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378
ZÁKON
zo 17. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

b)

Èl. I
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z. a zákona è. 547/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 5 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Na úèely výpoètu dane pod¾a § 11 ods. 2 písm. a)
základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú oznaèené
kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daòové územie, je poèet
kusov cigariet v takomto spotrebite¾skom balení cigariet a cena najpredávanejej cenovej kategórie cigariet
(§ 40 ods. 4) prepoèítaná na poèet kusov cigariet v takomto spotrebite¾skom balení cigariet..

c)

d)

2. V § 6 ods. 2 sa slová 1,41 Sk/kus nahrádzajú slovami 52,44 eur/1 000 kusov.
3. V § 6 ods. 3 sa slová 2,10 Sk/kus nahrádzajú slovami 81,32 eur/1 000 kusov.
4. § 6 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Platnos sadzby dane z cigariet sa na kontrolnej
známke vyjadruje znakom, ktorým je ve¾ké písmeno
abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí..
5. V § 7 písmeno f) znie:
f) zaslané fyzickou osobou z územia tretích tátov fyzickej osobe na daòové územie v príleitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, urèené
na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej
domácnosti4a) na daòovom území najviac v mnostve
50 kusov cigariet alebo 25 kusov cigariek, alebo
10 kusov cigár, alebo 50 g tabaku,.
6. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových
výrobkov dováaných cestujúcim z územia
tretích tátov v osobnej batoine
(1) Na úèely tohto ustanovenia sa rozumie
a) cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca le-

e)

teckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku súkromného rekreaèného lietania,
súkromným rekreaèným lietaním pouitie lietadla
jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe nájomného vzahu alebo iného vzahu na iné ako obchodné úèely alebo na iné úèely ako je preprava cestujúcich alebo tovaru alebo poskytovanie sluieb za
protihodnotu alebo pre potreby orgánov verejnej
moci,
osobnou batoinou batoina, ktorú môe cestujúci
z územia tretích tátov pri ukonèení svojej cesty
predloi colnému orgánu, a tie batoina, ktorú
môe cestujúci predloi tomuto colnému orgánu
neskôr, za predpokladu, e táto batoina bola na zaèiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príruèná batoina spoloènosou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu,
neobchodným dovozom dovoz tabakových výrobkov
v osobnej batoine cestujúceho, ak
1. sú tabakové výrobky urèené na osobnú spotrebu
cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,4a) alebo sú urèené ako dar,
2. povaha a mnostvo tabakových výrobkov nevzbudzujú podozrenie, e sa dováajú na obchodné
úèely,
3. sa dovoz uskutoèòuje príleitostne,
cigarkou cigara s jednotkovou hmotnosou najviac
3 gramy.

(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz tabakových výrobkov v osobnej batoine cestujúceho z územia
tretích tátov najviac v mnostve
a) 200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje
inak ako leteckou dopravou,
b) 100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje
inak ako leteckou dopravou,
c) 50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár, ak cestuje inak ako leteckou
dopravou,
d) 250 gramov tabaku na fajèenie, ak cestuje leteckou
dopravou, a 50 gramov tabaku na fajèenie, ak cestuje inak ako leteckou dopravou.
(3) Kadé mnostvo ustanovené v odseku 2 písm. a)
a d) predstavuje 100 % celkového povoleného mnostva pre tabakové výrobky. Oslobodenie od dane sa
môe uplatòova na akúko¾vek kombináciu tabako-
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vých výrobkov za predpokladu, e súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených mnostiev nepresahuje 100 % celkového povoleného mnostva.
(4) Oslobodenie od dane pod¾a odseku 2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladia ako 17 rokov..
7. V § 9 ods. 4 sa za slová (ïalej len registraèné odberné èíslo), vkladajú slová znaku pre platnos sadzby spotrebnej dane,.
8. V § 9 ods. 4 druhá veta znie:
Kontrolná známka sa nalepí na spotrebite¾ské balenie
cigariet na èasti urèenej na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybra bez vidite¾ného pokodenia kontrolnej známky alebo spotrebite¾ského balenia cigariet
a aby aspoò jedna èas kontrolnej známky, kde je uvedené registraèné odberné èíslo a cena cigariet, ostala
nepokodená..
9. V § 9 ods. 30 písmeno c) znie:
c) zaslané fyzickou osobou z územia tretích tátov fyzickej osobe na daòové územie v príleitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, urèené
na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej
domácnosti4a) na daòovom území najviac v mnostve
50 kusov cigariet alebo dováané z územia tretích
tátov v osobnej batoine cestujúceho najviac
v mnostve 200 kusov cigariet na osobu, ak cestujúci cestuje leteckou dopravou, alebo 40 kusov cigariet
na osobu, ak cestujúci cestuje inak ako leteckou dopravou,.
10. V § 41a ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d) sa za slová § 7 písm. f) vkladajú slová alebo § 8 ods. 2.
11. Za § 44d sa vkladá § 44e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 44e
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. februára 2009
(1) Ak sa má spotrebite¾ské balenie cigariet uvádza
do daòového vo¾ného obehu od 1. februára 2009, musí
by oznaèené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je ve¾ké písmeno B, oznaèujúci
platnos sadzby dane z cigariet úèinnú od 1. februára
2009, prièom registraèné odberné èíslo a cena cigariet
musia by uvedené v dvoch èastiach kontrolnej známky.
(2) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou pod¾a predpisov platných pred 1. februárom 2009 je zakázané uvádza do daòového vo¾ného obehu po 31. januári 2009.
(3) Spotrebite¾ské balenie cigariet oznaèené kontrolnou známkou pod¾a predpisov platných pred 1. februárom 2009 mono predáva, ponúka na predaj alebo
skladova najneskôr do 30. septembra 2009. Po tomto
dátume sa bude takto oznaèené spotrebite¾ské balenie
cigariet povaova za neoznaèené.
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
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oprávnená v rámci podnikania predáva spotrebite¾ské
balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebite¾ské balenia
cigariet uvedené v odseku 2, ktoré nepredala do
30. septembra 2009, je povinná do 15. októbra 2009
oznámi písomne alebo elektronicky miestne príslunému colnému úradu mnostvo takto oznaèených
spotrebite¾ských balení cigariet a zároveò v tejto lehote
poiada miestne prísluný colný úrad o ich znièenie;
colný úrad takéto spotrebite¾ské balenia cigariet znièí
na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby
a o znièení vyhotoví úradný záznam. Ustanovenie § 41
ods. 1 písm. a) sa v prípade postupu pod¾a tohto odseku
nepouije..
12. V prílohe è. 1 piaty bod znie:
5. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra
2007 o oslobodení tovaru, ktorý dováajú osoby
cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12.
2007)..
13. Príloha è. 1 sa dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006
o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok
tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín
(Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006)..
Èl. II
Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona è. 667/2004 Z. z., zákona
è. 223/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z. a zákona
è. 609/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 2 písmeno i) znie:
i) nachádzajúci sa v bených nádriach motorových
dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizaèných, chladiarenských a iných podobných
zariadení pri vstupe na daòové územie z èlenských
tátov a pri dovoze z územia tretích tátov v mnostve pod¾a osobitného predpisu6a) a ktorý slúi na ich
vlastný pohon alebo prevádzku; benou nádrou sa
na úèely tohto zákona rozumie nádr pevne zabudovaná výrobcom motorových dopravných prostriedkov toho istého typu alebo výrobcom strojov, alebo
výrobcom zariadení, ako aj nádr na plyn, ak plyn
slúi ako pohonná látka, a ktorá zároveò umoòuje
priame pouitie pohonnej látky..
2. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 10a
Oslobodenie od dane pri dovoze minerálneho oleja
dováaného cestujúcim z územia tretích tátov
(1) Na úèely tohto ustanovenia sa rozumie neobchodným dovozom dovoz minerálneho oleja cestujúcim, ak
a) je minerálny olej urèený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,6b)
b) povaha a mnostvo minerálneho oleja nevzbudzuje
podozrenie, e sa dováa na obchodné úèely,
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c) sa dovoz uskutoèòuje príleitostne.
(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz minerálneho oleja z územia tretích tátov, ktorý sa nachádza v benej nádri motorového dopravného prostriedku pod¾a § 10 ods. 2 písm. i) a ktorý slúi na jeho
vlastný pohon, a minerálny olej nachádzajúci sa v prenosnej nádri v objeme nepresahujúcom desa litrov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 115 Obèianskeho zákonníka..

3. V § 28 odsekoch 3 a 5 sa slovo bezodkladne nahrádza slovami do piatich pracovných dní.
4. § 42 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie, ktorá pouila minerálny olej oslobodený od dane pod¾a § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako urèený
úèel, uloí colný úrad pokutu vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo takto pouitého minerálneho oleja, najmenej vak 50 000 Sk.
(8) Fyzickej osobe, ktorá pouila minerálny olej oslobodený od dane pod¾a § 10a ods. 2 na iný ako urèený
úèel, uloí colný úrad pokutu vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo takto pouitého minerálneho oleja, najmenej vak 5 000 Sk..
5. Príloha è. 1 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra
2007 o oslobodení tovaru, ktorý dováajú osoby
cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12.
2007)..
Èl. III
Zákon è. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína
v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona
è. 629/2004 Z. z., zákona è. 217/2006 Z. z. a zákona
è. 283/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 2 písmeno f) znie:
f) zaslané fyzickou osobou z územia tretích tátov fyzickej osobe na daòové územie v príleitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, urèené
na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej
domácnosti8) na daòovom území najviac v mnostve
1 liter umivého vína a medziproduktu s obsahom
alkoholu menej ako 22 % objemu alebo najviac
v mnostve 2 litre tichého vína, alebo najviac v mnostve pod¾a osobitného predpisu.3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8

 ) § 115 Obèianskeho zákonníka..

2. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Oslobodenie od dane pri dovoze vína
dováaného cestujúcim z územia tretích tátov
v osobnej batoine
(1) Na úèely tohto ustanovenia sa rozumie
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a) osobnou batoinou batoina, ktorú môe cestujúci
z územia tretích tátov pri ukonèení svojej cesty
predloi colnému orgánu, a tie batoina, ktorú
môe cestujúci predloi tomuto colnému orgánu
neskôr, za predpokladu, e táto batoina bola na zaèiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príruèná batoina spoloènosou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu,
b) neobchodným dovozom dovoz vína v osobnej batoine cestujúceho, ak
1. je víno urèené na osobnú spotrebu cestujúceho
alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,8) alebo
je urèené ako dar,
2. povaha a mnostvo vína nevzbudzuje podozrenie,
e sa dováa na obchodné úèely,
3. sa dovoz uskutoèòuje príleitostne.
(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz umivého vína a medziproduktu v osobnej batoine cestujúceho z územia tretích tátov najviac v mnostve 2 litre
umivého vína alebo 2 litre medziproduktu, prièom
ustanovené mnostvo 2 litre predstavuje 100 % celkového povoleného mnostva pre umivé víno a medziprodukt. V prípade kadého cestujúceho sa oslobodenie
môe uplatni ako kombinácia dováaných mnostiev
umivého vína, medziproduktu a mnostva, ktoré je
oslobodené od dane pod¾a osobitného predpisu,3) ak
súhrnný percentuálny podiel jednotlivých mnostiev
nepresahuje 100 % celkového povoleného mnostva.
(3) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz tichého
vína v osobnej batoine cestujúceho z územia tretích
tátov najviac v mnostve 4 litre.
(4) Oslobodenie od dane pod¾a odsekov 2 a 3 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladia ako 17 rokov..
3. V prílohe è. 1 tvrtý bod znie:
4. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra
2007 o oslobodení tovaru, ktorý dováajú osoby
cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12.
2007)..
4. Príloha è. 1 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006
o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok
tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín
(Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006)..
Èl. IV
Zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe
a uvádzaní liehu na trh v znení zákona
è. 211/2003 Z. z., v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 632/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 278/2006 Z. z., zákona è. 283/2007 Z. z. a zákona
è. 279/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 2 písmeno j) znie:
j) zaslaný fyzickou osobou z územia tretích tátov fyzickej osobe na daòové územie v príleitostných ma-
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lých zásielkach neobchodného charakteru, urèený
na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej
domácnosti3a) na daòovom území najviac v mnostve
jeden liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 %
objemu alebo najviac v mnostve jeden liter liehu
s obsahom alkoholu menej ako 22 % objemu, alebo
najviac v mnostve tovaru pod¾a osobitného predpisu.22).

p)

r)

Poznámka pod èiarou k odkazu 14 sa vypúa.
2. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Oslobodenie od dane pri dovoze liehu
dováaného cestujúcim z územia tretích tátov
v osobnej batoine
(1) Na úèely tohto ustanovenia sa rozumie
a) osobnou batoinou batoina, ktorú môe cestujúci
z územia tretích tátov pri ukonèení svojej cesty
predloi colnému orgánu a tie batoina, ktorú
môe cestujúci predloi tomuto colnému orgánu
neskôr, za predpokladu, e táto batoina bola na zaèiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príruèná batoina spoloènosou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu,
b) neobchodným dovozom dovoz liehu v osobnej batoine cestujúceho, ak
1. je lieh urèený na osobnú spotrebu cestujúceho
alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,3a) alebo
je urèený ako dar,
2. povaha a mnostvo liehu nevzbudzuje podozrenie, e sa dováa na obchodné úèely,
3. sa dovoz uskutoèòuje príleitostne.
(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz liehu
v osobnej batoine cestujúceho z územia tretích tátov
najviac v mnostve jeden liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo najviac v mnostve dva
litre liehu s obsahom alkoholu menej ako 22 % objemu.
(3) Kadé mnostvo ustanovené v odseku 2 predstavuje 100 % celkového povoleného mnostva pre lieh.
V prípade kadého cestujúceho sa oslobodenie od dane
môe uplatni ako kombinácia dováaného mnostva
liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu a dováaného mnostva liehu s obsahom alkoholu menej ako
22 % objemu a mnostva, ktoré je oslobodené od dane
pod¾a osobitného predpisu,22) ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých mnostiev nepresahuje 100 %
celkového povoleného mnostva.
(4) Oslobodenie od dane pod¾a odseku 2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladia ako 17 rokov..
3. V § 47 ods. 2 písmená m) a t) znejú:
m) do 5 000 Sk za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. n),
n) vo výke dane vypoèítanej ako súèin základnej sadzby dane a mnostva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej vak 10 000
Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. o),
o) vo výke 20 % dane pripadajúcej na to mnostvo pre-

s)
t)

Strana 3161

pravovaného liehu, na ktoré nebola zloená zábezpeka na daò, za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. p),
vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo liehu
predaného oslobodeného od dane, ktoré malo by
predané s daòou, najmenej vak 100 000 Sk, za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. r),
vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo liehu
oslobodeného od dane predaného nad limit pod¾a
§ 37a ods. 12 a 14 alebo osobe bez povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daòovom sklade
pre zahranièných zástupcov, najmenej vak 100 000
Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. s),
od 10 000 Sk do 100 000 Sk za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. t) a u),
od 5 000 Sk do 50 000 Sk za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. v)..

4. V § 47 ods. 3 sa slová pod¾a odseku 1 písm. u), v)
a w) nahrádzajú slovami pod¾a odseku 1 písm. t), u)
a v).
5. V § 47a sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) pouije lieh oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 2
písm. j) alebo § 7a ods. 2 na iný ako urèený úèel..
6. V § 47a sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) za priestupok pod¾a odseku 1 písm. g) vo výke 50 %
dane pripadajúcej na mnostvo liehu oslobodeného
od dane pod¾a § 7 ods. 2 písm. j) alebo § 7a ods. 2 pouitého na iný ako urèený úèel, najmenej vak 5 000
Sk..
7. V prílohe è. 1 tvrtý bod znie:
4. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra
2007 o oslobodení tovaru, ktorý dováajú osoby
cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12.
2007)..
8. Príloha è. 1 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006
o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok
tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín
(Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006)..
Èl. V
Zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona
è. 630/2004 Z. z. a zákona è. 218/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 2 písmeno f) znie:
f) zaslané fyzickou osobou z územia tretích tátov fyzickej osobe na daòové územie v príleitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, urèené
na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej
domácnosti8) na daòovom území najviac v hodnote
1 355,70 Sk..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) § 115 Obèianskeho zákonníka..
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2. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Oslobodenie od dane pri dovoze piva
dováaného cestujúcim z územia tretích tátov
v osobnej batoine
(1) Na úèely tohto ustanovenia sa rozumie
a) osobnou batoinou batoina, ktorú môe cestujúci
z územia tretích tátov pri ukonèení svojej cesty
predloi colnému orgánu, a tie batoina, ktorú
môe cestujúci predloi tomuto colnému orgánu
neskôr, za predpokladu, e táto batoina bola na zaèiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príruèná batoina spoloènosou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu,
b) neobchodným dovozom dovoz piva v osobnej batoine cestujúceho, ak
1. je pivo urèené na osobnú spotrebu cestujúceho
alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,8) alebo
je urèené ako dar,
2. povaha a mnostvo piva nevzbudzuje podozrenie,
e sa dováa na obchodné úèely,
3. sa dovoz uskutoèòuje príleitostne.
(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz piva
v osobnej batoine cestujúceho z územia tretích tátov
najviac v mnostve 16 litrov.
(3) Oslobodenie od dane pod¾a odseku 2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladia ako 17 rokov..
3. V prílohe è. 1 tvrtý bod znie:
4. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra
2007 o oslobodení tovaru, ktorý dováajú osoby
cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12.
2007)..
4. Príloha è. 1 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006
o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok
tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín
(Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006)..
Èl. VI
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004
Z. z., zákona è. 518/2005 Z. z., zákona è. 672/2006
Z. z. a zákona è. 537/2007 Z. z. sa mení takto:
1. § 45 znie:
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3. V § 50 sa vypúajú odseky 1 a 3 vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 56, 57 a 58a a zruuje sa
oznaèenie odseku 2.
Èl. VII
Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona è. 350/2004 Z. z., zákona è. 651/2004
Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 523/2005
Z. z., zákona è. 656/2006 Z. z., zákona è. 215/2007
Z. z. a zákona è. 593/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 48 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a zc) sa oznaèujú ako písmená c) a zb).
2. Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 48a
Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
v osobnej batoine cestujúcich
(1) Na úèely tohto ustanovenia sa rozumie
a) cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku súkromného rekreaèného lietania,
b) súkromným rekreaèným lietaním pouitie lietadla
jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe nájomného vzahu alebo iného vzahu na iné ako obchodné úèely alebo na iné úèely ako je preprava cestujúcich alebo tovaru alebo poskytovanie sluieb za
protihodnotu alebo pre potreby orgánov verejnej
moci,
c) osobnou batoinou batoina, ktorú môe cestujúci
pri ukonèení svojej cesty predloi colnému orgánu,
a tie batoina, ktorú môe cestujúci predloi tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, e táto
batoina bola na zaèiatku jeho cesty zaregistrovaná
ako príruèná batoina spoloènosou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu; pohonné látky iné ako v odseku 12 sa za osobnú batoinu nepovaujú,
d) neobchodným dovozom dovoz tovaru, ak
1. je tovar urèený na osobnú spotrebu cestujúceho
alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,24a) alebo
je urèený ako dar,
2. povaha a mnostvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, e tovar sa dováa na obchodné úèely a
3. dovoz sa uskutoèòuje príleitostne,
e) cigarkou cigara s jednotkovou hmotnosou najviac
3 gramy.

§ 45

(2) Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru
v osobnej batoine cestujúceho z územia tretích tátov.

Tovar dováaný v osobnej batoine cestujúceho je
oslobodený od dovozného cla v rozsahu a za podmienok
ustanovených osobitným predpisom.53).

(3) Oslobodenie od dane pod¾a odseku 2 sa okrem tovaru uvedeného v odsekoch 6 a 12 uplatní na dovoz tovaru, ak jeho hodnota celkom nepresahuje
a) 9 037,80 Sk na osobu inú ako uvedenú v písmenách b) a c),
b) 12 954,20 Sk na osobu, ak cestuje leteckou dopravou,
c) 4 518,90 Sk na osobu mladiu ako 15 rokov bez
oh¾adu na dopravný prostriedok.

Poznámka pod èiarou k odkazu 53 znie:

53)Napríklad zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorích predpisov..

2. § 46 sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 54 sa vypúa.
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(4) Na úèely uplatòovania peòaných limitov pod¾a
odseku 3 sa hodnota jednotlivého tovaru nemôe rozdeli.

honných látok v prenosnej nádri, ktorých objem
nepresahuje desa litrov..

(5) Na úèely uplatòovania oslobodenia od dane pod¾a
odseku 3 sa neprihliada na hodnotu osobnej batoiny
cestujúceho, ktorá sa dováa doèasne alebo sa dováa
spätne po jej doèasnom vývoze, a hodnotu liekov nevyhnutných na osobnú potrebu cestujúceho.

24a) § 115 Obèianskeho zákonníka..

(6) Oslobodenie od dane pod¾a odseku 2 sa pri dovoze
tabakových výrobkov uplatní na jedného cestujúceho
najviac na mnostvo
a) 200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje
inak ako leteckou dopravou,
b) 100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje
inak ako leteckou dopravou,
c) 50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár na osobu, ak cestuje inak ako
leteckou dopravou,
d) 250 gramov tabaku na fajèenie na osobu, ak cestuje
leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajèenie
na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou.
(7) Kadé mnostvo ustanovené v odseku 6 písm. a)
a d) predstavuje 100 % celkového povoleného mnostva pre oslobodenie od dane na tabakové výrobky.
Oslobodenie od dane na tabakové výrobky sa môe
uplatni na akúko¾vek kombináciu tabakových výrobkov uvedených v odseku 6 písm. a) a d), ak súhrnný
percentuálny podiel jednotlivých povolených mnostiev nepresahuje 100 % celkového povoleného mnostva.
(8) Oslobodenie od dane pod¾a odseku 2 sa pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov iných ako tiché
víno a pivo uplatní na jedného cestujúceho najviac na
mnostvo
a) jeden liter alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo nedenaturovaného etylalkoholu s obsahom alkoholu 80 % objemu a viac,
b) dva litre alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom
alkoholu 22 % a menej.
(9) Kadé mnostvo ustanovené v odseku 8 písm. a)
a b) predstavuje 100 % celkového povoleného mnostva
pre oslobodenie od dane na alkohol a alkoholické nápoje. Oslobodenie od dane na alkohol a alkoholické nápoje sa môe uplatni na akúko¾vek kombináciu alkoholu
a alkoholických nápojov uvedených v odseku 8, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených
mnostiev nepresahuje 100 % celkového povoleného
mnostva.
(10) Oslobodenie od dane pod¾a odseku 2 sa uplatní
na dovoz tichého vína najviac v mnostve 4 litrov a na
dovoz piva najviac v mnostve 16 litrov.
(11) Oslobodenie od dane pod¾a odsekov 6 a 10 sa
neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladia ako 17 rokov.
(12) Oslobodenie od dane pod¾a odseku 2 sa uplatní
na dovoz pohonných látok, ktoré sa nachádzajú v benej nádri motorového dopravného prostriedku, a po-

Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

3. V § 59 ods. 1 sa vypúajú slová (ïalej len cestujúci).
4. V prílohe è. 6 druhý bod znie:
2. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra
2007 o oslobodení tovaru, ktorý dováajú osoby
cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12.
2007)..
Èl. VIII
Zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 465/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. f) sa slová mením ako desa
kusov nahrádzajú slovami iným ako devätnás kusov
alebo dvadsa kusov.
2. § 12 sa dopåòa odsekmi 5 a 12, ktoré znejú:
(5) Spotrebite¾ské balenie cigariet s obsahom iným
ako devätnás kusov alebo dvadsa kusov, s výnimkou
spotrebite¾ského balenia cigariet s obsahom desa kusov, mono vyrába alebo dováa na územie Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára 2009.
(6) Spotrebite¾ské balenie cigariet s obsahom iným
ako devätnás kusov alebo dvadsa kusov, s výnimkou
spotrebite¾ského balenia cigariet s obsahom desa kusov, mono predáva najneskôr do 30. septembra
2009.
(7) Spotrebite¾ské balenie cigariet s obsahom desa
kusov mono vyrába alebo dováa na územie Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára 2010.
(8) Spotrebite¾ské balenie cigariet s obsahom desa
kusov mono predáva najneskôr do 31. júla 2010.
(9) Slovenská obchodná inpekcia uloí pokutu od
10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe  podnikate¾ovi
alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo dováa na
územie Slovenskej republiky spotrebite¾ské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnás kusov alebo
dvadsa kusov po 31. januári 2009, s výnimkou spotrebite¾ského balenia cigariet s obsahom desa kusov.
(10) Slovenská obchodná inpekcia uloí pokutu od
10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe  podnikate¾ovi
alebo právnickej osobe, ktorá predáva spotrebite¾ské
balenie cigariet s obsahom iným ako devätnás kusov
alebo dvadsa kusov po 30. septembri 2009, s výnimkou spotrebite¾ského balenia cigariet s obsahom desa
kusov.
(11) Slovenská obchodná inpekcia uloí pokutu od
10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe  podnikate¾ovi
alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo dováa na
územie Slovenskej republiky spotrebite¾ské balenie cigariet s obsahom desa kusov po 31. januári 2010.
(12) Slovenská obchodná inpekcia uloí pokutu od
10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe  podnikate¾ovi
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alebo právnickej osobe, ktorá predáva spotrebite¾ské
balenie cigariet s obsahom desa kusov po 31. júli
2010..
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v predchádzajúcom úètovnom období 3 000 000
Sk..
3. Za § 39d sa vkladá § 39e, ktorý znie:

Èl. IX

§ 39e

Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 562/2003 Z. z., zákona è. 561/2004 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 540/2007 Z. z. a zákona
è. 621/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová pozemkové spoloèenstvá,.
2. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) pozemkové spoloèenstvá, ak ich príjmy nedosiahli

Ustanovenie § 9 ods. 2 v znení úèinnom od 1. decembra 2008 sa pouije pri zostavovaní úètovnej uzávierky,
ktorá sa zostavuje po dni úèinnosti tohto zákona..
Èl. X
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2008
s výnimkou èl. I bodov 2, 3, 4, 7 a 8, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. februára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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379
ZÁKON
z 23. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník
v znení neskorích predpisov

Èl. I
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona è. 211/1997
Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona è. 218/2000
Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., zákona è. 281/2001
Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona è. 34/2002 Z. z.,
zákona è. 95/2002 Z. z., zákona è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 150/2004 Z. z., zákona è. 404/2004 Z. z., zákona
è. 635/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 118/2006 Z. z., zákona è. 188/2006 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z. a zákona è. 568/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 52 ods. 4 sa za slová Spotrebite¾ je vkladá slovo fyzická.

4. § 53 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Zabezpeèenie splnenia záväzku zo spotrebite¾skej zmluvy prostredníctvom zabezpeèovacieho prevodu práva k nehnute¾nosti je pri spotrebite¾skej zmluve
neprípustné..
5. § 53 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ak ide o plnenie zo spotrebite¾skej zmluvy, ktoré
sa má vykona v splátkach, môe dodávate¾ uplatni
právo pod¾a § 565 najskôr po uplynutí troch mesiacov
od omekania so zaplatením splátky a keï súèasne
upozornil spotrebite¾a v lehote nie kratej ako 15 dní na
uplatnenie tohto práva..
6. § 149 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manelov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preò domnienka uvedená v odseku 4..
7. V § 672 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
Osobou poverenou súdom môe by aj súdny exekútor..
8. Za trinástu hlavu sa vkladá trnásta hlava, ktorá
vrátane nadpisu znie:
TRNÁSTA HLAVA

2. V § 53 ods. 4 písm. m) a o) sa slovo predávajúcemu nahrádza slovom dodávate¾ovi.
3. V § 53 odsek 6 znie:
(6) Ak predmetom spotrebite¾skej zmluvy je poskytnutie peòaných prostriedkov a nejde o spotrebite¾ský
úver pod¾a zákona o spotrebite¾ských úveroch,1a) nesmie odplata podstatne prevyova odplatu obvykle poadovanú bankami za spotrebné úvery v mieste bydliska spotrebite¾a a v èase uzavretia zmluvy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon è. 258/2001 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1986 Zb.
o Slovenskej obchodnej inpekcii v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..

PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM
ÚÈINNÝM OD 1. NOVEMBRA 2008
§ 879k
Ustanovenia § 149 ods. 5 sa pouijú na vyporiadanie
bezpodielového spoluvlastníctva manelov, ak rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnos alebo dohoda medzi manelmi bola uzavretá po 31. októbri 2008..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2008.

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

Strana 3166

Zbierka zákonov è. 380/2008

Èiastka 141

380
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2008,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 226/2005 Z. z.
o výke úhrady za zdravotnú starostlivos, ktorú uhrádza zdravotná poisovòa
poskytovate¾ovi lekárskej sluby prvej pomoci

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 6 zákona
è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade
nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 226/2005
Z. z. o výke úhrady za zdravotnú starostlivos, ktorú
uhrádza zdravotná poisovòa poskytovate¾ovi lekárskej sluby prvej pomoci sa mení takto:
1. V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová 0,50 Sk nahrádzajú
slovami 0,016597 eura.

2. V § 1 ods. 3 písm. b) sa slová 0,90 Sk nahrádzajú
slovami 0,029875 eura.
3. V § 1 ods. 4 sa slová 0,99 Sk nahrádzajú slovami
0,032862 eura.
4. V § 1 ods. 5 sa slová 15 Sk nahrádzajú slovami
0,50 eura.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2009.

Robert Fico v. r.
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381
VYHLÁKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
z 25. septembra 2008,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky è. 207/2000 Z. z. o oznaèenom spotrebite¾skom balení
v znení neskorích predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 21 ods. 9
a 10 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 431/2004 Z. z. ustanovuje:
Èl. I

spotrebite¾ských balení, ktoré nie sú urèené na predaj
jednotlivo, hodnoty uvedené v prílohe è. 3 bode 1 sa
vzahujú na oznaèené spotrebite¾ské balenie ako celok.
(5) Na aerosólových rozpraovaèoch1) sa uvádza celkový menovitý objem nádoby, a to tak, aby nedolo
k jeho zámene s menovitým objemom výrobku.
(6) Výrobky, ktoré sa predávajú v aerosólových rozpraovaèoch, sa nemusia oznaèova menovitou hmotnosou výrobku..

Vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 207/2000 Z. z.
o oznaèenom spotrebite¾skom balení v znení vyhláky
è. 420/2001 Z. z. a vyhláky è. 355/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

3. V § 5 ods. 2 sa slová v prílohe è. 6 nahrádzajú slovami v prílohe è. 4.

1. V § 1 sa vypúajú slová ktorých druhy sú uvedené v § 4 a a slovo výrobku.

4. V § 5 ods. 4 sa slová v prílohe è. 7 nahrádzajú slovami v prílohe è. 5.

2. § 4 vrátane nadpisu znie:
§ 4
Výrobky v oznaèených
spotrebite¾ských baleniach
(1) Výrobky uvedené v prílohe è. 3 bode 2, ktoré sú
balené v oznaèenom spotrebite¾skom balení v intervaloch uvedených v prílohe è. 3 bode 1, sa môu uvádza
na trh len s menovitými mnostvami uvedenými v prílohe è. 3 bode 1.
(2) Na výrobky, ktoré sa predávajú v bezcolných predajniach na úèely spotreby mimo Európskej únie, sa
odsek 1 nevzahuje.
(3) Ak je v spotrebite¾skom balení viac jednotlivých
oznaèených spotrebite¾ských balení, potom hodnoty
uvedené v prílohe è. 3 bode 1 sa vzahujú na kadé jednotlivé oznaèené spotrebite¾ské balenie.
(4) Ak sú v oznaèenom spotrebite¾skom balení dve jednotlivé spotrebite¾ské balenia alebo viac jednotlivých

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických
prípravkoch v znení neskorích predpisov..

5. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
§ 5a
Touto vyhlákou sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 7..
6. V prílohe è. 1 bod 1.3 znie:
1.3 Záporná chyba obsahu oznaèeného spotrebite¾ského balenia (ïalej len záporná chyba) je
mnostvo, o ktoré je skutoèný obsah oznaèeného spotrebite¾ského balenia mení ako menovité
mnostvo..
7. V prílohe è. 1 sa bod 3.3 dopåòa vetou, ktorá znie:
Grafické znázornenie znaèky e je v prílohe è. 6..
8. V prílohe è. 2 bode 1 sa slová chyba merania nahrádzajú slovami rozírená kombinovaná tandardná
neistota merania (k = 2).
9. Príloha è. 3 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 207/2000 Z. z.

RAD MENOVITÝCH MNOSTIEV OBSAHU SPOTREBITE¼SKÝCH BALENÍ
1. Výrobky predávané pod¾a objemu (mnostvo v ml)

Tiché víno
lté víno
umivé víno
Likérové víno
Aromatizované
víno
Liehoviny

V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 8 menovitých mnostiev:
(100; 187; 250; 375; 500; 750; 1 000; 1 500) ml.
V intervale od 100 ml do 1 500 ml len toto 1 menovité mnostvo:
620 ml.
V intervale od 125 ml do 1 500 ml len týchto 5 menovitých mnostiev:
(125; 200; 375; 750; 1 500) ml.
V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 7 menovitých mnostiev:
(100; 200; 375; 500; 750; 1 000; 1 500) ml.
V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 7 menovitých mnostiev:
(100; 200; 375; 500; 750; 1 000; 1 500) ml.
V intervale od 100 ml do 2 000 ml len týchto 9 menovitých mnostiev:
(100; 200; 350; 500; 700; 1 000; 1 500; 1 750; 2 000) ml.

2. Vymedzenia výrobkov
Tiché víno.2)
lté víno, víno s urèením pôvodu: Côtes du Jura, Arbois, LEtoile a Château-Chalon
vo f¾aiach, pod¾a osobitného predpisu.3)
umivé víno.4)
Likérové víno.5)
Aromatizované víno.6)
Liehoviny.7)

2

) Nariadenie Rady (ES) è. 479/2008 zo dòa 29. apríla 2008 o spoloènej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia
(ES) è. 1493/1999, è. 1782/2003, è. 1290/2005, è. 3/2008 a zruujú nariadenia (EHS) è. 2392/86 a (ES) è. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148,
6. 6. 2008).
3
) Príloha I bod 3 nariadenia Komisie (ES) è. 753/2002 zo dòa 29. apríla 2001, ktorým sa stanovujú urèité pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 1493/1999, pokia¾ ide o popis, oznaèovanie, prezentáciu a ochranu urèitých vinárskych výrobkov (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35) v platnom znení.
4
) Príloha IV body 4 a 9 nariadenia Rady (ES) è. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).
5
) Príloha IV bod 3 nariadenia Rady (ES) è. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).
6
) Èl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) è. 1601/91 zo dòa 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú veobecné pravidlá definície, opisu
a ponuke aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11) v platnom znení.
7
) Èl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 110/2008 zo dòa 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii,
oznaèovaní a ochrane zemepisných oznaèení liehovín a o zruení nariadenia (EHS) è. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008)..
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10. Prílohy è. 4 a 5a sa vypúajú.
Doterajie prílohy è. 6 a 7 sa oznaèujú ako prílohy
è. 4 a 5.
11. V prílohe è. 4 bode 1.2 sa vypúajú odkaz 1 a poznámka pod èiarou k odkazu 1 a súèasne sa na konci
pripája táto veta:
Rozdiel medzi celkovým objemom nádoby a menovitým objemom nádoby sa nazýva expanzný objem..
12. V prílohe è. 4 bod 2 znie:
2. Odmerné nádoby sa plnia na
a) kontantnú håbku hladiny alebo
b) kontantný expanzný priestor.
Vetky nádoby rovnakého typu, t. j. vetky nádoby vyrobené pod¾a toho istého návrhu, musia ma
håbku hladiny, ako aj ve¾kos expanzného objemu
dostatoène kontantnú..
13. V prílohe è. 4 bode 3 sa slová s dostatoènou presnosou a najmä s presnosou nahrádzajú slovami
s dostatoène malou neistotou a najmä s neistotou.
14. V prílohe è. 4 bode 3 sa slová za podmienok kontroly ustanovených v prílohe è. 7 nahrádzajú slovami
za podmienok kontroly ustanovených v prílohe è. 5.
15. V prílohe è. 4 bode 6 sa slová v prílohe è. 7 nahrádzajú slovami v prílohe è. 5.
16. V prílohe è. 4 bode 8.2.2 sa vypúa veta Na ná-

Strana 3169

dobe môu by vyznaèené aj iné údaje za predpokladu,
e nespôsobia zámenu s povinnými údajmi..
17. V prílohe è. 4 sa dopåòa bod 8.3, ktorý znie:
8.3 Na nádobe môu by vyznaèené aj iné údaje
za predpokladu, e nespôsobia zámenu s povinnými údajmi..
18. V prílohe è. 5 bode 2 sa slová Chyba merania
nahrádzajú slovami Rozírená kombinovaná tandardná neistota merania (k = 2).
19. V prílohe è. 5 bode 3.1.2.1 sa slová pozri prílohu
è. 6, bod 8 nahrádzajú slovami pozri prílohu è. 4 bod
8.
20. V prílohe è. 5 bode 3.1.2.2 sa slová pozri prílohu
è. 6, bod 8 nahrádzajú slovami pozri prílohu è. 4 bod
8.
21. V prílohe è. 5 bode 3.2.2.1 sa slová pozri prílohu
è. 6, bod 8 nahrádzajú slovami pozri prílohu è. 4 bod
8.
22. V prílohe è. 5 bode 3.2.2.2 sa slová pozri prílohu
è. 6, bod 8 nahrádzajú slovami pozri prílohu è. 4 bod
8.
23. Za prílohu è. 5 sa vkladá príloha è. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:

Príloha è. 6
k vyhláke è. 207/2000 Z. z.

TVAR ZNAÈKY e

.

Strana 3170

Zbierka zákonov è. 381/2008

24. Za prílohu è. 6 sa vkladá príloha è. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 207/2000 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES zo dòa 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá
pre menovité mnostvá spotrebite¾sky balených výrobkov, zruujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS
a ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007)..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 11. apríla 2009.

Peter Lukáè v. r.

