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533
ZÁKON
z 3. decembra 2009,
ktorým sa dopåòa zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade
nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov a o doplnení zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

noprávnych vzahov86) k zamestnancom Spoloènej
zdravotnej poisovne, a. s. prechádzajú k 1. januáru
2010 na Veobecnú zdravotnú poisovòu, a. s.

Èl. I

(7) Vetky práva a povinnosti zo vzahov súvisiacich
s vykonávaním verejného zdravotného poistenia prechádzajú k 1. januáru 2010 zo Spoloènej zdravotnej poisovne, a. s. na Veobecnú zdravotnú poisovòu, a. s.

Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 530/2007 Z. z., zákona è. 594/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 581/2008 Z. z. a zákona
è. 192/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 86d sa vkladajú § 86e a 86f, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
Zlúèenie Spoloènej zdravotnej poisovne, a. s.
a Veobecnej zdravotnej poisovne, a. s.
§ 86e
(1) Spoloèná zdravotná poisovòa, a. s. sa zluèuje so
Veobecnou zdravotnou poisovòou, a. s. 1. januára
2010.
(2) Veobecná zdravotná poisovòa, a. s. sa stáva
právnym nástupcom Spoloènej zdravotnej poisovne,
a. s.
(3) Platnos povolenia Spoloènej zdravotnej poisovne, a. s. zaniká 1. januára 2010.
(4) Veobecná zdravotná poisovòa, a. s. podá bezodkladne návrh na zápis zlúèenia Spoloènej zdravotnej
poisovne, a. s. so Veobecnou zdravotnou poisovòou,
a. s. do obchodného registra36) k 1. januáru 2010 a návrh na výmaz Spoloènej zdravotnej poisovne, a. s. z obchodného registra36) k 1. januáru 2010.
(5) Poistný kmeò Spoloènej zdravotnej poisovne,
a. s. sa prevádza na Veobecnú zdravotnú poisovòu,
a. s. 1. januára 2010.
(6) Vetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracov-

(8) Na zlúèenie sa nepouijú ustanovenia § 13 ods. 1
písm. d) a e), § 61 tohto zákona, § 69 ods. 1, 4 a 10,
§ 218a a 218p Obchodného zákonníka a osobitný
predpis.32)
§ 86f
(1) Jediným akcionárom Veobecnej zdravotnej poisovne, a. s. po zlúèení je Slovenská republika. Správu
akcií od 1. januára 2010 vykonáva ministerstvo zdravotníctva.
(2) Pri zlúèení nebudú poskytnuté iadne osobitné
výhody audítorom, èlenom predstavenstva ani èlenom
dozorných rád Spoloènej zdravotnej poisovne, a. s.
a Veobecnej zdravotnej poisovne, a. s.
(3) Pri výmene akcií Spoloènej zdravotnej poisovne,
a. s. za akcie Veobecnej zdravotnej poisovne, a. s. nebude vyplatený doplatok v peniazoch. Na bezodplatný
prevod správy akcií100) sa nepouije osobitný predpis.32).
Poznámka pod èiarou k odkazu 100 znie:

100) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 156 ods. 7 Obchodného zákonníka..

Èl. II
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z. a zákona
è. 192/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
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Èl. III

Za § 31h sa vkladá § 31i, ktorý znie:

Úèinnos

§ 31i
Pre rok 2010 je sadzba poistného pre tát 4,78 %
z vymeriavacieho základu..

Tento zákon nadobúda úèinnos 21. decembra 2009
okrem èl. II, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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534
ROZHODNUTIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 2009
o strategickom význame spoloènosti

Vláda Slovenskej republiky na 182. schôdzi uznesením è. 866/2009 pod¾a § 2 písm. a) zákona è. 493/2009
Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoloèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o strategickom význame spoloènosti:
Obchodné meno: Novácke chemické závody, a. s.
v konkurze
Sídlo:
M. R. tefánika
972 71 Nováky
IÈO:
31 616 755
Na majetok spoloènosti Novácke chemické závody,
a. s. v konkurze (ïalej len Novácke chemické závody)
vyhlásil Okresný súd Trenèín uznesením è. k.
29K/43/2009-15367 z 2. 10. 2009 konkurz a ustanovil
správcu konkurznej podstaty, ktorým je od 18. 10. 2009
JUDr. Ján Súkeník. Spoloènos je dôleitá pre riadny
chod hospodárstva a má viac ako 500 zamestnancov,
èím spåòa podmienky na rozhodnutie o strategickom
význame.
Odôvodnenie:
Novácke chemické závody majú so svojím výrobným
programom významnú pozíciu na slovenskom i európskom trhu a sú popredným dodávate¾om chemických
surovín pre iroké spektrum priemyselných odvetví. Na
konci roku 2008 zamestnávali 1 945 zamestnancov.
Rozhodnutím Európskej komisie z 22. júla 2009 týkajúcim sa konania pod¾a èlánku 81 Zmluvy o Európskom spoloèenstve a èlánku 53 Dohody o Európskom
hospodárskom priestore vo veci COMP/39.39S  èinidlá zaloené na acetylide vápenatom a horèíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel bola spoloènostiam
Novácke chemické závody a 1. garantovaná, a. s., ude-

lená rovnakým dielom pokuta 19,6 milióna eur z dôvodu úèasti v oblasti výroby acetylidu vápenatého a horèíka v Európskom hospodárskom priestore. Udelená
pokuta nenapravite¾ne ohrozuje ekonomickú ivotaschopnos spoloènosti Novácke chemické závody.
Z toho dôvodu bola táto spoloènos donútená poda návrh na vyhlásenie konkurzu. Okresný súd v Trenèíne
konkurz vyhlásil. Táto skutoènos sa prejavila okamite a intenzívne. Hrozí, e dôjde k strate viac ako
1 700 pracovných miest len v tejto spoloènosti. Táto
skutoènos vyvolá reazovú reakciu ohrozenia pracovných miest u dodávate¾ov Nováckych chemických závodov v Slovenskej republike, a tak dôjde k strate ïalích
pribline 5 000 pracovných miest. Novácke chemické
závody sú z h¾adiska zamestnávania nosným podnikom v regióne Prievidza a Nováky.
Ukonèenie výroby v podniku v dôsledku konkurzu
vyhláseného v nadväznosti na udelenie likvidaènej pokuty za kartelovú dohodu výrazne negatívne ovplyvní
výkonnos a konkurenènú schopnos celého chemického priemyslu Slovenskej republiky, èo spolu s výraznými dôsledkami na zamestnanos v hornonitrianskom regióne výrazne zhorí pozíciu slovenskej
ekonomiky.
Vzh¾adom na uvedené skutoènosti vláda rozhodla, e
Novácke chemické závody spåòajú vetky podmienky
na rozhodnutie o ich strategickom význame.
Pouèenie:
Toto rozhodnutie nie je rozhodnutím vydaným
v správnom konaní. Nepodlieha preskúmaniu súdom
a nie je moné voèi nemu poda opravný prostriedok.

Robert Fico v. r.
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535
VYHLÁKA
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2009,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky è. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu iadosti,
o technických podmienkach a o dåke èasu uskutoènenia stavby,
na ktorú sa poskytuje tátna podpora

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 16 ods. 2 zákona è. 607/2003
Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu iadosti, o technických podmienkach a o dåke èasu uskutoènenia stavby, na ktorú sa
poskytuje tátna podpora sa mení a dopåòa takto:

11. V § 3 ods. 2 písm. d) sa slová písm. a) a f) nahrádzajú slovami písm. a) a g).
12. V § 3 ods. 2 písm. f) sa slová ods. 6 písm. c) nahrádzajú slovami ods. 7 písm. c).
13. V § 3 ods. 2 písmeno g) znie:
g) projektová dokumentácia, ktorá obsahuje
1. stavebné výkresy a technickú správu navrhovaného stavu, ak ide o úèely pod¾a § 5 ods. 1 zákona, a
2. stavebné výkresy súèasného stavu, ak ide o úèely
pod¾a § 5 ods. 1 písm. d) a g) zákona,.

1. V § 1 odsek 3 znie:
(3) Prílohou iadosti na preukázanie identifikaèných údajov pod¾a odseku 1 písm. b) je výpis z obchodného registra1) alebo obdobného registra nie starí ako
tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná
v takom registri..

14. V § 3 ods. 2 písm. h) sa slová § 5 ods. 1 písm. d)
a f) nahrádzajú slovami § 5 ods. 1 písm. g), ods. 7
písm. a) a ods. 8 písm. a).

2. § 1 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Prílohou iadosti na preukázanie identifikaèných údajov pod¾a odseku 1 písm. c) je úradne osvedèený odpis osvedèenia o zvolení za starostu obce alebo za
primátora mesta, alebo za predsedu samosprávneho
kraja..

16. V § 3 ods. 2 písm. l) sa slová ods. 12 písm. a) nahrádzajú slovami ods. 13 písm. a).

3. V § 2 ods. 4 sa slová § 5 ods. 3 nahrádzajú slovami § 5 ods. 4.

18. V § 5 ods. 4 písm. d) sa slová písm. d) nahrádzajú slovami písm. d) a g).

4. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová písm. a), b), d), e) a f)
nahrádzajú slovami písm. a), b), d), e), f) a g).

19. V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza
slovom alebo.

5. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová písm. a), b) a d) a f)
nahrádzajú slovami písm. a), b) a d) a g).

20. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) zriadením záloného práva na poh¾adávku iadate¾a..

6. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová písm. c) nahrádzajú
slovami písm. c), d) a f).
7. V § 3 ods. 1 písm. h) sa slová § 5 ods. 6 písm. a)
a § 5 ods. 7 písm. a) nahrádzajú slovami § 5 ods. 3,
ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a).
8. V § 3 ods. 1 písm. k) sa slová § 10 ods. 11 nahrádzajú slovami § 10 ods. 12.
9. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) vek bytovej budovy, ak ide o úèel pod¾a § 5 ods. 1
písm. g) zákona..
10. V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová písm. a), b), d), e) a f)
nahrádzajú slovami písm. a), b), d), e), f) a g).

15. V § 3 ods. 2 písm. j) sa slová ods. 6 nahrádzajú
slovami ods. 7.

17. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) doklad preukazujúci vek bytovej budovy, ak ide
o úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. g) zákona..

21. V § 6 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza
slovom alebo.
22. V § 6 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) zmluva s bankou o zriadení úètu, na ktorom je vedený fond prevádzky, údrby a opráv,20) výpis z úètu
nie starí ako tri mesiace a vyhlásenie iadate¾a
o tom, e finanèné prostriedky na tomto úète nie sú
zaaené záloným právom alebo iným vecným právom..
23. V § 7 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová c) a.
24. V § 7 ods. 2 sa slová ods. 10 písm. a) a e) nahrádzajú slovami ods. 11 písm. a) a e).
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25. V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová nedoplatky voèi
tátnemu rozpoètu nahrádzajú slovami daòové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
26. V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová na poistnom nahrádzajú slovami poistného na sociálne poistenie,
zdravotné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
27. V § 8 ods. 1 sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami
ods. 5.
28. V § 9 ods. 1 sa slová § 5 ods. 1 písm. d) a f), ods. 6
písm. a) a ods. 7 písm. a) nahrádzajú slovami
§ 5 ods. 1 písm. d) a f), ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a).

Èiastka 187

29. V § 9 ods. 2 sa slová § 5 ods. 1 písm. d) a f), ods. 6
písm. b) a ods. 7 písm. b) nahrádzajú slovami
§ 5 ods. 1 písm. d) a f), ods. 7 písm. b) a ods. 8 písm. b).
30. V § 9 ods. 3 sa slová ods. 6 písm. c) nahrádzajú
slovami ods. 7 písm. c).
31. V § 10 sa slová písm. a), b), d), e) a f) nahrádzajú
slovami písm. a), b), d), e), f) a g).
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Igor tefanov v. r.
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536
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2009,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej
republiky è. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 zákona è. 25/2007
Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 388/2009 Z. z., ktorou sa
vydáva Mýtny poriadok sa mení takto:
1. V § 2 písmeno g) znie:
g) zmluvou o poskytnutí palubnej jednotky zmluva
uzavretá medzi prevádzkovate¾om systému a prevádzkovate¾om vozidla, ktorou sa prevádzkovate¾
systému zaväzuje poskytnú prevádzkovate¾ovi vo-

zidla do uívania palubnú jednotku a prevádzkovate¾ vozidla sa zaväzuje zloi zábezpeku za poskytnutú palubnú jednotku,.
2. V § 9 ods. 3 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená d)
a e).
3. V § 12 ods. 2 sa vypúajú slová o výku prijatej
odplaty pod¾a § 9 ods. 3 písm. d) a.
4. V § 18 ods. 5 sa vypúajú slová a platí sa odplata
pod¾a § 9 ods. 3 písm. d).
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

¼ubomír Vány v. r.
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537
VYHLÁKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
z 11. decembra 2009,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky è. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 2 zákona
è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1
Definície základných jednotiek
Medzinárodnej sústavy jednotiek SI
(1) Definície základných jednotiek Medzinárodnej
sústavy jednotiek SI (ïalej len SI):
a) jednotka dåky meter, symbol m, je dåka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy,
b) jednotka hmotnosti kilogram, symbol kg, je hmotnos, ktorá sa rovná hmotnosti medzinárodného
prototypu kilogramu uloeného v Medzinárodnom
úrade pre váhy a miery,
c) jednotka èasu sekunda, symbol s, je èas rovnajúci
sa 9 192 631 770 periódam iarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami ve¾mi jemnej
truktúry základného stavu atómu cézia 133Cs,
d) jednotka elektrického prúdu ampér, symbol A, je
stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma priamymi rovnobenými a nekoneène dlhými vodièmi
zanedbate¾ného kruhového prierezu umiestnenými
vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m vyvolá medzi
nimi silu 2 × 10-7 newtonu na jeden meter dåky vodièov,
e) jednotka termodynamickej teploty kelvin, symbol K,
je 1/273,16 èas termodynamickej teploty trojného
bodu vody; táto definícia sa vzahuje na vodu, ktorá
má izotopické zloenie vymedzené týmito pomermi
látkového mnostva: 0,00015576 molu 2H na mol 1H;
0,0003799 molu 17O na mol 16O a 0,0020052 molu
18
O na mol 16O,
f) jednotka látkového mnostva mol, symbol mol, je
látkové mnostvo sústavy, ktorá obsahuje práve to¾ko elementárnych entít, ko¾ko je atómov v 0,012 kilogramu uhlíka 12C; pri pouívaní jednotky mol sa
musia pecifikova elementárne entity, ktorými

môu by atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné èastice alebo pecifikované skupiny týchto èastíc,
g) jednotka svietivosti kandela, symbol cd, je svietivos
zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické iarenie frekvencie 540 × 1012 hertzov a ktorého
iarivos v tomto smere je (1/683) watt na steradián.
(2) Okrem termodynamickej teploty T sa pouíva aj
Celziova teplota t. Jednotkou Celziovej teploty t je stupeò Celzia, symbol °C. Celziova teplota t je definovaná
ako rozdiel t = T  T0 medzi dvoma termodynamickými
teplotami T a T0, kde T0 = 273,15 K. Teplotný interval
alebo rozdiel teplôt môe by vyjadrený buï v kelvinoch, alebo v stupòoch Celzia. Jednotka stupeò Celzia
sa rovná jednotke kelvin..
2. Nadpis § 2 znie:
Odvodené jednotky SI, spôsob tvorby odvodených
jednotiek SI a násobkov jednotiek SI.
3. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Odvodené jednotky SI sú jednotky koherentne
odvodené od základných jednotiek SI algebrickým vyjadrením násobkov mocnín základných jednotiek SI
s èíselným koeficientom 1..
4. V § 2 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
Odvodené jednotky SI môu by vyjadrené osobitnými názvami a symbolmi..
5. V § 2 ods. 4 tretej vete sa za slová násobky jednotky vkladajú slová a názvy násobkov a za slová od
gramu sa vkladá èiarka a slová symbol g.
6. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) V spojení s jednotkami uvedenými v prílohe è. 4
a ich symbolmi nemono pouíva predpony a ich symboly na tvorbu násobkov; to neplatí pre jednotky gon
a grad..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
7. V § 3 odsek 5 znie:
(5) Ïalie jednotky, ktoré mono pouíva v peciálnych oblastiach, sú uvedené v prílohe è. 6..
8. § 3 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) V oblasti leteckej, námornej a elezniènej dopravy je moné pouívanie aj iných ako zákonných jednotiek, ak tieto jednotky boli urèené na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná..

Èiastka 187

Zbierka zákonov è. 537/2009

Strana 4137

§ 4a

9. § 4 vrátane nadpisu znie:

Závereèné ustanovenie

§ 4
Zloené jednotky
Kombináciou jednotiek uvedených v § 1 a 3 sa tvoria
zloené jednotky..
10. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

Touto vyhlákou sa preberajú právne akty Európskej
únie uvedené v prílohe è. 7..
11. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:

Príloha è. 1
k vyhláke è. 206/2000 Z. z.

Odvodené jednotky SI, pri ktorých mono pouíva osobitný názov a symbol
Odvodená jednotka
Velièina
Rovinný uhol
Priestorový uhol
Frekvencia
Sila
Tlak, mechanické napätie
Energia, práca, mnostvo tepla
Výkon,1) iarivý tok
Elektrický náboj, elektrické mnostvo
Elektrický potenciál,
rozdiel potenciálov, napätie,
elektromotorické napätie
Elektrická kapacita
Elektrický odpor
Elektrická vodivos
Magnetický tok
Magnetická indukcia
Indukènos
Svetelný tok
Osvietenos, intenzita osvetlenia
Aktivita (rádionuklidu)
Absorbovaná dávka, merná dodaná
energia, kerma, index absorbovanej
látky
Dávkový ekvivalent
Katalytická aktivita
Poznámka:
1

Názov

Symbol

radián
steradián
hertz
newton
pascal
joule
watt
coulomb
volt

rad
sr
Hz
N
Pa
J
W
C
V

farad
ohm
siemens
weber
tesla
henry
lúmen
lux
becquerel
gray

F
Ù
S
Wb
T
H
lm
lx
Bq
Gy

sievert
katal

Sv
kat

Vyjadrenie
v iných
v základných
jednotkách SI
jednotkách SI
m · m-1
m2 · m-2
s-1
m · kg · s-2
-2
N· m
m-1 · kg · s-2
N·m
m2 · kg · s-2
-1
J· s
m2 · kg · s-3
A·s
m2 · kg · s-3 · A-1
W · A-1
C · V-1
V · A-1
Ù-1
V·s
Wb · m-2
Wb · A-1
cd · sr
lm · m-2
J · kg-1
J · kg-1

m-2 · kg-1 · s4 · A2
m2· kg · s-3 · A-2
m-2 · kg-1 · s3 · A2
m2 · kg · s-2 · A-1
kg · s-2 · A-1
m2 · kg · s-2 · A-2
cd
m-2 · cd
s-1
m2 · s-2
m2 · s-2
mol · s-1

) Osobitné názvy pre jednotku výkonu voltampér, symbol VA, na vyjadrenie zdanlivého výkonu striedavého elektrického prúdu a var, symbol var na vyjadrenie jalového elektrického výkonu..
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12. V prílohe è. 4 sa vypúa posledný ståpec tabu¾ky.

14. V prílohe è. 6 sa vypúa posledný ståpec tabu¾ky.

13. V prílohe è. 6 nadpis nad tabu¾kou znie:
Jednotky, ktoré mono pouíva len v peciálnych
oblastiach.

15. Za prílohu è. 6 sa vkladá príloha è. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 7
k vyhláke è. 206/2000 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a ruiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6) v znení
smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 56), smernice Rady
89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica
Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa meracích jednotiek (Ú. v. EÚ
L 114, 7. 5. 2009)..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Peter Lukáè v. r.
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538
VYHLÁKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
z 11. decembra 2009,
ktorou sa mení 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
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., vyhláky è. 355/2004 Z. z. a vyhláky è. 381/2008 Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe è. 1 bode 3.2 sa slovo baliareò nahrádza slovami prevádzkovate¾a baliarne, osobu, ktorá
nariadila balenie.
2. V prílohe è. 1 bode 3.3 sa slovo baliareò nahrádza slovami prevádzkovate¾ baliarne.
3. V prílohe è. 1 sa vypúajú body 3.4 a 3.6.
4. Príloha è. 7 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 7
k vyhláke è. 207/2000 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich
sa plnenia urèitých spotrebite¾sky balených výrobkov pod¾a hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 3) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 5).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 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).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica
Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa meracích jednotiek (Ú. v. EÚ
L 114, 7. 5. 2009)..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Peter Lukáè v. r.
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539
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 25. novembra 2009 è. MF/23282/2009-731, ktorým sa ustanovuje vzor daòového priznania
k dani z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 14/2009 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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