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203
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel
a o niektorých poiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhláky
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 227/2007 Z. z.

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zákona
è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých poiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky è. 227/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová:
a o rozsahu ohlasovacej povinnosti o spracovaní starých vozidiel.
2. V § 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená e)
a f).
3. V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Spracovate¾ské zariadenie vrátane skladu starých vozidiel musí ma na úèely èistenia odpadových
vôd zariadenia na zachytávanie zneèisujúcich látok1)
a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.
(4) V spracovate¾skom zariadení musí by umiestnená váha na zisovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých na spracovanie a váha na zisovanie hmotnosti
jednotlivých èastí starých vozidiel..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 36 ods. 14 zákona 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 zákona
è. 230/2005 Z. z..

4. § 4 znie:
§ 4
(1) Plocha skladu starých vozidiel musí by zabezpeèená proti pôsobeniu kodlivín, musí by spevnená,
nepriepustná1a) a vyspádovaná tak, aby úniky zneèis-

ujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie zneèisujúcich látok1) a unikajúcich kvapalín.
(2) Sklad starých vozidiel musí ma dostatoène priestranné plochy a komunikácie na manipuláciu, skladovanie a prepravu starých vozidiel.
(3) Sklad starých vozidiel môe slúi aj ako zariadenie na zber starých vozidiel.2) Èas skladu starých vozidiel, ktorá má slúi ako zariadenie na zber starých
vozidiel, musí by vhodným spôsobom oddelená
a oznaèená a treba urobi aj ïalie potrebné opatrenia, aby sa zabránilo neiaducemu nakladaniu so starými vozidlami uloenými v èasti slúiacej ako zariadenie na zber starých vozidiel, najmä ich stohovaniu,
odoberaniu ich jednotlivých èastí a predèasnému spracovaniu v spracovate¾skom zariadení. Zariadenie na
zber starých vozidiel musí ma na úèely èistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie zneèisujúcich
látok1) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 2 znejú:

1a) § 39 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
2
) § 49 ods. 12 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

5. V § 5 ods. 2 sa slová odobratie autobatérie, prevádzkových kvapalín a súèiastok obsahujúcich ortu
nahrádzajú slovami prednostné odobratie autobatérie, prevádzkových kvapalín, súèiastok obsahujúcich
ortu a kondenzátorov, o ktorých sa mono domnieva,
e sa v nich nachádzajú polychlórované bifenyly alebo
polychlórované terfenyly.
6. § 11 znie:
§ 11
(1) Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí
by zabezpeèená proti pôsobeniu kodlivín, musí by
spevnená, nepriepustná1a) a vyspádovaná tak, aby úniky zneèisujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení
na zachytávanie zneèisujúcich látok1) a unikajúcich
kvapalín.
(2) V zariadení na zber starých vozidiel musí by
umiestnená váha na zisovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých do zariadenia.
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(3) Na zariadenie na zber starých vozidiel sa rovnako
vzahuje § 3 ods. 6 a 7.
(4) Na odvádzanie zrákových vôd zo skladov starých
vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzahujú
osobitné predpisy.1).
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa vypúa.
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ivotného prostredia Slovenskej republiky údaje z evidencie o spracovaní starých vozidiel pod¾a § 52 ods. 1
písm. e) za prísluný kalendárny rok pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 3..
11. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 sa vypúa.

8. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia § 49
ods. 12 nahrádza citáciou § 49 ods. 13.

12. V § 18 ods. 1 a v § 20 ods. 1 a 2 sa slová v prílohe
è. 3 nahrádzajú slovami v prílohe è. 4.

9. Nadpis nad § 15 znie: D o k u m e n t á c i a a e v id e n c i a.

13. V § 21 sa slová transponuje právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 4 nahrádzajú
slovami preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 5.

10. § 17 znie:
§ 17
Spracovate¾ starých vozidiel ohlasuje Ministerstvu

14. Prílohy è. 1 a 5 znejú:
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 125/2004 Z. z.

DOKUMENTÁCIA O UMIESTNENÍ STARÉHO VOZIDLA NA URÈENÉ PARKOVISKO
0.1. Èíslo potvrdenia:
1. Údaje o starom vozidle1)
1.1. Kategória vozidla/znaèka/obchodný názov:
1.2. Evidenèné èíslo:
1.3. VIN  výrobné èíslo podvozku (karosérie):
1.4. Krajina evidencie:
1.5. Opis stavu a vybavenia:
1.6. Poznámka:
2. Údaje o umiestnení starého vozidla na urèené parkovisko
Miesto, z ktorého
2.1. Ulica:
bolo staré vozidlo
2.2. Obec:
odstránené
2.3. PSÈ:
2.4. Poznámka:
Osoba, ktorá
2.10. Obchodné meno:2)
rozhodla/zabezpeèila
2.11. IÈO:2)
umiestnenie
2.12. Ulica:
2.13. Obec:
2.14. Dôvod umiestnenia
na urèené
parkovisko:
Osoba, ktorá
2.20. Obchodné meno:2)
dopravila vozidlo
2.21. IÈO:2)
2.22. Ulica:
2.23. Obec:
2.24. PSÈ:
2.25. Dátum a èas:
Urèené parkovisko
2.30. Obchodné meno:
2.31. IÈO:
2.32. Ulica:
2.33. Obec:
2.34. PSÈ:
2.35. Èíslo rozhodnutia:
2.36. Rozhodnutie vydal:
3. Potvrdenie o odovzdaní starého vozidla a správnosti údajov èasti 1 a èasti 2
3.1. Miesto a dátum:
3.2. Meno a priezvisko, podpis (odtlaèok peèiatky) osoby 3.3. Podpis a odtlaèok peèiatky urèeného parkoviska
odovzdávajúcej staré vozidlo:
(preberajúci):
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4. Údaje o naloení so starým vozidlom/odstránenie z urèeného parkoviska
4.1. Dátum a èas odstránenia:
4.2. Dôvod odstránenia:
4.3. Opis stavu a vybavenia (pozri bod 1.5.):

4.4. Výka a úhrada nákladov:
4.5. Iné údaje:

5. Údaje o osobe preberajúcej staré vozidlo
5.1. Meno, priezvisko/obchodné meno:
5.2. Dátum narodenia/IÈO:
Adresa
5.3. Ulica:
5.4. Obec:
5.5. PSÈ:
5.6. Plná moc:3)

6. Potvrdenie o odovzdaní starého vozidla a správnosti údajov èasti 4 a èasti 5
6.1. Miesto a dátum:
6.2. Meno a priezvisko, podpis a odtlaèok peèiatky urèe- 6.3. Podpis (odtlaèok peèiatky) osoby preberajúcej staré
ného parkoviska (odovzdávajúci):
vozidlo:

Poznámky:
1

) Body 1.1. a 1.4. sa vyplnia pod¾a dostupných informácií, body 1.5. a 1.6. pod¾a skutoèného stavu na základe fyzickej obhliadky starého
vozidla.
2
) Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno a priezvisko a dátum narodenia.
3
) Ak staré vozidlo preberá osoba na základe splnomocnenia, vyplnia sa údaje o splnomocnenej osobe, t. j. meno, priezvisko, dátum narodenia a èíslo identifikaèného dokladu.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 125/2004 Z. z.

POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE

0.1. Èíslo potvrdenia:
1. Údaje o vlastníkovi/drite¾ovi starého vozidla pod¾a evidencie1)
1.1. Meno, priezvisko/obchodné meno/názov:
1.2. Dátum narodenia/IÈO:
Adresa
1.3. Ulica:
1.4. Obec:
1.5. PSÈ:
1.6. Plná moc:2)

2. Údaje o starom vozidle3)
2.1. Kategória vozidla/znaèka/obchodný názov:
2.2. Evidenèné èíslo:
2.3. VIN  výrobné èíslo podvozku (karosérie):
2.4. Dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby:
2.5. Krajina evidencie:
2.6. Skutoèná hmotnos starého vozidla [kg]:
2.7. Opis stavu:4)
2.8. Poznámka:
3. Údaje o zariadení na zber, resp. spracovate¾skom zariadení (prevzatie starého vozidla)
Spracovate¾ské
3.1. Obchodné meno:
zariadenie
3.2. IÈO:
3.3. Ulica:
3.4. Obec:
3.5. PSÈ:
3.6. Udelená autorizácia è.:
Zariadenie na zber
3.10. Obchodné meno:
3.11. IÈO:
3.12. Ulica:
3.13. Obec:
3.14. PSÈ:
3.15. Èíslo rozhodnutia:
3.16. Rozhodnutie vydal:
4. Potvrdenie o odovzdaní starého vozidla a správnosti údajov
4.1. Miesto a dátum:
4.2. Meno a priezvisko, podpis (odtlaèok peèiatky) osoby 4.3. Podpis a odtlaèok peèiatky zberate¾a, resp. spracoodovzdávajúcej staré vozidlo:
vate¾a starých vozidiel:
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5. Iné údaje

Poznámky:
1

) Ak je staré vozidlo v evidencii, vyplnia sa údaje o vlastníkovi pod¾a evidenèných dokladov (napríklad technického preukazu, osvedèenia
o evidencii, technického osvedèenia), ak v evidenèných dokladoch nie je uvedený vlastník, vyplnia sa údaje o drite¾ovi starého vozidla
(zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Pri prevzatí starého vozidla na spracovanie registrovaného v inej krajine vyplnia sa údaje pod¾a registraèných dokladov vydaných krajinou registrácie.
2
) Ak staré vozidlo odovzdala iná osoba ako vlastník vozidla, vyplnia sa údaje o osobe, ktorá odovzdala vozidlo, t. j. meno, priezvisko, dátum
narodenia a èíslo identifikaèného dokladu.
3
) Body 2.1. a 2.5. sa vypåòajú pod¾a evidenèných dokladov (technického preukazu, osvedèenia o evidencii, technického osvedèenia vozidla) alebo iného registraèného odkladu, body 2.6. a 2.8. pod¾a skutoèného stavu starého vozidla.
4
) V bode 2.7. sa vyplnia údaje o tom, èi na spracovanie bolo odovzdané kompletné staré vozidlo v zmysle § 51 ods. 1 zákona
è. 223/2001 Z. z.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 125/2004 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE SPRACOVATE¼A STARÝCH VOZIDIEL

Hlásenie za rok ...............
ORGANIZÁCIA PREVÁDZKAREÒ/ZÁVOD
IÈO

Obchodné meno
Adresa
 Ulica:
 Obec:
Tel.
E-mail

Názov
Adresa
 Ulica:
 Obec:
Tel.
E-mail

PSÈ
FAX
URL

PSÈ
FAX
URL

Poèet spracovaných starých vozidel (W):
Celková hmotnos (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách:

Tabu¾ka 1: Materiály (v tonách za rok) získané z vysuovania starých vozidiel (odstránenia zneèisujúcich látok)
a z demontáe starých vozidiel zhodnocované v tom istom èlenskom táte
Materiály z vysuovania
starých vozidiel
a z demontáe

Batérie
Kvapaliny (okrem
pohonných látok)
Olejové filtre
Iné materiály získané
z èistenia (okrem
pohonných látok)
Katalyzátory
Kovové súèiastky
Pneumatiky
Ve¾ké plastové èasti
Sklo
Iné materiály získané
z demontáe
Spolu

Opätovné
pouitie

Recyklácia

Energetické
zhodnotenie

Celkové
zhodnotenie

(A)

(B1)

(C1)

(D1 = B1 + C1)

Znekodòovani
e

(E1)

Èiastka 80

Zbierka zákonov è. 203/2010

Strana 1637

Tabu¾ka 2: Materiály (v tonách za rok) získané z drvenia starých vozidiel a z demontáe starých vozidiel
zhodnocované v tom istom èlenskom táte
Materiály z drvenia
a z demontáe starých
vozidiel

Recyklácia

Energetické
zhodnotenie

Celkové
zhodnotenie

Znekodòovanie

(B2)

(C2)

(D2 = B2 + C2)

(E2)

elezný rot (oce¾)
Neelezné materiály
(hliník, zinok, olovo atï.)
¼ahká frakcia z drvenia1)
Iné
Spolu
1

) Vypåòa sa iba v prípade, ak ide o drviace zariadenia.

Tabu¾ka 3: Èasti starých vozidiel vyvezené do iného èlenského tátu na ïalie zhodnocovanie
(v tonách za rok)
Celková recyklácia
vyvezených èastí starých
vozidiel
(F 1)

Celkové zhodnotenie
vyvezených èastí starých
vozidiel
(F 2)

Tabu¾ka 4: Celkové opätovné pouitie èastí starých vozidiel, zhodnotenie odpadov zo spracovania starých
vozidiel a recyklácia (v tonách za rok)
Opätovné
pouitie
(A)

Celková recyklácia
(B1 + B2 + F1)

Celkové
zhodnotenie

Celkové opätovné
pouitie a recyklácia

Celkové opätovné
pouitie a zhodnotenie

(D1 + D2 + F2)

(X1 = A + B1 + B2 + F1)
X1 =
%
( X1 / W1 . 100 )

(X2 = A+ D1 + D2 + F2)
X2 =
%
(X2 / W1 . 100)
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Tlaèivo HLÁSENIE SPRACOVATE¼A STARÝCH VOZIDIEL
(Spôsob vypåòania tlaèiva)
V tomto tlaèive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci rok.
ORGANIZÁCIA
IÈO  uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie (spracovate¾a starých vozidiel); ak má organizácia IÈO menie ako
osemmiestne, z¾ava sa doplnia nuly na celkový poèet osem miest.
Obchodné meno  uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovate¾a starých vozidiel) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v ivnostenskom liste.
Ulica, obec, PSÈ  uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREÒ/ZÁVOD
Nasledujúca èas týkajúca sa samostatnej prevádzky sa vypåòa v prípade, e nie je totoná s organizáciou.
Názov  uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSÈ  uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzky, telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Poèet spracovaných starých vozidiel  uvedie sa poèet spracovaných starých vozidiel.
Celková hmotnos (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách  uvedie sa hmotnos vozidiel vstupujúcich do
zariadenia.
Poznámky:
Pohonné látky odstránené poèas demontáe sa nezapoèítavajú do výpoètu cie¾ov.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 125/2004 Z. z.

ZOZNAM
materiálov a súèiastok, na ktoré sa nevzahuje zákaz
pod¾a § 18 ods. 3 písm. l) zákona è. 223/2001 Z. z.

Materiály a èasti a súèasti
Olovo ako prvok v zliatine
1. Oce¾ na úèely obrábania a galvanizovaná oce¾ s obsahom do 0,35 hmotnostného percenta
2a. Hliník na úèely obrábania s obsahom olova do 2 hmotnostných percent
2b. Hliník s obsahom olova najviac do
1,5 hmotnostného percenta

Rozsah pôsobnosti a dátum
uplynutia platnosti výnimky

Spôsob oznaèenia1)

Ako náhradné súèiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005
Ako náhradné súèiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008

2c. Hliník s obsahom olova do 0,4 hmotnostného percenta
3. Legovaná meï s obsahom olova najviac 4 hmotnostné percentá
4a. Loiskové panvy a puzdrá
Ako náhradné súèiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008
4b. Loiskové panvy a puzdrá v moto- 1. júl 2011 a po tomto dátume ako nároch, prevodových systémoch
hradné súèiastky pre vozidlá uvedené na
a kompresoroch klimatizaèných
trh pred 1. júlom 2011
systémov
Olovo a zlúèeniny olova v èastiach a súèastiach
5. Akumulátory

X

6.

X

Tlmièe kmitov

7a. Vulkanizaèné èinidlá a stabilizátory
pre elastoméry pri pouití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilaèných hadiciach, elastomérových/kovových èastiach karosérií a montánych súèastiach pre
motory
7b. Vulkanizaèné èinidlá a stabilizátory
pre elastoméry pri pouití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilaèných hadiciach, elastomérových/kovových èastiach karosérií a montánych súèastiach pre
motory s obsahom olova najviac do
0,5 hmotnostného percenta
7c. Tmeliace èinidlá pre elastoméry pri
pouití v hnacích systémoch s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percenta

Ako náhradné súèiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005

Ako náhradné súèiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2006

Ako náhradné súèiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2009
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8a. Olovo vo zvaroch na pripevnenie
elektrických a elektronických súèiastok k elektronickým panelom
ploných spojov a olovo pouité v povrchových úpravách na koncovkách
súèiastok iných ako elektrolytické
hliníkové kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na elektronických
paneloch ploných spojov
8b. Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách iných ako zvary na elektronických paneloch ploných spojov
alebo na skle
8. Olovo pouité v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorov
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Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súèiastky pre
tieto vozidlá
X2)

Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2011 a náhradné súèiastky pre
tieto vozidlá

X2)

Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súèiastky pre
tieto vozidlá

X2)

8d. Olovo pouité vo zvaroch na skle Vozidlá s typovým schválením pred 1. jav senzoroch prúdenia vzdunej nuárom 2015 a náhradné súèiastky pre
masy
tieto vozidlá

X2)

8e. Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou
topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoò 85 hmotnostných
percent)
8f. Olovo v zodpovedajúcich systémoch
pin konektorov
8g. Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi
polovodièovým èipom a nosièom
v rámci sád integrovaného obvodu
Flip Chip
8h. Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov tepla na vykurovacie médium v zostavách s polovodièmi vysokej vodivosti s ve¾kosou èipu
aspoò 1cm2 plochy projekcie a s nominálnou hustotou prúdu aspoò
1 A/mm2 plochy silikónového èipu
8i. Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na skle okrem zvarov na
vrstevnom skle
8j.
9.

3

)
X2)

3

)

3

)
X2)

3

)
X2)

Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súèiastky pre
tieto vozidlá4)

Olovo vo zvaroch na spájkovanie na 3)
vrstevnom skle
Sedlá ventilov
Ako náhradné súèiastky pre typy motorov vyvinuté pred 1. júlom 2003

10. Elektrické èasti a súèasti, ktoré obsahujú olovo v skle alebo v keramickej hmote okrem skla v iarovkách
a zapa¾ovacích svieèkach
11. Pyrotechnické iniciátory
Vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné súèiastky pre tieto
vozidlá
esmocný chróm
12a. Krycie vrstvy proti korózii

X2)

Ako náhradné súèiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2007

12b. Krycie vrstvy proti korózii pouívané Ako náhradné súèiastky pre vozidlá uvev súpravách matíc a skrutiek pre ka- dené na trh pred 1. júlom 2008
rosériové aplikácie

X2)
X2)

X5)
(pre iné ako piezoelektrické
súèiastky v motoroch)
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13. Absorpèné chladnièky v motorových
karavanoch
Ortu
14a. Výbojkové svetlá pre svetlometové Vozidlá s typovým schválením pred 1. júaplikácie
lom 2012 a náhradné súèiastky pre tieto
vozidlá
14b. iarivky pouívané na osvetlenie Vozidlá s typovým schválením pred 1. júprístrojového panelu
lom 2012 a náhradné súèiastky pre tieto
vozidlá
Kadmium
15. Akumulátory pre elektrické vozidlá Ako náhradné súèiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 31. decembrom 2008
1

) Spôsob oznaèenia: X  oznaèuje sa.
) Demontá, ak bola v súlade s polokou 10 prekroèená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na úèely uplatnenia tohto ustanovenia
sa nezoh¾adòujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
3
) Táto výnimka sa preskúma v roku 2014.
4
) Táto výnimka sa preskúma pred 1. januárom 2012.
5
) Demontá, ak bola v súlade s polokami 8a a 8j prekroèená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na úèely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezoh¾adòujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
2

Poznámky:
Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, esmocného chrómu a ortuti v homogénnom materiáli
najviac do 0,1 hmotnostného percenta a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného percenta.
Opätovné vyuitie èastí vozidiel, ktoré u boli na trhu k dátumu uplynutia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, pretoe sa naò nevzahuje § 18 ods. 3 písm. l) zákona è. 223/2001 Z. z.
Náhradné diely uvedené na trh po 1. júli 2003 a pouívané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 2003 sú vyòaté z ustanovenia § 18 ods. 3 písm. l) zákona è. 223/2001 Z. z.*)
*) Toto ustanovenie sa nevzahuje na vyvaovacie závaia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov a brzdové obloenia.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 125/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady è. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe ivotnosti
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5).
2. Rozhodnutie Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002, ktorým sa mení a dopåòa príloha II k smernici Európskeho
parlamentu a Rady o vozidlách po dobe ivotnosti (Ú. v. ES L 170, 29. 6. 2002).
3. Rozhodnutie Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005, ktorým sa mení a dopåòa príloha II k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po lehote ivotnosti (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2005).
4. Rozhodnutie Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005, ktorým sa mení a dopåòa príloha II k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe ivotnosti (Ú. v. EÚ L 152, 15. 6. 2005).
5. Rozhodnutie Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005, ktorým sa mení a dopåòa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe ivotnosti (Ú. v. EÚ L 254, 30. 9. 2005).
6. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopåòa smernica
2000/53/ES o vozidlách po dobe ivotnosti, pokia¾ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ
L 81, 20. 3. 2008).
7. Rozhodnutie Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008, ktorým sa mení a dopåòa príloha II k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe ivotnosti (Ú. v. EÚ L 225, 23. 8. 2008).
8. Rozhodnutie Komisie 2010/115/ES z 23. februára 2010, ktorým sa mení a dopåòa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe ivotnosti (Ú. v. EÚ L 48, 25. 2. 2010)..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. mája 2010

okrem èl. 1 tretieho bodu (§ 3 ods. 4) a iesteho bodu
(§ 11 ods. 2), ktoré nadobúdajú úèinnos 1. augusta
2010.

Jozef Medveï v. r.
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204
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 28. apríla 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodòovej sluby

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra) pod¾a § 50 ods. 1 písm. b) zákona
è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Pravidelné denné hydrologické spravodajstvo
(1) Pravidelné denné hydrologické spravodajstvo
poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav (ïalej
len ústav) kadý deò najneskôr do 09.00 hodiny prostredníctvom internetovej stránky ústavu.
(2) Pravidelné denné hydrologické spravodajstvo obsahuje
a) informáciu o situácii na vodných tokoch vo vybraných vodomerných staniciach o 06.00 hodine, ktorá
pre kadú vodomernú stanicu obsahuje
1. údaj o vodnom stave a rozdiel od vodného stavu
v predchádzajúcom dni o 06.00 hodine,
2. ve¾kos prietoku vody,
3. hodnoty teploty vody a teploty vzduchu,
4. úhrn zráok poèas ostatných 24 hodín,
5. tatistickú významnos priemerného èasu dosiahnutia alebo prekroèenia prietoku vody,
6. hodnotenie stavu poèasia a ¾adových úkazov,
b) hodnotenie hydrologickej situácie poèas predchádzajúcich 24 hodín, hydrologickú predpoveï a tandardnú hydrologickú predpoveï.1)
(3) Na poiadanie ústav poskytne vybrané informácie
z pravidelného denného hydrologického spravodajstva
orgánu ochrany pred povodòami, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov,2) správcovi
drobného vodného toku,3) správcovi vodnej stavby na
vodnom toku, operaènému stredisku Prezídia Hasièského a záchranného zboru a varovaciemu a vyrozumievaciemu centru civilnej ochrany ministerstva vnútra elektronickou potou alebo telefonicky.
§2
Mimoriadne hydrologické spravodajstvo
(1) Pri vykonávaní predpovednej povodòovej sluby
ústav sleduje vodné stavy a vyhodnocuje prietoky vo
1

vodomerných staniciach, informuje o nich a vykonáva
merania povodòových prietokov.
(2) Mimoriadne hydrologické spravodajstvo ústav
a) zaène, ak vodný stav vo vodomernej stanici alebo vodoèetnej stanici slúiacej na výkon hydrologickej
sluby vystúpi nad vodný stav pre I. stupeò povodòovej aktivity,
b) prestane, ak vodný stav klesne pod vodný stav pre
I. stupeò povodòovej aktivity, a to aj v prípade, keï je
na príslunom povodòovom úseku vyhlásený II. stupeò povodòovej aktivity alebo III. stupeò povodòovej
aktivity.
(3) Mimoriadne hydrologické spravodajstvo ústav
bezodkladne zaène, ak zistí, e vo vodomernej stanici
alebo vodoèetnej stanici slúiacej na výkon hydrologickej sluby vodný stav vystúpil nad vodný stav schválený ministerstvom pre I. stupeò povodòovej aktivity a je
predpoklad ïalieho stúpania vodného stavu. Po prvom mimoriadnom hydrologickom spravodajstve ústav
ïalej postupuje pod¾a odseku 2 písm. b) alebo odseku 4.
(4) Mimoriadne hydrologické spravodajstvo ústav zaène, ak hladina vo vodomernej stanici alebo vodoèetnej
stanici slúiacej na výkon hydrologickej sluby presahuje úroveò schválenú pre
a) I. stupeò povodòovej aktivity o stave k 06.00
a k 18.00 hodine,
b) II. stupeò povodòovej aktivity o stave k 06.00, 12.00,
18.00 a 24.00 hodine,
c) III. stupeò povodòovej aktivity a mimoriadnu situáciu o stave k 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 24.00 a 03.00 hodine.
(5) Mimoriadne hydrologické spravodajstvo obsahuje
a) informáciu o aktuálnej hydrologickej situácii,
b) informáciu o aktuálnej meteorologickej situácii
a predpoveï poèasia,
c) hodnotenie aktuálnej hydrologickej situácie a predpoveï vývoja hydrologickej situácie.
(6) Stupne povodòovej aktivity uvedené v mimoriadnom hydrologickom spravodajstve nenahrádzajú ich
vyhlásenie alebo odvolanie orgánom ochrany pred povodòami alebo obcou pod¾a § 11 ods. 11 zákona.
(7) Poèas II. stupòa povodòovej aktivity a III. stupòa

) § 2 písm. l) a m) zákona è. 201/2009 Z. z. o tátnej hydrologickej slube a tátnej meteorologickej slube.
) § 48 ods. 2 písm. a) zákona 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 zákona è. 384/2009 Z. z.
3
) § 51 ods. 2 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 384/2009 Z. z.
2
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povodòovej aktivity na hraniènom úseku vodného toku
ústav k mimoriadnemu hydrologickému spravodajstvu
prikladá aktuálne dostupné údaje pozorované v zahranièných vodomerných staniciach a vodoèetných staniciach, ktoré leia v príslunom povodí na území susedných tátov.
(8) Mimoriadne hydrologické spravodajstvo vykonáva ústav elektronickou potou, prípadne faxom, telefónom alebo ho zverejòuje na internete.
(9) Ústav oznamuje mimoriadne hydrologické spravodajstvo prijímate¾om mimoriadneho spravodajstva
pod¾a § 14 ods. 3 písm. d) zákona na nimi urèené adresy.
§3

Èiastka 80

(2) Miera nebezpeèenstva povodne sa vyjadruje tromi
stupòami výstrahy, prièom výstraha tretieho stupòa
charakterizuje najväèie povodòové riziko.
(3) Na vydanie výstrahy ústav pouíva metódy, modely a informácie, ktoré sú dostupné v èase vydania výstrahy.
(4) Vydanie výstrahy je v priestore lokalizované pod¾a
územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky.
(5) Vydanie výstrahy ústav oznamuje na internetovej
stránke ústavu a elektronickou potou alebo telefonicky prijímate¾om pod¾a § 14 ods. 3 písm. c) zákona.
(6) Subjekty, ktoré vykonávajú hlásnu povodòovú
slubu, sa na povodòovú situáciu vzájomne upozoròujú telefonicky alebo elektronickou potou.

Varovanie pred nebezpeèenstvom povodne
(1) Hlásnu povodòovú slubu zabezpeèuje ústav varovaním pred nebezpeèenstvom povodne vydávaním
výstrah; výstraha je na úèely tejto vyhláky informácia
o predpokladanom výskyte nebezpeèenstva povodne.

§4
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. mája 2010.

Jozef Medveï v. r.
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