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57
ZÁKON
z 8. februára 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 64/1997 Z. z. o uívaní pozemkov v zriadených
záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 64/1997 Z. z. o uívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva
k nim v znení zákona è. 224/2001 Z. z., zákona
è. 549/2004 Z. z. a zákona è. 130/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Výka roèného nájomného za uívanie pozemkov
na základe nájomného vzahu pod¾a § 3 sa urèuje pod¾a
osobitného predpisu,9) ak sa vlastník s nájomcom nedohodnú inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku
v znení neskorích predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúa.
2. V § 7 ods. 5 sa za slová navrhol náhradné pozemky vkladajú slová v tom istom okrese, v ktorom sa nachádzala prevaná èas pôvodných pozemkov, spolu so
znaleckým posudkom na urèenie ich hodnoty.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 sa vypúa.
3. V § 8 ods. 2 sa na konci pripája nová veta, ktorá
znie: Súèasou registra pôvodného stavu je výka
náhrady za pozemok v zriadenej záhradkovej osade
v peniazoch pod¾a osobitného predpisu,9) ktorú urèí
obvodný pozemkový úrad na základe znaleckého posudku..
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa slová
ods. 4 nahrádzajú slovami ods. 2.

8. § 11 sa vypúa.
9. V § 12 ods. 1 písm. a) sa v druhom a treom bode
slová § 11 nahrádzajú slovami registra pôvodného
stavu.
10. § 15 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Vykonanie projektu sa nenariaïuje, ak sa náhrada poskytuje len v peniazoch a v konaní nebol urèený samostatný obvod náhradných pozemkov..
11. V § 18 odsek 6 znie:
(6) Náklady na vypracovanie registra pôvodného
stavu, vypracovanie projektu, aktualizáciu registra pôvodného stavu a projektu a náklady na jeho vykonanie
uhrádza Slovenský pozemkový fond. Slovenský pozemkový fond uhrádza aj náklady spojené s vyhotovením
znaleckých posudkov na úèely konania pod¾a tohto zákona..
12. Za § 18a sa vkladajú § 18b a 18c, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
Prechodné ustanovenia k právnej
úprave úèinnej od 1. apríla 2011
§ 18b
(1) Úèastník konania, o ktorého právach bolo právoplatne rozhodnuté schválením vykonania projektu pozemkových úprav do 31. marca 2011 má právo na finanènú náhradu za pozemky v peniazoch, a to v sume
zodpovedajúcej rozdielu náhrady v peniazoch pod¾a
tohto zákona a náhrady v peniazoch úèastníkovi u
poskytnutej, ak o poskytnutie finanènej náhrady poiada do 31. decembra 2011 na obvodnom pozemkovom úrade, ktorý schválil vykonanie projektu pozemkových úprav; inak toto právo zaniká.

5. V § 10 ods. 1 sa za slová náhradné pozemky vkladá èiarka a slová vo výmere a v kvalite zodpovedajúcej
ich pôvodným pozemkom sa nahrádzajú slovami
v hodnote pozemku pod¾a registra pôvodného stavu.

(2) Finanèná náhrada pod¾a odseku 1 sa vyplatí
z prostriedkov Slovenského pozemkového fondu, na základe rozhodnutia obvodného pozemkového úradu.

6. V § 10 ods. 3 písm. a) sa slová (odsek 1) nahrádzajú slovami alebo nesúhlasili s ponúknutým náhradným pozemkom pod¾a odseku 1 alebo Slovenský
pozemkový fond nespravuje pod¾a osobitného
predpisu19a) v okrese pozemky, ktoré môe poskytnú
ako náhradné pozemky,.

§ 18c

Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 17 zákona è. 229/1991 Zb. v znení neskorích predpisov..

7. V § 10 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.

(1) Ak v konaní do 31. marca 2011 nebolo právoplatne schválené vykonanie projektu alebo rozhodnutie
o schválení vykonania projektu bolo zruené súdom,
obvodný pozemkový úrad zabezpeèí znalecký posudok
na urèenie výky náhrady za pozemok pod¾a tohto zákona.
(2) Obvodný pozemkový úrad do 30 dní od doruèenia
znaleckého posudku oznámi uívate¾om pozemkov urèenú výku náhrady pod¾a tohto posudku a pouèí ich
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o monosti zobra spä návrh na zaèatie konania v lehote do 60 dní odo dòa doruèenia oznámenia. Ak uívatelia, ktorí uívajú nadpoloviènú výmeru plochy, ktorá je
predmetom konania a prislúchajúci podiel z výmery
spoloèných pozemkov zoberie návrh spä, obvodný pozemkový úrad konanie zastaví. Ak uívate¾ zaplatil Slovenskému pozemkovému fondu náhradu a hodnotu
podielu pod¾a § 14 ods. 1, obvodný pozemkový úrad
v rozhodnutí o zastavení konania urèí Slovenskému pozemkovému fondu lehotu na vrátenie náhrady a hodnoty podielu uívate¾ovi.
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(3) Ak obvodný pozemkový úrad pod¾a odseku 1 konanie pod¾a § 7 ods. 4 nezastaví, zabezpeèí aktualizáciu registra pôvodného stavu. Rozhodnutia vydané
v konaniach do 31. marca 2011 obvodný pozemkový
úrad nahradí novými rozhodnutiami vydanými pod¾a
tohto zákona..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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ZÁKON
z 11. februára 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 73/2010 Z. z. a zákona è. 129/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. a) sa slová 60 000 eur nahrádzajú slovami 40 000 eur.
2. V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová 360 000 eur nahrádzajú slovami 200 000 eur.
3. V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová 30 000 eur nahrádzajú slovami 10 000 eur.
4. V § 4 ods. 4 písm. b) sa slová 120 000 eur nahrádzajú slovami 20 000 eur.
5. § 6 znie:
§ 6
(1) Verejný obstarávate¾ na úèely tohto zákona je
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
obec,
vyí územný celok,
právnická osoba, ktorá spåòa poiadavky pod¾a odsekov 2 alebo 3,
e) zdruenie právnických osôb, ktorého èlenom je aspoò jeden z verejných obstarávate¾ov uvedených
v písmenách a) a d).

a)
b)
c)
d)

(2) Právnická osoba pod¾a odseku 1 písm. d) je osoba,
a) ktorá je úplne alebo z väèej èasti financovaná verejným obstarávate¾om pod¾a odseku 1 písm. a) a d),
b) v ktorej verejný obstarávate¾ pod¾a odseku 1 písm. a)
a d) vykonáva priamu alebo nepriamu výluènú
kontrolu7a) alebo
c) v ktorej verejný obstarávate¾ pod¾a odseku 1 písm. a)
a d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu èlenov jej
riadiaceho orgánu.
(3) Právnická osoba pod¾a odseku 1 písm. d) je aj osoba zaloená alebo zriadená na osobitný úèel plnenia potrieb veobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný
alebo obchodný charakter a verejný obstarávate¾ pod¾a

odseku 1 písm. a) a d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu èlenov jej kontrolného orgánu.
(4) Právnickou osobou pod¾a odseku 1 písm. d) nie je
obstarávate¾ pod¾a § 8..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a) znie:

7a) § 9 ods. 4 zákona è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej
súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov.
Èl. III oznámenia Komisie o pojme koncentrácia pod¾a nariadenia Rady (EHS) è. 4064/89 o kontrole koncentrácií medzi
podnikmi (Ú. v. EÚ C 66, 2. 3. 1998, str. 5)..

6. V § 7 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Ak verejný obstarávate¾ poskytne osobe, ktorá
nie je verejný obstarávate¾ ani obstarávate¾ finanèné
prostriedky na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác a na poskytnutie sluieb, je osoba, ktorá
nie je verejný obstarávate¾ ani obstarávate¾ povinná pri
pouití týchto finanèných prostriedkov postupova ako
obstarávate¾ pod¾a tohto zákona; predpokladaná hodnota zákazky pod¾a § 4 sa urèuje pod¾a výky takto poskytnutých prostriedkov.
(2) Ak verejný obstarávate¾ poskytne inému verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi finanèné
prostriedky na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác a na poskytnutie sluieb, je iný verejný
obstarávate¾ alebo obstarávate¾ povinný pri pouití
týchto finanèných prostriedkov postupova ako verejný
obstarávate¾ pod¾a tohto zákona..
7. V § 8 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) preprava ropy a skladovanie ropy; preprava ropy
prostredníctvom potrubia a skladovanie ropy v nádriach..
8. § 9 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ úradu bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody, po ukonèení súae návrhov a po
zruení postupu zadávania zákazky a súae návrhov
posiela v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe
a) kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok
úèasti vo verejnom obstarávaní,
b) kópie ponúk vetkých uchádzaèov doruèené v lehote
na predkladanie ponúk,
c) kópiu zápisnice z otvárania ponúk,
d) kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk,
e) kópiu zápisnice o zasadnutí poroty,
f) kópiu správy pod¾a § 21 ods. 2.
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(8) Na postup pod¾a ods. 7 písm. b) sa vzahuje
§ 20..
9. § 20 znie:
§ 20
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní zachováva mlèanlivos o obchodnom tajomstve a o informáciách oznaèených ako dôverné, ktoré im uchádzaè
alebo záujemca poskytol. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, poroty, ustanovenia pod¾a § 49 ods. 5 a povinnosti zverejòovania
zmlúv pod¾a osobitného predpisu.9aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9aa znie:

9aa) § 47a Obèianskeho zákonníka..

10. V § 21 ods. 3 písmeno e) znie:
e) odôvodnenie vylúèenia mimoriadne nízkych ponúk,.
11. V § 22 sa odsek 6 vypúa.
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
12. V § 25 sa vypúajú odseky 2 a 4. Súèasne sa
zruuje oznaèenie odseku 1.
13. V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania odôvodní primeranos
kadej urèenej podmienky úèasti vo vzahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky
úèasti..
14. V § 33 odsek 4 znie:
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ písomne poiada uchádzaèa alebo záujemcu o vysvetlenie alebo
doplnenie predloených dokladov vdy, keï z predloených dokladov nemono posúdi ich platnos alebo splnenie podmienky úèasti. Uchádzaè musí odosla vysvetlenie alebo poadované doplnenie predloených
dokladov do
a) piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti,
ak verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pouil s uchádzaèom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom potovej prepravy alebo
b) dvoch pracovných dní odo dòa odoslania iadosti, ak
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pouil s uchádzaèom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie,
pokia¾ verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ neurèil dlhiu lehotu..
15. V § 33 ods. 5 písmeno c) znie:
c) nepredloil po písomnej iadosti pod¾a odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predloených dokladov
v urèenej lehote alebo.
16. V § 42 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Ak sa pri urèitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzahu k tovaru, prácam alebo slubám,
komisia musí písomne poiada uchádzaèa o podrobnosti týkajúce sa tej èasti ponuky, ktoré sú pre jej cenu
podstatné. Uchádzaè musí zasla odôvodnenie nízkej
ponuky do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia

Strana 513

iadosti, pokia¾ komisia neurèila dlhiu lehotu. Tieto
podrobnosti sa môu týka najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti
výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných sluieb,
b) technického rieenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzaè k dispozícii na dodanie
tovaru, na uskutoènenie stavebných prác, na poskytnutie sluby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo
osobitosti sluby navrhovanej uchádzaèom,
d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste
dodania tovaru, na mieste uskutoènenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia sluby,
e) monosti uchádzaèa získa tátnu pomoc.
(4) Komisia zoh¾adní zdôvodnenie mimoriadne nízkej
ponuky, ktoré vychádza z predloených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môe
komisia pozva uchádzaèa na osobnú konzultáciu za
úèelom vysvetlenia predloených zdôvodnení, ktorá sa
nesmie kona skôr ako pä pracovných dní odo dòa doruèenia pozvánky. Komisia vylúèi uchádzaèa zo súae
z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade, ak
a) nezale písomné odôvodnenie pod¾a ods. 3 v urèenej
lehote,
b) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo
c) predloené vysvetlenie nie je v súlade s poiadavkou
pod¾a odseku 2 alebo odseku 3.
(5) Ak uchádzaè odôvodòuje mimoriadne nízku ponuku získaním tátnej pomoci, musí by schopný v primeranej lehote urèenej komisiou preukáza, e mu
tátna pomoc bola poskytnutá v súlade s prísluným
právnym predpisom, inak komisia vylúèi ponuku..
17. V § 42 ods. 8 písmeno d) znie:
d) dôvody vylúèenia mimoriadne nízkych ponúk,.
18. V § 43 odsek 3 znie:
(3) Vo verejnej súai, v uej súai alebo v rokovacom konaní so zverejnením je verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ povinný pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru poui elektronickú aukciu. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pouije elektronickú aukciu aj
pri zadávaní zákazky na poskytnutie sluby alebo na
uskutoènenie stavebných prác, ak mono presne urèi
technické poiadavky týkajúce sa predmetu zákazky
a pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súae medzi
vetkými úèastníkmi rámcovej dohody. Pri pouití
elektronickej aukcie sa § 41 nepouije..
19. V § 43 ods. 7 písm. d) sa za slová odseku 4 vkladajú slová druhej vety.
20. V § 45 ods. 8 sa slová pod¾a § 22 ods. 7 nahrádzajú slovami pod¾a § 22 ods. 6.
21. V § 48 odsek 1 znie:
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ je povinný
posla Európskej komisii správu alebo jej èas pod¾a
§ 21 ods. 3, ak vylúèi mimoriadne nízku ponuku pod¾a
§ 42 ods. 5..
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22. § 49 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pole úradu
a) informáciu o uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy,
rámcovej dohody alebo dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dòa ich zverejnenia pod¾a osobitného predpisu,11aa) alebo
b) kópiu uzavretej zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody a dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve
alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní
odo dòa ich uzavretia, ak sa na verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a nevzahuje povinnos zverejnenia pod¾a osobitného predpisu.11aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11aa) znie:

11aa) § 5a zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií)..

23. V § 52 odsek 1 znie:
(1) Verejný obstarávate¾ môe obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzve na predloenie ponuky, a to najmenej na 10 a najviac na 20 tak, aby umonil hospodársku súa..
24. V § 66 ods. 1 prvá veta znie: Pri zadávaní koncesie je verejný obstarávate¾ povinný postupova pod¾a
odsekov 2 a 4 a § 67 a 68..
25. § 95 sa vypúa.
26. V § 99 ods. 1 písmeno j) znie:
j) urèí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahàòala èas potrebný na vypracovanie ponúk, vysvet¾ovanie súaných podkladov a ponúk. Lehota nesmie
by kratia ako 20 dní odo dòa odoslania výzvy na
predkladanie ponúk úradu,.
27. V § 99 odsek 2 znie:
(2) Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávate¾ pole úradu spôsobom pod¾a § 23 ods. 1. Výzva na
predkladanie ponúk obsahuje
a) údaje o verejnom obstarávate¾ovi a ïalie kontaktné
údaje najmä adresu a kontaktné miesto, kde mono
získa ïalie informácie,
b) informácie o predmete zákazky najmä názov a druh
zákazky, miesto dodania tovaru, uskutoènenia stavebných prác alebo poskytnutia sluby, struèný
opis predmetu zákazky,
c) predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
d) miesto a lehotu urèenú na vyiadanie súaných
podkladov alebo odkaz na prístup k súaným podkladom,
e) podmienky úèasti vo verejnom obstarávaní,
f) kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g) oznaèenie, èi sa pouije elektronická aukcia,
h) lehotu na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk,
i) informáciu, èi je zákazka vyhradená pre chránené
dielne alebo chránené pracoviská,
j) dátum, èas a miesto otvárania ponúk,
k) trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutoènenia stavebných prác alebo poskytnutia sluieb,
l) doplòujúce informácie, ak sú potrebné,
m) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk..
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28. V § 99 odsek 3 znie:
(3) Verejný obstarávate¾ nie je povinný pri zadávaní
podprahovej zákazky poui elektronickú aukciu..
29. § 99 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Výzvu na predkladanie ponúk vypracovanú a poslanú pod¾a odseku 2 uverejní úrad vo vestníku do piatich dní odo dòa odoslania výzvy. Výzva na predkladanie ponúk sa po takom uverejnení posiela najmenej
trom vybraným záujemcom. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávate¾..
30. V § 102 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Verejný obstarávate¾ nie je povinný pri zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou poui elektronickú aukciu.
(4) Verejný obstarávate¾ je povinný zverejni raz
tvrroène na webovom sídle verejného obstarávate¾a
alebo v periodickej tlaèi, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou
s cenami vyími ako 1 000 eur, v ktorej pre kadú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspeného uchádzaèa..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
31. V § 110 ods. 1 sa slová vymenúva a odvoláva vláda
Slovenskej republiky (ïalej len vláda) nahrádzajú
slovami na návrh vlády Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
32. V § 111 ods. 2 úvodná veta znie: Predsedu úradu
odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ak
33. V § 111 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) úrad neplní úlohy pod¾a tohto zákona..
34. V § 111 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Vláda Slovenskej republiky odvolá podpredsedu
úradu z dôvodov uvedených v odseku 2..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
35. V § 111 ods. 4 sa slová Vláda môe pozastavi výkon funkcie predsedovi úradu a podpredsedovi úradu
nahrádzajú slovami Národná rada Slovenskej republiky môe pozastavi výkon funkcie predsedovi úradu
a vláda Slovenskej republiky podpredsedovi úradu.
36. V § 112 sa za písmeno p) vkladajú nové písmená q) a r), ktoré znejú:
q) vedie evidenciu uzavretých zmlúv, koncesných
zmlúv, rámcových dohôd a dodatkov k zmluvám,
koncesným zmluvám a rámcovým dohodám pod¾a
§ 49 ods. 5 a zverejòuje ich,
r) zverejòuje informácie pod¾a § 9 ods. 7 bezodkladne
po ich doruèení,.
Doterajie písmeno q) sa oznaèuje ako písmeno s).
37. V § 113 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Úrad
sprístupòuje vestník aj v podobe truktúrovaných úda-
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jov, ktorá umoòuje ich ïalie automatizované spracovanie..
38. V § 136 ods. 1 písm. a) sa slová pod¾a § 22 ods. 7
nahrádzajú slovami pod¾a § 22 ods. 6.
39. V § 136 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová § 22
ods. 7 nahrádzajú slovami § 22 ods. 6.

ktoré umonia ich ïalie automatizované spracovanie
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá úrad..
46. Za § 155g sa vkladá § 155h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 155h

40. V § 138 ods. 2 písm. a) sa slová pod¾a § 22 ods. 7
nahrádzajú slovami pod¾a § 22 ods. 6.
41. § 138 ods. 19 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) je 600 eur pri vylúèení uchádzaèa pre mimoriadne
nízku ponuku pod¾a § 42 ods. 4..
42. Za § 147 sa vkladá § 147a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 147a
Návrh na urèenie neplatnosti zmluvy
Ak verejný obstarávate¾, obstarávate¾ alebo osoba
pod¾a § 7 v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu,
koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok
k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode
úrad alebo prokurátor v lehote jedného roka od ich
uzavretia podá návrh na urèenie ich neplatnosti súdom..
43. V § 148a ods. 6 písm. a) sa slová pod¾a § 22
ods. 7 nahrádzajú slovami pod¾a § 22 ods. 6.
44. V § 148a ods. 6 písm. b) sa vypúajú slová podlimitnej zákazky,.
45. § 154 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Podrobnosti o podobe truktúrovaných údajov,
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Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2011
(1) Postupy zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlásené
alebo preukázate¾ne zaèaté do 31. marca 2011, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2011.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nie sú povinní do 1. januára 2012 pri zadávaní podlimitnej zákazky
poui elektronickú aukciu.
(3) Úrad nie je povinný sprístupòova vestník v podobe truktúrovaných údajov pod¾a § 113 ods. 1 druhej
vety do 30. septembra 2011..
47. Suma 133 000 eur sa v celom texte zákona nahrádza sumou 125 000 eur.
48. Suma 206 000 eur sa v celom texte zákona nahrádza sumou 193 000 eur.
49. Suma 412 000 eur sa v celom texte zákona nahrádza sumou 387 000 eur.
50. Suma 5 150 000 eur sa v celom texte zákona
nahrádza sumou 4 845 000 eur.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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59
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2011,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 370/2006 Z. z.
o opatreniach na zníenie emisií zo spa¾ovacích motorov intalovaných v necestných strojoch
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 155/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 370/2006
Z. z. o opatreniach na zníenie emisií zo spa¾ovacích
motorov intalovaných v necestných strojoch v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 155/2007
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa na konci pripájajú tieto slová: v znení neskorích predpisov.
2. V § 1 ods. 4 písm. f) sa slová Európskeho spoloèenstva nahrádzajú slovami Európskej únie.
3. V § 2 písmeno c) znie:
c) typom motora kategória motorov, ktoré sa nelíia
v základných charakteristikách motora uvedených
v prílohe I okrem bodov 2.4, 2.8a, v bode 4 okrem bodov 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6, 4.2.2.1, 4.2.2.2, v bode
8 okrem bodov 8.3.2.4, 8.3.2.5, 8.3.3, 8.4 a v dodatku 1 prílohy II smernice Európskeho parlamentu
a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov, ktoré sa
týkajú opatrení voèi emisiám plynných a tuhých
zneèisujúcich látok zo spa¾ovacích motorov intalovaných v necestných pojazdných strojoch v platnom
znení (ïalej len smernica),.
4. § 3 sa dopåòa odsekmi 3 a 6, ktoré znejú:
(3) Výrobca preukáe technickej slube v èase
schva¾ovacej skúky elektronicky riadených motorov,
e pouitie akejko¾vek pomocnej emisnej stratégie je
v súlade s poiadavkami ustanovenými v bode 8.3.2
prílohy I smernice. Toto preukázanie pozostáva z hodnotenia dokumentácie uvedenej v bode 8.3.3. prílohy I
smernice.

ce. Dokumentáciu pod¾a bodu 8.3.3.1 prílohy I smernice výrobca poskytne technickej slube.
(6) Pri elektronicky riadených motoroch výrobca poskytne informácie a preukáe technickej slube splnenie technických poiadaviek ustanovených v bode 8.4
prílohy I smernice..
5. V § 4 ods. 4 písm. b) druhom bode sa slová § 7
ods. 3 nahrádzajú slovami § 7 ods. 4.
6. V § 4 ods. 4 písm. b) treom bode sa slová § 7
ods. 4 nahrádzajú slovami § 7 ods. 5.
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 39 zákona è. 338/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) ôsmy bod zákona è. 725/2004 Z. z. v znení zákona è. 307/2009 Z. z.
§ 102 ods. 1 písm. s) zákona è. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

8. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Pôvodný výrobca zariadenia poskytne schva¾ovaciemu orgánu na jeho vyiadanie vetky informácie
potrebné na overenie, èi poiadavka na uvedenie motora na trh pod¾a pruného systému je oprávnená, alebo
ak je motor takto oznaèený, èi je toto oznaèenie správne..
9. V § 6 sa vypúa odsek 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
10. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Na úèely odseku 2 pri elektronicky riadených
motoroch výrobca poskytuje informácie na pouívanie
a údrbu pod¾a poiadaviek ustanovených v bodoch
8.4.6 a 8.4.7 prílohy I smernice a zabezpeèí ich splnenie..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
11. V § 9 ods. 5 sa doterají odkaz 9 oznaèuje ako odkaz 3.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 sa vypúa.

(4) Pouitie inej pomocnej stratégie regulovania emisií, ktorá nie je v súlade s bodom 8.3.2 prílohy I smernice, je zakázané.

10) § 39 písm. i) zákona è. 338/2000 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

(5) Poiadavky na dokumentáciu pod¾a odseku 3 sú
ustanovené v bodoch 8.3.3.1 a 8.3.3.2 prílohy I smerni-

13. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia
STN EN ISO 8178-4 (09 0868) Piestové spa¾ovacie mo-

12. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:
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tory. Meranie emisií výfukových plynov. Èas 4: Skúobné cykly na rôzne pouitie motora. nahrádza citáciou ISO 8178-4 Piestové spa¾ovacie motory. Meranie
emisií výfukových plynov. Èas 4: Skúobné cykly na
rôzne pouitie motora..

rom a prenosné nonice na ivý plot, ak spåòajú podmienky ustanovené v § 12 ods. 3 a v týchto strojoch je
intalovaný motor triedy SH:2 alebo SH:3..

14. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa citácia
STN EN ISO 11806+AC (47 9049) Po¾nohospodárske
a lesnícke stroje. Prenosné krovinorezy a vyínaèe trávy
so spa¾ovacím motorom. Bezpeènos. nahrádza citáciou STN EN ISO 11806 Po¾nohospodárske a lesnícke
stroje. Prenosné krovinorezy a vyínaèe trávy so spa¾ovacím motorom. Bezpeènos..

§ 19

15. Poznámky pod èiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

15) STN EN ISO 10517 Ruèné motorové nonice na ivý plot. Bezpeènos.
16
) STN EN ISO 19432 Stavebné stroje a ich výbava. Prenosné,
rukou vedené rozbrusovaèky so spa¾ovacím motorom. Bezpeènostné poiadavky a skúky..

16. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 31. marca 2011
Do 31. júla 2013 sa emisné limitné hodnoty pod¾a
§ 12 ods. 4 neuplatòujú na pracovné stroje s horným
uchopením, prenosné krovinorezy so spa¾ovacím moto-

17. § 19 znie:

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe..
18. Nadpis prílohy znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE
ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE.
19. Doterají text prílohy sa oznaèuje ako prvý bod
a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Smernica Komisie 2010/26/EÚ z 31. marca
2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov, ktoré sa
týkajú opatrení voèi emisiám plynných a tuhých
zneèisujúcich látok zo spa¾ovacích motorov intalovaných v necestných pojazdných strojoch.
(Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2010)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 31. marca
2011.

Iveta Radièová v. r.
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60
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 1. marca 2011,
ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikaèné poiadavky pre pecifický odbor
oprávnených meraní, kalibrácií, skúok a inpekcií zhody pod¾a zákona o ovzduí

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 33 písm. k) zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní, kalibrácií, skúok a inpekcií zhody,
b) jednotlivé notifikaèné poiadavky na pecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúok a inpekcií zhody automatizovaných meracích systémov
emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzduia so pecifikovanými poiadavkami,
c) poiadavky na systém kvality,
d) poiadavky na personálne zabezpeèenie oprávnených meraní, skúok, kalibrácií a inpekcií zhody,
e) poiadavky na technické zabezpeèenie oprávnených
meraní, skúok, kalibrácií a inpekcií zhody,
f) poiadavky na metódy a metodiky oprávneného merania, kalibrácií, skúok a inpekcie zhody a podmienky ich platnosti a pouívania,
g) náleitosti správy a èiastkovej správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní, kalibrácii, skúke alebo
inpekcii zhody a podmienky ich vyhotovovania,
h) podrobnosti o rozsahu a forme informácií poskytovaných oprávnenými osobami do informaèného systému,
i) kvalifikaèné predpoklady na vydanie osvedèenia
zodpovednej osoby,
j) náleitosti iadosti o vydanie osvedèenia zodpovednej osoby,
k) podrobnosti o
1. preukazovaní a posudzovaní splnenia kvalifikaèných predpokladov zodpovednej osoby,
2. skúke a osvedèení a vymedzení rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby,
3. opakovanom preukazovaní odbornej spôsobilosti
zodpovednej osoby,
4. povolení na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúku alebo inpekciu zhody a o preukazovaní a posudzovaní splnenia poiadaviek na
jednorazové povolenie.

§2
Podrobnosti o odboroch a objektoch
diskontinuálnych oprávnených meraní, kalibrácií,
skúok a inpekcií zhody
(1) Jednotlivé odbory diskontinuálneho oprávneného merania, kalibrácie, skúky a inpekcie zhody (ïalej
len oprávnená technická èinnos) pod¾a § 20 ods. 1
zákona sú:
a) oprávnené meranie
1. emisných velièín,
2. limitných emisných faktorov,
3. mnostva emisií,
4. zneèistenia vonkajieho ovzduia,
5. kvalitatívneho zloenia emisií,
6. kvalitatívneho zloenia vonkajieho ovzduia,
7. nepriamych technických poiadaviek a veobecných podmienok prevádzkovania,
b) oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích
systémov
1. emisií a súvisiacich referenèných velièín,
2. kvality vonkajieho ovzduia,
c) oprávnené skúky automatizovaných meracích systémov
1. emisií a súvisiacich referenèných velièín,
2. kvality vonkajieho ovzduia,
d) oprávnené inpekcie zhody automatizovaných meracích systémov
1. emisií a súvisiacich stavových a referenèných velièín,
2. kvality vonkajieho ovzduia a súvisiacich meteorologických velièín.
(2) V odbore oprávnené meranie pod¾a svojho významu
sa diskontinuálnou metódou zisujú hodnoty fyzikálno-chemických velièín, ktorými sú vyjadrené poiadavky na prípustnú úroveò
a) zneèisovania ovzduia pod¾a § 4 ods. 1 a 2 zákona
(ïalej len emisná poiadavka),
b) zneèistenia ovzduia pod¾a § 5 ods. 2 zákona.
(3) V odbore oprávnené skúky automatizovaných
meracích systémov sa zisujú hodnoty velièín, ktorými
sú vyjadrené vybrané pracovné charakteristiky automatizovaných meracích systémov.
(4) V odbore oprávnené inpekcie zhody automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich referenèných velièín sa vykonáva posúdenie a inpekcia
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zhody správneho intalovania a systému manaérstva
kvality prevádzky automatizovaného meracieho systému vrátane systému automatizovaného spracovania
a vyhodnocovania poiadaviek dodrania urèených
emisných poiadaviek, protokolovania a uchovávania
dát a výpoètu mnostva emisií.
(5) V odbore oprávnené inpekcie zhody automatizovaného meracieho systému kvality vonkajieho ovzduia sa vykonáva posúdenie a inpekcia zhody správneho intalovania a systému manaérstva kvality
prevádzky meracieho systému vrátane systému automatizovaného spracovania a vyhodnocovania poiadaviek dodrania urèených limitných hodnôt, uchovávania a prenosu dát.
(6) Objektom oprávneného merania je
a) èistený alebo neèistený odpadový plyn, priemyselný
alebo iný technologický plyn, surovina, polotovar,
výrobok alebo iný hmotný objekt alebo fyzikálne
prostredie alebo fugitívne emisie, na ktoré sa vzahuje emisná poiadavka, ak ide o oprávnené merania emisií pod¾a odseku 1 písm. a) okrem tvrtého
a iesteho bodu (ïalej len oprávnené meranie emisií),
b) vonkajie ovzduie, ak ide o oprávnené merania kvality ovzduia pod¾a odseku 1 písm. a) tvrtého a iesteho bodu (ïalej len oprávnené meranie kvality
ovzduia).
(7) Objekt oprávneného merania emisií sa podrobnejie vymedzuje pod¾a
a) èísla a názvu kategórie stacionárneho zdroja zneèisovania ovzduia (ïalej len stacionárny zdroj) alebo èísla a názvu skupiny kategórií pod¾a osobitného
predpisu,1)
b) názvu stacionárneho zdroja, jeho èasti alebo zariadenia, ak ide o pecifické emisné poiadavky, ktoré
ustanovujú ostatné predpisy vydané na vykonanie
zákona, ako sú uvedené v písmene a),2)
c) ïalích charakteristík stacionárneho zdroja, èasti
alebo zariadenia, ktorými sú najmä kapacita, druh
paliva, typ technológie, ak sú potrebné.
(8) Príbuzným objektom oprávneného merania emisií je technológia a èinnos uvedená v tej istej skupine
kategórií alebo zariadení, pri ktorej mono vzh¾adom
na zhodnú vedecko-technickú podstatu výrobnej technológie, na podstatu vzniku zneèisujúcich látok a na
príbuzné metódy oprávnených meraní uplatni zhodný
prístup k riadeniu merania, vo¾be reprezentatívneho
výrobno-prevádzkového reimu a k interpretovaniu výsledkov.
(9) Objektom oprávnenej kalibrácie, oprávnenej
skúky alebo oprávnenej inpekcie zhody je automatizovaný merací systém
a) emisií vrátane súvisiacich referenèných velièín, a ak
1

Strana 519

ide o inpekciu zhody, aj súvisiacich stavových velièín,
b) kvality vonkajieho ovzduia, a ak ide o inpekciu
zhody, aj súvisiacich meteorologických velièín.
(10) Príbuzným objektom oprávnenej kalibrácie,
oprávnenej skúky alebo oprávnenej inpekcie zhody je
merací systém so zhodným vedeckým princípom merania alebo systém, ktorého meracia sústava je z h¾adiska metódy zisovania pracovných charakteristík, kalibrácie a kontroly systémovo zhodná.
(11) Metódy a metodiky oprávnenej technickej èinnosti (ïalej len oprávnená metodika) sa pod¾a svojho
prírodovedného základu a úèelu pouívania èlenia na
a) gravimetrické stanovenie emisií tuhých zneèisujúcich látok a izokinetický odber vzorky na filter na
stanovenie tuhých zneèisujúcich anorganických
látok okrem vybraných zneèisujúcich látok, ktoré
sú uvedené v písmenách c) a f), a súvisiace meranie
objemového prietoku plynov a stavových velièín,
b) gravimetrické stanovenie emisií zneèisujúcich látok v kvapalnej forme, ktoré sú vyhodnocované ako
tuhé zneèisujúce látky, okrem vybraných zneèisujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmenách c) a f),
najmä rôzne rozpustné soli, a súvisiace meranie objemového prietoku a stavových velièín,
c) diskontinuálne manuálne stanovenie (ïalej len stanovenie) emisií kovov a polokovov okrem vybraných
zneèisujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f),
vrátane izokinetického kombinovaného odberu
vzorky na filter alebo do kvapalného sorbentu a súvisiace meranie objemového prietoku a stavových velièín,
d) stanovenie emisií anorganických zneèisujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov okrem vybraných zneèisujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f), kyslíka a oxidu uhlièitého vrátane odberu
vzorky do
1. vzorkovnice, do tuhého sorbentu bez jeho prípravy alebo do vody ako kvapalného sorbentu,
2. tuhého sorbentu vrátane jeho prípravy alebo do
kvapalného sorbentu, iného ako voda,
e) stanovenie emisií organických zneèisujúcich látok
vo forme plynov, pár a aerosólov okrem vybraných
zneèisujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f),
vrátane odberu vzorky v èlenení metód odberov vzoriek pod¾a písmena d),
f) stanovenie emisií vybraných zneèisujúcich látok
vrátane odberu vzorky v èlenení
1. zlúèeniny chrómu v oxidaènom stupni VI,
2. polychlorované dibenzo-p-dioxíny, polychlorované dibenzofurány, polychlorované bifenyly,
3. polycyklické aromatické uh¾ovodíky a ostatné
perzistentné organické zlúèeniny,
g) diskontinuálne meranie koncentrácie plynných zne-

) Príloha è. 2 k vyhláke Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 356/2010
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduí.
2
) Napríklad vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 358/2010
Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické poiadavky a veobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa pouívajú organické rozpúadlá a monitorovanie ich emisií, vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poiadavky a veobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov zneèisovania ovzduia prevádzkujúcich zariadenia pouívané na skladovanie, plnenie a prepravu
benzínu a spôsob a poiadavky na zisovanie a preukazovanie údajov o ich dodraní.
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èisujúcich látok, kyslíka a oxidu uhlièitého v èistených alebo neèistených odpadových plynoch mobilným alebo prenosným emisným meracím systémom
vrátane odberu a úpravy vzorky v èlenení
1. elektrochemické metódy,
2. fyzikálne metódy,
h) diskontinuálne meranie tmavosti dymu vrátane odberu vzorky v èlenení
1. manuálne metódy,
2. prístrojové metódy,
i) diskontinuálne meranie objemového prietoku plynov  rýchlosti prúdenia a parametrov potrubia, merania prísluných stavových velièín, najmä teploty,
tlaku a vlhkosti, ak nie sú súèasou metód pod¾a písmen a) a c) v èlenení pod¾a písmena h),
j) gravimetrické stanovenie hmotnostnej koncentrácie
èastíc PM10 a PM2,5 v ovzduí vrátane odberu vzorky
na filter na stanovenie kovov okrem celkovej plynnej
ortuti,
k) stanovenie hmotnostnej koncentrácie anorganických zneèisujúcich látok a anorganických zlúèenín, ktoré sú prekurzormi ozónu v ovzduí, vo forme
plynov, pár a aerosólov vrátane odberu vzorky v èlenení
1. metódy odberov vzoriek pod¾a písmena d) prvého
bodu,
2. metódy odberov vzoriek pod¾a písmena d) druhého bodu,
3. difúzne odbery,
4. celková plynná ortu,
5. depozície,
l) stanovenie hmotnostnej koncentrácie organických
zneèisujúcich látok a organických zlúèenín, ktoré
sú prekurzormi ozónu v ovzduí, vo forme plynov,
pár a aerosólov vrátane odberu vzorky v èlenení
1. metódy odberov vzoriek pod¾a písmena d) prvého
bodu,
2. metódy odberov vzoriek pod¾a písmena d) druhého bodu,
3. difúzne odbery,
m) diskontinuálne meranie koncentrácie zneèisujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov, ozónu
a plynných anorganických zlúèenín, ktoré sú jeho
prekurzormi, mobilným alebo prenosným meracím
systémom kvality ovzduia vrátane odberu vzorky,
n) diskontinuálne meranie meteorologických velièín
súvisiacich s meraniami kvality ovzduia pod¾a písmen j) a m),
o) metodiky pre automatizované meracie systémy emisií tuhých zneèisujúcich látok a ostatných zneèisujúcich látok v tuhej forme a súvisiacich stavových
a referenèných velièín vrátane odberu a úpravy vzorky, ktorými sa
1. kalibrujú a zabezpeèuje ich metrologická nadväznos,
2. zisujú ich pracovné charakteristiky,
3. zabezpeèuje kvalita a vykonáva inpekcia zhody,
p) metodiky pre automatizované meracie systémy emisií zneèisujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov a súvisiacich stavových a referenèných velièín
vrátane odberu a úpravy vzorky v èlenení pod¾a písmena o),
q) metodiky pre automatizované meracie systémy
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hmotnostnej koncentrácie èastíc PM10 a PM2,5 v ovzduí vrátane odberu vzorky a súvisiacich
meteorologických velièín v èlenení pod¾a písmena o),
r) metodiky pre automatizované meracie systémy merania hmotnostnej koncentrácie zneèisujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov, ozónu a jeho
prekurzorov v ovzduí vrátane odberu vzorky a súvisiacich meteorologických velièín v èlenení pod¾a písmena o),
s) metodiky na zisovanie hodnôt fyzikálno-chemických velièín, ktorými sú vyjadrené limitné emisné
faktory,
t) metodiky na zisovanie hodnôt fyzikálno-chemických velièín na výpoèet mnostva emisií v èlenení
1. individuálne emisné faktory,
2. hmotnostné toky a hmotnostné koncentrácie,
u) metodiky na zisovanie hodnôt vybraných velièín výpoètom, ako je objemový prietok spalín, objemový
podiel oxidu uhlièitého,
v) diskontinuálne meranie hodnôt fyzikálno-chemických velièín, ktorými je vyjadrená technická poiadavka alebo veobecná podmienka prevádzkovania,
ktorá sa vzahuje nepriamo na emisie, ako je úèinnos zachytávania pár benzínu, vratný pomer pár
benzínu,
w) diskontinuálne meranie pachových látok  olfaktometria vrátane odberu vzorky v èlenení
1. emisie,
2. vonkajie ovzduie,
x) analytické stanovenie jednotlivých zneèisujúcich
látok alebo skupiny zneèisujúcich látok pod¾a prírodovedného základu analytickej metódy v odobratých vzorkách na úèel zistenia kvalitatívneho zloenia v èlenení pod¾a písmena w),
y) veobecné metodiky plánovania, dokumentovania,
hodnotenia, zisovania neistoty, kvalitatívnych
a ostatných pracovných charakteristík, riadenia
a zabezpeèovania kvality stanovení, diskontinuálnych meraní a kontinuálnych meraní, ktoré nepatria do predchádzajúcich písmen v èlenení pod¾a písmena w), ak je to potrebné.
(12) Príbuznou oprávnenou metodikou je metóda
merania, analytického stanovenia, skúky, kalibrácie
alebo inej technickej èinnosti aplikovanej na iný objekt
alebo úèel èinnosti, ako je oprávnená technická èinnos, ktorej prírodovedný základ je zhodný s oprávnenou metodikou.
Jednotlivé notifikaèné poiadavky
§3
Organizácia, manament a systém kvality
oprávnenej technickej èinnosti
(1) Na úèel osvedèenia zhody èinnosti akreditovanej
osoby s jednotlivými notifikaènými poiadavkami pre
pecifickú oblas oprávnenej technickej èinnosti pod¾a
§ 20 ods. 3 písm. b) zákona (ïalej len osvedèenie o notifikácii), ak nie je inak ustanovené v odseku 2, sa uplatòujú poiadavky a kritériá najmenej v rozsahu pod¾a
technickej normy, ktorá urèuje veobecné akreditaèné
a) poiadavky na kompetentnos skúobných a kalib-
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raèných laboratórií,3) ak ide o jednotlivé odbory
oprávneného merania, oprávnenej kalibrácie
a oprávnenej skúky,
b) kritériá èinnosti inpekèných orgánov,4) ak ide o jednotlivé odbory oprávnenej inpekcie zhody.
(2) Veobecné akreditaèné poiadavky na kompetentnos skúobných a kalibraèných laboratórií a veobecné kritériá èinnosti inpekèných orgánov vrátane
poiadaviek a kritérií, ktoré majú charakter odporúèania (ïalej len veobecná akreditaèná poiadavka), sa
na úèel vykonania danej oprávnenej technickej èinnosti uplatòujú pod¾a svojho významu, ak nie je inak urèené
a) obvodným úradom ivotného prostredia v súhlase
alebo v rozhodnutí pod¾a § 26 alebo § 31 ods. 2 zákona,
b) správnym orgánom integrovaného povo¾ovania v integrovanom povolení,5)
c) ministerstvom v povolení na jednotlivú oprávnenú
technickú èinnos pod¾a § 20 ods. 2 písm. b) zákona,
d) osobitným predpisom,6) alebo
e) v § 20 zákona a v odsekoch 3 a 10 a v § 4 a 10.
(3) Rozhodujúce zásady pod¾a dvadsiateho prvého bodu
prílohy è. 3 k zákonu na posúdenie nezaujatosti oprávnenej osoby a stáleho oprávneného subdodávate¾a
oprávnenej technickej èinnosti pod¾a § 20 ods. 16
a osemnásteho bodu prílohy è. 3 k zákonu (ïalej len
stály subdodávate¾) sa vzahujú na jednotlivú oprávnenú technickú èinnos, ktorú pod¾a veobecných
akreditaèných poiadaviek vykonáva
a) laboratórium tretej strany, ak ide o oprávnené meranie, oprávnenú kalibráciu alebo oprávnenú skúku,
b) inpekèný orgán typu A, ak ide o oprávnenú inpekciu zhody.
(4) Plnenie rozhodujúcich zásad na posúdenie nezaujatosti a zoznam subjektov, osôb a objektov, pre ktoré
zásady nezaujatosti nie sú splnené, sa uvádzajú vo vyhlásení o plnení rozhodujúcich zásad nezaujatosti
v èlenení pod¾a dvadsiateho prvého bodu prílohy è. 3
k zákonu, ktoré vlastnoruène podpisuje a aktualizuje
kadá
a) osoba, ktorá je tatutárnym orgánom alebo je osobou splnomocnenou kona v mene tatutárneho orgánu pod¾a § 20 ods. 8 písm. e) prvého bodu zákona
(ïalej len tatutárny zástupca), ak ide o vyhlásenie
1. v mene oprávnenej osoby a v mene stáleho subdodávate¾a,
2. vo vlastnom mene,
b) zodpovedná osoba pod¾a § 20 ods. 3 písm. d) zákona
3
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(ïalej len zodpovedná osoba) za ním vykonávanú
oprávnenú technickú èinnos.
(5) Na zabezpeèenie kvality zavedenej oprávnenej
technickej èinnosti a kvality zavedených subdodávok
oprávnenej technickej èinnosti sa vyhotovuje, pravidelne preskúmava, udriava v aktuálnom stave a uchováva dokumentácia systému manaérstva (ïalej len riadená dokumentácia), ktorá okrem dokumentov pod¾a
veobecných akreditaèných poiadaviek obsahuje aj
a) príruèku kvality alebo iný zodpovedajúci dokument
bez oh¾adu na jeho názov (ïalej len príruèka kvality),
b) oprávnené metodiky vrátane interných metodík
a postupov pod¾a § 7,
c) vyhlásenia pod¾a odseku 4,
d) dokumenty pod¾a § 20 ods. 3 zákona,
e) dokumenty o finanènom krytí zodpovednosti pod¾a
§ 20 ods. 10 písm. c) zákona,
f) dokumenty o plnení poiadaviek na personálne zabezpeèenie oprávnenej technickej èinnosti pod¾a § 4,
g) zákon a predpisy vydané na jeho vykonanie pod¾a
zavedenej oprávnenej technickej èinnosti platné
v èase ich vykonávania.
(6) Vyhlásenie vrcholového manamentu o politike
kvality oprávnenej technickej èinnosti sa vyhotovuje
v rozsahu najmenej pod¾a príslunej veobecnej akreditaènej poiadavky a podpisuje ho aj kadý tatutárny
zástupca.
(7) Ak dokument riadenej dokumentácie je spoloèný
pre oprávnenú technickú èinnos aj pre ïaliu akreditovanú èinnos, ktorá nie je oprávnenou technickou
èinnosou, musí by zrejmé, ktoré ustanovenia dokumentu sa na oprávnenú technickú èinnos vzahujú
a ktoré sa na òu nevzahujú.
(8) Na mieste vykonávania oprávnenej technickej
èinnosti musí by dostupné riadené vydanie príruèky
kvality a najmenej riadené dokumenty pod¾a odseku 5
písm. b) a g), ktoré sa na vykonávanú oprávnenú technickú èinnos vzahujú.
(9) Ak v dôsledku nezhodnej práce dôjde k zisteniu
nereprezentatívnosti výsledku alebo k zmene pôvodného upozornenia, vyhlásenia alebo názoru na súlad alebo nesúlad, na zhodu alebo nezhodu s poiadavkami
a) bez zbytoèného odkladu sa preverí, èi predmetnou
nezhodnou prácou sa zmenil alebo môe zmeni názor na súlad alebo nesúlad, na zhodu alebo nezhodu
aj predchádzajúcich výsledkov oprávnenej technickej èinnosti; ak sa to zistí, e sa bez zbytoèného od-

) STN EN ISO/IEC 17025 Veobecné poiadavky na kompetentnos skúobných a kalibraèných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2005), STN P
CEN/TS 15675 Ochrana ovzduia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Pouívanie EN ISO/IEC 17025: 2005 pri periodických meraniach.
4
) STN EN ISO/IEC 17020 Veobecné kritériá èinnosti orgánov rozlièných typov vykonávajúcich inpekciu (ISO/IEC: 17020: 1998).
5
) § 8 ods. 6 zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) Napríklad vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 356/2010
Z. z., vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 358/2010 Z. z., vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 360/2010 Z. z. o kvalite
ovzduia, vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 361/2010 Z. z.,
vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 363/2010 Z. z o monitorovaní emisií, technických poiadaviek a veobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov zneèisovania ovzduia
a kvality ovzduia v ich okolí.
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kladu informujú subjekty pod¾a iesteho bodu prílohy è. 3 k zákonu,
b) vykoná sa doplnkový audit na overenie splnenia
a úèinnosti zavedených nápravných opatrení,
c) informácia o zisteniach pod¾a písmena a) a o prijatých nápravných opatreniach a záveroch doplnkového auditu pod¾a písmena b) sa zale do 30 dní od vyhotovenia správy o doplnkovom audite národnému
notifikaènému orgánu pod¾a § 20 ods. 3 písm. b) zákona.
(10) V príruèke kvality sa zdokumentuje zavedenie
a spôsob zabezpeèenia jednotlivých povinností a podmienok vykonávania zavedenej oprávnenej technickej
èinnosti, ktoré ustanovuje § 20 zákona a jednotlivých
notifikaèných poiadaviek, ktoré ustanovujú odseky 1
a 9 a § 4 a 10 pod¾a svojho významu.
§4
Personálne zabezpeèenie
oprávnenej technickej èinnosti
(1) Oprávnenú technickú èinnos personálne zabezpeèuje
a) zodpovedná osoba, ktorá je v závislosti od vykonávanej oprávnenej technickej èinnosti vedúcim technikom, vedúcim chemikom, pracovníkom zodpovedným za kalibráciu alebo zamestnancom zodpovedným za inpekciu, a
b) technik, ktorý samostatne vykonáva jednotlivé technické èinnosti, alebo
c) pomocný technik, ktorý vykonáva menej nároèné
technické èinnosti pod doh¾adom zodpovednej osoby alebo technika; technikom môe by aj zodpovedná osoba.
(2) Zodpovedná osoba pod¾a § 20 ods. 7 a ods. 8
písm. e) druhého bodu zákona má technickú zodpovednos za ním riadenú oprávnenú technickú èinnos, najmä za
a) technické plánovanie vykonávanej oprávnenej technickej èinnosti vrátane dôsledného preverenia podmienok a poiadaviek na jej vykonanie v súlade
s predpismi, s osvedèením o akreditácii, s osvedèením o notifikácii, s riadenými dokumentmi systému
manaérstva kvality a s vlastnou odbornou kompetenciou a kompetenciou ostatných pracovníkov,
ktoré sú pri konkrétnej oprávnenej technickej èinnosti aktuálne, pred jej zaèatím,
b) koordinovanie subdodávok a primeraný doh¾ad nad
kvalitou výkonu subdodávanej oprávnenej technickej èinnosti, ak sa èas oprávnenej technickej èinnosti vykonáva ako subdodávka,
c) vyhodnotenie výsledku oprávnenej technickej èinnosti, za jeho vecnú správnos vrátane zhodnotenia
jeho neistoty, platnosti a reprezentatívnosti,
d) upozornenia a iné obdobné vyhlásenia o súlade alebo nesúlade, o zhode alebo nezhode objektu oprávnenej technickej èinnosti s ustanovenými poiadavkami, alebo o nesúlade výsledku subdodávky
s normatívnymi technickými poiadavkami oprávnenej metodiky, ak sa to zistí,
7

) § 141 Zákonníka práce.
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e) názory a interpretácie priebehu a výsledku danej
oprávnenej technickej èinnosti, ak sú potrebné,
f) zdokumentovanie celej oprávnenej technickej èinnosti, za vyhotovenie, náleitosti a autorizáciu vrátane vlastnoruèného podpísania správy, protokolu,
certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu
o výsledku oprávnenej technickej èinnosti a za jej vysvetlenie,
g) osobné odborné riadenie, koordinovanie a doh¾ad
nad celou oprávnenou technickou èinnosou; zmena zodpovednej osoby poèas oprávnenej technickej
èinnosti je moná len vtedy, ak vzniknú osobné prekáky pri práci7) alebo dôjde k inej mimoriadnej a nepredvídate¾nej udalosti.
(3) Poadovanou odbornou kvalifikáciou zodpovednej osoby, technika a pomocného technika je v závislosti od vykonávanej technickej èinnosti
a) poadované absolvované odborné vzdelanie v tudijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-ininierskemu alebo prírodovednému odboru, ktoré sú vykonávané v rámci oprávnenej technickej èinnosti
alebo v príbuznom odbore, a
b) poadovaná odborná prax v prísluných
1. odboroch oprávnenej technickej èinnosti alebo
v príbuzných odboroch,
2. objektoch oprávnenej technickej èinnosti alebo
v príbuzných objektoch,
3. oprávnených metodikách alebo príbuzných metodikách (ïalej len osobitná prax).
(4) Poadovaným odborným vzdelaním a poadovanou odbornou praxou zodpovednej osoby ako vedúceho technika je
a) vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a najmenej trojroèná odborná prax, z toho najmenej dvojroèná osobitná prax,
b) vysokokolské vzdelanie prvého stupòa a najmenej
esroèná odborná prax, z toho najmenej tvorroèná
osobitná prax,
c) úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej deväroèná odborná prax, z toho najmenej esroèná osobitná prax, alebo
d) stredné odborné vzdelanie a najmenej deväroèná
odborná prax, z toho najmenej esroèná osobitná
prax, ak ide o oprávnené meranie emisií pod¾a § 2
ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, 3 a 7 a oprávnené metódy
pod¾a § 2 ods. 11 písm. a), g), h), i), t), v), w) a y) a
e) odborné teoretické a praktické zakolenie a overenie
znalosti oprávnených metodík a profesijnej spôsobilosti dohliada na vykonávanie odbornej technickej
èinnosti alebo ju osobne vykonáva,
f) riadenie a vyhodnotenie najmenej jednej referenènej
odbornej èinnosti v kadom jednotlivom odbore
oprávnenej technickej èinnosti poèas posledných
troch rokov, pod¾a monosti na najzloitejom objekte a s pouitím technicky najnároènejej oprávnenej metodiky (ïalej len referenèná odborná èinnos).
(5) Poadovaným odborným vzdelaním a poadovanou odbornou praxou zodpovednej osoby  vedúceho
chemika, ktorý je zodpovedný za technickú správnos

Èiastka 23

Zbierka zákonov è. 60/2011

laboratórneho chemického kvantitatívneho alebo kvalitatívneho analytického stanovenia a za pecifikáciu
analytických podmienok odberu prísluných vzoriek,
je vzdelanie v tudijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore, a
a) ak ide o analytické stanovenia vybraných zneèisujúcich látok pod¾a § 2 ods. 11 písm. f),
1. vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a najmenej trojroèná odborná prax, z toho najmenej
dvojroèná osobitná prax, alebo
2. vysokokolské vzdelanie prvého stupòa a najmenej esroèná odborná prax, z toho najmenej trojroèná osobitná prax,
b) ak ide o iné analytické stanovenia ako pod¾a písmena a),
1. vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a najmenej dvojroèná odborná prax, z toho najmenej
roèná osobitná prax,
2. vysokokolské vzdelanie prvého stupòa a najmenej trojroèná odborná prax, z toho najmenej dvojroèná osobitná prax, alebo
3. úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej esroèná odborná prax, z toho najmenej trojroèná
osobitná prax, a
c) znalos oprávnených metodík a vykonávanej odbornej èinnosti a overenie, externá alebo interná personálna certifikácia znalosti a profesijnej spôsobilosti,
d) vykonanie najmenej jedného referenèného analytického stanovenia poèas posledných troch rokov pod¾a kadej príbuznej metodiky analytického stanovenia alebo pod¾a monosti najnároènejou metodikou
zo skupiny príbuzných metodík s najkomplexnejím
charakterom analytickej matrice a monosou výskytu interferujúcich látok.
(6) Poadovaným odborným vzdelaním a poadovanou odbornou praxou technika  vzorkára, ktorý samostatne odoberá vzorky na chemické rozbory emisií alebo kvality ovzduia, je
a) ak ide o odbery vzoriek zneèisujúcich látok pod¾a
§ 2 ods. 11 písm. d) druhého bodu a písm. f),
1. vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore
a najmenej roèná odborná prax, z toho najmenej
esmesaèná osobitná prax,
2. vysokokolské vzdelanie prvého stupòa v tudijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore
a najmenej dvojroèná odborná prax, z toho najmenej roèná osobitná prax,
3. úplné stredné odborné vzdelanie v tudijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej trojroèná odborná prax, z toho najmenej dvojroèná osobitná prax, alebo
4. stredné odborné vzdelanie v tudijnom odbore
chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej
tvorroèná osobitná prax,
b) ak ide o iné odbery vzoriek ako pod¾a písmena a),
1. vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore
a najmenej esmesaèná osobitná prax,
2. vysokokolské vzdelanie prvého stupòa v tudijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore
a najmenej roèná osobitná prax,
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3. úplné stredné odborné vzdelanie v tudijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej dvojroèná osobitná prax,
4. vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v inom
odbore ako chémia a najmenej dvojroèná osobitná prax,
5. vysokokolské vzdelanie prvého stupòa v inom
tudijnom odbore ako chémia a najmenej trojroèná osobitná prax,
6. stredné odborné vzdelanie v tudijnom odbore
chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej
trojroèná osobitná prax,
7. úplné stredné veobecné vzdelanie alebo úplné
stredné odborné vzdelanie v inom tudijnom odbore ako chémia a najmenej päroèná osobitná
prax, alebo
8. stredné odborné vzdelanie v inom tudijnom odbore ako chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej esroèná osobitná prax a
c) znalos oprávnených metodík vzorkovania a vykonávanej odbornej èinnosti a overenie, externá alebo interná personálna certifikácia znalosti a profesijnej
spôsobilosti; ak ide o vzdelanie v inom odbore ako
chémia, aj odborné teoretické a praktické zakolenie
v rozsahu najmenej 40 hodín,
d) vykonanie najmenej jedného referenèného odberu
vzorky poèas posledných troch rokov pod¾a kadej
príbuznej metodiky vzorkovania alebo pod¾a monosti najnároènejou metodikou zo skupiny príbuzných metodík.
(7) Poadovaným odborným vzdelaním a odbornou
praxou technika, ktorý samostatne vykonáva iné technické èinnosti, ako sú uvedené v odsekoch 5 a 6, je
a) vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a najmenej roèná osobitná prax,
b) vysokokolské vzdelanie prvého stupòa a najmenej
dvojroèná osobitná prax,
c) úplné stredné odborné vzdelanie v tudijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-ininierskemu alebo
prírodovednému princípu vykonávanej èinnosti,
a najmenej trojroèná osobitná prax alebo
d) stredné odborné vzdelanie v tudijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-ininierskemu alebo prírodovednému princípu vykonávanej èinnosti, alebo
úplné stredné veobecné vzdelanie a najmenej tvorroèná osobitná prax a
e) vzdelanie a prax pod¾a písmen a) a c) a dodatoèná,
najmenej roèná osobitná prax, ak ide o pôsobnos
v oprávnených metodikách pod¾a § 2 ods. 11 písm. o)
a r),
f) znalos oprávnených metodík a vykonávanej odbornej èinnosti a overenie, externá alebo interná personálna certifikácia znalosti a profesijnej spôsobilosti;
ak ide o vzdelanie v inom odbore ako zodpovedá vykonávaným odborným èinnostiam aj odborné teoretické a praktické zakolenie v rozsahu najmenej 40
hodín,
g) vykonanie najmenej jednej referenènej odbornej èinnosti poèas posledných troch rokov pod¾a kadej príbuznej metodiky alebo pod¾a monosti najnároènejou metodikou zo skupiny príbuzných metodík.
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(8) Poadovaným odborným vzdelaním a odbornou
praxou pomocného technika je
a) vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a najmenej esmesaèná osobitná prax,
b) vysokokolské vzdelanie prvého stupòa a najmenej
roèná osobitná prax,
c) úplné stredné odborné vzdelanie v tudijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-ininierskemu alebo
prírodovednému princípu vykonávanej èinnosti,
a najmenej dvojroèná osobitná prax alebo
d) stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné veobecné vzdelanie a najmenej trojroèná osobitná prax a
e) odborné teoretické a praktické zakolenie na prísluné odborné èinnosti, zariadenia a oprávnené
metodiky v rozsahu najmenej 40 hodín a overenie
znalosti a profesijnej spôsobilosti ich vykonáva; poiadavka teoretického zakolenia sa neuplatòuje, ak
ide o vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore, ktorý zodpovedá vykonávanej èinnosti.
(9) Spôsob urèovania konkrétnej zodpovednej osoby
za jednotlivú oprávnenú technickú èinnos a konkrétnej osoby, ktorá pod¾a veobecných akreditaèných
poiadaviek vykonáva nad touto èinnosou doh¾ad,
vrátane prísluných záznamov o ich urèení sa zdokumentuje v príruèke kvality.
(10) Poiadavky na odborné vzdelanie a na odbornú
prax technika sa vzahujú pod¾a svojho významu aj na
pracovníkov subdodávate¾a, ak sa èas oprávnenej
technickej èinnosti zabezpeèuje prostredníctvom subdodávky v pecifických prípadoch pod¾a devätnásteho
bodu alebo dvadsiateho bodu prílohy è. 3 k zákonu.
§5
Technické zabezpeèenie
oprávnenej technickej èinnosti
(1) Meracie a ostatné prístroje, zariadenia a materiály vrátane chemických analyzátorov a iných intrumentálnych technických zariadení a ich programové
vybavenie pod¾a svojej povahy a úèelu pouitia okrem
poiadaviek pod¾a osobitného predpisu,8) veobecných
akreditaèných poiadaviek a poiadaviek pod¾a príslunej oprávnenej metodiky na úèel danej oprávnenej
technickej èinnosti musia
a) by zapoièané na èas najmenej jedného roka, ak nie
sú vo vlastníctve oprávnenej osoby alebo stáleho
subdodávate¾a; uvedené sa nevzahuje na pecifické
prípady referenèných materiálov a meradiel, zariadení a prístrojov zákazníka, ak ich pouitie na mieste je nevyhnutné,
b) ma preukázanú zhodu s technickými pecifikáciami pod¾a oprávnenej metodiky spôsobom pod¾a odseku 2, ak ide o mobilný alebo prenosný merací systém emisií alebo kvality ovzduia,
8
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c) by rekalibrované najmenej v intervale pod¾a odseku 3,
d) by nastavené, justované alebo skontrolované pred
meraním a skontrolované aj po vlastnom meraní,
a ak je to potrebné, aj poèas merania, aby sa potvrdilo, e ich vybrané pracovné charakteristiky zodpovedali najmenej poiadavkám pod¾a príslunej oprávnenej metodiky a pecifickým poiadavkám pod¾a
odseku 4,
e) spåòa najmenej poiadavky na kalibraèný materiál,
referenèný materiál a iný obdobný nastavovací, justovací alebo kontrolný materiál, plyn alebo plynnú
zmes pod¾a príslunej oprávnenej metodiky a pecifické poiadavky pod¾a odseku 5,
f) umoòova pod¾a súèasného stavu techniky automatizované
1. zaznamenávanie vetkých nameraných hodnôt,
reálneho èasu a dátumu merania, a ak je to dostupné, aj oznaèenie objektu merania a ïalích
rozhodujúcich technicko-prevádzkových parametrov alebo iných obdobných pecifikácií objektu merania alebo analyzovanej vzorky pod¾a
svojho významu,
2. zálohovanie dát na osobitnom zálonom disku
alebo na externom dátovom nosièi vrátane riadneho oznaèenia záznamu a zabezpeèenia proti
zmene údajov pred vypnutím meracieho prístroja
a prísluného záznamového prostriedku, ktorý
uchováva záznamy v dátovej forme.
(2) Zhoda zavedeného mobilného alebo prenosného
meracieho systému emisií alebo kvality ovzduia so
pecifikáciami sa okrem spôsobu pod¾a veobecných
akreditaèných poiadaviek pod¾a svojej povahy preukazuje aj
a) certifikátom, správou alebo iným zodpovedajúcim
dokumentom o zhode alebo skúke typovo zhodného
meracieho prístroja a zariadenia, ktorú vykonal
akreditovaný, certifikovaný alebo autorizovaný subjekt najmenej v rozsahu pod¾a osobitnej technickej
normy,9) alebo
b) správou o skúke a o inpekcii zhody automatizovaného meracieho systému emisií alebo kvality ovzduia,10) ktorú vykonala iná oprávnená osoba, ak ide
o zhodný typ meracieho prístroja a zariadenia.
(3) Interval rekalibrácie meracích prístrojov a zariadení, ktoré nie sú kalibrované pred vlastným meraním,
nesmie by dlhí ako
a) jeden rok, ak nie je pod¾a písmena b) alebo c) potrebný kratí interval,
b) interval uvedený v oprávnenej metodike, odporúèaný v protokole, v správe o skúke, v kalibraènom certifikáte, alebo uvedený v dokumentácii; ak sú intervaly rôzne, uplatòuje sa najkratí interval,
c) je to potrebné pod¾a vlastnosti daného meracieho
prístroja a zariadenia alebo podmienok pouívania
v teréne, ak sa zistia pochybnosti o udraní stavu

) Napríklad zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov, zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) Napríklad súbor STN EN 15267 Ochrana ovzduia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov.
10
) § 11 ods. 3 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja è. 363/2010 Z. z., STN EN 14181
Ochrana ovzduia. Stacionárne zdroje zneèisovania. Zabezpeèovanie kvality automatizovaných meracích systémov.
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kalibrácie, alebo to indikuje vyhodnotenie tatistickej kontroly a ide o kratie intervaly rekalibrácie ako
pod¾a predchádzajúcich písmen.
(4) Ak ide o mobilné alebo prenosné meracie systémy
emisií alebo kvality ovzduia,
a) kontrolujú sa najmenej drifty v nulovom bode a v referenènom bode pred vlastným meraním a po meraní a ak meranie trvá dlhie ako jeden deò, kontrolujú
sa najmenej jedenkrát aj v priebehu kadého dòa, ak
pod¾a príslunej oprávnenej metodiky, dokumentácie meracieho systému, dokladu pod¾a odseku 2
alebo ak vzh¾adom na vlastnosti daného meracieho
prístroja a zariadenia alebo podmienok pouívania
v teréne nie je potrebná èastejia kontrola,
b) kontrola stavu pred nastavením sa vyhodnocuje formou regulaèných diagramov alebo iným obdobným
systémom tatistickej kontroly pod¾a vhodnej technickej normy11) alebo inej obdobnej pecifikácie pre
zabezpeèovanie kvality automatizovaných meracích
systémov emisií.
(5) Kalibraèný materiál, referenèný materiál a iný obdobný nastavovací, justovací alebo kontrolný materiál,
plyn alebo plynná zmes na úèel danej oprávnenej technickej èinnosti sa nesmie poui po èase expirácie alebo
po èase skonèenia platnosti certifikátu alebo iného dokladu o hodnote urèených vlastností; doklad o hodnote
urèených vlastností musí obsahova náleitosti najmenej pod¾a príslunej smernice Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO alebo technickej normy12)
pod¾a svojho významu.
§6
Poiadavky na oprávnenú metodiku
(1) Oprávnená metodika a súvisiace meracie a iné
obdobné pracovné postupy, technické meracie prístroje a zariadenia a ich programové vybavenie, za tandardných podmienok predpísaných danou metodikou,
ak v pecifických prípadoch pod¾a § 3 ods. 2 písm. a) a
d) nie je urèené inak, majú pod¾a svojej technickej povahy a úèelu zabezpeèi, e
a) výsledok danej oprávnenej technickej èinnosti je reprezentatívny; za reprezentatívny výsledok sa povauje hodnota prislúchajúca zisovanej velièine alebo
iného obdobného parametra,
1. ktorú jej mono odôvodnene priradi pod¾a súèasného stavu vedeckého poznania a techniky jej zistenia,
2. ktorá je technicky správna, bez systematickej
chyby alebo vplyv ovplyvòujúcich velièín a interferujúcich látok je spo¾ahlivo identifikovaný a pri
udaní výsledku korigovaný,
3. ktorá bola zistená za tandardných podmienok
predpísaných danou oprávnenou metodikou,
zodpovedá pecifikovaným poiadavkám a jej
technická platnos je verifikovaná a zdokumentovaná,
4. pri ktorej zistení boli dodrané vetky poiadavky
11
12

b)

c)

d)

e)
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ustanovené zákonom a právnymi predpismi, ktoré sú vydané na jeho vykonanie a ktoré sa
vzahujú na príslunú oprávnenú technickú èinnos,
detekèný limit alebo medza stanovite¾nosti zisovaného parametra objektu oprávnenej technickej èinnosti je pod¾a monosti niia ako
1. 0,05-násobku limitnej hodnoty urèeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak limitná hodnota
parametra nie je urèená,
2. 0,2-násobku limitnej hodnoty urèeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak súèasný stav techniky neumoòuje dodra poiadavku pod¾a prvého bodu,
3. limitná hodnota urèeného parametra v osobitných prípadoch stopových chemických analýz,
najmä ak ide o polychlórované dibenzodioxíny
a polychlórované dibenzofurány,
merací rozsah alebo rozsah stanovite¾nosti je najmenej o 0,5-násobku limitnej hodnoty urèeného parametra vyí ako urèená poiadavka alebo obvyklá
hodnota, ak limitná hodnota parametra nie je urèená,
neistota výsledku danej technickej èinnosti nie je
pod¾a monosti vyia ako hodnota uvedená v tandardnej referenènej oprávnenej metodike pod¾a odseku 3, ak je vydaná,
rozírená neistota výsledku danej technickej èinnosti s koeficientom pokrytia k = 2 pri pribline 95 %
tatistickej pravdepodobnosti v ostatných prípadoch ako pod¾a písmena d), ak sa hodnota zisovaného parametra pohybuje na úrovni 0,8-násobku a
1,5-násobku limitnej hodnoty a ak nie sú kvalifikované dôvody na vyiu hodnotu neistoty, nie je pod¾a
monosti vyia ako
1. 20 % z limitnej hodnoty urèeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak ide o priame meranie
koncentrácie, rýchlosti prúdenia a ïalie obdobné velièiny,
2. 30 % z limitnej hodnoty urèeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak ide o velièiny, ktoré sa vypoèítavajú z èiastkových údajov alebo sú zisované komplexným meraním, najmä hmotnostná
koncentrácia tuhých látok, hmotnostný tok,
emisný faktor, emisný stupeò, stupeò odsírenia,
tmavos dymu, odluèovacia úèinnos, pomer pár
a ïalie obdobné velièiny.

(2) Na úèel danej oprávnenej technickej èinnosti sa
môe uplatni
a) tandardná oprávnená metodika, ktorá je uvedená
v informácii o tandardných metódach a metodikách pod¾a § 20 ods. 13 zákona (ïalej len tandardná oprávnená metodika); osobitnou tandardnou
oprávnenou metodikou je tandardná referenèná
oprávnená metodika pod¾a odseku 3,
b) alternatívna oprávnená metodika, ktorá nie je uvedená v informácii pod¾a písmena a), ak sa preukáe
splnenie jednotlivých poiadaviek pod¾a odsekov 4
a 8.

) Napríklad STN ISO 8258 Shewhartove regulaèné diagramy.
) Napríklad ISO Guide 31, Referenèné materiály. Obsah certifikátov a oznaèení, STN ISO 6141 Analýza plynov. Poiadavky na certifikáty
kalibraèných plynov a plynných zmesí.
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(3) tandardnou referenènou oprávnenou metodikou je metodika, ktorá poskytuje výsledky najvyej
vedeckej kvality pod¾a súèasného stavu vedeckého poznania a techniky a ktorá je ako tandardná referenèná
metodika
a) urèená v súhlase, rozhodnutí alebo v integrovanom
povolení,
b) je uvedená v referenènom dokumente intitúcie Európskej únie o najlepej dostupnej technike alebo je
ustanovená osobitným predpisom,13)
c) oznaèená ako tandardná referenèná metodika v informácii pod¾a § 20 ods. 13 zákona, alebo
d) je pre pecifické pouitie vydaná prísluným orgánom alebo intitúciou Európskej únie, Organizácie
Spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo
dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaná.14)
(4) Ako alternatívna oprávnená metodika sa môe
uplatni technická metodika, ktorá je
a) urèená na pecifické pouitie, pre ktoré nie je tandardná oprávnená metodika,
b) zaloená na inom vedecky odôvodnenom princípe
danej odbornej èinnosti ako prísluná tandardná
oprávnená metodika, alebo je
c) technicko-ekonomicky výhodnejia ako prísluná
tandardná oprávnená metodika; ak ide o alternatívnu oprávnenú metodiku k tandardnej referenènej oprávnenej metodike, alternatívnu oprávnenú
metodiku mono uplatni, len ak v príslunej tandardnej referenènej oprávnenej metodike je uvedená
monos aj alternatívneho postupu.
(5) Ako alternatívna normalizovaná oprávnená metodika sa môe uplatni technická norma alebo iná obdobná technická pecifikácia vydaná
a) ako slovenská technická norma,
b) ministerstvom, normalizaèným orgánom alebo odbornou intitúciou èlenského tátu Európskej únie
a ïalích tátov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj alebo inou medzinárodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúrou
alebo odborným zdruením pod¾a poiadaviek slovenskej technickej normy, ktorou sa preberá technická pecifikácia pre výber normalizovaných metód
pre meranie emisií zo stacionárnych zdrojov.15)
(6) Ako alternatívna normalizovaná oprávnená metodika sa môu uplatni do vydania príslunej technickej
normy alebo technickej pecifikácie aj jednotlivé pracovné vydania technického dokumentu pod¾a predpisu
ministerstva alebo iného prísluného orgánu alebo odbornej intitúcie pod¾a odseku 3 písm. d) a odseku 5.
(7) Ako alternatívna nenormalizovaná oprávnená
metodika sa môe uplatni aj metodika vyvinutá, spracovaná, vydaná alebo inak sprístupnená pod¾a svojho
významu
13
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a) v podkladoch, v správe alebo v inom dokumente rieite¾a, výrobcu, dodávate¾a alebo projektanta technológie alebo zariadenia, ktoré je stacionárnym
zdrojom alebo iným objektom oprávnenej technickej
èinnosti,
b) výrobcom meracieho zariadenia,
c) z odbornej literatúry alebo z iných odborných zdrojov, alebo
d) oprávnenou osobou alebo stálym subdodávate¾om
ako vlastná
1. vyvinutá metodika alebo
2. metodika, ktorej predmetom je podstatná zmena
vybranej èasti tandardnej oprávnenej metodiky
alebo alternatívnej normalizovanej oprávnenej
metodiky.
(8) Alternatívna normalizovaná oprávnená metodika
alebo alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika pod¾a svojho úèelu a formy vydania môe by
uplatnená, ak
a) poskytuje v porovnaní so tandardnou oprávnenou
metodikou rovnocenné  ekvivalentné výsledky
s prípadnou monosou korigovania strannosti so
pecifikovanou neistotou, ak ide o alternatívnu metodiku pod¾a odseku 4 písm. b) a c); výsledok sa povauje za rovnocenný, ak sú splnené najmenej normatívne poiadavky na kvalitu a platnos výsledku
pod¾a príslunej tandardnej referenènej oprávnenej metodiky, ak je vydaná,
b) je experimentálne overená a je validovaná a vhodnos zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu
a spôsobom najmenej pod¾a príslunej technickej
normy na hodnotenie vhodnosti a na validáciu
metódy16) alebo pod¾a pravidiel orgánu alebo intitúcie, ktorá alternatívnu normalizovanú metodiku vydala,
c) spåòa jednotlivé notifikaèné poiadavky na
1. technické zabezpeèenie pod¾a § 5,
2. oprávnenú metodiku pod¾a odseku 1,
3. zdokumentovanie oprávnenej metodiky pod¾a § 7.
§7
Zdokumentovanie oprávnenej metodiky
(1) Oprávnená metodika pre vykonanie danej oprávnenej technickej èinnosti musí by zdokumentovaná do
náleitých podrobností ako
a) technická norma alebo obdobná technická pecifikácia,
b) interná metodika, interná norma alebo iný obdobný
interný dokument (ïalej len interná metodika),
alebo
c) interný, tandardný alebo iný obdobný pracovný
postup (ïalej len interný pracovný postup).

) Napríklad § 5 zákona è. 245/2003 Z. z., § 2 ods. 6 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky è. 360/2010 Z. z.
14
) Dohovor 5/1985 Zb. o dia¾kovom zneèisovaní ovzduia prechádzajúcom hranicami tátov.
15
) STN P CEN/TS 15675 Ochrana ovzduia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Pouívanie EN ISO/IEC 17025: 2005 pri periodických meraniach.
16
) Napríklad STN EN ISO 14956 Ochrana ovzduia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s poadovanou neistotou merania (ISO 14956: 2002), STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzduia. Stacionárne zdroje zneèisovania. Postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy porovnaním s referenènou metódou, STN ISO 5725-6 Presnos (správnos a zhodnos) metód a výsledkov merania, Èas 6: Pouitie hodnôt mier presnosti v praxi.
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(2) Interná metodika sa vyhotovuje, ak ide o alternatívnu nenormalizovanú oprávnenú metodiku pod¾a § 6
ods. 7.
(3) Interná metodika sa vyhotovuje tak, aby pod¾a
svojho úèelu obsahovala najmenej náleitosti pod¾a
technickej normy, ktorou sa vydáva
a) návod na vypracovanie normalizovaných metód,17)
ak ide o internú metodiku pod¾a § 6 ods. 7 písm. a) a
c) a d) prvého bodu,
b) postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej
metódy,18) ak ide o internú metodiku pod¾a § 6 ods. 7
písm. d) druhého bodu.
(4) Interný pracovný postup sa vyhotovuje na zdokumentovanie
a) podrobností o jednotlivých technických èinnostiach, zavedených meracích a ostatných prístrojoch,
zariadeniach a materiáloch pod¾a normalizovanej
oprávnenej metodiky a ak je to aktuálne vrátane vyznaèenia tých èastí normalizovanej oprávnenej metodiky, ktoré sa na úèel oprávnenej technickej èinnosti
neuplatòujú,
sú
modifikované
alebo
sa uplatòujú flexibilne,
b) oprávnenej technickej èinnosti v jednotlivom odbore
oprávnenej technickej èinnosti pod¾a § 2 ods. 1 na
zistenie hodnôt velièín, ktorými sú vyjadrené prísluné emisné poiadavky, poiadavky na kvalitu
ovzduia alebo na vykonanie príslunej èinnosti
pod¾a osobitného predpisu,6)
c) zavedenia a plnenia jednotlivých povinností zodpovednej osoby, povinností stáleho subdodávate¾a
a jednotlivých notifikaèných poiadaviek, ktoré
ustanovuje § 20 zákona a § 3 a 10 pod¾a svojho významu, ak ich zavedenie nie je do náleitých podrobností zdokumentované v príruèke kvality.
(5) Interná metodika alebo interný pracovný postup
zahraniènej právnickej osoby alebo zahraniènej fyzickej osoby, ktorý je vypracovaný pod¾a zahranièných poiadaviek alebo zvyklosti v inom obsahovom èlenení
ako pod¾a odsekov 2 a 4 môe by uplatnený, ak obsahuje tabu¾ku vzájomných kríových odkazov.
(6) Pri vyhotovovaní interných metodík a interných
pracovných postupov sa prihliada na podrobnosti o interných metodikách a interných pracovných postupoch, o ich èlenení, o náleitostiach a na pecifické poiadavky na zdokumentovanie vybranej oprávnenej
technickej èinnosti, ktoré sú vydané ako akreditaèný
predpis pod¾a § 20 ods. 14 písm. h) zákona.
§8
Platnos a pouívanie oprávnenej metodiky
(1) Oprávnená technická èinnos sa vykonáva pod¾a
najnovieho vydania oprávnenej metodiky, ak pre príslunú oprávnenú technickú èinnos nie je inak urèené
v § 3 ods. 2 písm. a) a d) a v odsekoch 2 a 3.
(2) Normalizovaná oprávnená metodika sa na úèel
17

Strana 527

príslunej oprávnenej technickej èinnosti neuplatòuje
po uplynutí
a) iestich mesiacov odo dòa platnosti nového alebo revidovaného vydania danej normalizovanej oprávnenej metodiky,
b) 12 mesiacov odo dòa
1. dòa platnosti novej oprávnenej normalizovanej
metodiky, ktorou sa daná normalizovaná oprávnená metodika nahradila alebo sa zaviedla ako
nová oprávnená normalizovaná metodika,
2. úèinnosti právneho predpisu, ktorým sa ustanovila nová oprávnená metodika, ak daný predpis
neustanovuje inak.
(3) Interná metodika platí len pre oprávnené technické èinnosti vykonávané príslunou oprávnenou osobou alebo stálym subdodávate¾om poèas platnosti
osvedèenia o notifikácii alebo poèas platnosti internej
metodiky, ak je jej platnos èasovo obmedzená alebo ak
v § 3 ods. 2 písm. a) a d) alebo v odseku 2 písm. b) nie je
ustanovené inak.
(4) Oprávnená metodika na vykonanie príslunej
oprávnenej technickej èinnosti sa vyberá v poradí pod¾a
a) vymedzenia metodiky, poiadaviek a ostatných podmienok na vykonanie danej oprávnenej technickej
èinnosti, ktoré sú uvedené v
1. súhlase, rozhodnutí alebo v integrovanom povolení,
2. platnej dokumentácii prísluného objektu oprávnenej technickej èinnosti,
3. príslunom povolení na vykonanie jednotlivej
oprávnenej technickej èinnosti,
4. osobitnom predpise,6) ktorý sa vzahuje na prísluný odbor a objekt oprávnenej technickej èinnosti,
5. osobitnom predpise, ktorý ustanovuje poiadavky na metódu a metodiku technického výpoètu,
merania, kalibrácie, technickej skúky a inpekcie zhody,19)
b) slovenskej technickej normy, ktorou sa preberá európska norma, ak objektom oprávnenej technickej
èinnosti je èistený alebo neèistený odpadový plyn zo
zariadenia na spa¾ovanie alebo spoluspa¾ovanie odpadov, z prevádzky, pre ktorú sa vydáva integrované
povolenie alebo objektom je automatizovaný merací
systém emisií, ktorý je naintalovaný na takomto
stacionárnom zdroji,
c) úèelu oprávnenej metodiky, ktorej pouitie na prísluný úèel vyplýva priamo z jej urèenia, a to najmä
vo vzahu k objektu oprávnenej technickej èinnosti,
meraným velièinám alebo vykonávaným skúkam,
èasovej poiadavke na zistenie reprezentatívnej hodnoty, periódu merania alebo odberu vzorky vzh¾adom na èasový charakter prevádzky alebo èasový
priebeh emisií,
d) vymedzenia metodiky a poiadaviek na technickú

) STN P CEN/TS 15674 Ochrana ovzduia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Návod na vypracovanie normalizovaných metód.
) STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzduia. Stacionárne zdroje zneèisovania. Postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy
porovnaním s referenènou metódou.
19
) § 13 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 363/2010 Z. z.
18
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èinnos pod¾a technickej normy, ktorá sa vzahuje
na objekt oprávnenej technickej èinnosti,
miery splnenia jednotlivých poiadaviek na oprávnenú metodiku pod¾a § 6 ods. 1,
predchádzajúcej oprávnenej technickej èinnosti, ak
sa vykonala, najmä monos hodnotenia reprodukovate¾nosti výsledkov, hodnotenie stavu a èasového
vývoja parametrov objektu oprávnenej technickej
èinnosti,
rieenia technických poiadaviek na reprezentatívne miesto vykonania oprávnenej technickej èinnosti
a ostatné dispozièné a environmentálne poiadavky
na miesto jej vykonania pod¾a tandardnej oprávnenej metodiky,
výskumných správ rieite¾a technológie, literárnych
údajov, údajov z obdobných technológií, teoretického rozboru vo vzahu stavu poznania podmienok
merania príslunej velièiny alebo analytického stanovenia, matrici odpadového plynu, interferenciám,
skúsenosti oprávnenej osoby alebo subdodávate¾a
s konkrétnou metodikou vo vzahu ku konkrétnemu
objektu oprávnenej technickej èinnosti.

(5) Kvalitatívne zloenie èistených alebo odpadových
plynov alebo zloenie vonkajieho ovzduia sa zisuje
s pouitím manuálnych chemických analytických metodík; prístrojové metódy zaloené na pouití emisných
alebo imisných analyzátorov, ktoré pracujú na
fyzikálno-chemickom meracom princípe sa uplatòujú
ako doplnkové, ak je to v prípadoch pod¾a odseku 6 potrebné.
(6) Ak v dôsledku neselektívnych vlastnosti analytickej metódy alebo iných dôvodov vzniknú pochybnosti
o monosti výskytu systematickej chyby, neznámych
interferenciách, pochybnosti o identifikovaní ïalích
zneèisujúcich látok a ïalích vplyvových velièín, daná
oprávnená technická èinnos sa vykoná s pouitím
dvoch odliných analytických metód alebo meracích
princípov, najmä ak ide o prvú oprávnenú technickú
èinnos; ak nie sú dostupné dve odliné metódy alebo
meracie princípy, monos výskytu systematickej chyby a interferencií sa osobitne experimentálne zhodnotí,
najmä variáciou analytických detektorov, variáciou separaèných podmienok kolón a obdobne pod¾a vedeckého princípu uplatnenej metódy.
§9
Správa a èiastková správa
(1) O výsledku oprávnenej technickej èinnosti sa
v závislosti od odboru oprávnenej technickej èinnosti
vyhotovuje správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad (ïalej len správa); o subdodávke vybranej èasti oprávnenej technickej èinnosti sa vyhotovuje èiastková správa, protokol, certifikát alebo iný
zodpovedajúci doklad (ïalej len èiastková správa).
(2) Správa a èiastková správa sa pod¾a významu vy20
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konanej oprávnenej technickej èinnosti alebo jej èasti
vyhotovuje tak, aby okrem poiadaviek pod¾a § 20
ods. 8 zákona a veobecných aj doplnkových akreditaèných poiadaviek na náleitosti protokolu o skúke,
kalibraèného certifikátu alebo správy o inpekcii20) obsahovala aj náleitosti najmenej pod¾a
a) súhlasu, rozhodnutia, integrovaného povolenia alebo dokumentácie schválenej pre prísluný objekt
oprávnenej technickej èinnosti alebo oprávnenú
technickú èinnos,
b) osobitného predpisu,6) ak pre prísluný objekt
oprávnenej technickej èinnosti alebo oprávnenú
technickú èinnos ustanovuje poiadavky na správu
a èiastkovú správu,
c) osobitnej technickej normy na meranie emisií zo stacionárnych zdrojov vrátane odporúèaného obsahového èlenenia,21) ak ide o oprávnené meranie, oprávnenú skúku a oprávnenú inpekciu zhody;
podrobnosti o náleitostiach a o vyhotovovaní správy a èiastkovej správy oprávnenej osoby sú uvedené
v prílohe è. 1.
(3) Ak ide o správu vydanú ako kalibraèný certifikát,
pod¾a významu vykonanej kalibrácie a poiadaviek na
urèené pracovné charakteristiky objektu kalibrácie sa
v kalibraènom certifikáte okrem náleitosti pod¾a odseku 2 písm. a) a b) uvádza aj
a) obchodné meno, právna forma, sídlo oprávnenej
osoby a identifikaèné èíslo organizácie,
b) údaj, e ide o oprávnenú kalibráciu pod¾a § 20 ods. 1
písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu zákona
pod¾a objektu kalibrácie,
c) vyhlásenie o súlade alebo nesúlade výsledku kalibrácie s urèenými poiadavkami na jednotlivé pracovné charakteristiky objektu kalibrácie a pouèenie
o platnosti vyhlásenia o súlade/nesúlade v znení
pod¾a siedmeho bodu prílohy è. 3 k zákonu,
d) názor, èi urèená perióda rekalibrácie je z h¾adiska
vlastnosti kalibrovaného systému a ostatných prevádzkových vplyvov a zmien postaèujúca,
e) kópia certifikátu prísluného referenèného materiálu, ak sa zistil nesúlad výsledku kalibrácie s urèenými poiadavkami,
f) meno, priezvisko, titul a podpis zodpovednej osoby
za kalibráciu a identifikaèné èíslo a deò vydania rozhodnutia, ktorým bolo vydané osvedèenie zodpovednej osoby pod¾a § 20 ods. 3 písm. d) zákona (ïalej len
osvedèenie zodpovednej osoby),
g) meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis tatutárneho zástupcu oprávnenej osoby a dátum podpísania
kalibraèného certifikátu.
(4) Ak ide o èiastkovú správu stáleho subdodávate¾a,
pod¾a významu vykonanej èasti oprávnenej technickej
èinnosti sa v èiastkovej správe okrem náleitostí pod¾a
odseku 2 písm. a) a b) uvádza aj
a) obchodné meno, právna forma, sídlo subdodávate¾a
a identifikaèné èíslo organizácie,
b) údaj, e ide o subdodávku oprávneného merania,

) 5.10.2 a 5.10.4 STN EN ISO/IEC 17025 Veobecné poiadavky na kompetentnos skúobných a kalibraèných laboratórií (ISO/IEC
17025: 2005), èas 13 STN EN ISO/IEC 17020 Veobecné kritériá èinnosti orgánov rozlièných typov vykonávajúcich inpekciu
(ISO/IEC: 17020: 1998).
21
) Bod 9 a príloha F STN EN 15259 Ochrana ovzduia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Poiadavky na úseky a miesta merania,
úèel a plán merania a na správu o meraní.
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oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúky alebo
oprávnenej inpekcie zhody pod¾a § 20 ods. 1 prísluného písmena a bodu zákona pod¾a odboru
oprávnenej technickej èinnosti,
upozornenie alebo iné obdobné vyhlásenie o nesúlade výsledku subdodávky s normatívnymi technickými poiadavkami oprávnenej metodiky alebo dohodnutého plánu odberu vzorky vrátane zhodnotenia
podmienok uchovávania, prepravy, èasu spracovania vzorky a podielu mnostva analytu v kontrolnej
vzorke, ak sa to zistí,
odporúèanie, ako poui výsledok subdodávky na
výpoèet alebo zistenie koneèného výsledku oprávnenej technickej èinnosti, ak treba,
názor, ako podmienky a neistota výsledku subdodávky môu ovplyvni správnos výpoètu alebo zistenia koneèného výsledku oprávnenej technickej èinnosti alebo správnos upozornenia na súlad alebo
nesúlad výsledku s poiadavkami, ak treba,
meno, priezvisko, titul a podpis zodpovednej osoby
za technickú správnos výsledku subdodávky,
meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis tatutárneho zástupcu subdodávate¾a a dátum podpísania
èiastkovej správy.

(5) Správa a èiastková správa sa
a) oznaèí nezamenite¾ným identifikaèným èíslom, jednotlivé strany sa postupne oèíslujú a oznaèia najmenej pod¾a identifikaèného èísla správy alebo èiastkovej správy,
b) zoije a zoívacia núra s odtlaèkom peèiatky oprávnenej osoby pripevnení k poslednej strane správy
a èiastkovej správy alebo kadú stranu správy
a èiastkovej správy zodpovedná osoba autorizuje
vlastnoruèným podpisom.
§ 10
Informaèný systém o oprávnených osobách
a ich stálych subdodávate¾och
(1) Podrobnosti o rozsahu informácií poskytovaných
oprávnenými osobami v informaènom systéme o oprávnených osobách a ich stálych subdodávate¾och pod¾a
§ 20 ods. 11 zákona (ïalej len informaèný systém) sú
uvedené v prílohe è. 2.
(2) iados o registráciu do informaèného systému
oprávnená osoba podáva na ministerstvo
a) po vydaní osvedèenia o notifikácii, pred zaèatím výkonu oprávnenej technickej èinnosti,
b) v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument
podpísaný elektronickým podpisom alebo zaruèeným elektronickým podpisom.22)
(3) iados o registráciu do informaèného systému
obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo organizácie,
b) názov akreditovaného laboratória alebo inpekèného orgánu a jeho adresu, ak oprávnenú technickú
èinnos poskytuje organizaèná zloka,
c) meno, priezvisko, titul, funkciu a kontaktné údaje
22

d)
e)
f)
g)
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príslunej osoby pre kontakt so správcom informaèného systému,
dátum zaèatia oprávnenej technickej èinnosti,
miesto a dátum podania iadosti,
podpis tatutárneho zástupcu,
aktuálne údaje informaèného systému pod¾a prílohy
è. 2 ako prílohu k iadosti o registráciu v dátovej forme urèenej správcom informaèného systému.

(4) Údaje v informaènom systéme oprávnená osoba
aktualizuje bezodkladne, ak informaèný systém umoòuje, aby aktualizáciu údajov vykonávala priamo
oprávnená osoba; ak to informaèný systém neumoòuje, aktualizovaný dátový súbor sa zasiela správcovi informaèného systému v dátovej forme urèenej správcom
informaèného systému.
(5) Stály subdodávate¾ údaje aktualizuje bezodkladne prostredníctvom kadej oprávnenej osoby, pre ktorú
vykonáva oprávnenú technickú èinnos.
(6) Údaje v informaènom systéme sa vedú najmenej
za desa rokov.
Zodpovedná osoba
za oprávnenú technickú èinnos
§ 11
iados o vydanie osvedèenia zodpovednej osoby
(1) iados o vydanie osvedèenia zodpovednej osoby
obsahuje
a) meno, priezvisko, titul, rok narodenia iadate¾a (ïalej len osobný údaj),
b) adresu trvalého bydliska a èíslo telefónu, faxu a adresu elektronickej poty, ak ich iadate¾ má (ïalej
len kontaktné údaje),
c) odbory oprávnenej technickej èinnosti,
d) objekty oprávnenej technickej èinnosti,
e) metodiky oprávnenej technickej èinnosti,
f) miesto a dátum vyhotovenia iadosti,
g) podpis iadate¾a.
(2) Prílohou k iadosti o vydanie osvedèenia zodpovednej osoby je
a) zoznam objektov oprávnenej technickej èinnosti 
stacionárnych zdrojov pod¾a § 2 ods. 7 a prílohy è. 2
èasti D, ak ide o oprávnené meranie emisií,
b) informácia o meraných, kalibrovaných, skúaných
alebo kontrolovaných objektoch, ak treba,
c) informácia o iadate¾ovi známych metodikách
oprávnenej technickej èinnosti a bených hodnotách ich pracovných charakteristík pod¾a prílohy
è. 2 èastí E a H,
d) kópia dokladov o dosiahnutom odbornom vzdelaní,
e) kópia dokladov o dåke odbornej praxe vo vzahu
k jednotlivým odborom a objektom oprávnenej technickej èinnosti alebo overené vyhlásenie, ak prísluné doklady o dåke odbornej praxe nie sú dostupné,
f) kópia dokladov o dåke osobitnej praxe vo vzahu
k jednotlivým oprávneným metódam v èlenení pod¾a
ich príbuznosti alebo overené vyhlásenie, ak prísluné doklady o dåke osobitnej praxe nie sú dostupné,

) § 5 ods. 1 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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g) profesijný ivotopis, ktorý obsahuje aj preh¾ad profesijnej a inej obdobnej odbornej èinnosti vo vzahu
k jednotlivým odborom, objektom a metódam oprávnenej technickej èinnosti,
h) kópia dokladu o odbornom teoretickom a praktickom zakolení a o overení znalosti a profesijnej spôsobilosti pod¾a § 4 ods. 4 písm. e),
i) správa o referenènej odbornej èinnosti pod¾a § 4
ods. 4 písm. f) v dátovej forme,
j) kópia dokladov o inej odbornej spôsobilosti, ak ich
iadate¾ má,
k) informácia o súèasnom stave techniky v rozsahu
pod¾a odseku 3, ak treba,
l) kópia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy,
ak ju iadate¾ absolvoval,
m) vyhlásenie o zozname subjektov, ktoré sú ekonomicky alebo personálne prepojené na iadate¾a, autorských práv, vynálezov, zlepovacích návrhov alebo
iných obdobných práv iadate¾a na objekty oprávnenej technickej èinnosti, pri ktorých nie je splnená
niektorá zo zásad nezaujatosti pod¾a dvadsiateho
prvého bodu prílohy è. 3 k zákonu alebo sú o jej splnení pochybnosti,
n) vyhlásenie o tom, e údaje uvedené v iadosti a v jej
prílohách sú pravdivé a e iadate¾ si je vedomý toho,
e ak osvedèenie zodpovednej osoby získa na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov, osvedèenie ministerstvo zruí a nové osvedèenie pod¾a
§ 20 ods. 4 písm. d) zákona nemono vyda,
o) doklad o zaplatení správneho poplatku.23)
(3) Ak sa doklady o odbornej praxi iadate¾a o ustanovenie za zodpovednú osobu nevzahujú na kadý
jednotlivý odbor a objekt oprávnenej technickej èinnosti alebo na príbuzný odbor a objekt, alebo ak sa doklady
o osobitnej odbornej praxi nevzahujú na skupinu príbuzných oprávnených metodík, k iadosti o vydanie
osvedèenia zodpovednej osoby iadate¾ priloí preh¾ad
jemu známych a dostupných údajov o
a) technológiách, výrobných zariadeniach a odluèovacích zariadeniach, ktoré zodpovedajú súèasnému
stavu techniky,
b) moných zneèisujúcich látkach, limitoch zneèisovania, urèených veobecných podmienkach prevádzkovania a poiadavkách ich dodrania, ktoré
zodpovedajú súèasnému stavu techniky,
c) obvyklých výrobcami garantovaných hodnotách
emisných velièín,
d) praxou verifikovaných a tandardne dosahovaných
hodnotách emisných velièín, ktoré zodpovedajú súèasnému stavu techniky,
e) obvyklých hodnotách technicko-prevádzkových parametrov,
ktoré
sú
podstatné
pre
vo¾bu
výrobno-prevádzkového reimu objektu oprávneného merania v závislosti od vyjadrenia predpísaných
parametrov a úèelu konania,
f) metódach, metodikách a základných podmienkach
meraní, skúok a inpekcií zhody.
(4) Na iados o rozírenie rozsahu osvedèenia zodpovednej osoby sa vzahujú poiadavky ako na iados
o vydanie osvedèenia zodpovednej osoby pod¾a svojho
23

Èiastka 23

významu; doklady a podklady, ktoré rozírením rozsahu osvedèenia nie sú dotknuté sa k iadosti o rozírenie
rozsahu osvedèenia zodpovednej osoby neprikladajú.
(5) iados o trvalé zúenie rozsahu osvedèenia zodpovednej osoby obsahuje
a) údaje pod¾a odseku 1,
b) èíslo osvedèenia zodpovednej osoby,
c) dôvod zúenia rozsahu osvedèenia zodpovednej osoby,
d) prílohy pod¾a odseku 2, ktoré sú zúením rozsahu
osvedèenia zodpovednej osoby dotknuté.
§ 12
Posudzovanie splnenia
kvalifikaèných predpokladov a skúka
(1) Splnenie kvalifikaèných predpokladov sa posudzuje
a) preverením
1. úplnosti a správnosti údajov a dokladov, ktoré sú
uvedené v iadosti o vydanie osvedèenia zodpovednej osoby a v jej prílohách,
2. splnenia podmienok úèasti na skúke, ktoré
ustanovuje § 20 ods. 4 zákona,
b) skúkou iadate¾a o ustanovenie za zodpovednú
osobu.
(2) Skúky sa môe zúèastni iadate¾ o vydanie
osvedèenia zodpovednej osoby, ak preukáe splnenie
ustanovených predpokladov a po doplnení iadosti
o vydanie osvedèenia zodpovednej osoby, ak bol na doplnenie vyzvaný (ïalej len úèastník skúky).
(3) Skúkou sa v èlenení pod¾a odborov oprávnenej
technickej èinnosti zisuje, èi úèastník skúky má potrebné znalosti a predpoklady správneho uplatòovania
poiadaviek, ktoré pre oprávnenú technickú èinnos,
na ktorú sa iada o vydanie osvedèenia zodpovednej
osoby ustanovuje
a) zákon a o ostatné právne predpisy vydané na jeho
vykonanie,
b) § 3 a 10 a 13 ods. 4 a 5.
(4) Skúka sa vykonáva písomnou formou. Úèastník
skúky môe poèas jej vykonávania nahliada do predpisov, ktoré sa vzahujú na oprávnenú technickú èinnos, na ktorú sa iada o vydanie osvedèenia zodpovednej osoby.
(5) Skúka sa hodnotí stupòom vyhovel, ak podiel
správnych odpovedí je najmenej 90 %, alebo nevyhovel.
(6) Ak úèastník skúky v skúke nevyhovel, môe
skúku opakova najviac dvakrát. Opakovaná skúka
sa vykoná najskôr po 30 dòoch odo dòa konania neúspenej skúky. Ak sa iadate¾ na skúku nemohol dostavi pre dôleité osobné prekáky v práci alebo pre
inú mimoriadnu a nepredvídate¾nú udalos, môe
skúku vykona v náhradnom termíne.
(7) Ak sa úèastník skúky nezúèastnil na skúke ani
v náhradnom termíne alebo nevyhovel ani v druhej
opakovanej skúke, môe sa zúèastni novej skúky po

) Poloka 170 prílohy k zákonu è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
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podaní novej iadosti a uhradení správneho poplatku.
K novej iadosti sa nepripájajú doklady, ktoré sú zhodné s dokladmi pripojenými k predchádzajúcej iadosti.
Nová skúka sa vykoná najskôr po troch mesiacoch od
vykonania druhej opakovanej skúky.
(8) Spôsobilos zodpovednej osoby sa pri rozirovaní
rozsahu osvedèenia zodpovednej osoby posúdi skúkou v rozirovanom rozsahu; môe sa preveri aj udranie úrovne znalosti predpisov a správnos ich uplatòovania pri vykonávaní oprávnenej technickej èinnosti.
§ 13
Osvedèenie zodpovednej osoby
a oznamovanie zmien
(1) iados o predåenie platnosti osvedèenia zodpovednej osoby mono poda v listinnej podobe alebo
elektronickými prostriedkami podpísanú elektronickým podpisom alebo zaruèeným elektronickým podpisom.22)
(2) iados o predåenie platnosti osvedèenia zodpovednej osoby obsahuje
a) osobné údaje zodpovednej osoby,
b) èíslo, dátum vydania a dátum skonèenia platnosti
vydaného osvedèenia zodpovednej osoby,
c) údaje o zmenách vydaného osvedèenia zodpovednej
osoby, ak sa zmenilo,
d) zmeny kontaktných údajov, ak sú,
e) zoznam oprávnených osôb, pre ktoré zodpovedná
osoba pôsobila za predchádzajúce obdobie,
f) údaje pod¾a § 11 ods. 5, ak sa iada o zúenie rozsahu vydaného osvedèenia zodpovednej osoby,
g) miesto a dátum vyhotovenia iadosti o predåenie
èasu platnosti osvedèenia zodpovednej osoby,
h) podpis zodpovednej osoby.
(3) Prílohou k iadosti o predåenie platnosti osvedèenia zodpovednej osoby je
a) informácia o poète vykonaných oprávnených technických èinností v èlenení pod¾a jednotlivých odborov oprávnenej technickej èinnosti za predchádzajúce obdobie,
b) informácia o vetkých sanostiach, námietkach
a iných pripomienkach k vykonaným oprávneným
technickým èinnostiam, ak boli vznesené, a o prijatých opatreniach,
c) doklad pod¾a § 11 ods. 2 písm. a) a n), ak je zmenený,
d) vyhlásenie, e nedolo k zmene ostatných údajov,
podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedèenie zodpovednej osoby okrem zmien
pod¾a písmena c),
e) doklad o zaplatení správneho poplatku.23)
(4) Oznámenie o zmene údajov, podmienok a dokladov, ktoré sú uvedené v iadosti o vydanie osvedèenia
zodpovednej osoby a v jej prílohách, ak nejde o rozírenie alebo o trvalé zúenie rozsahu osvedèenia, sa v lehote pod¾a § 20 ods. 7 písm. l) prvého bodu zákona
podáva na ministerstvo elektronickou potou. Oznámenie sa podá aj v listinnej podobe, ak nie je podané
elektronickými prostriedkami podpísané elektronic-
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kým podpisom alebo zaruèeným elektronickým podpisom.
(5) Oznámenie o zmene pod¾a odseku 4 obsahuje
osobné údaje zodpovednej osoby,
èíslo osvedèenia zodpovednej osoby,
zmenené údaje, podmienky alebo doklady,
dôvod zmeny,
dátum zmeny a èas jej trvania, ak je doèasná,
kópie dokladov o zmene, ak sú,
prijaté opatrenia na vykonávanie oprávnenej technickej èinnosti po zmene alebo poèas jej trvania, ak
je jej vykonávanie moné,
h) miesto a dátum vyhotovenia oznámenia,
i) podpis zodpovednej osoby.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§ 14
Opakované preukazovanie odbornej spôsobilosti
(1) Odborná príprava zodpovednej osoby sa v prípadoch pod¾a § 20 ods. 7 písm. f) zákona vykoná pod¾a
rozsahu osvedèenia zodpovednej osoby, zmenených
alebo nových právnych predpisov, oprávnených metodík alebo zistených nedostatkov.
(2) Odbornú prípravu tvorí veobecná èas a odborná
èas. Odborná èas sa èlení pod¾a odborov oprávnenej
technickej èinnosti s monosou ïalieho èlenenia
pod¾a pecifických objektov oprávnenej technickej èinnosti a oprávnených metodík.
(3) Úèastníkovi odbornej prípravy sa vydá potvrdenie
o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje
a) obchodné meno, sídlo, právnu formu právnickej
osoby, ktorá zabezpeèila odbornú prípravu,
b) osobné údaje úèastníka odbornej prípravy,
c) názov odbornej prípravy,
d) oznaèenie právneho predpisu, pod¾a ktorého sa odborná príprava vykonáva,
e) údaje o predmete odbornej prípravy v èlenení pod¾a
odborov oprávnenej technickej èinnosti,
f) údaje o dåke trvania odbornej prípravy,
g) miesto a dátum vyhotovenia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy,
h) podpis osoby oprávnenej kona v mene právnickej
osoby a odtlaèok peèiatky.
(4) Osobitná odborná spôsobilos zodpovednej osoby
sa v prípadoch pod¾a odseku 1 preukazuje úspeným
vykonaním skúky pod¾a § 12 ods. 4 a 7.
Povolenie na vykonanie
jednotlivej oprávnenej technickej èinnosti
§ 15
(1) iados o povolenie na vykonanie jednotlivej
oprávnenej technickej èinnosti obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo organizácie, ktorá vykoná príslunú oprávnenú technickú èinnos (ïalej len iadate¾),
b) názov organizaènej zloky iadate¾a, ak sa oprávnená technická èinnos vykoná jej prostredníctvom,
c) adresu a ïalie údaje pre kontakt so iadate¾om,
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d) meno, priezvisko, titul a funkèné zaradenie osoby,
ktorá je tatutárnym zástupcom,

v príbuznom odbore, ak ide o iného iadate¾a a subdodávate¾a ako pod¾a písmena b),

e) osobné údaje osoby zodpovednej za príslunú oprávnenú technickú èinnos,
f) údaje o subdodávate¾ovi, o rozsahu subdodávky
a o zodpovednej osobe subdodávate¾a pod¾a písmen
a) a e),
g) ak ide o výnimoèný prípad,
1. odôvodnenie potreby vykonania oprávnenej technickej èinnosti pod¾a § 21 ods. 2 zákona,
2. údaj o iadate¾ovi pod¾a § 21 ods. 3 zákona,
h) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a objektu oprávnenej technickej èinnosti alebo iného iadate¾a o súhlas, rozhodnutie alebo o integrované povolenie,
i) identifikaèné údaje objektu oprávnenej technickej
èinnosti,
j) úèel oprávnenej technickej èinnosti pod¾a prílohy
è. 1 èasti A iesteho bodu,
k) jednotlivé oprávnené technické èinnosti a èíslo, dátum vydania a názov príslunej oprávnenej metodiky, na ktorú sa iada o povolenie,
l) predpokladaný termín vykonania oprávnenej technickej èinnosti,
m) miesto a dátum vyhotovenia iadosti o povolenie na
vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej èinnosti,
n) meno, priezvisko, titul a podpis tatutárneho zástupcu.

d) údaj o kvalifikácii zodpovedných osôb a technikov
iadate¾a a subdodávate¾a pod¾a § 4 ods. 3 a 7,
e) profesijný ivotopis zodpovednej osoby iadate¾a
a profesijný ivotopis zodpovednej osoby subdodávate¾a, ktorý obsahuje údaje o vzdelaní, odbornej
praxi, osobitnej praxi a o referenèných èinnostiach
zodpovednej osoby, ktoré sa vzahujú na oprávnenú
technickú èinnos, na ktorú sa iada o povolenie,
f) údaj o metodike oprávnenej technickej èinnosti
v rozsahu pod¾a prílohy è. 2 èastí E a H pod¾a odboru oprávnenej technickej èinnosti,
g) návrh a odôvodnenie osobitných podmienok oprávnenej technickej èinnosti, ak sú potrebné,
h) pracovný postup alebo iná zodpovedajúca interná
technická dokumentácia iadate¾a a subdodávate¾a
pod¾a § 7 o
1. technickom postupe vykonania danej oprávnenej
technickej èinnosti,
2. zavedení a zhodnotení vykonania danej oprávnenej technickej èinnosti pod¾a
2a. jednotlivých poiadaviek, ktoré sú uvedené
v § 5, 6 a 8, vrátane údajov o prísluných overeniach, certifikátoch, protokoloch, validaèných a iných obdobných správach a dokladoch o plnení jednotlivej poiadavky pod¾a
svojho významu,
2b. jednotlivých povinností iadate¾a, subdodávate¾a a ich zodpovedných osôb, ktoré ustanovuje § 21 ods. 4 zákona,
i) vyhlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a o tom,
e
1. iadate¾ nie je v konkurze a ani nebol podaný návrh na zaèatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo likvidácie,
2. údaje uvedené v iadosti a v jej prílohách sú pravdivé, a o tom, e ak povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej èinnosti bude
vydané na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov, povolenie a správa o vykonanej
oprávnenej èinnosti sú pod¾a § 20 ods. 9 písm. a)
zákona neplatné.

(2) Prílohou k iadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej èinnosti je
a) plán oprávnenej technickej èinnosti vrátane subdodávok najmenej v rozsahu pod¾a prísluných bodov
technickej normy na meranie emisií zo stacionárnych zdrojov,24) ak ide o oprávnené meranie alebo
o oprávnenú skúku; náleitosti uvedené v technickej norme sa pre inú oprávnenú technickú èinnos
ako o oprávnené meranie emisií uplatòujú pod¾a
svojho významu pod¾a prílohy è. 1 èasti A,
b) doklad o uhradení správneho poplatku.23)
(3) Prílohou k iadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej èinnosti, ak ide o iadate¾a pod¾a § 21 ods. 3 písm. b) a f) zákona, je okrem
podkladov pod¾a odseku 2 aj
a) kópia vyjadrenia oprávnenej osoby, e danú oprávnenú technickú èinnos nemôe vykona, ak ide
o výnimoèný prípad pod¾a § 21 ods. 2 písm. b) zákona a o oprávnenú osobu, ktorá má danú èinnos uvedenú v informaènom systéme pod¾a § 10,
b) kópia dokladu o akreditácii, certifikácii systému
manaérstva kvality alebo iného dokladu o odbornej
spôsobilosti alebo autorizácii iadate¾a a subdodávate¾a pod¾a § 21 ods. 3 písm. b) a e) zákona,
c) kópia dokladu o pôsobnosti iadate¾a a subdodávate¾a v odbore oprávnenej technickej èinnosti alebo

(4) Ak ide o zahraniènú právnickú osobu alebo zahraniènú fyzickú osobu  podnikate¾a a ich stálych
subdodávate¾ov, ustanovenia odsekov 1 a 3 sa uplatòujú spôsobom pod¾a § 21 ods. 6 zákona.
§ 16
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2011
okrem § 9 ods. 2 písm. c), ktorý nadobúda úèinnos
1. júna 2011, ak ide o oprávnenú osobu pod¾a § 32
ods. 16 zákona.

József Nagy v. r.
24

) Kapitola 7 a príloha B STN EN 15259 Ochrana ovzduia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Poiadavky na úseky a miesta merania, úèel a plán merania a na správu o meraní.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 60/2011 Z. z.

PODROBNOSTI O NÁLEITOSTIACH A O VYHOTOVOVANÍ
SPRÁVY A ÈIASTKOVEJ SPRÁVY OPRÁVNENEJ OSOBY
A. Podrobnosti o náleitostiach správy
1. Správa  názov správy obsahuje skrátené kombinované oznaèenie prísluného odboru oprávnenej technickej èinnosti, správa o
a) oprávnenom meraní emisií,
b) oprávnenom meraní kvality ovzduia,
c) oprávnenej skúke automatizovaného meracieho systému emisií (kvality ovzduia),
d) oprávnenej inpekcii zhody automatizovaného meracieho systému emisií (kvality ovzduia).
V súlade s názvom správy sa aktualizujú aj názvy ostatných bodov správy, ktoré sú uvedené v príklade správy
o meraní emisií v osobitnej technickej norme.21)
2. Názov akreditovaného skúobného laboratória/oprávnenej osoby  ak akreditované skúobné laboratórium je organizaènou zlokou oprávnenej osoby, uvádza sa aj obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie oprávnenej osoby.
3. Prevádzkovate¾  ak ide o nový stacionárny zdroj, uvádza sa iadate¾ o vydanie súhlasu alebo integrovaného povolenia; ak v mene prevádzkovate¾a alebo iadate¾a koná iná poverená alebo splnomocnená osoba, uvedú sa aj jej
identifikaèné údaje.
4. Druh oprávneného merania (skúky, inpekcie zhody)  názov vykonanej oprávnenej technickej èinnosti pod¾a
§ 20 ods. 1 a prísluného písmena a bodu zákona.
5. Osoba zodpovedná za technickú stránku merania (skúky, inpekcie zhody)  vedúci technik.
Uvedený bod sa vkladá na titulnej strane správy za bod Deò merania. Obsahuje meno, priezvisko a titul zodpovednej osoby za danú oprávnenú technickú èinnos a údaje o osvedèení zodpovednej osoby pod¾a § 20 ods. 3
písm. d) zákona  identifikaèné èíslo rozhodnutia a deò jeho vydania.
6. Úèel oprávneného merania (skúky, inpekcie zhody)  uvádza sa druh oprávnenej technickej èinnosti (jednorazové, periodické oprávnené meranie, oprávnená skúka, oprávnená inpekcia zhody) pod¾a paragrafu, odseku, písmena a bodu osobitného predpisu,25) ktorý sa na danú oprávnenú technickú èinnos vzahuje, struèný údaj o objekte oprávnenej technickej èinnosti, a ak je to moné, aj o akú konkrétnu technickú èinnos, zneèisujúcu látku
alebo iný zisovaný parameter objektu ide.
Ak ide o prvé oprávnené meranie, oprávnenú skúku alebo oprávnenú inpekciu zhody, uvedie sa aj prísluný
úèel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzduia pod¾a § 17 a 18 zákona alebo integrovaného povolenia.26)
Ak ide o jednorazovú oprávnenú technickú èinnos pod¾a rozhodnutia orgánu ochrany ovzduia alebo správneho
orgánu integrovaného povo¾ovania, uvedie sa aj identifikaèné èíslo prísluného rozhodnutia, deò jeho vydania
a názov orgánu, ktorý ho vydal.
7. Súhrn, prevádzka  uvádzajú sa identifikaèné údaje o objekte oprávnenej technickej èinnosti.
Ak je objektom merania stacionárny zdroj, jeho èas alebo zariadenie, alebo èinnos alebo ak je objektom merania
èistený alebo neèistený odpadový plyn, uvedie sa oznaèenie stacionárneho zdroja, èasti, zariadenia vrátane jeho
identifikaèného, objektového alebo iného obdobného èísla pod¾a dokumentácie, údaje o umiestnení, najmä ulica,
popisné èíslo, obec.
Ak je objektom oprávneného merania vonkajie ovzduie, ako identifikaèný údaj sa uvedie oznaèenie a údaje
o umiestnení stavby, stacionárneho zdroja alebo inej èinnosti, ktorej vplyv na kvalitu ovzduia sa zisuje meraním; osobitne sa uvedie katastrálne oznaèenie územia, v ktorom sa meranie vykonalo.
Ak je objektom skúky alebo inpekcie zhody automatizovaný merací systém emisií, okrem identifikaèného oznaèenia vlastného systému sa uvedie aj identifikaèný údaj stacionárneho zdroja, jeho èasti, zariadenia, potrubia,
komína alebo iného miesta naintalovania. Ak je objektom skúky alebo inpekcie zhody automatizovaný merací
systém kvality ovzduia, okrem identifikaèného oznaèenia meracieho systému sa uvedú aj údaje o jeho umiestnení.
8. Súhrn, výsledky merania (skúky, inpekcie zhody)  v tabu¾ke výsledkov sa uvádzajú aktuálne ståpce a v hlavièke
tabu¾ky aktuálne názvy a jednotky meraných  zisovaných poiadaviek.
Ak ide o jednotky, ktoré sa vzahujú na urèené stavové a referenèné podmienky, prísluné vyjadrenie stavových
a referenèných podmienok sa uvedie v poznámke pod tabu¾kou.
25

) § 3, 4, 6 a 8 a 12 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
è. 363/2010 Z. z.
26
) § 8 ods. 2 písm. a) zákona è. 245/2003 Z. z.
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Ak ide o súhrn a tabu¾ku výsledkov inpekcie zhody, zisované poiadavky sa uvádzajú a inpekcia zhody vyhodnocuje v èlenení pod¾a poiadaviek na rozsah oprávnenej inpekcie zhody.27) Zhodu s príslunou súhrnnou poiadavkou mono urèi, ak sú splnené vetky jednotlivé poiadavky. Jednotlivé poiadavky, výsledky èiastkových
skúmaní a z nich vyplývajúce èiastkové urèenia zhody sa uvádzajú v bode 6.2 Výsledky inpekcie zhody a diskusia v èlenení pod¾a súhrnných poiadaviek.
Ak sa poiadavka na vykonanie oprávnenej technickej èinnosti vzahuje na iný výrobno-prevádzkový reim ako
o najvyie emisie, názov ståpca Reim s najvyími emisiami sa upraví pod¾a významu poiadavky. Informácia
o danom reime sa uvedie v poznámke pod tabu¾kou.
V tabu¾ke výsledkov sa na konci doplní ïalí ståpec
a) Upozornenie na súlad/nesúlad, ak ide o oprávnené meranie alebo o oprávnenú skúku,
b) Upozornenie na zhodu/nezhodu, ak ide o oprávnenú inpekciu zhody, alebo
c) Upozornenie na výskyt, ak ide o kvalitatívny rozbor.
K príslunému upozorneniu sa v poznámke pod tabu¾kou uvedie presné oznaèenie právneho predpisu, súhlasu,
rozhodnutia alebo integrovaného povolenia, v ktorom je ustanovená prísluná poiadavka.
Za tabu¾kou sa doplní bod Pouèenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad a uvedie sa prísluný text informácie v znení pod¾a siedmeho bodu prílohy è. 3 k zákonu.
9. Opis prevádzky a spracúvaných materiálov  ak sú objektom oprávneného merania odpadové plyny, neèistené
plyny, stacionárne zdroje, ich èasti, zariadenia alebo èinnosti, uvedie sa struèný opis objektu, princíp technológie, charakter technológie pod¾a emisného èlenenia.
Ak je objektom skúky alebo inpekcie zhody automatizovaný merací systém, okrem identifikaèných údajov systému, skúaných parametrov a hodnotených poiadaviek sa uvedú aj struèné údaje o technológii, kde je systém
naintalovaný, s dôrazom na informácie o tých technologických velièinách, ktoré sú meracím systémom spracúvané alebo zadávané ako parametre vyhodnocovacieho systému o stave technológie.
Ak je objektom oprávneného merania vonkajie ovzduie a úèelom je zistenie vplyvu stavby, stacionárneho zdroja
alebo inej èinnosti na kvalitu ovzduia, uvedie sa struèný emisno-technologický opis stacionárneho zdroja, údaje
o charaktere výroby, mnostve a spôsobe odvádzania odpadových plynov. Ïalej sa uvedie blií opis umiestnenia
stavby v území, meteorologicko-orografické podmienky rozptylu zneèisujúcich látok a predpokladaný vplyv prevádzky na kvalitu ovzduia vrátane rozsahu ovplyvneného územia. V potrebnom rozsahu sa uvedú obdobné údaje aj o ostatných blízkych stacionárnych zdrojoch zneèisovania, ktoré ovplyvòujú kvalitu ovzduia v meranom
území, a vplyv dia¾kového prenosu, ak je z h¾adiska interpretovania výsledku merania významný.
10. Podmienky prevádzky poèas meraní (skúok, inpekcie zhody)  ako prevádzkové stavy sa uvádzajú emisne charakteristické výrobno-prevádzkové reimy, druhy a podstatné emisné parametre výrobkov, palív a surovín.
Pri výbere podstatných technicko-prevádzkových parametrov sa prednostne vychádza z poiadaviek na vymedzenie
reimu s najvyími emisiami, reprezentatívneho reimu alebo iného zodpovedajúceho výrobno-prevádzkového
reimu v závislosti od úèelu oprávneného merania a ïalej z údajov pecifikovaných v dokumentácii a v súbore
technicko-prevádzkových parametrov na zabezpeèenie ochrany ovzduia, ktoré sú riadené a sledované v prevádzkovej evidencii, z údajov o prevádzkových meradlách a z údajov, ktoré sa na zdokumentovanie stavu objektu
merania uvádzajú v protokole o meraní alebo skúke pod¾a príslunej oprávnenej metodiky.
Technicko-prevádzkové parametre, ktoré sú podstatné z h¾adiska úèelu merania, sa spravidla uvádzajú v tabu¾kovej forme. Uvedú sa hodnoty pod¾a dokumentácie, im zodpovedajúce bené hodnoty a skutoèné hodnoty poèas
oprávneného merania alebo kontroly v èlenení pod¾a periód merania alebo vzorkovania jednotlivých hodnôt, ak to
meracie prostriedky objektu merania umoòujú. Ako bená hodnota technicko-prevádzkového parametra sa
uvádza hodnota pod¾a prevádzkovej alebo inej obdobnej dokumentácie, ktorá sa za obdobie od predchádzajúceho
merania vyskytovala najèastejie. Ak ide o skutoèné hodnoty technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sú merané, zisované, zaznamenávané prevádzkovými meradlami, uvedie sa aj oznaèenie prísluného prevádzkového
záznamu alebo iného obdobného dokumentu.
Ak ide o parametre palív a surovín, ktoré sú zisované laboratórnymi analýzami, uvedie sa aj neistota hodnoty,
oznaèenie metodiky, oznaèenie prísluného certifikátu, analytického protokolu alebo iného obdobného dokumentu, oznaèenie laboratória a údaj, èi ide o akreditované laboratórium, a zhodnotenie dodrania zásad subdodávok pod¾a devätnásteho a dvadsiateho bodu prílohy è. 3 k zákonu.
V samostatnom odseku sa uvedú ïalie poiadavky, ktoré sú urèené veobecne záväznými právnymi predpismi
vo veciach ochrany ovzduia a ktoré sa vzahujú na technológiu, zariadenie a spôsob prevádzkovania objektu
oprávneného merania, skúky, inpekcie zhody a úèel konania, ktorých dodranie je vyhodnotené v bode 6.1
správy. Sú nimi najmä poiadavky urèené ako veobecné podmienky prevádzkovania vrátane poiadaviek na odsávanie a tesnos odsávaných miest, zariadení, armatúr a potrubí  vylúèenie riedenia odpadových plynov, ak
technológia neumoòuje prepoèítanie na referenèný obsah vybranej zloky v odpadovom plyne.
11. Vyhodnotenie prevádzkových podmienok poèas meraní (skúok, inpekcie zhody)  zhodnocuje sa súlad prevádzky s dokumentáciou, urèenými poiadavkami a osobitnými podmienkami merania, ktoré sa vzahujú na vo¾bu výrobno-prevádzkového reimu, podstatné technicko-prevádzkové parametre a na prevádzku výrobných
a odluèovacích zariadení.
27

) § 11 ods. 3 písm. d), § 11 ods. 4 písm. d) vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 363/2010 Z. z.
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Osobitne sa vyhodnotí, èi boli dodrané osobitné podmienky merania, skúky, inpekcie zhody, ktoré sa vzahujú na spôsob prevádzky, ak boli urèené alebo schválené orgánom ochrany ovzduia alebo správnym orgánom integrovaného povo¾ovania vrátane oznaèenia prísluného súhlasu a skráteného znenia osobitných podmienok.
Súèasou tohto bodu je aj informácia o vyhlásení prevádzkovate¾a o súlade prevádzky objektu merania s predpismi pod¾a piateho bodu prílohy è. 3 k zákonu. Uvedie sa oznaèenie vyhlásenia, dátum vyhotovenia, meno, priezvisko a funkèné zaradenie zástupcu prevádzkovate¾a, ktorý vyhlásenie v mene prevádzkovate¾a podpísal.
12. Overenie dôveryhodnosti  ako osobitná èas overenia dôveryhodnosti výsledku sa uvedú aj údaje o validácii alebo kontrole platnosti výsledku pod¾a príslunej oprávnenej metodiky.
13. V kapitole Výsledky merania (skúky, inpekcie zhody) a diskusia sa doplní samostatný bod 6.4 Názory a interpretácie, ak je to potrebné.
Ako názor a interpretácia sa v správe o oprávnenej technickej èinnosti uvedú najmä:
a) ïalie informácie, ktoré sú potrebné na správne pochopenie vyhlásenia o súlade alebo nesúlade objektu oprávnenej technickej èinnosti s poiadavkami alebo na správne pochopenie výsledkov inpekcie zhody,
b) návody a odporúèania, ako sa zistenia pri oprávnenej technickej èinnosti môu poui na zabezpeèenie alebo
zlepenie podmienok vykonania ïalej periodicky vykonávanej oprávnenej technickej èinnosti, na odôvodnenie potreby osobitných podmienok jej vykonania alebo na odôvodnenie predåenia lehoty periodického oprávneného merania, ak to predpisy umoòujú,
c) názor na reprezentatívnos výsledku oprávneného merania mnostva emisie pod¾a poiadaviek na reprezentatívny výrobno-prevádzkový reim, presnosti merania hodnôt vzahových a parametrických velièín a odporúèanie, ako výsledok aplikova na výpoèet vypusteného reprezentatívneho mnostva emisie,
d) návody a odporúèania, ako zistenia zo skúky automatizovaných meracích systémov emisií mono uplatni pri
odôvodnení iadosti o nepriame monitorovanie, urèení osobitnej lehoty skúky alebo odôvodnení nemonosti
kontinuálneho merania a jeho nahradení periodickým oprávneným meraním.
Pod¾a potreby sa uvedú aj iné dôleité skutoènosti o oprávnenom meraní, skúke alebo inpekcii zhody, ktoré sú
dôleité pre zákazníka alebo pre konajúci orgán tátnej správy a ktoré nenáleia do iných bodov správy.
14. Na závereènej strane správy sa uvádza aj meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis tatutárneho zástupcu a dátum podpísania správy.
15. Prílohy  doplnia sa aj prílohy pod¾a èastí B a C pod¾a svojho významu.
B. Podrobnosti o náleitostiach príloh správy, v ktorej sa uvádza súlad/zhoda objektu oprávnenej technickej
èinnosti s urèenými poiadavkami
K správe sa prikladá pod¾a svojho významu
a) kópia rozhodnutia o jednorazovej oprávnenej technickej èinnosti, ak jej vykonanie je urèené orgánom ochrany
ovzduia alebo správnym orgánom integrovaného povo¾ovania,
b) nákres umiestnenia meracích miest a odberových bodov vrátane vyznaèenia predpísaných a skutoèných
vzdialeností, ak sú rôzne, a blokovej schémy technológie, ak sa skladá z viacerých èastí alebo zariadení,
c) graficky spracované záznamy z pomocných meraní na výber reprezentatívneho miesta a bodu odberu vzoriek
ako súèas opisu konkrétnych podmienok odberu vzoriek,
d) graficky spracovaný èasový záznam meraní hodnôt velièín, ktoré sú merané s pouitím kontinuálne merajúcich technických prostriedkov, najmä ak ide o emisné alebo imisné analyzátory,
e) kópia dokumentov, záznamov a zápisníc, ktoré sú inými dôleitými skutoènosami o oprávnenej technickej
èinnosti, najmä ak ide o urèenie osobitných podmienok oprávnenej technickej èinnosti alebo osobitnej
podmienky zabezpeèenia nezaujatosti,
f) originál kadej èiastkovej správy, protokolu a certifikátu o subdodávke alebo o výsledku kalibrácie alebo skúky automatizovaného meracieho systému vykonanej inpekèným orgánom.
C. Podrobnosti o náleitostiach príloh správy, v ktorej sa uvádza nesúlad/nezhoda objektu oprávnenej technickej èinnosti s urèenými poiadavkami
K správe sa okrem náleitostí pod¾a èasti B na osobitné zdokumentovanie nesúladu/nezhody prikladá
a) kópia vyhlásenia prevádzkovate¾a stacionárneho zdroja pod¾a piateho bodu prílohy è. 3 k zákonu,
b) kópia kalibraèného certifikátu prísluného meradla alebo kópia kalibraèného certifikátu prísluného referenèného materiálu, ak ide o uívate¾skú kalibráciu meradiel pred vlastným meraním,
c) kópia záznamu z prevádzkových meradiel alebo zápisu z prevádzkovej evidencie ako súèas zdokumentovania
skutoèných hodnôt predmetu oprávneného merania poèas merania alebo kontroly,
d) graficky spracovaný èasový záznam z kontroly kontinuálne merajúcich technických prostriedkov pred meraním a po òom,
e) kópia prvotného záznamu alebo zápisu o odbere vzorky a zápisu o meraní pre najvyiu nameranú hodnotu,
f) úplný výpoèet výsledku oprávneného merania, kalibrácie, skúky vrátane pouitých výpoètových vzahov, koeficientov a kontánt,
g) úplný výpoèet alebo iné zodpovedajúce ohodnotenie odôvodnenej hodnoty neistoty pre najvyiu nameranú
hodnotu.
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D. Podrobnosti o náleitostiach èiastkovej správy oprávnenej osoby
Podrobnosti o náleitostiach správy pod¾a èastí A a C sa vzahujú aj na náleitosti èiastkovej správy o výsledku
èasti oprávnenej technickej èinnosti, ktorú ako subdodávku vykonala iná oprávnená osoba pod¾a devätnásteho
a dvadsiateho bodu prílohy è. 3 k zákonu s týmito odchýlkami:
a) namiesto zmluvy s úèastníkom konania sa uvádza zmluva o subdodávke s oprávnenou osobou,
b) neuvádza sa opis a parametre objektu oprávnenej technickej èinnosti, ak sú vetky èinnosti vykonané v jednom èasovom období; ak èinnosti nie sú vykonané v tom istom èasovom období, parametre sa uvedú len v rozsahu, ktorý zodpovedá subdodávke,
c) priebeh a postup technickej èinnosti sa zdokumentuje a vyhodnotenie výsledkov sa uvedie len v rozsahu, ktorý
zodpovedá subdodávke,
d) upozornenie na súlad alebo nesúlad, názor a interpretovanie výsledkov subdodávky a pouèenie o platnosti výsledkov sa uvádzajú len pod¾a rozsahu subdodávky,
e) neprikladá sa vyhlásenie prevádzkovate¾a, úèastníka konania, ak sú vetky technické èinnosti vykonané v tom
istom èasovom období.
E. Podrobnosti o vyhotovovaní správy, èiastkovej správy, príloh, tabuliek a záznamov
1. Správa a èiastková správa má by informaène a dokumentaène jednoznaèná, má sa prihliada na preh¾adnos,
úèelnos a na náklady na vypracovanie a uchovávanie správy, uplatòovanie tandardizovaných tabuliek a kombinovaných preh¾adných záznamov a grafov.
2. Prílohy, najmä doklady, tabu¾ky, obrázky, grafy, záznamy sa oznaèujú a k správe pripájajú pod¾a poradia, ako sú
uvádzané v texte správy; ich názvy a oznaèenia musia by v súlade s textom správy.
3. Kópia priloeného dokladu musí by èitate¾ná; kadú stranu kópie podpíe zodpovedná osoba.
4. Tabu¾ky, obrázky, grafy, záznamy a iné ucelené èasti správy, najmä výpoèty, ktoré presahujú rozsahom polovicu
stránky, sa z dôvodu ucelenosti a preh¾adnosti textu správy pripájajú k správe ako prílohy; prednostne sa uplatòujú jednotné vzory tabuliek pod¾a technických pecifikácií.
5. Záznamy z kontinuálne meraných hodnôt velièín sa spracúvajú v preh¾adných líniových grafoch, z ktorých musí
by zrejmý ich èasový priebeh, a ak je to dostupné, aj predpísané hodnoty v urèených jednotkách.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 60/2011 Z. z.

PODROBNOSTI O ROZSAHU INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH OPRÁVNENÝMI
OSOBAMI V INFORMAÈNOM SYSTÉME O OPRÁVNENÝCH
OSOBÁCH A ICH STÁLYCH SUBDODÁVATE¼OCH
A. Údaje o oprávnenej osobe, tatutárnych zástupcoch, zodpovedných osobách, akreditácii, oprávnení na
podnikanie a o finanènom krytí zodpovednosti
A.1 Oprávnená osoba
1. Obchodné meno, právna forma, sídlo, identifikaèné èíslo organizácie.
2. Organizaèná zloka  názov, sídlo, adresa, ak je iné ako v prvom bode.
3. Kontaktné údaje pre styk so zákazníkmi  potová adresa, èíslo telefónu, faxu, adresa elektronickej poty, webové sídlo.
4. Dátum zaèatia pôsobnosti alebo obnovenia pozastavenej pôsobnosti.
5. Dátum ukonèenia pôsobnosti alebo dátum pozastavenia pôsobnosti a prísluný dôvod pozastavenia pod¾a
§ 20 ods. 7 písm. a), b), c), n) a ods. 15 a 16 zákona alebo z vlastného podnetu.
6. Zmeny údajov  opis zmeny, platnos zmeny od/do.
A.2 tatutárny zástupca pod¾a § 20 ods. 8 písm. e) prvého bodu zákona
1. Meno, priezvisko, titul, funkcia, rok narodenia.
2. Dátum zaèatia pôsobnosti alebo obnovenia pozastavenej pôsobnosti.
3. Dátum ukonèenia pôsobnosti alebo jej pozastavenia.
4. Zmeny údajov  opis zmeny, platnos zmeny od/do.
A.3 Zodpovedná osoba za oprávnenú technickú èinnos pod¾a § 20 ods. 3 písm. d) zákona
1. Meno, priezvisko, titul, rok narodenia.
2. Osvedèenie zodpovednej osoby  identifikaèné èíslo rozhodnutia, deò vydania rozhodnutia, platnos osvedèenia od/do, platné osvedèenie v dátovej forme.
3. Rozsah pôsobnosti  odbory oprávnenej technickej èinnosti pod¾a èasti C, objekty oprávnenej technickej èinnosti pod¾a èasti D, oprávnené metodiky pod¾a èastí E a H vrátane spresnenia rozsahu pôsobnosti a èasu pôsobnosti, ak je to potrebné.
4. Dátum zaèatia pôsobnosti alebo obnovenia pozastavenej pôsobnosti.
5. Dátum ukonèenia pôsobnosti alebo dátum pozastavenia pôsobnosti a prísluný dôvod pozastavenia pod¾a
§ 20 ods. 7 písm. d) zákona alebo z vlastného podnetu.
6. Zmeny údajov  opis zmeny, platnos zmeny od/do.
A.4 Doklady o akreditácii pod¾a § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona
1. Skúobné laboratórium
a) identifikaèné èíslo osvedèenia o akreditácii, deò vydania osvedèenia, názov akreditaèného orgánu, platnos
osvedèenia od/do, platné osvedèenie v dátovej forme,
b) zmena, pozastavenie platnosti alebo zruenie osvedèenia o akreditácii  údaje ako pod¾a písmena a), opis
zmeny, platnos zmeny od/do.
2. Kalibraèné laboratórium  údaje ako pod¾a prvého bodu.
3. Inpekèný orgán  údaje ako pod¾a prvého bodu.
4. Osvedèenie o notifikácii  údaje ako pod¾a prvého bodu.
A.5 ivnostenské oprávnenie  viazané ivnosti28)
1. ivnostenské oprávnenie
a) identifikaèné èíslo oprávnenia, deò vydania oprávnenia, názov správneho orgánu, ktorý oprávnenie vydal,
platnos oprávnenia od/do, platné oprávnenie v dátovej forme,
b) predmet(y) viazanej ivnosti.
2. Zmena, pozastavenie platnosti alebo zruenie ivnostenského oprávnenia  údaje ako pod¾a prvého bodu,
opis zmeny, platnos zmeny od/do.
A.6 Finanèné krytie zodpovednosti za kodu pod¾a § 20 ods. 10 písm. c) zákona
1. Názov odboru oprávnenej technickej èinnosti
a) výka finanèného krytia,
b) názov poisovne,
c) platnos poistenia od/do.
2. Zmena finanèného krytia  údaje ako pod¾a prvého bodu.
Údaje sa uvádzajú v èlenení pod¾a odborov oprávnenej technickej èinnosti, ak údaje o finanènom krytí pod¾a prvého bodu sú rôzne.
28

) Poloka 78 prílohy è. 2 k zákonu è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
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B. Údaje o stálych subdodávate¾och pod¾a § 20 ods. 16 a osemnásteho bodu prílohy è. 3 k zákonu
1. Subdodávate¾  údaje ako v bode A.1.
2. Doklady o akreditácii pod¾a § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona  údaje ako v èasti A.4 prvom a tvrtom bode.
3. Rozsah subdodávok  odbory oprávnenej technickej èinnosti pod¾a èasti C, objekty oprávnenej technickej èinnosti pod¾a èasti D, oprávnené metodiky pod¾a èasti E vrátane spresnenia rozsahu subdodávok a èasu subdodávok, ak je to potrebné.
4. Zmeny údajov  opis zmeny, platnos zmeny od/do.
C. Odbory oprávnenej technickej èinnosti pod¾a § 20 ods. 1 zákona
1. Zavedené odbory oprávnenej technickej èinnosti v èlenení pod¾a prísluných písmen a bodov § 20 ods. 1 zákona.
2. Spresnenie rozsahu pôsobnosti v èlenení pod¾a zavedených odborov oprávnenej technickej èinnosti, ak oprávnená osoba má vo vzahu k zavedenej meracej metóde, pevnému rozsahu akreditácie alebo rozsahu pôsobnosti
zodpovedných osôb obmedzený rozsah pôsobnosti len pre vybrané velièiny alebo èinnosti v danom odbore.
3. Zmeny údajov  opis zmeny, platnos zmeny od/do.
D. Objekty oprávneného merania emisií  stacionárne zdroje zneèisovania ovzduia a vymedzenie pôsobnosti
zodpovedných osôb a odborov oprávnenej technickej èinnosti
1. Èíslo kategórie, názov kategórie stacionárneho zdroja a jej podrobnejie èlenenie pod¾a osobitného predpisu.1)
2. Oznaèenie odboru oprávneného merania emisií pod¾a èasti C, ktorý je pre prísluný objekt zavedený.
3. Spresnenie rozsahu pôsobnosti, ak oprávnená osoba má pre danú kategóriu stacionárnych zdrojov, technológiu, zariadenia, palivá, suroviny a podobne vo vzahu k zavedenej meracej metóde, pevnému rozsahu akreditácie alebo rozsahu pôsobnosti zodpovedných osôb obmedzený rozsah pôsobnosti alebo sú potrebné ïalie údaje
na informovanie zákazníkov a pracovníkov orgánov tátnej správy.
4. Zmeny údajov  opis zmeny, platnos zmeny od/do.
E. Oprávnené metodiky meraní emisií, technických podmienok, veobecných podmienok prevádzkovania,
kvality ovzduia a súvisiacich stavových, referenèných a meteorologických velièín pod¾a § 20 ods. 1
písm. a) zákona
1. V èasti E sa uvádzajú údaje o zisovaných zneèisujúcich látkach, fyzikálno-chemických velièinách a o prísluných oprávnených metodikách v èlenení pod¾a podrobnejieho èlenenia jednotlivých odborov oprávneného
merania emisií a oprávneného merania kvality ovzduia.
2. Rozsah informácií sa uvádza pod¾a metodickej smernice národného notifikaèného orgánu, ktorou sa definuje
oblas a rozsah akreditácie skúobného laboratória, v ktorej sa doplnia ïalie potrebné údaje pod¾a tretieho a
iesteho bodu.
3. Názvy analytu sa uvádzajú pod¾a zoznamu zneèisujúcich látok pre nové zdroje.29) Èíselný kód analytu sa uvádza pod¾a národného emisného informaèného systému,30) ak je prísluný èíselník vydaný.
4. Ak ide o technickú poiadavku a veobecnú podmienku prevádzkovania, stavovú, referenènú alebo meteorologickú velièinu, názov príslunej vlastnosti  parametra sa uvádza tak, aby bolo zrejmé, o ktorú technickú poiadavku a veobecnú podmienku prevádzkovania alebo inú velièinu pod¾a osobitného predpisu ide.6) Èíselný kód
príslunej vlastnosti  parametra sa uvádza pod¾a národného emisného informaèného systému,30) ak je prísluný èíselník vydaný.
5. Dátum vydania zavedenej oprávnenej metodiky sa uvádza pod¾a údaja orgánu alebo intitúcie, ktorý ju vydal.
Ak je vydanie oznaèené len uvedením mesiaca a roka vydania, dátum vydania sa oznaèí od prvého dòa prísluného mesiaca a roka, ak v informácii pod¾a § 20 ods. 13 zákona nie je uvedené inak.
6. Ako ostatná pecifikácia sa
a) uvádza rozírená neistota s koeficientom pokrytia k = 2 pri pribline 95 % tatistickej pravdepodobnosti, ktorá je charakteristická pre daný rozsah merania alebo skúky a ktorá je dosiahnute¾ná za tandardných podmienok predpísaných uvedenou metodikou a zavedenými postupmi oprávneného merania alebo skúky,
b) vyznaèí oprávnená metodika, ktorej úèel alebo rozsah pouitia je pre oprávnené meranie alebo skúku obmedzený najmä z h¾adiska poiadaviek právnych predpisov, alebo ide o metodiku urèenú len pre konkrétnu kategóriu stacionárneho zdroja, technológiu, druh paliva, merací princíp a iné obdobné pouitie; podstatné
údaje pre informovanie zákazníkov sa uvedú v poznámke,
c) vyznaèí oprávnená metodika, ktorá je podstatne modifikovanou tandardnou oprávnenou metodikou, je nenormalizovaná, alternatívna alebo je vlastná; v poznámke sa uvedú bliie údaje o podstate modifikácie, dôvode uplatnenia nenormalizovanej metodiky alebo alternatívnej metodiky, údaj o spracovate¾ovi nenormalizovanej metodiky, údaj o spôsobe validovania a ïalie údaje, ktoré sú podstatné z h¾adiska jej úèelu
a informovania zákazníkov,
d) uvádza oznaèenie zavedenej oprávnenej metodiky pod¾a jej prírodovedného základu a úèelu pouívania pod¾a
§ 2 ods. 11 prísluného písmena a bodu,
e) uvádza dátum zavedenia, platnosti danej oprávnenej metodiky na úèel oprávnenej technickej èinnosti.
7. Zmeny údajov  opis zmeny, platnos zmeny od/do.
29
30

) Príloha è. 1 k vyhláke Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 356/2010 Z. z.
) § 4 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 357/2010 Z. z., ktorou
sa ustanovujú poiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ïalích údajov o stacionárnych zdrojoch zneèisovania ovzduia.
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F. Oprávnené metodiky kalibrácií automatizovaných meracích systémov pod¾a § 20 ods. 1 písm. b) zákona
1. V èasti F sa uvádzajú údaje o zavedených oprávnených metodikách kalibrácie pod¾a podrobnejieho èlenenia
jednotlivých odborov oprávnenej kalibrácie automatizovaných meracích systémov.
2. Rozsah informácií sa uvádza pod¾a metodickej smernice národného notifikaèného orgánu, ktorou sa definuje
oblas a rozsah akreditácie kalibraèného laboratória, v ktorej sa doplnia ïalie potrebné údaje pod¾a èasti E tretieho a iesteho bodu pod¾a svojho významu.
3. Zmeny údajov  opis zmeny, platnos zmeny od/do.
G. Oprávnené metodiky skúok automatizovaných meracích systémov pod¾a § 20 ods. 1 písm. c) zákona na
mieste intalovania
1. V èasti G sa uvádzajú údaje o zavedených oprávnených metodikách skúok automatizovaných meracích systémov pod¾a podrobnejieho èlenenia jednotlivých odborov oprávnenej skúky automatizovaných meracích systémov.
2. Uvádzajú sa údaje o technických funkèných skúkach automatizovaných meracích systémov, ktoré vykonáva
skúobné laboratórium alebo inpekèný orgán na mieste intalovania vrátane paralelných meraní so tandardnou referenènou metódou on-line s referenèným analyzátorom alebo s manuálnym odberom vzorky a laboratórnym stanovením.
3. Rozsah informácií sa uvádza pod¾a metodickej smernice národného notifikaèného orgánu, ktorou sa definuje
oblas a rozsah akreditácie skúobného laboratória, v ktorej sa doplnia ïalie potrebné údaje pod¾a èasti E tretieho a iesteho bodu pod¾a svojho významu.
4. Zmeny údajov  opis zmeny, platnos zmeny od/do.
H. Oprávnené metodiky inpekcií zhody automatizovaných meracích systémov pod¾a § 20 ods. 1 písm. d) zákona na mieste intalovania
1. V èasti H sa uvádzajú údaje o zavedených oprávnených metodikách inpekcie  posudzovania zhody automatizovaných meracích systémov pod¾a podrobnejieho èlenenia jednotlivých odborov oprávnenej inpekcie zhody
automatizovaných meracích systémov.
2. Rozsah informácií sa uvádza pod¾a metodickej smernice národného notifikaèného orgánu, ktorou sa definuje
oblas a rozsah akreditácie inpekèných orgánov; v tabu¾ke sa doplnia ïalie potrebné údaje pre pecifický odbor oprávnenej inpekcie zhody pod¾a èasti E tretieho a piateho bodu a èasti E iesteho bodu písmen b) a e)
pod¾a svojho významu.
3. Predmet inpekcie sa na úèel informovania uvádza v èlenení pod¾a názvu zneèisujúcich látok a tandardných
a referenèných velièín, ak ide o emisie, a pod¾a názvu zneèisujúcich látok a meteorologických velièín, ak ide
o vonkajie ovzduie.
4. Zmeny údajov  opis zmeny, platnos zmeny od/do.

Strana 540

Zbierka zákonov è. 61/2011

Èiastka 23

61
VYHLÁKA
tatistického úradu Slovenskej republiky
z 2. marca 2011,
ktorou sa mení vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 597/2002 Z. z., ktorou sa
vydáva tatistický èíselník krajov, tatistický èíselník okresov a tatistický èíselník obcí

tatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 19
ods. 2 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike
ustanovuje:
Èl. I

krajov, tatistický èíselník okresov a tatistický èíselník obcí sa mení takto:
V prílohe èasti tatistický èíselník obcí v okrese
Kemarok sa vypúa riadok
523551 Javorina (vojenský obvod)
5406 Poprad.
Èl. II

Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva tatistický èíselník

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2011.

¼udmila Benkovièová v. r.
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62
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 13. mája 2010 bola v Bratislave podpísaná
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou, ktorou sa mení a dopåòa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o spoloènej tátnej hranici zo dòa 4. januára 1996 (oznámenie è. 274/1997 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením è. 253 z 15. decembra 2010 a rozhodla
o tom, e ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 18. januára 2011.
Výmena ratifikaèných listín sa uskutoènila v Prahe 14. februára 2011.
Zmluva nadobudne platnos 1. apríla 2011 v súlade s èlánkom 2 ods. 1.
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K oznámeniu è. 62/2011 Z. z.

ZMLUVA
MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ÈESKOU REPUBLIKOU, KTOROU SA MENÍ A DOPÅÒA
ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ÈESKOU REPUBLIKU O SPOLOÈNEJ
TÁTNEJ HRANICI ZO DÒA 4. JANUÁRA 1996
Slovenská republika a Èeská republika,
vedené elaním zabezpeèi stabilitu tátnej hranice
a jej efektívnejie spravovanie a udriavanie a
majúc na zreteli ochranu ivotného prostredia,

materiál a oznaèenie urèuje Smernica pre vyznaèovanie, zameriavanie a údrbu tátnej hranice pod¾a
èlánku 25 ods. 2 tejto zmluvy. Ak sa ïalej v tejto zmluve
uvádza pojem hranièný znak, rozumie sa týmto pojmom aj signalizaèné zariadenie.
7. Èlánok 7 znie:

dohodli sa takto:
Èlánok 1

Èlánok 7

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o spoloènej tátnej hranici zo dòa 4. januára
1996 (ïalej len Zmluva o tátnej hranici) sa mení
a dopåòa takto:

tátna hranica prebieha:
a) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich hranièných znakov osadených priamo na hraniènej èiare
alebo nevyznaèených, èi doèasne vyznaèených lomových bodov hraniènej èiary,
b) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich nevyznaèených lomových bodov hraniènej èiary na hranièných cestách a striach,
c) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich nevyznaèených alebo doèasne vyznaèených lomových bodov
hraniènej èiary, prípadne hranièných znakov osadených priamo na hraniènej èiare na hranièných vodných tokoch.

1. Èlánok 2 ods. 1 znie:
(1) tátna hranica je nepohyblivá a prebieha od
bodu styku tátnych hraníc zmluvných strán a Po¾skej
republiky a k bodu styku tátnych hraníc zmluvných
strán a Rakúskej republiky tak, ako bola urèená
k 25. júlu 1997 a je znázornená v hraniènom dokumentárnom diele, ktoré tvorí prílohu I tejto zmluvy a je jej
neoddelite¾nou súèasou. Výnimkou je úsek tátnej
hranice na sútoku hranièného vodného toku Morava
s vodným tokom Dyje od nepohyblivého bodu strednice
koryta hranièného vodného toku Morava leiacom
na spojnici hranièných znakov 41S a 41C po bod urèený strednicou koryta hranièného vodného toku Morava, leiaci na spojnici hranièných znakov 41S a 41Ö,
v ktorom je tátna hranica pohyblivá a prispôsobuje sa
postupným prirodzeným zmenám polohy koryta hranièného vodného toku Morava.
2. Èlánok 2 ods. 2 písm. d), h) a i) sa vypúajú. Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako d) a f).
3. V èlánku 3 ods. 1 sa za slová Zmeny priebehu
tátnej hranice vkladajú slová k 25. júlu 1997.
4. V èlánku 5 sa dopåòa nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Pre úèely tejto zmluvy sa hraniènými vodnými
tokmi rozumejú vodné toky alebo ich úseky, ktorými
prebieha tátna hranica vrátane tých, ktoré tátna
hranica opakovane pretína a sú uvedené v hraniènom
dokumentárnom diele.

8. Èlánky 8 a 9 sa vypúajú.
9. V èlánku 10 sa slovo priekopy nahrádza slovom
stre.
10. Èlánok 11 znie:
Èlánok 11
Zmluvné strany zabezpeèia údrbu objektov umiestnených na pozemkoch korýt hranièných vodných tokov tak,
aby nebola ohrozená zrete¾nos priebehu tátnej hranice.
11. Èlánok 12 znie:
Èlánok 12
Zmeny priebehu tátnej hranice môu by vykonané
iba na základe medzinárodnej zmluvy.

5. V èlánku 6 ods. 1 písm. a) a b) sa slovo priekop
nahrádza slovom strí.

12. Èlánok 14 ods. 2 znie:
(2) Zameranie polohy koryta hranièných vodných
tokov a objektov na nich sa vykoná pri kadom druhom
preskúaní tátnej hranice.

6. V èlánku 6 sa dopåòa nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Priebeh tátnej hranice mono vyznaèi doèasne
signalizaènými zariadeniami, ktorých tvar, rozmery,

13. Èlánok 14 ods. 4 a 5 znie:
(4) Na základe výsledkov preskúania pod¾a odsekov 1 a 3 sa vyhotovujú dokumenty, v ktorých sú naj-
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mä dokumentované a vyznaèené zmeny oproti platnému stavu hranièného dokumentárneho diela (ïalej len
hranièné dokumenty).
(5) Hranièné dokumenty pod¾a odseku 4 sa schva¾ujú
v súlade s vnútrotátnymi postupmi. Schválené hranièné dokumenty sa stávajú súèasou hranièného dokumentárneho diela na základe medzinárodnej zmluvy.
14. Èlánok 20 znie:
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19. Èlánok 25 ods. 1 písm. g) a h) znie:
g) spracováva a predkladá na vyslovenie súhlasu hranièné dokumenty pod¾a èlánku 14 ods. 4 tejto zmluvy,
h) spracováva a predkladá prísluným orgánom
zmluvných strán návrhy zmien a doplnení hranièného dokumentárneho diela,.
20. V èlánku 29 ods. 4 sa slová závereènej správy, ktorú nahrádzajú slovami závereèného protokolu, ktorý.
21. Èlánok 30 znie:

Èlánok 20

Èlánok 30

Zmluvné strany chránia hranièné znaky, meraèské
znaèky a iné zariadenia slúiace na zameriavanie tátnej hranice a ochranu hranièných znakov a informaèné zariadenia o tátnej hranici pred pokodením, znièením, neoprávneným premiestnením a pouívaním
v rozpore s ich urèením.

Èlenovia hraniènej komisie, zmieaných technických skupín, prizvaní experti a pomocné sily sa pri plnení úloh pod¾a tejto zmluvy preukazujú na tátnej
hranici alebo v jej blízkosti dokladom, ktorým môu
preukáza svoju totonos spolu s písomným poverením hraniènej komisie.

15. V èlánku 22 ods. 1 sa vypúajú slová colnej
a pasovej kontrole,.
16. Èlánok 23 znie:
Èlánok 23
Pred zaèatím prác súvisiacich s vyh¾adávaním alebo
dobývaním nerastného bohatstva alebo s realizáciou
stavebných opatrení vetkého druhu vnútri pásma irokého 50 m po oboch stranách tátnej hranice zmluvné strany dohodnú potrebné opatrenia z h¾adiska vyznaèenia priebehu tátnej hranice.
17. Èlánok 25 ods. 1 písm. c) znie:
c) rozhoduje o spôsobe, druhu a zmenách vyznaèenia
priebehu tátnej hranice, najmä na hranièných vodných tokoch a zariadeniach slúiacich verejnej doprave, hranièných cestách a striach.
18. V èlánku 25 ods. 1 sa za písm. c) dopåòa nové písmeno d), ktoré znie:
d) prijíma opatrenia v súvislosti so vznikom a zánikom
hranièných vodných tokov, hranièných ciest a strí,.
Doterajie písmená d) a h) sa oznaèujú ako e) a i).

22. Èlánok 31 sa vypúa.
23. V èlánku 33 sa slovo priekop nahrádza slovom strí.
24. Príloha I Zmluvy o tátnej hranici sa nahrádza
prílohou k tejto zmluve.
Èlánok 2
(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Platnos nadobúda prvý deò druhého mesiaca nasledujúceho po dni
výmeny ratifikaèných listín.
(2) Dòom nadobudnutia platnosti osobitnej zmluvnej úpravy o nepohyblivosti bodu styku tátnych hraníc medzi Slovenskou republikou, Èeskou republikou
a Rakúskou republikou Dyje  Morava sa skonèí platnos druhej vety èlánku 2 ods. 1 Zmluvy o tátnej hranici.
(3) Táto zmluva sa uzatvára na neurèitý èas. Platnos
tejto zmluvy sa skonèí spolu so Zmluvou o tátnej hranici.
Dané v Bratislave 13. mája 2010 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, kadé z nich v slovenskom jazyku a v èeskom jazyku, prièom obe znenia majú rovnakú platnos.

Za
Slovenskú republiku:

Za
Èeskú republiku:

Jozef Buèek v. r.

Lenka Ptáèková Melicharová v. r.
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