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188
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. apríla 2008,
ktorým sa vydáva zoznam úèinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich
na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g),
h) a l) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:

výrobok, ak iadate¾ o autorizáciu1) splní podmienky
autorizácie uvedené v prílohe è. 1, pre kadú úèinnú
látku s nízkym rizikom osobitne.

§1

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 2.

Zoznam úèinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom je uvedený v prílohe è. 1.
§2
Centrum pre chemické látky a prípravky autorizuje

§3

§4
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2009.

Robert Fico v. r.

1

) § 4 zákona è. 217/1993 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Termín, po ktorom musia
by biocídne výrobky
s nízkym rizikom uvádzané
na trh v súlade
s § 7 a 10 zákona2)
(okrem výrobkov
obsahujúcich viac ne jednu
úèinnú látku, pre ktoré sa
termín dosiahnutia súladu
stanoví pod¾a termínu
zaradenia poslednej úèinnej
látky do zoznamov úèinných
látok s nízkym rizikom
vyhovujúcich na zaradenie
do biocídnych výrobkov
s nízkym rizikom)
31. októbra 2011

Minimálna èistota
úèinnej látky
v biocídnom výrobku
uvedenom na trh

990 ml/l

31. októbra 2019

Dátum zániku
úèinnosti zaradenia
úèinnej látky
s nízkym rizikom
do zoznamu
úèinných látok
s nízkym rizikom
vyhovujúcich
na zaradenie
do biocídnych
výrobkov s nízkym
rizikom

14

Typ
výrobku
pod¾a prílohy
è. 1 zákona2)

Podmienky autorizácie:
Len na pouitie v plynových nádriach na
priame vyuitie a fungujúcich spolu so
záchytným zariadením.

Podmienky autorizácie

) Zákon è. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 15/2006 Z. z.

oxid uhlièitý
(oxid uhlièitý)
è. EC: 204-696-9
è. CAS: 124-38-9

medzinárodné identifikaèné
èísla

(názov úèinnej látky pod¾a
IUPAC)

Bený názov úèinnej látky

Zbierka zákonov è. 188/2008

2

1

Poradové
èíslo

ZOZNAM ÚÈINNÝCH LÁTOK S NÍZKYM RIZIKOM VYHOVUJÚCICH NA ZARADENIE
DO BIOCÍDNYCH VÝROBKOV S NÍZKYM RIZIKOM

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 188/2008 Z. z.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 188/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Komisie 2007/70/ES z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi oxid uhlièitý ako aktívnu látku do prílohy IA k smernici (Ú. v. EÚ L 312, 30. 11.
2007).
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189
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. apríla 2008,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 329/2007 Z. z., ktorým sa
vydáva zoznam úèinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g),
h) a l) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a § 3
ods. 5 zákona è. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 15/2006 Z. z. nariaïuje:
3

klotianidín

950 g/kg

(E)-1-[(2-chlórtiazol5-yl)metyl]-3-metyl2-nitroguanidín

CAS è.: 210880-92-5

difetialón
(3-[3-(4-bróm[1,1bifenyl]-4-yl)-1fenyl-3hydroxypropyl]-4hydroxybenzopyrán2-ón/brómadiolón)
EC
sa.

è.:

Neuplatòuje

CAS è.: 104653-34-1

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 329/2007 Z.
z., ktorým sa vydáva zoznam úèinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov sa dopåòa
takto:
1. Príloha è. 1 sa dopåòa bodmi 3 a 5, ktoré znejú:
8 Podmienky autorizácie:
(1) autorizácia výrobku bude udelená, len ak sa v iadosti preukáe monos zníenia rizík na prijate¾nú úroveò,
(2) vzh¾adom na zistené riziká, pokia¾ ide o pôdu, povrchové a podzemné vody, sa pouívanie výrobkov
na oetrovanie dreva urèeného na pouívanie vonku nepovolí, ak sa nepredloia údaje, ktorými sa
preukáe, e výrobok spåòa poiadavky ustanovené v § 7 a 9 zákona è. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov v prípade potreby uplatòovaním primeraných opatrení na zníenie rizika. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpeènostných
údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné
pouitie musí by uvedené, e èerstvo oetrené drevo sa musí po oetrení skladova na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predilo priamym
únikom do pôdy, a e sa unikajúci výrobok musí
zachytáva na opätovné pouitie alebo likvidáciu.

EC è.: 433-460-1

4

31.
31.
januára januára
2012
2020

Èl. I

976 g/kg

31.
31.
14 Podmienky autorizácie:
októbra októbra
(1) nominálna koncentrácia úèinnej látky vo výrob2011
2014
koch nesmie prekroèi hodnotu 0,0025 hmotnostných percent. Autorizujú sa len návnady pripravené na pouitie,
(2) výrobky musia obsahova
a v prípade potreby farbivo,

averzívnu

prísadu

(3) výrobky sa nesmú pouíva ako sledovací práok,
(4) primárna a sekundárna expozícia èloveka, necie¾ových zvierat a ivotného prostredia sa minimalizuje
tým, e sa zváia a prijmú vetky primerané opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré sú dostupné. Tieto
opatrenia okrem iného zahàòajú obmedzenie len na
profesionálne pouitie, obmedzenie maximálnej ve¾kosti balenia a stanovenie povinností pouíva bezpeèné obaly na návnady chránené proti pokodeniu.
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etofenprox

970 g/kg

3-fenoxylbenzyl-2-(4etoxyfenyl)-2metylpropyléter

31.
31.
januára januára
2012
2020

Èiastka 77

8 Podmienky autorizácie:
(1) autorizácia výrobku bude udelená, len ak sa v iadosti preukáe monos zníenia rizík na prijate¾nú úroveò,
(2) vzh¾adom na zistené riziká, pokia¾ ide o pracovníkov, sa výrobky nemôu pouíva celoroène, ak sa
neposkytnú údaje o dermálnej absorpcii, ktorými
sa preukáe, e chronická expozícia výrobku neznamená neprijate¾né riziko. Okrem toho sa výrobky urèené na priemyselné pouitie musia pouíva
s primeranými prostriedkami osobnej ochrany..

EC è.: 407-980-2
CAS è.: 80844-07-1

2. Príloha è. 2 sa dopåòa bodmi 3 a 5, ktoré znejú:
3. Smernica Komisie 2008/15/ES z 15. februára 2008, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi klotianidín ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008).
4. Smernica Komisie 2007/69/ES z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi difetialón ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 312, 30. 11. 2007).
5. Smernica Komisie 2008/16/ES z 15. februára 2008, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi etofenprox ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008)..
Èl. II
Nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra

2009 okrem bodov 3 a 5 prílohy è. 1, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. februára 2010.

Robert Fico v. r.
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190
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. mája 2008,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 440/2006 Z. z.
o kàmnych zmesiach

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 440/2006
Z. z. o kàmnych zmesiach sa mení a dopåòa takto:

Zníenie rizika
vzniku
popôrodného
u¾ahnutia

Nízky obsah
vápnika

alebo
úzky pomer
katiónov
a aniónov

alebo
vysoký obsah
zeolitu
(syntetického
kremièitanu
hlinitosodného)

Dojnice

1. V § 6 ods. 1 sa vypúa písmeno q).
2. V § 6 ods. 2 písm. b), § 13 ods. 3 písm. a) a v § 13
ods. 4 písm. a) sa za slovo sídlo vkladajú slová krmivárskeho podniku výrobcu.
3. V prílohe è. 3 poloka Zníenie rizika vzniku popôrodného u¾ahnutia znie:

Vápnik
Fosfor
Horèík

Jeden
a tyri týdne
pred otelením

V návode
na pouitie
uveïte text:
Po otelení
skrmovanie
treba ukonèi..

Vápnik
Fosfor
Sodík
Draslík
Chloridy
Síra

Jeden
a tyri týdne
pred otelením

V návode
na pouitie
uveïte text:
Po otelení
skrmovanie
treba ukonèi..

Obsah
syntetického
kremièitanu
hlinitosodného

Dva týdne
pred otelením

V návode
na pouitie
uveïte text:
Mnostvo krmiva
treba obmedzi
tak, aby denný
príjem
kremièitanu
hlinitosodného
nepresiahol
500 g..
Po otelení
skrmovanie
treba ukonèi..
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alebo
vysoký obsah
vápnika vo forme
dobre
vyuite¾ných
vápenatých solí

Celkový obsah
vápnika, zdroje
vápnika
a mnostvo
vápnika
z jednotlivých
zdrojov

4. Príloha è. 9 sa dopåòa bodmi 9 a 10, ktoré znejú:
9. Smernica Komisie 2008/4/ES z 9. januára 2008,
ktorou sa mení a dopåòa smernica 94/39/ES, pokia¾ ide o krmivá urèené na zníenie rizika popôrodného u¾ahnutia (Ú. v. EÚ L 6, 10. 1. 2008).
10. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
è. 623/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa mení
a dopåòa smernica 2002/2/ES, ktorou sa mení
a dopåòa smernica Rady 79/373/EHS o uvádzaní
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Od prvých
príznakov pôrodu
a do dvoch dní
po pôrode

Na obale, nádobe
alebo títku
uveïte:
1. Návod
na pouitie, t. j.
poèet podaní,
obdobie pred
otelením
a obdobie po
otelení.
2. Text: Pred
pouitím
odporúèame
konzultova
s odborníkom
na výivu...

kàmnych zmesí do obehu (Ú. v. EÚ L 154,
14. 6. 2007)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 24. júna
2008.

Robert Fico v. r.
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191
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. mája 2008,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikaènom predpoklade na výkon
tátnej správy lesného hospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 66 písm. l) zákona
è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona
è. 360/2007 Z. z. ustanovuje:
§1
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o osobitnom
kvalifikaènom predpoklade, postupe na jeho získanie
a skúke tátnych zamestnancov ministerstva, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, krajského lesného úradu a obvodného lesného úradu, ktorí vykonávajú tátnu správu lesného hospodárstva1) a tátnu
správu na úseku po¾ovníctva, lesného reprodukèného
materiálu, rastlinolekárskej starostlivosti, pozemkových spoloèenstiev, registrácie odrôd pestovaných
rastlín a uvádzania mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na trh.

(2) Organizaèné práce spojené s odbornou prípravou
a vykonaním skúky zabezpeèuje odborná vzdelávacia
intitúcia pod¾a § 3 ods. 2.
(3) Skúku tvorí písomná èas a ústna èas, ktoré sa
konajú v jeden deò. Písomná èas skúky sa vykonáva
formou testu. Test je hodnotený ako úspený, ak úèastník skúky správne zodpovedal aspoò 75 % otázok.
(4) Ústnu èas skúky mono vykona a po úspenom vykonaní písomnej èasti skúky.
(5) Skúka sa vykonáva pred päèlennou skúobnou
komisiou (ïalej len komisia) vymenovanou ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Komisiu
tvoria predseda komisie a tyria èlenovia komisie.
Predseda komisie je zamestnancom ministerstva.
Èlenstvo v komisii je èestné.

§2

(6) Termín a miesto skúky oznámi predseda komisie
tátnemu zamestnancovi písomne tak, aby sa o skúke
dozvedel najneskôr 14 dní pred jej konaním.

(1) Osobitný kvalifikaèný predpoklad je preukázanie
odborných vedomostí a praktických zruèností potrebných na výkon tátnej správy pod¾a § 1.

(7) Èinnos komisie riadi predseda komisie. Komisia
je spôsobilá skúa a rozhodova o výsledku skúky, ak
je prítomná nadpolovièná väèina jej èlenov; uznáa sa
väèinou hlasov prítomných èlenov.

(2) Osobitný kvalifikaèný predpoklad sa overuje
skúkou po absolvovaní odbornej prípravy.
§3
(1) Odborná príprava na splnenie osobitného kvalifikaèného predpokladu trvá najmenej 40 hodín. Odbornú prípravu tvorí veobecná èas a odborná èas v rozsahu pod¾a prílohy.
(2) Odbornú prípravu vykonáva akreditovaná odborná vzdelávacia intitúcia.
(3) Odborná príprava tátneho zamestnanca sa
uskutoèòuje najneskôr do iestich mesiacov od vzniku
tátnozamestnaneckého pomeru.
§4
(1) Obsahom skúky je overenie odborných vedomostí a praktických zruèností potrebných na výkon tátnej
správy pod¾a § 1 v rozsahu uvedenom v prílohe.
1

(8) Výsledok skúky sa hodnotí súhrnným klasifikaèným stupòom vyhovel alebo nevyhovel.
(9) Po ukonèení skúky predseda komisie oznámi
úèastníkovi skúky jej výsledok, ktorý sa zapíe do
samostatného protokolu o výsledku skúky. Protokol
podpísaný predsedom komisie sa predloí sluobnému
úradu tátneho zamestnanca, ktorý ho vloí do osobného spisu tátneho zamestnanca.
(10) Ak tátny zamestnanec na skúke nevyhovel,
môe skúku len raz opakova, najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do iestich mesiacov odo dòa konania
skúky.
(11) Ak sa tátny zamestnanec z váneho dôvodu nemohol zúèastni na skúke alebo opakovanej skúke,
môe vykona skúku v náhradnom termíne urèenom
komisiou.
(12) Vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúke je
súèasou registratúry ministerstva.

) § 29 zákona è. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 56 a 62 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov.

Strana 1670

Zbierka zákonov è. 191/2008

§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2008.

Zdenka Kramplová v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 191/2008 Z. z.

ROZSAH OSOBITNÉHO KVALIFIKAÈNÉHO PREDPOKLADU NA VÝKON TÁTNEJ SPRÁVY
LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A TÁTNEJ SPRÁVY POD¼A § 1
I.
Veobecná èas
(1) Základné právne poznatky a vedomosti
o ústavnom práve, správnom práve, obèianskom práve a pracovnom práve,
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,
o organizácii a kompetenciách miestnej tátnej správy a územnej samosprávy,
o slobodnom prístupe k informáciám a právnej ochrane údajov v informaèných systémoch,
o kontrole v tátnej správe,
o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie,
o vybavovaní petícií, saností, oznámení a podnetov obèanov,
o zásadách vyhotovovania úradných písomností,
o úradných postupoch vybavovania agendy pod¾a opisu èinností tátnozamestnaneckého miesta,
o uívate¾skom ovládaní práce s poèítaèom, s prostriedkami spojovacej a záznamovej techniky a reprografickej
techniky,
k) o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci,
l) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
m) o ochrane prírody a krajiny,
n) o katastri nehnute¾ností,
o) o pozemkových úpravách,
p) o usporiadaní vlastníctva k pozemkom,
q) o pozemkových spoloèenstvách,
r) o po¾ovníctve,
s) o lesnom reprodukènom materiáli,
t) o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

(2) Praktické aplikaèné úradné postupy v rámci
a) správneho konania,
b) prejednávania priestupkov,
c) vyberania správnych poplatkov.
II.
Odborná èas
Rozhodovacia a dozorná èinnos pod¾a
a) zákona o lesoch a predpisov vydaných na jeho základe,
b) zákona o lesnom reprodukènom materiáli a predpisov vydaných na jeho základe,
c) zákona o po¾ovníctve a predpisov vydaných na jeho základe.
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192
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. mája 2008,
ktorým sa ustanovuje prevodový k¾úè kódov kombinovanej nomenklatúry
na úèely spotrebnej dane z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 4
ods. 9 zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanovuje:
§1
Prevodový k¾úè medzi pôvodným a novým kódom
kombinovanej nomenklatúry pri zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu pred-

metu spotrebnej dane z minerálneho oleja ani na sadzbu tejto dane, sa ustanovuje takto:
Pôvodný kód 3824 90 99 sa nahradí kódmi 3824 90 91
a 3824 90 97.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júna 2008.

Ján Poèiatek v. r.

