak sú vyjadrenia navrhovanej osoby
v priebehu bezpeènostného pohovoru v rozpore so zistenými skutoènosami, ktoré by mohli by prekákou
na vydanie osvedèenia alebo dôvodom na zruenie platnosti osvedèenia..
4. V § 30 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Trovy
konania súvisiace s odvolaním pod¾a odsekov 1 a 3
vrátane trov v súdnom konaní13a) znáa úrad..

5. V § 45 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Úrad bezpeènostnú previerku podnikate¾a preruí v prípade, e u podnikate¾a dôjde v priebehu výkonu bezpeènostnej previerky k výmene alebo doplneniu
tatutárneho orgánu o osobu, ktorej nebolo vydané
osvedèenie úradu pod¾a § 26 zákona, a to na dobu potrebnú na vykonanie bezpeènostnej previerky uvedenej
osoby. Úrad bezpeènostnú previerku podnikate¾a preruí aj v prípade, ak prebieha konanie, v ktorom sa riei
otázka, ktorá môe ma význam pre ukonèenie bezpeènostnej previerky, a to a do ukonèenia tohto konania..
Doterajie odseky 6 a 11 sa oznaèujú ako odseky 7
a 12.
6. Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:
§ 84a
Bezpeènostná previerka zaèatá pod¾a ustanovení
tohto zákona úèinných pred 1. februárom 2008 sa dokonèí pod¾a ustanovení tohto zákona úèinných od
1. februára 2008..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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669
ZÁKON
z 11. decembra 2007
o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb dia¾nic a ciest pre
motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnute¾ností (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

vydá Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Èl. I

§3

§1
Tento zákon sa vzahuje na prípravu stavieb dia¾nic
a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe vrátane ich súèastí a vyvolaných úprav1) (ïalej len dia¾nica).
§2
(1) V iadosti o stavebné povolenie stavebník okrem
veobecných náleitostí podania2) a náleitosti pod¾a
stavebných predpisov3) uvedie
a) zoznam pozemkov, na ktorých sa má uskutoèni
stavba dia¾nice, s uvedením parcelného èísla a druhu pozemku a údaj o tom, èi ku dòu zaèatia stavebného konania bolo získané vlastnícke právo alebo
iné právo k nim, alebo èi bol urobený úkon na jeho
získanie,
b) zoznam stavieb na pozemkoch pod¾a písmena a)
s uvedením druhu stavby a súpisného èísla.
(2) Prílohou iadosti o stavebné povolenie sú
a) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné
právo4) stavebníka k jednotlivým pozemkom, inak
doklady
1. o prís¾ube získa vlastnícke právo alebo iné právo
k pozemku, najmä kópie uzavretých kúpnych
zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv alebo zmlúv o budúcej zmluve,
2. o nemonosti získa vlastnícke právo alebo iné
právo k pozemku zmluvou, najmä doklady o prebiehajúcich dedièských konaniach alebo o iných
konaniach pred súdmi alebo správnymi orgánmi,
b) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné
právo stavebníka k stavbám, ktoré majú by asanované,
c) predbené geometrické plány na nové parcely.
(3) Podrobnosti o projektovej dokumentácii prikladanej k iadosti o stavebné povolenie pod¾a odseku 1
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
1

(1) Stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo
miestne zisovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekáka
v konaní, ktorú nemono inak odstráni.
(2) Ak stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisovanie, zabezpeèí, aby orgány a osoby,
ktoré sa ho majú zúèastni, mali na prípravu najmenej
pä pracovných dní, a ak sa zverejòuje výzva na podávanie námietok a pripomienok verejnou vyhlákou, aby
na ich podanie bolo najmenej sedem pracovných dní.
(3) Ak stavebný úrad nenariadi ústne pojednávanie
ani miestne zisovanie, vyzve jednotlivo dotknuté orgány a zúèastnené osoby, aby svoje záväzné stanoviská
a vyjadrenia a svoje námietky a pripomienky k iadosti
uplatnili najneskôr v urèenej lehote; úèastníkov konania vyzve verejnou vyhlákou. Táto lehota nesmie by
kratia ako sedem pracovných dní odo dòa doruèenia
alebo zverejnenia výzvy.
(4) Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská
a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky úèastníkov konania a zúèastnených osôb,
ktoré u boli alebo mali by uplatnené a vybavené alebo
zoh¾adnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli podané po lehote urèenej pod¾a odsekov 2 a 3.
§4
(1) Súèasou stavebného povolenia sú vetky súvisiace rozhodnutia stavebného úradu, a to povolenia na
odstránenie stavieb v trase dia¾nice, ktoré je nevyhnutné asanova, a povolenia na uskutoènenie súèastí dia¾nice a vyvolaných úprav.
(2) Ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhlákou, vyvesí sa na úradnej tabuli stavebného úradu
a zverejní na jeho internetovej stránke na sedem pracovných dní; posledný deò lehoty vyvesenia je dòom
doruèenia.

) § 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona è. 275/2007 Z. z.
) § 19 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 215/2002 Z. z.
3
) § 58 a 58a zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
§ 8 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
4
) § 139 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
2
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§5
(1) Prílohou návrhu na zaèatie kolaudaèného konania sú okrem veobecných náleitostí podania a náleitostí pod¾a stavebných predpisov5) aj
a) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné
právo k tým pozemkom, ku ktorým nebolo preukázané v stavebnom konaní,
b) údaje o zmene technických predpisov a technických
noriem, ku ktorým dolo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,
c) statické posúdenie dokonèenej stavby dia¾nice
z h¾adiska mechanickej odolnosti a stability nosnej
kontrukcie a bezpeènosti pri uívaní.
(2) Ak nie sú splnené podmienky na skolaudovanie
stavby dia¾nice z dôvodu, ktorý nebráni bezpeènej skúobnej prevádzke dia¾nice, ani bezpeènej a plynulej
premávke na nej, stavebný úrad môe rozhodnú
o predèasnom uívaní dia¾nice a urèi podmienky jej
uívania a prevádzky na nej.
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jú aj náklady znaleckého posudku, správne poplatky
a notárske poplatky.
§7
Na úèely tohto zákona sa na vypracovanie znaleckých posudkov do èasu overenia geometrického plánu
orgánom geodézie pouije predbený geometrický plán
vypracovaný autorizovanou osobou bez overenia orgánu geodézie,9) v ktorom sú vyznaèené diely pred pridelením parcelného èísla vzniknuté odèlenením èasti pozemkov so samostatným parcelným èíslom.
§8
(1) Lehoty na rozhodnutie v územnom konaní a v stavebnom konaní sú 30 dní.
(2) Lehota na odvolanie,10) na podanie rozkladu a na
postúpenie spisového materiálu odvolaciemu orgánu11)
je sedem dní. Na oznamovanie a výzvy verejnou vyhlákou je lehota sedem pracovných dní.

§6

§9

(1) Náhradu za výkup alebo vyvlastnenie stavby na bývanie (ïalej len náhrada) mono poskytnú aj obstaraním bytu alebo rodinného domu kúpou alebo výstavbou.6) Obstaraný byt alebo rodinný dom musí svojou ve¾kosou, vybavením, úitkovou hodnotou a umiestnením
by primeranou náhradou za vykúpený alebo vyvlastnený byt alebo rodinný dom; takáto náhrada nesmie by vo
finanènom vyjadrení niia ako náhrada v peniazoch za
ich vyvlastnenie pod¾a veobecných predpisov.7)

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konania
súvisiace so stavbou dia¾nice sa vzahujú stavebné
predpisy12) a osobitný predpis.13)

(2) Náhrada v peniazoch sa poskytne aj vtedy, ak sa
osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu, ktorej patrí náhrada, zabezpeèí umiestnenie a starostlivos v zariadení sociálnych sluieb alebo sprostredkuje
bývanie v nájme alebo podnájme.
(3) Ak je náhradou obstaranie bytu alebo rodinného
domu kúpou alebo výstavbou, nadobúdate¾ vykúpenej
nehnute¾nosti uhrádza osobe z asanovaného bytu alebo
rodinného domu nájomné alebo podnájomné za doèasné bývanie a do presahovania do obstaraného bytu
alebo rodinného domu, najdlhie vak 18 mesiacov.
(4) Úèelne vynaloené náklady na výkup alebo vyvlastnenie pozemkov a stavieb na nich znáa nadobúdate¾ týchto pozemkov a stavieb. Za úèelne vynaloené
náklady sa okrem nákladov na presahovanie8) povau5

(2) V konaniach pod¾a tohto zákona sa nepouijú
§ 28, § 29 ods. 2, § 30 ods. 1 písm. d), § 59 ods. 3 veobecného predpisu o správnom konaní a § 58 ods. 2,
§ 60 ods. 2 písm. b) a f), § 62 ods. 4, § 66 ods. 2 písm. a)
a f) stavebného zákona.
(3) Vo vyvlastòovacom konaní sa geometrický plán
predkladá len v jednom vyhotovení.
(4) Stavebný zámer stavby dia¾nice nie je predmetom
tátnej expertízy14) v rozsahu, v akom je predmetom
ekonomického posúdenia vládou Slovenskej republiky
v príprave zmluvy s koncesionárom.15)
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995
Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon)
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona è. 255/2001 Z. z., zákona
è. 419/2002 Z. z., zákona è. 173/2004 Z. z. a zákona
è. 568/2007 Z. z. sa dopåòa takto:

) § 79 zákona è. 50/1976 Zb.
§ 17 a 18 vyhláky è. 453/2000 Z. z.
6
) § 111b zákona è. 50/1976 Zb.
7
) § 111 ods. 2 zákona è. 50/1976 Zb.
8
) § 111b ods. 3 zákona è. 50/1976 Zb.
9
) § 18 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon).
10
) § 54 ods. 2 zákona è. 71/1967 Zb.
11
) § 57 ods. 2 a § 69 ods. 2 zákona è. 71/1967 Zb.
12
) Zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov a jeho vykonávacie predpisy.
Zákon è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov.
13
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby dia¾nic a ciest
pre motorové vozidlá v znení neskorích predpisov.
14
) § 9 a 11 zákona è. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona è. 260/2007 Z. z.
15
) § 14 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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V § 67 ods. 1 sa pripája táto veta: Ak ide o pozemnú
komunikáciu, zapíe sa geometrický plán bez právneho
úkonu do katastra evidenèným spôsobom na iados
právnickej osoby zriadenej tátom..
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha k zákonu è. 669/2007 Z. z.

ZOZNAM DIA¼NIC, NA KTORÉ SA VZAHUJÚ JEDNORAZOVÉ MIMORIADNE OPATRENIA
D1  Hrièovské Podhradie  Ivachnová
D1  Jánovce  Jablonov
D1  Frièovce  Svinia
R1  Nitra-západ  Hronský Beòadik
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlaèovej chyby
vo vyhláke Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 581/2007 Z. z. o doplòujúcom pedagogickom túdiu

Poznámka pod èiarou k odkazu 3 uvedená pod èíslom 2 má správne znie:
3) § 50b ods. 2 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorích predpisov..
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