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218
ZÁKON
z 28. marca 2007
o zákaze biologických zbraní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1

c)

Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb 
podnikate¾ov a právnických osôb v oblasti zákazu
vývoja, výroby, hromadenia, prechovávania a pouívania biologických zbraní a ich znièenia, pri zaobchádzaní s nimi a pri zistení vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ktoré môu by pouité
spôsobom poruujúcim zákaz biologických zbraní,
b) podmienky zaobchádzania s vysoko rizikovými biologickými agensmi,
c) výkon tátnej správy v oblasti dodriavania zákazu
biologických zbraní.

d)

e)

§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona
a) biologické zbrane sú:
1. zbrane, ktorých nièivý úèinok je zaloený na
vlastnostiach biologických agensov a toxínov,
ktoré spôsobujú smr alebo pokodzujú zdravie
¾udí alebo zvierat, alebo spôsobujú úhyn alebo
pokodenie rastlín,
2. materiály, ktoré obsahujú biologické agensy alebo
toxíny akéhoko¾vek pôvodu alebo postupu výroby,
takého typu a v takých mnostvách, ktoré nezodpovedajú pouitiu na profylaktické, ochranné alebo iné mierové úèely,
3. zariadenia plnené takými biologickými agensmi
alebo toxínmi, ktoré sú urèené na terorizmus,
trestnú èinnos, nepriate¾ské úèely alebo na ozbrojený konflikt, sú spôsobilé vyvola smr, ochorenie alebo pokodenie zdravia ¾udí alebo zvierat,
úhyn alebo pokodenie rastlín; rovnako to platí aj
pre prenáaèe biologických agensov zámerne nakazené tak, aby boli pouité na terorizmus,
trestnú èinnos, nepriate¾ské úèely alebo
na ozbrojený konflikt, sú spôsobilé vyvola smr,
ochorenie alebo pokodenie zdravia ¾udí alebo
zvierat, úhyn alebo pokodenie rastlín,
b) biologickým agensom je akýko¾vek prírodný alebo

f)

g)

h)
i)

j)

modifikovaný organizmus, ktorého úmyselné pouitie môe spôsobi smr, ochorenie alebo pokodenie
zdravia ¾udí a zvierat alebo ktorý môe spôsobi
úhyn alebo pokodenie rastlín,
toxínom je látka vzniknutá z akýchko¾vek organizmov vrátane mikroorganizmov, zvierat alebo rastlín,
akéhoko¾vek spôsobu výroby, prírodná alebo chemicky syntetizovaná, ktorá môe spôsobi smr,
ochorenie alebo pokodenie zdravia ¾udí a zvierat
alebo ktorá môe spôsobi úhyn alebo pokodenie
rastlín,
vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi
sú biologické agensy a toxíny, ktoré majú také vlastnosti alebo schopnosti, e môu by pouité ako biologická zbraò; zoznam vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ktoré môu by pouité ako
biologické zbrane, je uvedený v prílohe è. 1,
diagnostickým zariadením je zariadenie, ktoré testuje vzorky na úèely diagnózy subklinických, klinických alebo latentných infekcií alebo intoxikácií ¾udí,
zvierat alebo rastlín alebo na úèely analýzy mikrobiálnej alebo toxínovej kontaminácie potravín, vody,
pôdy a ovzduia prostredníctvom detekcie, izolácie
alebo identifikácie mikrobiálnych alebo iných biologických agensov alebo toxínov,
vakcínou je preparát vrátane usmrtených, oslabených alebo inak modifikovaných ivých mikroorganizmov alebo komponent získaný z mikroorganizmov vrátane deaktivovaných toxínov a nukleových
kyselín, ktoré po zavedení akouko¾vek cestou do tela
èloveka alebo zvieraa v nich indukujú pecifickú
imunitnú odozvu a sú urèené na profylaxiu infekèných ochorení alebo intoxikácií a sú preukázate¾ne
úèinné a bezpeèné pre ¾udí alebo zvieratá,
výrobou je kultivácia reprodukovate¾ných biologických agensov alebo syntéza, biosyntéza a izolácia
nereprodukovate¾ných biologických agensov alebo
toxínov,
aerobiologickými túdiami sú akéko¾vek práce
s aerosólmi obsahujúcimi biologické agensy a toxíny,
zaobchádzaním so stanovenými vysoko rizikovými
biologickými agensmi a toxínmi na území Slovenskej
republiky je ich výskum, vývoj, výroba, pouitie, získavanie, dranie, obchodovanie, dovoz, vývoz, preprava vrátane tranzitu a znièenie,
deklaráciou je písomné ohlásenie predpísaných
údajov o vysoko rizikových biologických agensoch
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a toxínoch a o objektoch a zariadeniach pod¾a písmen c), d) a e), v ktorých sa s nimi zaobchádza,
k) zariadením je prístroj, mechanizmus alebo vybavenie
pouite¾né na vývoj, výrobu, hromadenie, prechovávanie a pouívanie biologických zbraní, najmä aerosólové komory, dynamické, statické, explozívne, fermentory, bioreaktory, kontinuálne pracujúce priemyselné
centrifúgy so sterilizáciou urèené na prácu s infekènými alebo toxickými materiálmi, priemyselné tangenciálne filtraèné zariadenia, sprejové suièe urèené na
suenie infekèných alebo toxických materiálov, priemyselné lyofilizátory, zariadenia na mikrozapuzdrovanie biologických materiálov, autoklávy, komory na
chov hmyzu a nosièe,
l) prenáaèmi nákazy sú èlánkonoce, ktoré prenáajú nákazu.
Zákaz biologických zbraní
a zariadení na ich výrobu
§3
(1) Zakazuje sa výskum, vývoj, výroba, hromadenie,
prechovávanie, spracovanie, obchodovanie, pouitie,
spotreba, dovoz, vývoz, preprava vrátane tranzitu a iné
zaobchádzanie s biologickými zbraòami vrátane financovania týchto aktivít.
(2) Zakazuje sa výskum, vývoj, výroba, hromadenie,
prechovávanie, dovoz, vývoz, obchodovanie a iné zaobchádzanie so zariadeniami na výrobu biologických
zbraní a ich nosièov alebo projektovanie výstavby a uívanie prevádzky pri ich výrobe vrátane financovania
týchto aktivít.
§4
(1) Kto nájde materiály alebo veci, pri ktorých sa dá
predpoklada, e môu by biologickou zbraòou alebo e
môu obsahova vysoko rizikové biologické agensy alebo
toxíny, alebo zistí únik takýchto biologických agensov
alebo toxínov do ovzduia a do ivotného prostredia, je
povinný túto skutoènos bez zbytoèného odkladu oznámi Policajnému zboru, operaènému stredisku tiesòového volania,1) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky2) (ïalej len úrad) alebo Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva3) so sídlom v Banskej Bystrici
(ïalej len regionálny úrad). tátny orgán, ktorý prijal
oznámenie, bez zbytoèného odkladu informuje ostatné
tátne orgány uvedené v predchádzajúcej vete a Slovenskú informaènú slubu. V prípade nájdenia takýchto
materiálov alebo vecí, ktoré tvoria obsah potovej zásielky, plní oznamovaciu povinnos poskytovate¾ univerzálnej sluby,4) prièom za samotný obsah potovej zásielky
zodpovedá jej odosielate¾.5)
(2) Pri nájdení zariadenia alebo zistení straty vysoko
1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
7
)
2

§
§
§
§
§
§
§
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rizikových biologických agensov alebo toxínov sa rovnako pouije ustanovenie odseku 1.
(3) Kto nemá povolenie na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi vydané úradom (ïalej len povolenie) alebo povolenie pod¾a osobitného predpisu6) a pri svojej èinnosti izoluje alebo
zistí vysoko rizikové biologické agensy alebo toxíny, je
povinný bez zbytoèného odkladu oznámi túto skutoènos regionálnemu úradu.
§5
Zaobchádzanie s vysoko rizikovými
biologickými agensmi a toxínmi
(1) Zaobchádza s vysoko rizikovými biologickými
agensmi a toxínmi na území Slovenskej republiky mono len na základe povolenia alebo povolenia pod¾a osobitného predpisu6) na
a) priemyselné, po¾nohospodárske, výskumné, zdravotnícke, farmaceutické a iné mierové úèely,
b) ochranné úèely, ktoré sa priamo týkajú ochrany proti biologickým zbraniam,
c) výcvikové úèely a testovanie súèasných, ako aj vyvíjaných ochranných a detekèných prostriedkov pre
potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(2) Povolenie nie je potrebné na záchranné práce
smerujúce k odvráteniu mimoriadnej udalosti7) alebo
na likvidaèné práce smerujúce k odstráneniu následkov spôsobených mimoriadnou udalosou; ich vykonanie sa musí ohlási úradu.
(3) Vysoko rizikové biologické agensy a toxíny je drite¾ povolenia povinný prepravova len v prepravných
obaloch zapeèatených individuálne overite¾nou peèaou tak, aby poèas prepravy akáko¾vek manipulácia
s obsahom prepravného obalu nemala za následok poruenie peèate. Rovnako samotné individuálne balenie
vysoko rizikového biologického agensu alebo toxínu
musí by zabezpeèené tak, aby odobratie biologického
agensu nebolo moné bez zjavného poruenia individuálneho balenia alebo ochranného prvku na opakovate¾ne pouite¾nom uzávere. Na prepravnom obale, aj na
individuálnych baleniach, musí drite¾ povolenia vyznaèi skutoènos, e obsahujú vysoko rizikové biologické agensy a toxíny s upozornením na vysoko nebezpeèné látky pre ivot a zdravie ¾udí a na povinnos
v prípade nálezu tento oznámi orgánom uvedeným
v § 4 ods. 1 a zdra sa akejko¾vek manipulácie s prepravným obalom, s obsahom prepravného obalu èi individuálneho balenia. Drite¾ povolenia je povinný zabezpeèi prepravu vysoko rizikových biologických
agensov a toxínov vo forme vyluèujúcej ich únik do
prostredia alebo ohrozenie ivota a zdravia ¾udí alebo
zvierat alebo pokodenie rastlín.

10 zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
3 ods. 1 písm. b) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3 ods. 1 písm. c) zákona è. 126/2006 Z. z.
16 ods. 1 zákona è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení neskorích predpisov.
28 ods. 3 a § 29 ods. 3 zákona è. 507/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8 zákona è. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého pouitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30 a 31 zákona è. 126/2006 Z. z.
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§6
Povinnosti drite¾a povolenia
Drite¾ povolenia alebo povolenia pod¾a osobitného
predpisu6) je povinný
a) zaobchádza s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi len v rozsahu ustanovenom v povolení
alebo v povolení pod¾a osobitného predpisu,6)
b) zaobchádza s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi tak, aby nemohli by zneuité alebo odcudzené,
c) predklada úradu deklaráciu,
d) umoni inpektorom vstup do zariadenia, informova inpektorov o rozsahu kontrolných èinností práve vykonávaných v zariadení, o bezpeènostných
opatreniach nevyhnutných na výkon kontrolnej èinnosti inpektorov regionálneho úradu, medzinárodných inpektorov a osôb prizvaných tátnymi orgánmi v oblasti dodriavania zákazu biologických
zbraní, plni opatrenie na nápravu pod¾a § 21,
e) umoni inpektorom umiestnenie monitorovacích
prístrojov na sledovanie vysoko rizikových biologických agensov a toxínov a odoberanie vzoriek na analýzu,
f) prepravova vysoko rizikové biologické agensy a toxíny spôsobom ustanoveným v § 5 ods. 3 a spôsobom
ustanoveným osobitným predpisom,8)
g) bez zbytoèného odkladu informova úrad o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
h) plni povinnosti na ochranu zamestnancov a ostatných obyvate¾ov pod¾a osobitného predpisu.9)
Orgány tátnej správy v oblasti
dodriavania zákazu biologických zbraní
§7
tátnu správu v oblasti dodriavania zákazu biologických zbraní vykonávajú
a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo),
b) úrad,
c) regionálny úrad.
§8
Ministerstvo
a) v spolupráci s inými ústrednými orgánmi tátnej
správy vypracúva metodické a koncepèné postupy
ochrany pred bioterorizmom a je národným orgá8
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nom na plnenie Dohovoru o zákaze vývoja, výroby
a hromadenia zásob biologických zbraní a o ich znièení (ïalej len Dohovor),10)
b) rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam úradu,
c) pripravuje medzinárodné zmluvy alebo dohody so
tátmi a medzinárodnými organizáciami v oblasti
zákazu biologických zbraní,
d) uverejòuje vo Vestníku ministerstva zoznam zmluvných tátov Dohovoru.
§9
Úrad
a) usmeròuje výkon doh¾adu uskutoèòovaný regionálnym úradom,
b) vydáva záväzné stanoviská pod¾a § 18,
c) vydáva, mení alebo zruuje rozhodnutie o povolení
alebo súhlasné stanovisko na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi (ïalej
len súhlasné stanovisko) pod¾a tohto zákona,
d) nariaïuje znièenie biologickej zbrane, vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, s ktorými sa
zaobchádza v rozpore s týmto zákonom,
e) ukladá sankcie za poruenie tohto zákona.
§ 10
(1) Regionálny úrad
a) pripravuje podklady pre rozhodnutia a opatrenia
úradu,
b) vykonáva doh¾ad nad dodriavaním zákazu biologických zbraní pod¾a tohto zákona,
c) vykonáva doh¾ad nad zaobchádzaním s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi pod¾a tohto
zákona,
d) vykonáva mikrobiologickú diagnostiku vysoko rizikových biologických agensov a toxínov uvedených
v prílohe tohto zákona, laboratórne vyetrenia
v rámci mikrobiológie ivotného prostredia, biológie
ivotného prostredia a lekárskej mikrobiológie,
e) vedie evidenciu v rozsahu pod¾a § 19 ods. 3.
(2) Regionálny úrad zabezpeèuje znekodnenie materiálu, vecí a zariadení uvedených v § 4 ods. 1; náklady
s tým spojené uhrádza fyzická osoba, fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorej bolo preukázané, e nájdený materiál, vec alebo zariadenie pochádza z jej èinnosti. Ak sa nepodarí zisti pôvodcu,
náklady sa uhrádzajú zo tátneho rozpoètu.

) § 19 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.
§ 26 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov.
§ 16d, 24 a 30 zákona 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.
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.).
Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpeèných odpadov cez hranice tátov a ich znekodòovaní (oznámenie è. 60/1995 Z. z. v znení oznámenia è. 132/2000 Z. z.).
9
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
10
) Dohovor o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich znièení (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 96/1975 Zb.).
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§ 11
Podmienky na vydanie povolenia
(1) Povolenie vydá úrad iadate¾ovi, ak
a) fyzická osoba má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, fyzická osoba  podnikate¾ má miesto podnikania a právnická osoba má sídlo na území Slovenskej
republiky,
b) fyzická osoba, ktorá je tatutárnym orgánom alebo
èlenom tatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej má by povolenie vydané, dosiahla vek najmenej
21 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a odborne spôsobilá,
c) právnická osoba ustanoví zodpovedného zástupcu
právnickej osoby, ktorý zodpovedá za riadny výkon
vetkých èinností, ktoré súvisia s povoleným zaobchádzaním; zodpovedný zástupca musí by plne
spôsobilý na právne úkony, bezúhonný a odborne
spôsobilý, vo veku najmenej 21 rokov, nemôe by
èlenom dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby; funkciu zodpovedného
zástupcu je moné vykonáva vdy len pre jednu
právnickú osobu alebo fyzickú osobu  podnikate¾a,
d) fyzická osoba  podnikate¾, ktorej má by povolenie
vydané, dosiahla vek najmenej 21 rokov a je plne
spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a odborne
spôsobilá alebo má ustanoveného odborného zástupcu, ktorý zodpovedá za riadny výkon vetkých
èinností, ktoré súvisia s povoleným zaobchádzaním;
zodpovedný zástupca musí by plne spôsobilý na
právne úkony, bezúhonný a odborne spôsobilý, vo
veku najmenej 21 rokov; funkciu zodpovedného zástupcu je moné vykonáva vdy len pre jednu fyzickú osobu  podnikate¾a alebo právnickú osobu,
e) fyzická osoba, ktorej má by povolenie vydané, je
plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a odborne spôsobilá a dosiahla vek najmenej 21 rokov,
f) mu nebolo zruené povolenie pod¾a § 16 ods. 3
písm. a) a b).
(2) Splnenie podmienky pod¾a odseku 1 písm. a) sa nevyaduje, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom, fyzickú osobu  podnikate¾a
s miestom podnikania alebo právnickú osobu so sídlom
na území iného èlenského tátu Európskej únie.
(3) Zmenu skutoèností uvedených v odseku 1 je fyzická osoba, fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická
osoba povinná bez zbytoèného odkladu oznámi úradu.
§ 12
Bezúhonnos
(1) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za
trestný èin proti ivotu a zdraviu alebo za trestný èin
veobecne nebezpeèný alebo proti ivotnému prostrediu.
(2) Dokladom preukazujúcim bezúhonnos je
a) odpis z registra trestov pre fyzickú osobu, fyzickú
osobu  podnikate¾a, fyzickú osobu, ktorá je tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu
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právnickej osoby, a odpis z registra trestov pre ich
zodpovedného zástupcu, alebo
b) ak ide o osobu, ktorá nie je obèanom Slovenskej republiky, obdobný doklad o bezúhonnosti vydaný
prísluným orgánom domovského tátu, ktorého je
fyzická osoba, fyzická osoba  podnikate¾, tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu právnickej
osoby alebo ich zodpovedný zástupca tátnym prísluníkom; doklad o bezúhonnosti musí by predloený spolu s úradne osvedèeným prekladom do tátneho jazyka.
§ 13
Odborná spôsobilos
Odbornou spôsobilosou na výkon èinnosti spojenej
so zaobchádzaním s vysoko rizikovými biologickými
agensmi a toxínmi sa rozumie ukonèené vysokokolské
vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore lekárstvo, verejné zdravotníctvo, veterinárne lekárstvo, farmácia, biológia alebo chémia a minimálne tri roky praxe v jednom z týchto odborov.
§ 14
iados o vydanie povolenia
(1) Písomná iados o vydanie povolenia musí obsahova
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ktorá iada o povolenie, meno a priezvisko, rodné èíslo, tátne obèianstvo a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej
tatutárnym orgánom alebo jeho èlenom a jej zodpovedným zástupcom,
b) u fyzickej osoby  podnikate¾a jej meno a priezvisko,
miesto podnikania, identifikaèné èíslo, tátne obèianstvo a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
a meno a priezvisko, rodné èíslo, tátne obèianstvo
a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zodpovedného
zástupcu, ak je ustanovený,
c) u fyzickej osoby meno a priezvisko, rodné èíslo, tátne obèianstvo a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
d) názov jedného alebo viacerých druhov vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov, ich mnostvo, úèel a spôsob zaobchádzania a koneèné urèenie,
e) oznaèenie koneèného uívate¾a vysoko rizikových
biologických agensov alebo toxínov.
(2) K iadosti o vydanie povolenia iadate¾ priloí
a) doklad o bezúhonnosti pod¾a § 12 ods. 2, ktorý nesmie by starí ako tri mesiace,
b) doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo
zodpovedného zástupcu právnickej osoby, alebo
zodpovedného zástupcu fyzickej osoby  podnikate¾a, ak je ustanovený,
c) záväzné stanovisko pod¾a § 18, technickú dokumentáciu vrátane plánu realizácie stavby, pecifikácie
priebehu a intalácie laboratórneho zariadenia a kolaudaèné rozhodnutie,
d) doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov alebo
o inom právnom vzahu k priestorom, v ktorých sa
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bude vykonáva zaobchádzanie s vysoko rizikovými
biologickými agensmi a toxínmi,
e) kladné rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva11) o tom, e priestory spåòajú poiadavky ochrany
verejného zdravia na uvedenie do prevádzky,12)
f) vyhlásenie, e na fyzickú osobu, na fyzickú osobu  podnikate¾a alebo na právnickú osobu nebol vyhlásený konkurz alebo u nej nebol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
§ 15
Rozhodnutie o vydaní povolenia
(1) O vydaní povolenia úrad rozhodne v lehote do 60
dní, odkedy je iados o vydanie povolania úplná.
(2) V rozhodnutí o vydaní povolenia okrem veobecných náleitostí úrad uvedie
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ktorá iada o povolenie, a meno a priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
osoby alebo osôb, ktoré sú jej tatutárnym orgánom
alebo jeho èlenom, alebo jej zodpovedným zástupcom,
b) meno a priezvisko, rodné èíslo a trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt fyzickej osoby, meno a priezvisko,
identifikaèné èíslo a miesto podnikania fyzickej osoby  podnikate¾a a meno a priezvisko, rodné èíslo
a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,
c) predmet a rozsah povolenia,
d) druh a mnostvo vysoko rizikových biologických
agensov alebo toxínov, s ktorými sa povo¾uje zaobchádza, a spôsob zaobchádzania s týmto materiálom,
e) podmienky, za akých sa povo¾uje s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi zaobchádza,
f) dobu, na ktorú sa povolenie vydáva.
(3) Povolenie sa vydáva najviac na pä rokov.
(4) Úrad iados o povolenie zamietne, ak by tým dolo k prekroèeniu celkového mnostva vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov na urèité obdobie na území Slovenskej republiky. Celkové
mnostvo vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov na urèité obdobie na území Slovenskej republiky, ktoré nesmie by prekroèené, ustanoví ministerstvo veobecne záväzným právnym predpisom.
§ 16
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(2) Úrad môe rozhodnú o zmene povolenia
a) na základe odôvodnenej iadosti drite¾a povolenia,
b) ak dolo k zmene skutoèností, na základe ktorých
bolo povolenie vydané.
(3) Úrad zruí povolenie, ak
a) jeho drite¾ ho získal na základe nepravdivých alebo
neúplných údajov,
b) jeho drite¾ neplní svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo neodstráni zistené nedostatky do
lehoty ustanovenej úradom alebo regionálnym úradom,
c) zodpovedný zástupca drite¾a povolenia prestal vykonáva svoju funkciu a drite¾ povolenia bezodkladne nepoiadal úrad o zmenu povolenia,
d) jeho drite¾ prestal spåòa podmienky potrebné na
jeho vydanie alebo o jeho zruenie písomne poiadal,
e) to budú vyadova bezpeènostné záujmy Slovenskej
republiky.
(4) Povolenie zaniká
a) smrou alebo vyhlásením za màtveho fyzickej osoby
alebo zánikom fyzickej osoby  podnikate¾a alebo zánikom právnickej osoby, ktorá bola drite¾om povolenia,
b) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané.
(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o zmene alebo zruení povolenia nemá odkladný úèinok.
§ 17
Súhlasné stanovisko
(1) Povolenie pod¾a osobitného predpisu6) na vývoz
alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov
a toxínov uvedených v prílohe è. 2 mono vyda len na
základe súhlasného stanoviska.
(2) Drite¾ súhlasného stanoviska je povinný v lehote
do 100 dní odo dòa vydania súhlasného stanoviska
predloi úradu povolenie pod¾a osobitného predpisu.6)
Ak tak drite¾ súhlasného stanoviska v ustanovenej lehote neurobí, súhlasné stanovisko stráca platnos
uplynutím tejto lehoty. V odôvodnených prípadoch, na
základe návrhu iadate¾a, môe úrad túto lehotu predåi najviac o 30 dní.
(3) Na konanie úradu pri vydávaní súhlasného stanoviska, ktoré musí by odôvodnené, sa primerane pouijú ustanovenia tohto zákona upravujúce vydávanie povolení.
§ 18

Zmena podmienok, zmena,
zruenie a zánik povolenia

Záväzné stanovisko

(1) Zmeny na zariadení ani iné technické alebo organizaèné zmeny priestorov nesmú by vykonané bez
predchádzajúceho písomného súhlasu úradu vydaného na základe iadosti drite¾a povolenia.

iadate¾ o vydanie povolenia je povinný vopred poiada úrad o vydanie záväzného stanoviska13) k návrhu
na územné konanie, kolaudaèné rozhodnutie a na zmenu v uívaní stavby, v ktorej sa bude zaobchádza s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.

11

) § 3 ods. 1 zákona è. 126/2006 Z. z.
) § 10 ods. 4 písm. a) zákona è. 126/2006 Z. z.
13
) § 140b zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
12
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§ 19
Evidencia a deklarácia vysoko rizikových
biologických agensov a toxínov
(1) Drite¾ povolenia alebo povolenia pod¾a osobitného predpisu6) je povinný vies evidenciu o zaobchádzaní s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi a na poiadanie ju predloi úradu alebo
regionálnemu úradu.
(2) Evidencia musí by vedená pod¾a zariadení, v ktorých sa evidovaná èinnos vykonáva, pod¾a jednotlivých druhov a mnostva vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov.
(3) Pri zániku alebo zruení povolenia alebo povolenia pod¾a osobitného predpisu6) je jeho drite¾ povinný
odovzda úradu úplnú evidenciu o zaobchádzaní s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi.
Túto evidenciu úrad vedie v rozsahu ustanovenom
v odseku 6 a uchováva desa rokov od zruenia alebo
zániku povolenia alebo povolenia pod¾a osobitného
predpisu.6)
(4) Pri zániku alebo zruení povolenia alebo povolenia pod¾a osobitného predpisu6) je jeho drite¾ povinný
odovzda biologické agensy a toxíny regionálnemu úradu na ich likvidáciu bezodkladne.
(5) Drite¾ povolenia alebo povolenia pod¾a osobitného predpisu6) je povinný predloi úradu deklaráciu za
uplynulý kalendárny rok najneskôr do 31. januára
a predpokladané údaje na nasledujúci kalendárny rok
do 31. augusta daného roku.
(6) Deklarácia musí obsahova
a) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo právnickej
osoby, meno a priezvisko, rodné èíslo, tátne obèianstvo, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby alebo
osôb, ktoré sú jej tatutárnym orgánom alebo jeho
èlenom, alebo jej zodpovedným zástupcom, meno
a priezvisko, identifikaèné èíslo a miesto podnikania
fyzickej osoby  podnikate¾a, alebo meno a priezvisko, rodné èíslo, tátnu príslunos a trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt fyzickej osoby a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,
b) druh a mnostvo vysoko rizikových biologických
agensov alebo toxínov,
c) zariadenie, v ktorom sa deklarovaná èinnos vykonáva.
§ 20
Doh¾ad nad dodriavaním zákona
(1) Regionálny úrad vykonáva doh¾ad nad dodriavaním tohto zákona a právnych predpisov vydaných na
jeho vykonanie (ïalej len doh¾ad).
(2) Orgán doh¾adu pod¾a odseku 1 vykonáva doh¾ad
nad
a) plnením povinností pod¾a tohto zákona osôb, ktorým bolo vydané povolenie alebo povolenia pod¾a
osobitného predpisu6) a u ktorých je dôvodné podozrenie, e zaobchádzajú s vysoko rizikovými biolo14
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gickými agensmi alebo toxínmi bez povolenia (ïalej
len kontrolovaná osoba),
b) vedením evidencie a predkladaním deklarácie z h¾adiska ich vèasnosti a správnosti.
(3) Doh¾ad vykonávajú inpektori orgánu doh¾adu
(ïalej len inpektori), ktorí sa preukazujú preukazom
vydaným úradom; inpektorov vymenúva a odvoláva
riadite¾ regionálneho úradu. Inpektori sú oprávnení
a) vstupova do prevádzkových objektov a zariadení
kontrolovaných osôb a vykona ich kontrolu, poadova potrebné sprevádzanie a preukázanie totonosti osôb, ktoré kontrolovanú èinnos vykonávajú,
poadova vysvetlenie od zamestnancov kontrolovaných osôb, vykonáva kontrolu príslunej dokumentácie, odobera a analyzova vzorky látok a vykonáva úkony potrebné na zabezpeèenie výkonu
doh¾adu,
b) vyadova od kontrolovaných osôb informácie a doklady vrátane tých, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo ochrany priemyselných práv, ak
je to nevyhnutné na úèely výkonu doh¾adu.
(4) Inpektori nie sú povinní oznamova kontrolovanej osobe zaèatie výkonu doh¾adu.
(5) Kontrolovaná osoba má právo ponecha si kontrolné vzorky vetkých odobratých vzoriek a by prítomná pri ich analýze na mieste alebo v kontrolnom laboratóriu; toto právo nepatrí osobe, u ktorej je dôvodné
podozrenie, e zaobchádza s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi v rozpore s týmto zákonom.
(6) Ak inpektori pri výkone doh¾adu zistia, e kontrolovaná osoba zaobchádza s vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi bez povolenia alebo vykonáva èinnos poruujúcu zákaz biologických zbraní,
oznámia to bez zbytoèného odkladu Policajnému zboru
a Slovenskej informaènej slube. V prípade ohrozenia
ivota, zdravia ¾udí, zvierat alebo pokodenia rastlín inpektori bez zbytoèného odkladu informujú aj operaèné stredisko tiesòového volania integrovaného záchranného systému.
(7) Na konanie pri výkone doh¾adu sa primerane
vzahujú ustanovenia osobitného predpisu.14)
§ 21
Opatrenie na nápravu
(1) Ak inpektori zistia nedostatky v èinnosti vykonávanej kontrolovanou osobou, sú oprávnení pod¾a povahy zisteného nedostatku
a) vyadova, aby kontrolovaná osoba v stanovenej lehote vykonala nápravu, alebo
b) prikáza kontrolovanej osobe vykona technickú
kontrolu, revíziu alebo skúku výkonu spôsobilosti
zariadenia, jeho èastí, systému alebo jeho súboru.
(2) Úrad je oprávnený v prípade nebezpeèenstva
z omekania alebo pri vzniku neiaducich skutoèností
dôleitých z h¾adiska bezpeènosti vyda kontrolovanej
osobe opatrenie na obmedzenie alebo zákaz zaobchá-

) § 8 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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dzania s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.
§ 22
Súèinnos s orgánmi verejnej správy
(1) Ministerstvá a iné orgány tátnej správy bez zbytoèného odkladu informujú regionálny úrad o výskyte
epidémie a nákazy u ¾udí, zvierat a rastlín, ak v rámci
svojej pôsobnosti zistili podozrenie, e vznikli únikom
vysoko rizikových biologických agensov alebo toxínov
alebo ich zneuitím a v rámci svojej pôsobnosti vykonávajú opatrenia na ich vèasnú detekciu a na obmedzenie
ich úniku.
(2) Ministerstvá a iné orgány tátnej správy poskytnú
orgánu doh¾adu na poiadanie údaje potrebné na výkon doh¾adu.
(3) Ministerstvo, úrad, regionálny úrad a inpektori
orgánu doh¾adu poskytujú Slovenskej informaènej
slube informácie získané pri výkone tátnej správy
a doh¾adu vrátane údajov z evidencií, ktoré Slovenská
informaèná sluba potrebuje na plnenie svojich úloh.
Ak to vyaduje ochrana ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpeènosti tátu, orgán doh¾adu na
vykonanie doh¾adu prizve aj zástupcu Slovenskej informaènej sluby.
§ 23
Priestupky
(1) Priestupkov pod¾a tohto zákona sa dopustí fyzická
osoba, ak
a) poruí povinnos ustanovenú v § 4,
b) poruí zákaz vývoja, výroby, hromadenia, prechovávania a pouitia biologických zbraní,
c) bez povolenia úradu zaobchádzala s ustanovenými
vysoko rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi,
d) poruí povinnosti ustanovené v § 6, nesplní opatrenie na nápravu uvedené v § 21 alebo ak poruí zákaz
uvedený v § 16 ods. 1,
e) marí výkon doh¾adu, skres¾uje alebo zatajuje skutoènosti dôleité na výkon doh¾adu alebo ak neposkytuje súèinnos pri kontrole.
(2) Za priestupky uvedené v odseku 1 úrad uloí
a) prepadnutie materiálu alebo pokutu do 20 000 Sk za
priestupok uvedený v odseku 1 písm. a),
b) prepadnutie materiálu alebo pokutu od 1 000 000
Sk do 10 000 000 Sk fyzickej osobe za priestupok
uvedený v odseku 1 písm. b),
c) prepadnutie materiálu alebo pokutu od 100 000 Sk
do 5 000 000 Sk za priestupok uvedený v odseku 1
písm. c),
d) prepadnutie materiálu alebo pokutu od 100 000 Sk
do 2 000 000 Sk za priestupok uvedený v odseku 1
písm. d).
(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) úrad

Èiastka 98

uloí pokutu od 20 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe
alebo fyzickej osobe, ktorá je tatutárnym orgánom
právnickej osoby alebo jej èlenom, a zodpovednému zástupcovi a od 10 000 Sk do 50 000 Sk zamestnancom
kontrolovanej osoby, ktoré nesplnili povinnosti uvedené v § 4 ods. 1 a 2.
(4) Ak sa fyzická osoba dopustí priestupkov opakovane, úrad uloí pokutu a do výky dvojnásobku pokuty,
ktorú je moné uloi pod¾a odsekov 2 a 3, alebo prepadnutie materiálu.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.
§ 24
Správne delikty
(1) Úrad uloí prepadnutie materiálu alebo pokutu
a) od 20 000 000 Sk do 100 000 000 Sk fyzickej osobe  podnikate¾ovi a právnickej osobe za poruenie
zákazu vývoja, výroby, hromadenia, prechovávania
a pouitia biologických zbraní,
b) od 1 000 000 Sk do 50 000 000 Sk fyzickej osobe  podnikate¾ovi a právnickej osobe, ktorá bez povolenia úradu zaobchádzala s ustanovenými vysoko
rizikovými biologickými agensmi alebo toxínmi,
c) od 100 000 Sk do 2 000 000 Sk fyzickej osobe  podnikate¾ovi a právnickej osobe za poruenie povinností ustanovených v § 6, nesplnenie opatrenia na
nápravu uvedeného v § 21 alebo za poruenie zákazu uvedeného v § 16 ods. 1.
(2) Pokutu alebo prepadnutie materiálu mono uloi
do troch rokov odo dòa, keï sa úrad o poruení povinnosti dozvedel, najneskôr vak do desiatich rokov odo
dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(3) Pri urèení výky pokuty sa prihliada na závanos,
význam a dobu trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobených následkov, na rýchlu a úèinnú spoluprácu pri odstraòovaní nedostatkov.
(4) Pokutu a prepadnutie materiálu uloí úrad rozhodnutím.
(5) Správu a nakladanie s prepadnutým materiálom,
ktorého vlastníkom je tát, vykonáva regionálny úrad.
(6) Výnosy z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 25
Spoloèné a prechodné ustanovenia
(1) Na konania orgánov tátnej správy upravené týmto zákonom sa vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak, okrem
a) vydania súhlasného stanoviska pod¾a § 17 a záväzného stanoviska pod¾a § 18,
b) vydania opatrenia pod¾a § 21.
(2) Povolenie a súhlasné stanovisko sú neprenosné,
nepodliehajú prevodu a prechodu práv, exekuènému
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konaniu,15) konkurznému konaniu16) a dedièskému konaniu.17)
(3) Tomu, kto podniká v èinnostiach pod¾a tohto zákona na základe ivnostenského oprávnenia, toto
oprávnenie zaniká 30. septembra 2007.
(4) Ten, komu oprávnenie zaniklo pod¾a odseku 3, je
povinný vysoko rizikové biologické agensy alebo toxíny
bezodkladne odovzda regionálnemu úradu.
Èl. II
Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 103/1990 Zb., zákona
è. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 286/1996 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona
è. 237/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 217/2002 Z. z., zákona è. 103/2003 Z. z.,
zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z., zákona è. 608/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z. a zákona
è. 24/2006 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 126 ods. 1 sa za slová  o poiarnej ochrane, vkladajú slová o zákaze biologických zbraní,.
Èl. III
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 231/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z., zákona
è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona
è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
15

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z.,
245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z.,
515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z.,
602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z.,
420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z. a
193/2007 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenom zv), ktoré znie:
zv) zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým
agensom a toxínom..
Èl. IV
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z. a zákona
è. 103/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 19 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) kontrolu zákazu biologických zbraní..
Èl. V
Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona è. 650/2005 Z. z. a zákona è. 692/2006 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 232 ods. 3 písm. c) sa za slovo látkami vkladá
èiarka a slová s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.
2. V § 295 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová
alebo biologických zbraní..
3. Nadpis nad § 298 znie:
Nedovolená výroba a dranie jadrových
materiálov, rádioaktívnych látok,
vysoko rizikových chemických látok
a vysoko rizikových biologických agensov
a toxínov.
4. V § 298 ods. 1 sa za slovo látku, vkladajú slová

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok)
a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
16
) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) § 460 a nasl. Obèianskeho zákonníka.
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alebo vysoko rizikový biologický agens alebo toxín,
a slovo jej sa nahrádza slovom ich.
5. V § 299 ods. 1 sa za slová chemickej látky, vkladajú slová alebo vysoko rizikového biologického agensu a toxínu,.

Èiastka 98

2. V § 9 ods. 6 písm. d) sa slová stanoviskom ministerstva zdravotníctva nahrádzajú slovami súhlasným
stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky22a) (ïalej len úrad verejného zdravotníctva).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 17 zákona è. 218/2007 Z. z..

Èl. VI
Zákon è. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého pouitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) dodriava povinnosti ustanovené osobitným predpisom4a) v prípade vývozu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov..

3. V § 13 ods. 4 písm. d) sa slová stanoviskom ministerstva zdravotníctva nahrádzajú slovami súhlasným
stanoviskom úradu verejného zdravotníctva22a).
4. V § 20 ods. 3 písm. c) sa slová stanoviskom ministerstva zdravotníctva nahrádzajú slovami súhlasným
stanoviskom úradu verejného zdravotníctva22a).
Èl. VII

Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a

 ) Zákon è. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 218/2007 Z. z.

ZOZNAM VYSOKO RIZIKOVÝCH BIOLOGICKÝCH AGENSOV A TOXÍNOV,
KTORÉ MÔU BY POUITÉ AKO BIOLOGICKÉ ZBRANE
A. Humánne a ivoèíne patogénne vírusy:
1. Vírus Krymsko  konskej hemoragickej horúèky
2. Vírus Ebola
3. Vírus Sin Nombre (sérotyp Hanta vírusu)
4. Vírus Junin
5. Vírus Lassa
6. Vírus Machupo
7. Vírus Marburg
8. Vírus horúèky Rift. Valley
9. Vírus klieovej encefalitídy
10. Vírus variola
11. Vírus venezuelskej encefalitídy koní
12. Vírus východnej encefalitídy koní
13. Vírus ltej zimnice
14. Vírus opièích kiahní
B. Baktérie:
1. Bacillus anthracis
2. Brucella melitensis
3. Brucella suis
4. Burkholderia mallei
5. Burkholderia pseudomallei
6. Francisella tularensis
7. Yersinia pestis
8. Coxiella burnetti
9. Rickettsia prowazekii
10. Rickettsia rickettsii
C. Prvoky:
1. Naegleria fowleri
D. ivoèíne patogény:
1. Vírus afrického moru oípaných
2. Vírus afrického moru koní
3. Vírus katarálnej horúèky oviec, modrý jazyk
4. Vírus slintaèky a krívaèky
5. Vírus pseudomoru hydiny
6. Vírus moru hovädzieho dobytka
E. Rastlinné patogény:
1. Hladkoplodka Colletotrichum coffeanum var. virulans
2. Dothistroma pini (Scirrhia pini)
3. Erwinia amylovora
4. Peronospóra Peronospora hyoscyami f. tabacina
5. Ralstonia solanacearum
6. Vírus Fiji cukrovej trstiny
7. Maz¾avka Tilletia indica
8. Xanthomonas albilineans
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F. Toxíny:
Toxíny baktérií:
1. Botulotoxín
2. Toxín Clostridium perfringens
3. Stafylokokový enterotoxín
4. igatoxín
G. Fykotoxíny
1. Anatoxín
2. Ciguatoxín
3. Saxitoxín
H. Mykotoxíny:
1. Trichotecentoxín
I. Fytotoxíny:
1. Abrín
2. Ricín
J. Zootoxíny:
1. Bungarotoxín

Zbierka zákonov è. 218/2007
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Príloha è. 2
k zákonu è. 218/2007 Z. z.

ZOZNAM VYSOKO RIZIKOVÝCH BIOLOGICKÝCH AGENSOV A TOXÍNOV,
KU KTORÝM ÚRAD VYDÁVA STANOVISKO
Prvoky:
1. Naegleria fowleri
Rastlinné patogény:
1. Dothistroma pini (Scirrhia pini)
2. Erwinia amylovora
3. Peronospóra Peronospora hyoscyami f. tabacina
4. Ralstonia solanacearum
5. Vírus Fiji cukrovej trstiny
6. Maz¾avka Tilletia indica
Fykotoxíny
1. Anatoxín
2. Ciguatoxín
Mykotoxíny:
1. Trichotecentoxín
Zootoxíny:
1. Bungarotoxín
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219
ZÁKON
z 28. marca 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane
a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 498/1991 Zb., zákona è. 558/2001 Z. z.,
zákona è. 203/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z. a zákona è. 479/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
Vhodnos prírodných horninových truktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním loísk
ropy, hor¾avého zemného plynu, technicky vyuite¾ného prírodného plynu pod¾a § 3 ods. 1 písm. n) alebo soli
na uskladòovanie plynov a kvapalín alebo loísk týchto
nerastov, ktoré sa doteraz nezaèali dobýva alebo ich
dobývanie sa neukonèilo, potvrdí Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a vydá o tom osvedèenie.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky koná
z vlastného podnetu, na podnet obvodného banského
úradu, alebo na základe návrhu podnikate¾a, pre ktorého je urèený dobývací priestor alebo ktorý má na loisku povolenú banskú èinnos..
2. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky vydá osvedèenie o výhradnom loisku po posúdení a schválení závereènej správy, ktorá musí obsahova výpoèet zásob výhradného loiska..
3. V § 6 ods. 2 sa za slovom obci vypúa èiarka
a slová okresnému úradu.
4. V § 11 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
5. § 12 vrátane nadpisu sa vypúa.
6. V § 14 odsek 3 znie:
(3) Výpoèet zásob výhradného loiska posudzuje
a schva¾uje Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky bez oh¾adu na zdroj financovania..
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 9 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona è. 479/2005 Z. z..

8. V § 17 odsek 2 znie:
(2) Konanie o urèenie chráneného loiskového územia a konanie o zmenu chráneného loiskového územia sa zaèína na návrh organizácie, orgánu tátnej
správy alebo obce. Obec, ktorá podá návrh na zmenu
chráneného loiskového územia, v odôvodnení uvedie,

e doterají rozsah chráneného loiskového územia
bráni v ïalom rozvoji obce. K návrhu musí organizácia
priloi osvedèenie o výhradnom loisku a návrh hraníc
chráneného loiskového územia alebo návrh na zmenu
hraníc chráneného loiskového územia..
9. V § 18 ods. 1 sa slová nedal súhlas nahrádzajú
slovami nedalo záväzné stanovisko.
10. V § 19 sa vypúa odsek 2 a súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
11. Nadpis iestej èasti znie:
VÝSTAVBA, REKONTRUKCIA A LIKVIDÁCIA
BANÍ A LOMOV.
12. Nadpis pod § 23 znie: Projektovanie, výstavba, rekontrukcia a likvidácia baní a lomov.
13. V § 23 ods. 2 písm. c) sa za slovo odkaliská vkladajú slová alebo iné úloiská hmôt.
14. V § 23 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Obvodný banský úrad povo¾uje aj banské stavby
slúiace otvárke, príprave alebo dobývaniu a úprave
nerastov v súvislosti s dobývaním v lomoch a skrývkach na území vystavenom priamym úèinkom aby
v hraniciach dobývacieho priestoru, ak sa nevykonala
rekultivácia pozemku pod¾a rekultivaèného plánu.
(5) Banské diela a stavby uvedené v odsekoch 3 a 4,
ich zmeny a likvidáciu povo¾uje obvodný banský úrad
najmä v rámci povo¾ovania otvárky, prípravy a dobývania výhradného loiska12) a povo¾ovania zabezpeèenia
alebo likvidácie hlavných banských diel a lomov..
15. § 24 vrátane nadpisu znie:
§ 24
Oprávnenie na dobývanie výhradného loiska
(1) Právo na dobývanie výhradného loiska a na nakladanie s vydobytým nerastom má organizácia, ktorá
má banské oprávnenie12a) a ktorej sa urèí dobývací priestor. Toto právo môe organizácia vyuíva a po povolení banskej èinnosti prísluným obvodným banským
úradom.12b)
(2) Prednostné právo na urèenie dobývacieho priestoru má organizácia, ktorá má urèené prieskumné
územie2a) a prieskum vykonávala na vlastné náklady.
Prednostné právo mono uplatni podaním návrhu na
urèenie dobývacieho priestoru najneskôr do iestich
mesiacov po posúdení a schválení závereènej správy
obsahujúcej výpoèet zásob v období loiskového, geolo-
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gického prieskumu Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 14 ods. 3. Poèas platnosti rozhodnutia o urèení prieskumného územia nie je
moné v jeho hraniciach urèi dobývací priestor inej organizácii na ten istý druh nerastu, na ktorý je urèené
prieskumné územie, okrem organizácie uplatòujúcej
prednostné právo na urèenie dobývacieho priestoru
v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
(3) Ak organizácia, ktorá má prednostné právo na urèenie dobývacieho priestoru, podala návrh na urèenie
dobývacieho priestoru v lehote pod¾a odseku 2, obvodný banský úrad uskutoèní konanie o urèenie dobývacieho priestoru na jej návrh. Konanie k návrhom iných
organizácií na urèenie dobývacieho priestoru pre to isté
loisko podaným v lehote pod¾a odseku 2 obvodný banský úrad preruí.
(4) Ak organizácia pod¾a odseku 2 prednostné právo
na urèenie dobývacieho priestoru v urèenej lehote neuplatnila a návrh na urèenie dobývacieho priestoru podala iná organizácia alebo viac iných organizácií v lehote pod¾a odseku 2 alebo po uplynutí tejto lehoty,
obvodný banský úrad uskutoèní výberové konanie.
Oznámenie o zaèatí výberového konania a základné
údaje o výhradnom loisku obvodný banský úrad uverejní v Obchodnom vestníku najneskôr 90 dní pred dátumom ukonèenia prijímania návrhov na urèenie dobývacieho priestoru. Ak sa vyhlasuje výberové konanie
na výhradné loisko, kde sú zistené vyhradené nerasty
uvedené v § 3 ods. 1 písm. b), zasiela obvodný banský
úrad oznámenie o zaèatí výberového konania a základné údaje o výhradnom loisku aj Úradu pre vydávanie
úradných publikácií Európskych spoloèenstiev na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; výberové
konanie sa neskonèí pred uplynutím lehoty 90 dní od
uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Poèas výberového konania obvodný banský úrad konanie
o urèenie dobývacieho priestoru k podaným návrhom
preruí.
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d) poiadavky na obsah návrhu úèastníka výberového
konania:
1. navrhovaný spôsob dobývania, ako aj spôsob otvárky, prípravy, úpravy a zu¾achovania, predbené termíny otvárkových, prípravných a dobývacích prác,
2. opatrenia na zníenie vplyvov èinností na ivotné
prostredie,
3. finanèné monosti predkladate¾a návrhu,
4. technické monosti predkladate¾a návrhu,
5. informácia o rieení stretov záujmov,
6. výpoèet predpokladaných prínosov vyuitia loiska nerastu pre tát na úèely predpokladanej
platby úhrady za nerasty vydobyté z výhradného
loiska.
(7) Vyhlásené podmienky výberového konania nie je
moné v priebehu konania meni.
(8) Organizácia, ktorej bol urèený dobývací priestor
a súèasne právo vyhradený nerast dobýva pod¾a odseku 3, môe toto právo zmluvne previes na inú organizáciu. Organizácia, ktorej bol dobývací priestor urèený
pod¾a odseku 4 môe právo vyhradený nerast dobýva,
zmluvne previes na inú organizáciu a po tom, èo zaèala výhradné loisko dobýva.
(9) Na vyhodnotenie návrhov na urèenie dobývacieho
priestoru podaných vo výberovom konaní obvodný
banský úrad zriadi komisiu, ktorá má najmenej pä èlenov. Èlenov komisie vymenúva predseda obvodného
banského úradu zo zástupcov obvodného úradu ivotného prostredia, obce, na ktorej území sa nachádza dobývací priestor, Slovenskej banskej komory a obvodného banského úradu; komisia je zloená tak, aby
zástupcovia obvodného banského úradu boli v menine. Komisia je uznáaniaschopná, ak je prítomná nadpolovièná väèina jej èlenov.
(10) Èlen komisie je povinný o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie
alebo v súvislosti s òou, zachováva mlèanlivos, aj po
skonèení svojho èlenstva v komisii, a to tri roky od odovzdania zápisnice o priebehu a výsledkoch výberového
konania predsedovi obvodného banského úradu.

(5) Základné údaje, ktoré obvodný banský úrad
v rámci oznámenia o zaèatí výberového konania uverejòuje v Úradnom vestníku Európskej únie a v Obchodnom vestníku pod¾a predchádzajúceho odseku, sú:
a) druh povolenia,
b) adresa, na ktorú treba zasla návrhy a dátum ukonèenia prijímania návrhov,
c) podmienky úèasti vo výberovom konaní,
d) údaje o výhradnom loisku, najmä druh nerastu, lokalizácia loiska, údaje o zásobách nerastu,
e) podmienky na získanie kópií dokumentácie o urèení
chráneného loiskového územia,
f) kritériá hodnotenia návrhov,
g) pouèenie o predkladaní návrhov,
h) predpokladaný termín udelenia povolenia,
i) údaje uvedené v odseku 6 písm. d).

(11) Predseda obvodného banského úradu na návrh
komisie vylúèi z výberového konania úèastníka, ktorý
a) nesplnil podmienky úèasti,
b) predloil neplatné doklady,
c) nepredloil poadované doklady alebo informácie
alebo
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.

(6) Okrem údajov uvedených v odseku 5 úèastník výberového konania dokladá
a) banské oprávnenie organizácie, ktorá sa o dobývací
priestor uchádza,
b) navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi,
c) správu o doterajom výkone banskej èinnosti,

(13) Po obhajobe návrhov úèastníkov výberového konania komisia vyhodnotí návrhy na urèenie dobývacieho priestoru z h¾adiska
a) splnenia poiadaviek uvedených v podmienkach výberového konania,
b) navrhovaného spôsobu dobývania výhradného loi-

(12) Predseda obvodného banského úradu o vylúèení
z výberového konania informuje úèastníka výberového
konania s uvedením dôvodu, preèo bol z výberového
konania vylúèený.
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ska vrátane umiestnenia skládok, odvalov, odkalísk
a iných úloísk hmôt,
c) rieenia stretov záujmov,
d) ïalích kritérií, ak sú uvedené v oznámení o zaèatí
výberového konania.
(14) Kadý èlen komisie urèí poradie návrhov do výberového konania pod¾a podmienok uvedených v oznámení o zaèatí výberového konania; na prvom mieste sa
umiestni návrh, ktorý dostane najviac prvých miest
z poradia urèeného jednotlivými èlenmi komisie; ak
viacero návrhov získa rovnaký poèet umiestnení na prvom mieste, na prvom mieste sa umiestni návrh, ktorý
získal najmení súèet umiestnení, umiestnenie návrhov na druhom a ïalích miestach sa urèí pod¾a najniieho èíselného súètu z umiestnení. Obvodný banský
úrad zaène konanie o urèenie dobývacieho priestoru
s tým úèastníkom výberového konania, ktorého návrh
sa umiestnil na prvom mieste; ostatným úèastníkom
výberového konania obvodný banský úrad oznámi, e
ich návrhy neboli vo výberovom konaní úspené.
(15) Ak v konaní o urèenie dobývacieho priestoru
úèastník výberového konania, ktorý bol v konaní urèený ako prvý, vezme svoj návrh spä alebo nesplní inú
poiadavku konania o urèenie dobývacieho priestoru,
obvodný banský úrad toto konanie zastaví a pokraèuje
v konaní s tým úèastníkom konania, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako druhý.
(16) Obvodný banský úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o urèení dobývacieho priestoru
konanie k návrhom o urèenie dobývacieho priestoru
ostatných úèastníkov výberového konania zastaví.
(17) Komisia vyhotoví správu o priebehu a výsledkoch výberového konania, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na rozhodnutie obvodného
banského úradu v konaní o urèenie dobývacieho priestoru; správu o priebehu a výsledkoch výberového konania podpisujú vetci prítomní èlenovia komisie, ak
niektorý z èlenov komisie správu o priebehu a výsledkoch výberového konania odmietne podpísa, uvedie
dôvody odmietnutia.
(18) Ak komisia neurèí poradie návrhov do výberového konania, alebo ak ani jeden z navrhovate¾ov nesplnil
podmienky výberového konania, komisia navrhne
predsedovi obvodného banského úradu výberové konanie zrui a vypísa nové výberové konanie.
(19) Predseda obvodného banského úradu o zruení
výberového konania bez zbytoèného odkladu informuje
úèastníkov výberového konania s odôvodnením, preèo
bolo výberové konanie zruené.
(20) Právo dobýva výhradné loisko v urèenom dobývacom priestore nadobúda úèastník konania uvedený
v odseku 14 alebo 15 po tom, èo obvodný banský úrad
rozhodol o jeho iadosti o povolenie otvárky, prípravy
a dobývania výhradného loiska v urèenom dobývacom
priestore.
(21) Podrobnosti rokovania komisie a postup komisie
pri vyhodnocovaní návrhov predloených do výberového konania pod¾a tohto paragrafu a § 27a ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 12b znie:

12b) § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
v znení zákona è. 533/2004 Z. z..

16. V § 27 ods. 4 sa za slovo zmení vkladajú slová
alebo zruí a na konci vety sa pripájajú slová a bola
ukonèená likvidácia hlavných banských diel a lomov
a vykonaný odpis zásob výhradného loiska pod¾a
§ 14a.
17. V § 27 odsek 7 znie:
(7) Organizácia, ktorá výhradné loisko dobýva alebo dobývanie preruila na dobu kratiu ako tri roky,
môe urèený dobývací priestor zmluvne previes na inú
organizáciu, ktorá má prísluné banské oprávnenie12a)
po predchádzajúcom rozhodnutí obvodného banského
úradu. Rozhodnutie platí tri mesiace odo dòa nadobudnutia jeho právoplatnosti. iados o zmluvný prevod dobývacieho priestoru podáva prevádzajúca organizácia spolu s návrhom zmluvy o prevode dobývacieho
priestoru a prísluným banským oprávnením organizácie, na ktorú sa má dobývací priestor previes..
18. V § 27 sa odsek 8 dopåòa písmenami e) a h), ktoré
znejú:
e) dobe obnovy dobývania v prípade, ak bolo preruené,
f) vyhlásení, e bude v dobývaní pokraèova a preberá
aj zodpovednos za odpadové hospodárstvo,
g) odborných, technických, finanèných a odbytových
monostiach na dobývanie loiska,
h) výsledkoch doterajej banskej èinnosti..
19. V § 27 ods. 11 sa vypúa slovo zmluvou.
20. V § 27 ods. 12 znie:
(12) Obvodný banský úrad rozhodnutie o urèení dobývacieho priestoru zruí, ak sa dobývanie výhradného
loiska ukonèilo alebo trvale zastavilo a hlavné banské
diela a lomy boli zlikvidované..
21. V § 27 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a
16, ktoré znejú:
(13) Organizácii, ktorej bol urèený dobývací priestor
alebo na ktorú bol dobývací priestor prevedený, zanikne oprávnenie na dobývanie výhradného loiska v dobývacom priestore, ak
a) nezaèala výhradné loisko dobýva v lehote, ktorú
uviedla v konaní o urèenie dobývacieho priestoru,
v zmluve o prevode dobývacieho priestoru alebo
v návrhu na prevod dobývacieho priestoru inej organizácii na základe výberového konania pod¾a § 27a,
b) dobývanie preruila na dobu dlhiu ako tri roky, alebo nesplnila podmienky, ku ktorým sa zaviazala
v zmluve o prevode dobývacieho priestoru pod¾a odseku 7, alebo v návrhu do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru inej organizácii na základe výberového konania pod¾a § 27a (ïalej len
neèinnos organizácie).
(14) Zánik oprávnenia na dobývanie výhradného loiska pod¾a predchádzajúceho odseku obvodný banský
úrad písomne oznámi organizácii.
(15) Lehoty pod¾a odseku 13 písm. a) nesmú by dlhie ako tri roky, ak ide o povrchové prevádzky, a pä rokov, ak ide o podzemné prevádzky.
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(16) Na úèely tohto zákona sa dobývaním rozumie
èinnos organizácie v dobývacom priestore, prostredníctvom ktorej dôjde k získaniu nerastu z loiska dobývacími metódami13a) pod¾a povolenia obvodného banského úradu12b) a platného plánu otvárky, prípravy
a dobývania pod¾a § 32..
Doterají odsek 13 sa oznaèuje ako odsek 17.


Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a

) § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb..

22. Za § 27 sa vkladá paragraf 27a, ktorý vrátane
nadpisu znie:
§ 27a
Konanie o prevod dobývacieho priestoru
pri neèinnosti organizácie
(1) Ak zaniknú práva organizácie k dobývaciemu
priestoru pod¾a § 27 ods. 13, obvodný banský úrad zaène konanie o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu.
(2) Základné údaje, ktoré obvodný banský úrad
v rámci oznámenia o zaèatí výberového konania uverejòuje v Úradnom vestníku Európskej únie a v Obchodnom vestníku pod¾a predchádzajúceho odseku, sú:
a) druh povolenia,
b) adresa, na ktorú treba zasla návrhy a dátum ukonèenia prijímania návrhov na prevod dobývacieho
priestoru,
c) podmienky úèasti vo výberovom konaní,
d) údaje o výhradnom loisku, najmä druh nerastu, lokalizácia loiska, údaje o zásobách nerastu a údaje
o dobývaní loiska,
e) údaje o dobývacom priestore, jeho názov, ploný obsah, katastrálne územia, na ktorých sa nachádza
dobývací priestor,
f) podmienky na získanie kópií dokumentácie o urèení
chráneného loiskového územia a o urèení dobývacieho priestoru,
g) kritériá hodnotenia návrhov,
h) pouèenie o predkladaní návrhov,
i) predpokladaný termín udelenia povolenia,
j) údaje uvedené v odseku 3 písm. d).
(3) Okrem údajov uvedených v odseku 2 úèastník výberového konania dokladá
a) banské oprávnenie organizácie, ktorá sa o dobývací
priestor uchádza,
b) navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi,
c) správu o doterajom výkone banskej èinnosti,
d) poiadavky na obsah návrhu úèastníka výberového
konania:
1. navrhovaný spôsob dobývania, ako aj spôsob otvárky, prípravy, úpravy a zu¾achovania, predbené termíny otvárkových, prípravných a dobývacích prác,
2. opatrenia na zníenie vplyvov èinností na ivotné
prostredie,
3. finanèné monosti predkladate¾a návrhu,
4. technické monosti predkladate¾a návrhu,
5. informácia o stave v rieení stretov záujmov,
6. výpoèet predpokladaných prínosov vyuitia loiska nerastu pre tát z titulu predpokladanej plat-
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by úhrady za nerasty vydobyté z výhradného
loiska.
(4) Na vyhodnotenie návrhov na prevod dobývacieho
priestoru na inú organizáciu, podaných vo výberovom
konaní, obvodný banský úrad zriadi komisiu pod¾a § 24
ods. 9.
(5) Èlen komisie pri práci v komisii postupuje pod¾a
§ 24 ods. 10.
(6) Komisia pri vyhodnocovaní návrhov na prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu postupuje pod¾a § 24 ods. 10 a 18 a na základe iadosti organizácií,
ktoré do výberového konania podali návrh na prevod
dobývacieho priestoru, im umoní v rámci vyhodnocovania návrhov jednotlivým zástupcom organizácií obháji svoje návrhy. iados o obhajobu návrhov predkladajú navrhovatelia spolu s návrhom pod¾a § 24
ods. 4.
(7) Obvodný banský úrad na základe výsledkov výberového konania oznámi organizácii, ktorej návrh sa
umiestnil na prvom mieste, e jej návrh do výberového
konania bol úspený, a ostatným úèastníkom výberového konania oznámi, e ich návrhy vo výberovom konaní neuspeli. Obvodný banský úrad do 30 dní od
oznámenia výsledkov výberového konania úèastníkom
výberového konania a od márneho uplynutia lehoty na
podanie sanosti pod¾a odseku 10 prevedie dobývací
priestor na organizáciu, ktorej návrh bol vo výberovom
konaní urèený ako prvý, vykonaním zápisu do evidencie dobývacích priestorov, èo oznámi organizácii, na
ktorú previedol dobývací priestor.
(8) Ak do výberového konania neboli doruèené iadne
návrhy, alebo ak komisia neodporuèí iaden návrh, obvodný banský úrad vyhlási nové výberové konanie.
(9) Ak ani do nového výberového konania neboli podané návrhy na prevod dobývacieho priestoru, alebo ak
komisia neodporuèila iaden návrh, obvodný banský
úrad z vlastného podnetu zaène konanie o zruenie dobývacieho priestoru, ak sú splnené podmienky na zruenie dobývacieho priestoru pod¾a § 27 tohto zákona.
(10) Proti postupu obvodného banského úradu v konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu môu úèastníci výberového konania poda sanos
na Hlavný banský úrad do 15 dní odo dòa doruèenia
oznámenia obvodného banského úradu, e ich návrhy
na prevod dobývacieho priestoru neboli vo výberovom
konaní úspené. Pri vybavovaní sanosti postupuje
Hlavný banský úrad pod¾a osobitného predpisu,13b) prièom plynutie lehoty pod¾a odseku 7 sa preruí na dobu
do vybavenia sanosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

13b) Zákon è. 152/1998 Z. z. o sanostiach..

23. V § 28 ods. 1 sa za slovo organizácie vkladá èiarka a slová obce, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor nachádza,.
24. § 28 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Stanoviská, rozhodnutia, doklady a dokumentácia a zoznam fyzických osôb a právnických osôb pod¾a odseku 1 písm. a) a c) sa nepredkladajú, ak konanie
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o zruenie dobývacieho priestoru sa zaèalo z rozhodnutia obvodného banského úradu..
25. V § 30 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 6,
ktoré znejú:
(3) Pri dobývaní výhradného loiska sa pouijú také
dobývacie metódy, ktoré umonia vydoby bilanèné zásoby výhradného loiska s èo najväèou výrubnosou
pri tuhých nerastoch, prípadne vyaite¾nosou pri
kvapalných a plynných nerastoch, ako aj pri lúhovaní,
s èo najmeními stratami.
(4) Pri úprave a zu¾achovaní nerastov, ak sa vykonávajú v súvislosti s ich dobývaním, sa pouijú také postupy, ktoré umonia vyui vydobyté nerasty èo najúplnejie, s èo najväèou výanosou ich úitkových
zloiek a s najmením odpadom pri súèasnom dodraní
podmienok ustanovených osobitným predpisom.15a)
(5) Pri otvárke, príprave, dobývaní, úprave a zu¾achovaní nerastov a pri likvidácii banských diel, sa pouije
technológia, ktorá je v súlade s princípom trvalo udrate¾ného rozvoja,15b) s podmienkami ochrany ivotného
prostredia alebo jeho zloiek pod¾a osobitných
predpisov15c) a s najlepími dostupnými technológiami
pod¾a osobitného predpisu.15d) Na pouitie technológie
kyanidového lúhovania je nevyhnutné povolenie Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky. Toto
povolenie môe by vydané len na základe písomnej iadosti organizácie, ktorá mieni túto technológiu poui.
(6) O vydaní povolenia pod¾a odseku 5 druhej vety
rozhodne Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej
republiky do 60 dní odo dòa doruèenia iadosti o vydanie povolenia. Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky iados o vydanie povolenia zamietne, ak iadate¾ k predmetnej iadosti nepriloí
nasledovné prílohy:
a) technický popis technológie, na pouitie ktorej sa
povolenie iada,
b) preukázanie skutoènosti, e nie je moné poui inú
technológiu ako technológiu kyanidového lúhovania,
c) súhlasné stanovisko obce, v katastrálnom území
ktorej sa spracovanie resp. úprava nerastov metódou kyanidového lúhovania má poui, súhlasné
stanovisko obce, v katastrálnom území ktorej má
by umiestnená skládka (úloisko, odkalisko a pod.)
odpadov z banskej èinnosti a zo spracovania nerastov a obcí bezprostredne susediacich,
d) súhlasné stanovisko vyieho územného celku
(samosprávneho kraja), v územnom obvode ktorého
sa obce uvedené v písmene c) nachádzajú.
Súhlasné stanovisko obcí a vyieho územného celku (samosprávneho kraja) pod¾a písmen c) a d) musí
by vydané formou uznesenia zastupite¾stva, inak je
neplatné..
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7
a 11.
Poznámky pod èiarou k odkazom 15a a 15d znejú:

15a) Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov.

Èiastka 98

15b

) § 6 zákona è. 17/1992 Zb. o ivotnom prostredí.
) § 26 a 28 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
15d
) § 5 a príloha è. 3 zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
15c

26. V § 30 sa vypúa odsek 11.
27. V § 31 ods. 3 písm. a) sa za slovo dobývanie
vkladajú slová a èinnosti vykonávané v súvislosti s dobývaním.
28. V § 31 odsek 4 znie:
(4) Po ukonèení alebo trvalom zastavení prevádzky
v hlavných banských dielach a lomoch, ak nie je moné
ich akéko¾vek iné vyuitie pod¾a tohto zákona alebo
osobitných predpisov16e) alebo nemôe dôjs k ohrozeniu alebo pokodeniu záujmov chránených osobitným
predpisom16f) je organizácia povinná vykona ich likvidáciu pod¾a § 32 a uskutoèni rekultiváciu po¾nohospodárskej pôdy a lesných pozemkov dotknutých banskou èinnosou pod¾a osobitného predpisu,16g) ak sa
organizácia a vlastník nehnute¾nosti, na ktorej je
hlavné banské dielo alebo lom postavený, nedohodnú
inak..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16e a 16g znejú:

16e) Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení
neskorích predpisov, zákon è. 115/1998 Z. z. o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galérijnej hodnoty v znení neskorích predpisov, zákon
è. 313/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 364/2004 Z. z., vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikaèné znaky na
ich zaraïovanie do tried.
16f
) § 9 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16g
) Zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch..

29. § 31 sa dopåòa odsekmi 5 a 8, ktoré znejú:
(5) Ak ide o trvalé odòatie po¾nohospodárskej pôdy
alebo trvalé vyòatie lesných pozemkov, uskutoèní sa
rekultivácia pozemkov pod¾a rekultivaèného plánu,
o schválenie ktorého organizácia poiada obvodný banský úrad najneskôr es mesiacov pred ukonèením alebo trvalým zastavením prevádzky v hlavných banských
dielach a lomoch.
(6) Ak prísluné orgány tátnej správy po dohode
s obvodným banským úradom a vyími územnými celkami rozhodli o vyuití hlavných banských diel a lomov
na iné úèely, organizácia je povinná po skonèení alebo
trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch po dohode so záujemcom o iné vyuitie
banských diel a lomov vykona len také likvidaèné práce, ktoré nebudú prekákou ich vyuitia. Ak orgány
tátnej správy na ochranu pamiatkového fondu16h) vyhlásili banskú stavbu, banské dielo alebo lom za národnú kultúrnu pamiatku, organizácia je povinná po
skonèení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných
banských dielach a lomoch vykona iba také likvidaèné
práce, ktoré nespôsobia ujmu na ich pamiatkovej hodnote; tým nie sú dotknuté povinnosti pod¾a osobitného
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predpisu.16h) Ak orgány tátnej správy ivotného prostredia povaujú banskú stavbu, banské dielo alebo
lom za významný prvok územného systému ekologickej
stability alebo za významný biotop pod¾a osobitných
predpisov,16i) organizácia je povinná po skonèení alebo
trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch vykona iba také likvidaèné práce, ktoré
nespôsobia ujmu na ich hodnote z h¾adiska ivotného
prostredia; tým nie sú dotknuté povinnosti pod¾a osobitného predpisu.16i)
(7) Likvidáciu hlavných banských diel a lomov vyuívaných na iné úèely pod¾a odseku 6 vykoná po ukonèení ich vyuívania osoba, ktorá ich na základe dohody
vyuívala.
(8) Podrobnosti o náleitostiach rekultivaèného plánu ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16h a 16i znejú:

16h) Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona è. 479/2005 Z. z.
16i
) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov..

30. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
§ 31a
(1) Organizácia je povinná zisova a evidova pri
a) dobývaní výhradného loiska výrubnos, vyaite¾nos, zneèistenie a straty z vyaeného výhradného
loiska,
b) úprave a zu¾achovaní vydobytých nerastov obsah
ich úitkových a kodlivých zloiek vo vsádzke, v poloproduktoch, koneènom produkte úpravy a zu¾achovania aj v odpade,
c) banskej èinnosti mnostvo a druhy hmôt uloených
na odvaloch, výsypkách, odkaliskách a iných úloiskách hmôt.
(2) Podrobnosti o náleitostiach evidencie odvalov,
výsypiek, odkalísk a iných úloiskách hmôt a výkazoch
o mnostve a druhoch uloených hmôt ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(3) Organizácia sleduje a eviduje pri dobývaných nerastoch a sprievodných horninách petrografické a mineralogické zloenie, spôsob a formu výskytu a ich vzájomné vzahy, obsah a chemické väzby úitkových
a kodlivých zloiek a fyzikálno-mechanické a chemickotechnologické vlastnosti dobývaných nerastov.
(4) Organizácia vyuíva výsledky evidovaných zistení
pod¾a odsekov 1 a 3 pri plánovaní a riadení otvárky, prípravy a dobývania výhradného loiska, ako aj úpravy
a zu¾achovania vydobytých nerastov..
31. V § 32 ods. 1 sa bodka na konci vety nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová ako aj plány na
zabránenie, obmedzenie a likvidáciu enviromentálnych záaí..
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32. V § 32a ods. 1 sa suma 5 000 Sk nahrádza sumou 20 000 Sk.
33. V § 32a ods. 2 druhá veta znie:
Sadzba úhrady je najviac 20 % z trhovej ceny výrobkov zhotovených z vydobytých nerastov, a to z rádioaktívnych nerastov a z nerastov, z ktorých mono priemyselne vyrába drahé kovy; sadzba úhrady pri ostatných
nerastoch, z ktorých mono priemyselne vyrába iné
kovy, je najviac 10 % z trhovej ceny výrobkov zhotovených z vydobytých nerastov..
34. V § 32a ods. 5 prvá veta znie:
Úhrada pod¾a odseku 1 je vo výke 20 % príjmom
tátneho rozpoètu a vo výke 80 % príjmom obce, na
ktorej území sa nachádza dobývací priestor..
35. V § 32a ods. 7 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: alebo v ktorom organizácii zaniklo oprávnenie
na dobývanie výhradného loiska pod¾a § 27 ods. 13.
36. V § 33 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Organizácia je povinná pred zaradením prísluných prác do plánu otvárky, prípravy a dobývania
uzavrie písomnú dohodu s príslunými orgánmi, fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým patrí
ochrana objektov a záujmov pod¾a odseku 1 o tom, èi sa
ohrozený objekt alebo záujem má chráni, v akom rozsahu alebo po akú dobu. Povinnos uzavrie písomnú
dohodu sa nevzahuje na prípady, keï sa strety záujmov vyrieili pri urèení chráneného loiskového územia, dobývacieho priestoru, pri predchádzajúcom povolení otvárky, prípravy alebo dobývania loiska
v dotknutom území alebo pri projektovaní, výstavbe
alebo rekontrukcii bane a lomu, a ak postup pri ich
rieení ustanovujú osobitné predpisy.11)
(3) Ak pri rieení stretov záujmov organizácia zistí, e
nie sú známe fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov pod¾a odseku 1
a nehnute¾nosti nemajú v katastri nehnute¾ností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo pozemku alebo objektu je predmetom konania o dedièstve alebo súdneho
konania, úèastníkmi dohody sú:
a) úèastníci konania o dedièstvo, ak ide o pozemok alebo stavbu, ktorých vlastníctvo je predmetom dedièského konania, a to a do právoplatnosti rozhodnutia o dedièstve,
b) úèastníci súdneho konania, ak ide o pozemok alebo
stavbu, ktorých vlastníctvo je predmetom súdneho
konania, a to a do právoplatnosti súdneho rozhodnutia,
c) Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá; Slovenský pozemkový fond je úèastníkom dohody aj vtedy, ak pozemok alebo stavba,
o ktorej sa úèastníci dohody majú dohodnú, nebola
vydaná pod¾a osobitných predpisov16k) z dôvodu, e
nebolo rozhodnuté o oprávnenej osobe, a to a do
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa urèila oprávnená osoba, alebo
d) správca lesného majetku vo vlastníctve tátu,16l)
v obvode ktorého sa lesné pozemky nachádzajú.
(4) Ak nedolo k dohode pod¾a odseku 2, rozhodne
o rieení stretov záujmov ministerstvo prísluné pod¾a
druhu nerastu16m) v súèinnosti s dotknutými ústredný-
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mi orgánmi tátnej správy a zároveò vydá záväzné stanovisko o tom, èi pri rieení stretov záujmov prevauje
veobecný hospodársky záujem na vyuití výhradného
loiska nad oprávneným záujmom vlastníka pozemkov
a iných nehnute¾ností, ktorého obmedzenie prinesie
v budúcnosti zvýenie verejného blaha alebo sa predíde
verejnej núdzi z h¾adiska surovinovej politiky tátu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16k a 16m znejú:

16k) § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení zákona è. 419/2002 Z. z.
16l
) § 34 ods. 14 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách.
§ 2 písm. q) zákona è. 326/2005 Z. z.
16m
) § 6 a 10 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích
predpisov..

37. V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Ak nedôjde k dohode medzi organizáciou a fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú
vlastníkmi dotknutých pozemkov a iných nehnute¾ností a ak prevauje veobecný hospodársky záujem na
vyuití výhradného loiska nad oprávneným záujmom
vlastníka pozemkov a iných nehnute¾ností, postupuje
sa pod¾a § 31 ods. 3 tohto zákona, ak ide o po¾nohospodársku pôdu a lesné pozemky pod¾a § 36 a 37 tohto zákona; na úèely tohto zákona sa pod veobecným hospodárskym záujmom rozumie záujem na obmedzení
práva kadého, ak je moné oèakáva, e toto obmedzenie prinesie v budúcnosti zvýenie verejného blaha alebo sa predíde verejnej núdzi..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
38. V § 33 ods. 8 sa slová 1 a 6 nahrádzajú slovami
1 a 7.
39. Za § 34 sa vkladá nový § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
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uite¾ného prírodného plynu pod¾a § 3 ods. 1 písm. n)
alebo soli týchto loísk, ktoré neboli vydobyté, najmä
z h¾adiska ich ïalieho vyuitia (ïalej len podzemné
zásobníky plynov a kvapalín).
(2) Vydaním osvedèenia pod¾a § 5 ods. 2 sa chránené
loiskové územie alebo dobývací priestor povauje za
chránené územie na osobitné zásahy do zemskej kôry,
ak doteraz nebolo urèené a jeho rozsah bude zabezpeèova dostatoènú ochranu prírodných horninových
truktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním, inak sa primerane postupuje pod¾a § 17.
(3) Na loisku, na ktorom bolo vydané osvedèenie
o vhodnosti prírodných horninových truktúr alebo
podzemných priestorov sa môe vykona likvidácia
hlavných banských diel v rozsahu, ktorý nesaí alebo
neznemoní uskladòovanie plynov a kvapalín.
(4) Podnikate¾, ktorý má právo na vykonávanie osobitného zásahu do zemskej kôry, uskladòovanie plynov
a kvapalín pod¾a osobitného predpisu,16b) môe toto
právo zmluvne previes na iného podnikate¾a, ktorý
vlastní prísluné banské oprávnenie.12a) Pri prevode
práva pod¾a prvej vety sa postupuje primerane pod¾a
§ 27 ods. 7 a 11.
(5) Na konverziu loísk ropy, hor¾avého zemného plynu, technicky vyuite¾ného plynu pod¾a § 3 ods. 1
písm. n) a soli, na podzemné zásobníky plynov alebo
kvapalín sa vzahujú primerane ustanovenia § 27
ods. 13 a 15 a § 27a.
(6) Podnikate¾, ktorý vykonáva konverziu je oslobodený od povinnosti plati úhradu pod¾a § 32a ods. 1 a 3
do doby uvedenia podzemného zásobníka plynu alebo
kvapaliny do prevádzky..
40. V § 35 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: a
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky..
41. V § 35 ods. 4 sa slová Ministerstvo ivotného
prostredia Slovenskej republiky nahrádzajú slovami
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 34a

42. V § 41 sa za slovo § 14a vkladá èiarka a slová
§ 27 ods. 12 a 16, § 27a a slová § 33 ods. 3 sa nahrádzajú slovami § 33 ods. 4.

Konverzia loísk ropy, hor¾avého zemného plynu
a soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín

43. Za § 43 sa vkladajú § 43a a 43b, ktoré vrátane
nadpisu znejú:

(1) Konverziou loísk ropy, hor¾avého zemného plynu, technicky vyuite¾ného prírodného plynu pod¾a § 3
ods. 1 písm. n) a soli na podzemné zásobníky plynov
alebo kvapalín sa na úèely tohto zákona rozumie prechod z dobývania loiska ropy, hor¾avého zemného plynu, technicky vyuite¾ného prírodného plynu pod¾a § 3
ods. 1 písm. n) alebo soli na vyuívanie prírodných horninových truktúr a podzemných priestorov, ktoré
vznikli dobývaním alebo ktoré sa nezaèali doteraz dobýva alebo sa ich dobývanie neukonèilo, na uskladòovanie plynov a kvapalín a vysporiadanie evidovaných
zásob ropy, hor¾avého zemného plynu, technicky vy-

§ 43a
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. júna 2007
Konania zaèaté pred úèinnosou tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
§ 43b
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe..
44. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
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Príloha k zákonu è. 44/1988 Zb.
v znení zákona è. 219/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach ude¾ovania a pouívania povolení na vyh¾adávanie, prieskum a abu uh¾ovodíkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 164,
30. 6. 1994)..

Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 44/1988 Zb.
o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady è. 498/1991 Zb., zákonom è. 558/2001 Z. z., zákonom è. 203/2004 Z. z.,

zákonom è. 587/2004 Z. z., zákonom è. 479/2005 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2007 s výnimkou èl. I 1. bodu § 5 ods. 2 druhej a tretej vety a èl. I
39. bodu § 34a, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. októbra
2007.

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