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317
ZÁKON
z 18. septembra 2012
o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Tento zákon upravuje
a) rámec zavádzania a pouívania inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave (ïalej len inteligentné dopravné systémy),
b) pouívanie pecifikácií,
c) práva a povinnosti
1. prevádzkovate¾a sluieb inteligentných dopravných systémov, ktorým je kadý verejný alebo
súkromný poskytovate¾ sluieb inteligentných
dopravných systémov (ïalej len prevádzkovate¾
sluieb),
2. poskytovate¾a dopravných informácií do Národného dopravného informaèného centra (ïalej len
poskytovate¾ dopravných informácií),
d) èinnos Národného dopravného informaèného centra,
e) pôsobnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) v oblasti inteligentných dopravných systémov,
f) zodpovednos za poruenie ustanovení tohto zákona.
§2
Inteligentné dopravné systémy
(1) Inteligentným dopravným systémom je informaèná a komunikaèná technológia alebo systém umiestnený v dopravnej infratruktúre alebo vo vozidle, ktorý
slúi na optimalizáciu a riadenie cestnej dopravy, riadenie mobility, zvýenie bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky, zefektívnenie správy a údrby pozemných komunikácií, skvalitnenie sluieb verejnej
dopravy a zníenie zaaenia ivotného prostredia
a ktorý rovnako slúi aj pre rozhrania s inými druhmi
dopravy; inteligentný dopravný systém zabezpeèuje
prenos, zber, spracovanie a výmenu informácií medzi
prevádzkovate¾mi sluieb, poskytovate¾mi dopravných
informácií a uívate¾mi dopravnej infratruktúry.
(2) Slubou inteligentných dopravných systémov je
funkèný alebo dátový výstup aplikácie inteligentných
dopravných systémov, ktorá má prispieva k bezpeènosti uívate¾ov dopravnej infratruktúry, efektívnosti
a pohodliu a u¾ahèova alebo podporova dopravné
a cestovné operácie.

(3) Aplikáciou inteligentných dopravných systémov
je súbor informaèno-komunikaèných prostriedkov pouívaných v dopravnej infratruktúre, ktoré spolu tvoria funkèný celok.
(4) Dopravnou informáciou je súbor údajov, ktoré popisujú výskyt udalostí a javov, ktoré majú vplyv na bezpeènos a plynulos cestnej premávky, kvalitu a dostupnos dopravnej infratruktúry alebo èíselne
kvantifikujú stav a vývoj dopravných podmienok.
(5) Inteligentné dopravné systémy sa zavádzajú v súlade s koncepciou rozvoja inteligentných dopravných
systémov, ktorú schva¾uje vláda Slovenskej republiky
a predkladá na vedomie Národnej rade Slovenskej republiky do 30 dní po jej schválení.
(6) Prevádzkovate¾ sluieb je povinný pri zavádzaní
inteligentných dopravných systémov dodriava opatrenia uvedené v prílohe è. 1 a pri navrhovaní, realizácii,
prevádzke, modernizácii a oprave inteligentných dopravných systémov je povinný postupova pod¾a platných veobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov pre oblas
inteligentných dopravných systémov.
pecifikácie
§3
(1) pecifikáciou je záväzné opatrenie, ktorým sa zavádzajú ustanovenia obsahujúce poiadavky, postupy
alebo iné pravidlá potrebné na zabezpeèenie kompatibility, interoperability a kontinuity pri zavádzaní a pouívaní inteligentných dopravných systémov v prioritných oblastiach.
(2) Kontinuitou sluby inteligentných dopravných
systémov je schopnos zabezpeèi súvislé a nepretrité
poskytovanie konkrétnej sluby inteligentných dopravných systémov v rámci Európskej únie.
(3) Interoperabilitou je schopnos informaèných
a komunikaèných technológií a systémov vymieòa si
údaje a spoloène vyuíva informácie a poznatky.
(4) Kompatibilitou je univerzálna schopnos zariadenia alebo systému pracova s iným zariadením alebo
systémom bez zmeny.
(5) Prioritnými oblasami pre pouívanie pecifikácií
sú:
a) optimálne vyuívanie údajov o pozemných komunikáciách, dopravných informácií a cestovných údajov,
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b) kontinuita sluieb inteligentných dopravných systémov v oblasti logistiky,
c) vyuívanie inteligentných dopravných systémov
v oblasti bezpeènosti a ochrany cestnej premávky,
d) prepojenie vozidiel s dopravnou infratruktúrou.
(6) Cestovným údajom sa na úèely odseku 5 písm. a)
rozumie údaj, ktorý u¾ahèuje plánovanie, rezerváciu
a koordináciu pri cestovaní alebo v logistike prepravy
osôb alebo nákladov.
(7) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, môe ustanovi pecifikácie pod¾a odseku 1 na poskytovanie sluieb inteligentných dopravných systémov.
§4
Podávanie správ
(1) Prevádzkovate¾ sluieb má povinnos kadoroène
najneskôr do 31. marca poskytnú ministerstvu správu o svojej èinnosti a pokroku v oblasti inteligentných
dopravných systémov za predchádzajúci kalendárny
rok a o plánovaných èinnostiach v oblasti inteligentných dopravných systémov na nasledujúce obdobie
piatich rokov (ïalej len správa).
(2) Obsah správy ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§5
Národné dopravné informaèné centrum
(1) Národné dopravné informaèné centrum je operaèné a informaèné pracovisko, ktoré zabezpeèuje
a) zber, overovanie a spracovanie dopravných informácií,
b) sprístupnenie a poskytovanie dopravných informácií,
c) archiváciu dopravných informácií,
d) výmenu dopravných informácií v rámci Európskej
únie.
(2) Dopravné informácie v Národnom dopravnom informaènom centre sa lokalizujú prostredníctvom jednotnej referenènej siete pozemných komunikácií.
(3) Jednotnou referenènou sieou pozemných komunikácií sú priestorové údaje o pozemných komunikáciách, ktoré sú súèasou centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií1) a slúia na úèely presnej
lokalizácie dopravných informácií.
(4) Národné dopravné informaèné centrum sprístupòuje dopravné informácie verejnosti najmä prostredníctvom
a) sieových sluieb na webovom sídle,
b) telekomunikaèných kanálov pod¾a prísluných pecifikácií, technických noriem a technických predpi1
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sov, najmä rádiovou slubou RDS-TMC a internetovými dátovými kanálmi,
c) masovo-komunikaèných prostriedkov.
(5) Do Národného dopravného informaèného centra
bezplatne poskytujú dopravné informácie títo poskytovatelia dopravných informácií:
a) Policajný zbor,
b) koordinaèné stredisko integrovaného záchranného
systému,2)
c) orgány tátnej správy pre pozemné komunikácie,3)
d) vlastník a správca pozemných komunikácií,
e) správca výberu mýta,
f) Slovenský hydrometeorologický ústav,
g) colný úrad a Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky,
h) Rozhlas a televízia Slovenska,
i) vlastník a správca ininierskych sietí, ktorých
umiestnenie môe ma vplyv na bezpeènos a plynulos cestnej premávky,
j) prevádzkovate¾ sluieb,
k) dopravca.4)
(6) Národné dopravné informaèné centrum poskytuje dopravné informácie poskytovate¾om dopravných
informácií pod¾a odseku 5 na základe vzájomnosti
a v rozsahu svojich technických prostriedkov; iným fyzickým osobám a právnickým osobám poskytuje dopravné informácie na základe zmluvy a v rozsahu svojich technických prostriedkov.
(7) Poskytovatelia dopravných informácií, prevádzkovatelia sluieb ani iné fyzické osoby a právnické osoby nesmú dopravné informácie poskytnuté Národným
dopravným informaèným centrom poui na výber
mýta za prejazdenú vzdialenos po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií motorovými vozidlami
s celkovou hmotnosou do 3,5 t.
(8) Národné dopravné informaèné centrum môe
obmedzi prístup verejnosti k dopravným informáciám,
ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil medzinárodné vzahy, vnútornú bezpeènos alebo obranu tátu.
(9) Národné dopravné informaèné centrum je povinné v èase krízovej situácie5) poskytova dopravné informácie prednostne orgánom krízového riadenia.
(10) Rozsah a druh dopravných informácií, ktoré poskytujú do Národného dopravného informaèného centra
poskytovatelia dopravných informácií a ktoré sa poskytujú z Národného dopravného informaèného centra
poskytovate¾om dopravných informácií, spôsob ich
poskytovania a rozsah a druh dopravných informácií,
ktoré sa sprístupòujú verejnosti z Národného dopravného informaèného centra, ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

3h zákona è.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona è. 317/2012 Z. z.
5 ods. 2 zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
3 zákona è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov.
3 zákona è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
2 písm. a) zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu.
3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
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§6
Ochrana osobných údajov
(1) Na úèely tohto zákona a na úèely operatívneho zabezpeèenia bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky
poskytovatelia dopravných informácií a prevádzkovatelia sluieb spracúvajú pod¾a osobitného predpisu6)
bez súhlasu úèastníkov cestnej premávky a osôb zdriavajúcich sa na pozemných komunikáciách monitorovaných pod¾a odseku 3
a) údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového
zariadenia,
b) dåku prejazdenej vzdialenosti po pozemnej komunikácii,
c) údaje o geografickej polohe vozidla.
(2) Poskytovatelia dopravných informácií poskytujú
údaje na úèely tohto zákona a na úèely operatívneho
zabezpeèenia bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky v rozsahu uvedenom v odseku 1 do Národného dopravného informaèného centra.
(3) Poskytovatelia dopravných informácií a prevádzkovatelia sluieb sú na úèely pod¾a odseku 1 oprávnení
monitorova pozemné komunikácie pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia aj bez oznaèenia
monitorovaného priestoru.
(4) Monitorovacím záznamovým zariadením sa na
úèely odseku 3 rozumie zariadenie umoòujúce vyhotovenie obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu z monitorovaného priestoru.
(5) Ak vyhotovené záznamy a získané údaje nie sú vyuité na úèely pod¾a odseku 1, poskytovatelia dopravných informácií, prevádzkovatelia sluieb a Národné
dopravné informaèné centrum ich zlikvidujú po uplynutí tridsiatich dní odo dòa nasledujúceho po dni,
v ktorom bol záznam vyhotovený alebo údaj získaný.
§7
Ministerstvo
Ministerstvo
a) spracúva koncepciu rozvoja inteligentných dopravných systémov a spolupracuje s príslunými orgánmi iných èlenských tátov Európskej únie v prioritných oblastiach pod¾a § 3, pokia¾ sa neprijali iadne
pecifikácie,
b) zabezpeèuje zriadenie a prevádzku Národného dopravného informaèného centra; prevádzkou Národného dopravného informaèného centra môe poveri
právnickú osobu vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti alebo zakladate¾skej pôsobnosti,
c) monitoruje zavádzanie inteligentných dopravných
systémov a podáva Európskej komisii kadé tri roky
správu o pokroku v prioritných oblastiach,
d) vykonáva tátny odborný dozor pod¾a § 8 a 9.
6
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tátny odborný dozor
§8
(1) tátny odborný dozor na úèely tohto zákona je vykonávanie kontroly èinnosti prevádzkovate¾ov sluieb,
Národného dopravného informaèného centra a poskytovate¾ov dopravných informácií poverenými zamestnancami ministerstva (ïalej len kontrolór) a prizvanými osobami. Obsahom tátneho odborného dozoru je
kontrola dodriavania tohto zákona, veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto
zákona, technických noriem a technických predpisov.
(2) Ak § 9 neustanovuje inak, kontrolóri a prizvané
osoby postupujú pri výkone tátneho odborného dozoru pod¾a osobitného predpisu upravujúceho kontrolu
v tátnej správe.7)
(3) Prizvaná osoba pod¾a odseku 1 vykonáva kontrolu
na základe písomného poverenia ministerstva a iba
spolu s kontrolórom.
(4) Oprávnením kontrolóra na vykonanie kontroly je
preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom. Preukaz
kontrolóra obsahuje
a) meno a priezvisko kontrolóra,
b) dátum vydania preukazu a dobu jeho platnosti,
c) oznaèenie ministerstva,
d) rozsah poverenia kontrolóra.
§9
(1) Okrem oprávnení a povinností pod¾a základných
pravidiel kontroly8) sú kontrolóri oprávnení
a) vstupova do objektov, zariadení, prevádzkových
priestorov, dopravných prostriedkov alebo na pozemky kontrolovanej osoby, ak je to nevyhnutné na
výkon tátneho odborného dozoru,
b) vstupova a vchádza do uzavretých úsekov pozemných komunikácií,
c) overi totonos fyzickej osoby zodpovednej za dodriavanie ustanovenej povinnosti,
d) vyadova od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov v urèenej lehote bezodplatné poskytnutie
1. originálov dokladov a iných písomností a informácií vrátane informácií na pamäových médiách
prostriedkov výpoètovej techniky, ako aj úradne
osvedèené preklady preverovanej dokumentácie;
robi si z nich kópie a vykonáva s nimi potrebné
úkony súvisiace s výkonom tátneho odborného
dozoru,
2. vysvetlení, vyjadrení a iných informácií a podkladov k predmetu tátneho odborného dozoru
a k zisteným nedostatkom,
e) vyadova od iných osôb, ktoré majú doklady alebo
informácie súvisiace s èinnosou tátneho odborného dozoru, predloenie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s výkonom tátneho
odborného dozoru a odobra doklady a iné materiá-

) § 4 ods. 1 písm. a) zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
) § 8 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
8
) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. v znení zákona è. 164/2008 Z. z.
7
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ly, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie úèelu a cie¾a
tátneho odborného dozoru,
f) vykonáva ïalie potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom tátneho odborného dozoru,
g) vyadova od kontrolovanej osoby zabezpeèenie potrebného sprevádzania,
h) uloi kontrolovanej osobe vykona v urèenej lehote
opatrenia na nápravu nedostatkov zistených tátnym odborným dozorom a na odstránenie príèin ich
vzniku a predloi v urèenej lehote písomnú správu
o ich splnení.
(2) Ak kontrolór pri kontrole zistí, e kontrolované
osoby poruujú povinnosti uloené týmto zákonom alebo poruujú veobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie tohto zákona alebo technické normy
a technické predpisy,
a) uloí v urèenej lehote vykona opatrenia na nápravu,
b) uloí pokutu pod¾a § 10.
(3) Sankcie pod¾a odseku 2 mono uklada súbene
a opakovane.
§ 10
Správne delikty
(1) Ministerstvo uloí pokutu od 500 eur do 65 000 eur,
ak
a) prevádzkovate¾ sluieb neplní povinnosti pod¾a § 2
ods. 6 a § 4 ods. 1,
b) Národné dopravné informaèné centrum neplní povinnosti pod¾a § 5 ods. 1, 2, 4, 6 a 9.
(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závanos poruenia tohto zákona, opakované poruenie povinností a spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o uloení pokuty súèasne uloí, aby boli v urèenej lehote vykonané opatrenia
na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak povinná osoba v urèenej lehote tieto opatrenia nevykoná,
môe jej ministerstvo uloi ïaliu pokutu a do výky
dvojnásobku sumy ustanovenej v odseku 1. Ïaliu pokutu môe ministerstvo uloi v lehote do jedného roka
odo dòa, keï mala povinná osoba vykona opatrenia na
nápravu urèené v rozhodnutí o uloení pokuty.
(4) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa, keï rozhodnutie o jej uloení nadobudlo právoplatnos. Výnosy
z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
(5) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa zistenia poruenia povinnosti, najneskôr vak do troch
rokov odo dòa, keï dolo k porueniu povinnosti.
§ 11
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
Èl. II
Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona
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è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z.,
zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 395/1998 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z., zákona è. 388/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 439/2001 Z. z., zákona
è. 524/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 639/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 275/2007 Z. z., zákona
è. 664/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 60/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z. a zákona
è. 249/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 písmená f), j) a k) znejú:
f) zabezpeèuje centrálnu technickú evidenciu pozemných komunikácií (ïalej len centrálna evidencia),
j) zabezpeèuje tvorbu, aktualizáciu a distribúciu jednotnej referenènej siete pozemných komunikácií
z údajov centrálnej evidencie,
k) zabezpeèuje jednotný informaèný systém zimnej
spravodajskej sluby,.
2. V § 3d ods. 9 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
3. V § 3d odsek 10 znie:
(10) Samosprávny kraj a obec zabezpeèujú
a) informaèný systém zimnej spravodajskej sluby ako
súèas jednotného informaèného systému zimnej
spravodajskej sluby a údaje o stave zjazdnosti pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve poskytujú bezplatne ministerstvu,
b) technickú evidenciu ciest a miestnych komunikácií
v ich vlastníctve v súlade s centrálnou evidenciou,
c) stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve pod¾a potrieb cestnej dopravy a obrany tátu..
4. Za § 3g sa vkladá § 3h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3h
Centrálna evidencia
(1) Centrálna evidencia je evidencia technických informácií a údajov o dia¾niciach, rýchlostných cestách,
cestách I. triedy, cestách II. triedy, cestách III. triedy
a miestnych komunikáciách, ktorú tvoria najmä metaúdaje, súbory priestorových údajov, sluby priestorových údajov, sieové sluby a sieové technológie, sprístupòovanie a vyuívanie údajov pre akúko¾vek èinnos,
pre ktorú sú tieto údaje vyuite¾né, èinnosti a procesy
súvisiace so zberom, spracovaním, vyuívaním a archiváciou údajov, súvisiace koordinaèné a monitorovacie
mechanizmy.
(2) Vlastníci pozemných komunikácií vykonávajú
technickú evidenciu pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve a údaje z nej bezodplatne poskytujú do
centrálnej evidencie a poskytujú ïaliu súèinnos v súvislosti s centrálnou evidenciou.
(3) Cestný správny orgán bezodkladne poskytuje do
centrálnej evidencie vydané rozhodnutia o usporiadaní
cestnej siete, urèenia pouitia dopravných znaèiek
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a dopravných zariadení a projekty dopravného znaèenia v elektronickej forme.
(4) Orgány verejnej správy, vlastníci, správcovia pozemných komunikácií a prevádzkovatelia sluieb inteligentných dopravných systémov sú povinní pri výkone
svojej èinnosti pouíva údaje z centrálnej evidencie.
(5) Údaje z centrálnej evidencie sa sprístupòujú najmä prostredníctvom sieových sluieb2cbc) na webovom
sídle ministerstva alebo právnickej osoby zriadenej ministerstvom.
(6) Údaje z centrálnej evidencie sprístupòuje ministerstvo vlastníkom a správcom pozemných komunikácií, prípadne iným fyzickým osobám a právnickým osobám bezodplatne a na základe zmluvy, ak osobitný
predpis2cbd) neustanovuje inak.
(7) Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú
sprístupnené údaje z centrálnej evidencie poskytnú
tretím osobám alebo umoni prístup k nim.
(8) Ministerstvo môe odoprie sprístupnenie údajov z centrálnej evidencie, ak fyzická osoba alebo právnická osoba neoprávnene roziruje poskytnuté údaje..
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b) informaèný systém zimnej spravodajskej sluby ako
súèas jednotného informaèného systému zimnej
spravodajskej sluby a údaje o zjazdnosti dia¾nic vo
svojom vlastníctve poskytuje bezplatne ministerstvu,
c) technickú evidenciu dia¾nic v súlade s centrálnou
technickou evidenciou pozemných komunikácií
a poskytuje údaje z technickej evidencie bezplatne
ministerstvu,
d) stavebnotechnické vybavenie dia¾nic pod¾a potrieb
cestnej dopravy a obrany tátu..
Èl. IV
Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 84/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 199/2009 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 313/2011 Z. z. a zákona è. 68/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Poznámky pod èiarou k odkazom 2cbc a 2cbd znejú:

1. V § 68 ods. 1 sa na konci pripája veta: Informácie
z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú aj Národnému dopravnému informaènému centru v rozsahu
a spôsobom pod¾a osobitného predpisu.33b).

5. V § 24 sa odsek 2 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) ustanovia podrobnosti o centrálnej evidencii..

33b) § 5 ods. 5 a 9 zákona è. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

2cbc) § 6 zákona è. 3/2010 Z. z. o národnej infratruktúre pre
priestorové informácie.
2cbd
) Zákon è. 45/2011 Z. z. o kritickej infratruktúre..

6. Za § 24c sa vkladá § 24d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 24d
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 15. októbra 2012
(1) Do 31. decembra 2016 ministerstvo zabezpeèuje
pod¾a § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu
dia¾nic, rýchlostných ciest, ciest. I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy.
(2) Od 1. januára 2017 ministerstvo zabezpeèuje
pod¾a § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu
dia¾nic, rýchlostných ciest, ciest. I. triedy, ciest II. triedy, ciest III. triedy a miestnych komunikácií..
Èl. III
Zákon è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 747/2004 Z. z.,
zákona è. 664/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona è. 232/2008 Z. z. a zákona è. 307/2009 Z. z. sa
mení takto:
V § 12 odsek 3 znie:
(3) Dia¾nièná spoloènos na dia¾niciach vo svojom
vlastníctve zabezpeèuje a vykonáva
a) sèítanie cestnej dopravy v èase celotátneho sèítania
vo svojom mene a na vlastné náklady; výsledky tohto
sèítania poskytuje bezplatne ministerstvu v urèenom èase,

Poznámka pod èiarou k odkazu 33b znie:

2. § 74 znie:
§ 74
(1) Motorové vozidlo urèitej skupiny smie vies len
osoba, ktorá je drite¾om vodièského oprávnenia príslunej skupiny.
(2) Drite¾ vodièského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodièské oprávnenie skupiny B udelené pred
dovàením veku 18 rokov, môe do dovàenia veku 18
rokov, najmenej vak tri mesiace, vies motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste
spolujazdca ved¾a vodièa, ktorá je drite¾om vodièského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorú na
tento úèel zapíe orgán Policajného zboru do evidencie
vodièov na iados zákonného zástupcu; osoba spolujazdca má v takom prípade primerane povinnosti pod¾a
§ 4 ods. 2 písm. a) a d). iados zákonného zástupcu
pod¾a predchádzajúcej vety musí obsahova údaje pod¾a § 107 ods. 3 písm. d)..
3. § 78 vrátane nadpisu znie:
§ 78
Vek na udelenie vodièského oprávnenia a vedenie
motorových vozidiel
(1) Minimálny vek na udelenie vodièského oprávnenia je
a) 15 rokov pre iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia skupiny AM,
b) 16 rokov pre iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia skupiny A1 a B1,
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c) 17 rokov pre iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia skupiny B a T,
d) 18 rokov pre iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,
e) 21 rokov pre iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,
f) 24 rokov pre iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia skupiny A, D a DE.
(2) Vodièské oprávnenie skupiny A2 mono udeli aj
iadate¾ovi, ktorý
a) je drite¾om vodièského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky,
b) predloí èestné vyhlásenie o tom, e má najmenej
dvojroènú prax vo vedení motorového vozidla pod¾a
§ 75 ods. 3 písm. a),
c) vykoná osobitnú skúku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autokole,41a)
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodièského
oprávnenia okrem podmienky pod¾a § 77 ods. 1
písm. f) a g).
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ský preukaz pod¾a § 100 ods. 1 písm. a) a d), ods. 2
písm. a), c) a d),.
Èl. V
Zákon è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 653/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 81/2008 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
zákona è. 192/2009 Z. z. a zákona è. 144/2010 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
b) doko¾ovacích kurzov drite¾ov vodièských oprávnení (ïalej len doko¾ovací kurz vodièov) a osobitných výcvikov pod¾a osobitného predpisu,1aa).
Èl. VI
Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 5 poslednej vete sa za slová mono aj
vkladajú slová zmluvou o poistení zodpovednosti za
kodu spôsobenú z prevádzky organizácie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania alebo.

(3) Vodièské oprávnenie skupiny A mono udeli aj
iadate¾ovi, ktorý
a) je drite¾om vodièského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
b) predloí èestné vyhlásenie o tom, e má najmenej
dvojroènú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,
c) vykoná osobitnú skúku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autokole,41a)
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodièského
oprávnenia okrem podmienky pod¾a § 77 ods. 1
písm. f) a g).

2. V § 6 ods. 7 písmeno a) znie:
a) je drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002, alebo.

(4) Osobe s akým zdravotným postihnutím mono
udeli vodièské oprávnenie skupiny BE, ak dovàila vek
17 rokov..

5. V § 49 ods. 5 sa za slovo priestupky vkladajú slová aj colné orgány a.

4. V § 98 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
e) odovzda orgánu Policajného zboru vodièský preukaz do siedmich dní odo dòa jeho zadrania pod¾a
§ 70 ods. 5,
f) odovzda orgánu Policajného zboru neplatný vodiè-

3. V § 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo koncesia pod¾a § 27.
4. V § 49 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová od odosielate¾a nebezpeèných vecí.

Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. októbra 2012
okrem èl. IV bodov 2 a 4 a èl. V, ktoré nadobúdajú
úèinnos 19. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 317/2012 Z. z.

OPATRENIA PRI ZAVÁDZANÍ INTELIGENTNÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV
1. Pri zavádzaní inteligentných dopravných systémov sa dodriavajú opatrenia, ktoré sú
a) úèinné,
b) nákladovo efektívne,
c) primerané,
d) podporujú kontinuitu sluieb inteligentných dopravných systémov,
e) zaisujú interoperabilitu,
f) podporujú spätnú kompatibilitu,
g) repektujú existujúcu povahu vnútrotátnej infratruktúry a siete,
h) podporujú rovnos prístupu,
i) podporujú vyspelos,
j) zabezpeèujú kvalitu urèovania èasu a polohy,
k) u¾ahèujú intermodalitu,
l) repektujú ucelenos.
2. Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) úèinným opatrením opatrenie, ktoré prispieva k rieeniu problémov vplývajúcich na cestnú dopravu v rámci Európskej únie, najmä zmiernením preaenia, zníením emisií, zvýením energetickej efektívnosti a dosiahnutím
vyej úrovne bezpeènosti a ochrany úèastníkov cestnej premávky,
b) nákladovo efektívnym opatrením opatrenie, ktoré optimalizuje pomer nákladov a prínosov vo vzahu k dosiahnutiu cie¾ov,
c) primeraným opatrením opatrenie, ktoré umoòuje, ak je to vhodné, rôzne úrovne dosiahnute¾nej kvality a zavedenia sluieb inteligentných dopravných systémov, prièom zoh¾adòuje miestne, regionálne, národné a európske
osobitosti,
d) opatrením podporujúcim kontinuitu sluieb inteligentných dopravných systémov opatrenie, ktoré zabezpeèuje
nepretrité poskytovanie sluieb inteligentných dopravných systémov v rámci Európskej únie, najmä na transeurópskej cestnej sieti a kde je to moné, na vonkajích hraniciach Európskej únie; ide o poskytovanie sluieb inteligentných dopravných systémov na úrovni prispôsobenej povahe dopravných sietí,
e) opatrením zaisujúcim interoperabilitu opatrenie, ktoré zabezpeèuje, e systémy a informaèné a komunikaèné
technológie sú schopné vymieòa si údaje a spoloène vyuíva informácie a poznatky s cie¾om umoni efektívnu
realizáciu sluieb inteligentných dopravných systémov,
f) opatrením podporujúcim spätnú kompatibilitu opatrenie, ktoré zabezpeèuje, ak je to vhodné, schopnos inteligentných dopravných systémov pracova s existujúcimi systémami, ktoré majú rovnaký úèel, bez toho, aby bránili
rozvoju nových technológií,
g) opatrením repektujúcim existujúcu povahu vnútrotátnej infratruktúry a siete opatrenie, ktoré zoh¾adòuje rozdiely v povahe dopravných sietí, najmä rozdiely v objeme dopravy a rozdiely v poveternostných podmienkach na
pozemných komunikáciách,
h) opatrením podporujúcim rovnos prístupu opatrenie, ktoré nebráni prístupu zranite¾ných úèastníkov cestnej
premávky k aplikáciám a slubám inteligentných dopravných systémov a ani ich nediskriminuje v prístupe k aplikáciám a slubám inteligentných dopravných systémov,
i) opatrením podporujúcim vyspelos opatrenie, ktoré prostredníctvom dostatoèného technického rozvoja a prevádzkového vyuívania a po náleitom posúdení rizík demontruje ve¾kos inovaèných systémov inteligentných
dopravných systémov,
j) opatrením zabezpeèujúcim kvalitu urèovania èasu a polohy opatrenie, ktoré vyuíva satelitné infratruktúry alebo technológie poskytujúce rovnocennú úroveò presnosti na úèely aplikácií a sluieb inteligentných dopravných
systémov, ktoré vyadujú globálne, nepretrité, presné a spo¾ahlivé sluby urèovania èasu a polohy,
k) opatrením u¾ahèujúcim intermodalitu opatrenie, ktoré, ak je to vhodné, zoh¾adòuje pri zavádzaní inteligentných
dopravných systémov koordináciu rôznych druhov dopravy,
l) opatrením repektujúcim ucelenos opatrenie, ktoré zoh¾adòuje existujúce pravidlá, politiky a èinnosti Európskej
únie relevantné v oblasti inteligentných dopravných systémov, najmä v oblasti normalizácie,
m) zranite¾ným úèastníkom cestnej premávky chodec, cyklista, motocyklista a osoba so zdravotným postihnutím alebo osoba so zníenou pohyblivosou alebo schopnosou orientácie.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 317/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010).
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318
ZÁKON
z 19. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 137/2010 Z. z. o ovzduí

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 137/2010 Z. z. o ovzduí sa mení a dopåòa
takto:
1. Doterají text § 1 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Tento zákon sa nevzahuje na vnáanie rádioaktívnych látok do ovzduia.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 45 ods. 5 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
o základných bezpeènostných poiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvate¾ov pred ionizujúcim iarením..

2. V § 2 písm. a) sa doterají odkaz 1 vrátane poznámky pod èiarou oznaèuje ako odkaz 1a.
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia § 2
ods. 1 písm. l) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nahrádza citáciou § 2 ods. 2
písm. q) zákona è. 355/2007 Z. z..
4. V § 2 písm. i) sa za slovo znekodnenia vkladajú
slová oxidáciou odpadov, ako aj inými procesmi tepelného spracovania, ako je pyrolýza, splynovanie alebo
plazmové procesy, ak sa látky, ktoré pri tomto spracovaní vznikajú, následne spália.
5. V § 2 písm. j) sa vypúa slovo parných.
6. § 2 sa dopåòa písmenami p) a q), ktoré znejú:
p) spa¾ovacím zariadením technické zariadenie, ktoré
slúi na oxidáciu palív na úèely vyuitia takto vzniknutého tepla,
q) palivom tuhý, kvapalný alebo plynný hor¾avý materiál..
7. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Zariadenia stacionárnych zdrojov sa pod¾a dátumu ich povolenia a dátumu ich uvedenia do prevádzky
èlenia na jestvujúce zariadenia a nové zariadenia
a pod¾a uplatòovania emisných limitov, technických
poiadaviek a podmienok prevádzkovania pod¾a ustanovených spôsobov..
8. V § 3 odsek 5 znie:
(5) V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho
zdroja pod¾a odseku 1 písm. a), o èlenení stacionárneho
zdroja pod¾a odseku 2, o jeho kategórii pod¾a odseku 4
a o èlenení zariadenia stacionárneho zdroja pod¾a odseku 3 rozhoduje obvodný úrad ivotného prostredia..

9. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Emisné limity, technické poiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov ustanovené
pre nové zariadenia stacionárnych zdrojov vychádzajú
z moností najlepích dostupných techník.5) Tieto
emisné limity, technické poiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov z h¾adiska ochrany
ovzduia urèujú minimálne poiadavky na prevádzku
týchto zdrojov..
10. V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Do tohto mnostva sa nezapoèítavajú emisie z medzinárodnej
námornej dopravy a emisie z lietadiel okrem emisií
z cyklu pristávania a tartu..
11. § 4 sa dopåòa odsekmi 5 a 11, ktoré znejú:
(5) Cyklus pristávania a tartu lietadiel je cyklus
v kadom prevádzkovom reime vyjadrený týmito èasmi:
a) pribliovanie tyri minúty,
b) pohyb a chod naprázdno na zemi 26 minút,
c) vzlietnutie 0,7 minúty,
d) stúpanie 2,2 minúty.
(6) Na úèely plnenia dlhodobých cie¾ov zameraných
na neprekraèovanie kritických úrovní a kritických
záaí sú pre emisie oxidu sirièitého, oxidov dusíka,
amoniaku, prchavých organických zlúèenín a èastíc
PM2,5 ustanovené národné emisné stropy pre referenèný rok 2010 pod¾a osobitného predpisu5a) a pre referenèný rok 2020 sa ustanovia osobitným predpisom.5a)
(7) Kritická úroveò na úèely hodnotenia cie¾ov pod¾a
odseku 6 znamená koncentrácie zneèisujúcich látok
v atmosfére, nad úrovòou ktorých sa pod¾a súèasných
poznatkov môu vyskytnú priame nepriaznivé vplyvy
na príjemcov, ako sú ¾udia, rastliny, ekosystémy alebo
materiály.
(8) Kritická záa znamená kvantitatívny odhad pôsobenia jednej alebo nieko¾kých zneèisujúcich látok,
pod ktorým sa pod¾a súèasných poznatkov nevyskytujú významné nepriaznivé vplyvy na urèené citlivé
zloky ivotného prostredia.
(9) Národný program zniovania emisií zneèisujúcich látok (ïalej len národný program) uvedených
v odseku 6 vypracováva Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
s cie¾om dodra ustanovené národné emisné stropy.
Národný program musí obsahova informácie o prijatých a plánovaných postupoch a o opatreniach a kvantifikovaných odhadoch vplyvu týchto postupov a opatrení na emisie zneèisujúcich látok, ako aj oèakávané
výrazné zmeny v geografickom rozloení národných
emisií. Aktualizácia národného programu sa vykoná,
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Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

ak je potrebné zabezpeèi ïalie zniovanie emisií zneèisujúcich látok.

13) § 8 ods. 1 zákona è. 245/2003 Z. z ..

(10) Národný program a jeho aktualizácie zverejòuje
ministerstvo na svojom webovom sídle. Zverejnené informácie musia by zrozumite¾né a ¾ahko prístupné.

15. V § 14 ods. 6 sa vypúajú slová a poiadavky na
obmedzovanie emisií prchavých organických zlúèenín
unikajúcich pri pouívaní organických rozpúadiel.

(11) Ministerstvo kadoroène vypracováva a aktualizuje národné emisné inventúry a emisné projekcie pre
zneèisujúce látky uvedené v odseku 6..

16. V § 14 ods. 7 písm. a) sa slová písm. t) nahrádzajú slovami písm. s).

Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 17 ods. 2 písm. a) zákona è. 572/2004 Z. z..

12. V § 5 ods. 18 sa slová Ministerstvom ivotného
prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nahrádzajú slovom ministerstvom.
13. V § 10 ods. 1 sa slová a 9 nahrádzajú slovami
a v rozhodnutiach pod¾a § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 alebo
poadova vo vyjadreniach pod¾a § 31 ods. 8.
14. V § 14 odseky 1 a 4 znejú:
(1) Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a jestvujúce zariadenia stacionárnych zdrojov, na ktorých sa
vykoná podstatná zmena, musia zodpoveda najlepej
dostupnej technike5) a vetky zariadenia stacionárnych zdrojov musia spåòa ustanovené poiadavky na
rozptyl emisií zneèisujúcich látok. Podstatná zmena je
zmena v charaktere alebo v èinnosti stacionárneho
zdroja alebo jeho rozírenie, ktorá môe ma významné
nepriaznivé úèinky na zdravie ¾udí alebo na ivotné
prostredie; podstatnou zmenou je aj zmena ustanovená pre konkrétne zariadenie.
(2) V zariadeniach stacionárnych zdrojov sa môu
spa¾ova len palivá urèené orgánom tátnej správy
ochrany ovzduia (ïalej len orgán ochrany ovzduia)
pod¾a tohto zákona alebo správnym orgánom v integrovanom povo¾ovaní;13) ak palivo nie je takto urèené,
môu sa spa¾ova palivá uvedené v dokumentácii zariadenia.
(3) Palivá urèené na spa¾ovanie v zariadeniach stacionárnych zdrojov alebo urèené na pohon mobilných
zdrojov, pre ktoré sú ustanovené poiadavky na kvalitu, sa môu uvádza na trh v Slovenskej republike, ak
spåòajú tieto poiadavky. Ak ide o odpady a palivá
z nich vyrobené, mono uvádza na trh v Slovenskej republike len ustanovené druhy palív; to sa nevzahuje
na odpady a palivá z nich vyrobené, ktoré sú urèené na
spa¾ovanie v spa¾ovniach odpadov alebo v zariadeniach
na spoluspa¾ovanie odpadov. Podnikate¾, ktorý vyrába,
dováa a predáva palivá, je povinný vies prevádzkovú
evidenciu o palivách v ustanovenom rozsahu, preukazova kvalitu palív ustanoveným spôsobom a poskytova ustanovené údaje spotrebite¾om a obvodnému úradu ivotného prostredia.
(4) Podnikate¾, ktorý vyrába alebo dováa na trh
v Slovenskej republike organické rozpúadlá, náterové látky, lepidlá, tlaèiarenské farby a laky s obsahom
organických rozpúadiel a ïalie výrobky s obsahom
organických rozpúadiel (ïalej len výrobok), je povinný vypracova technickú dokumentáciu výrobku
a na poiadanie ju poskytnú spotrebite¾om, obvodnému úradu ivotného prostredia a Slovenskej inpekcii
ivotného prostredia (ïalej len inpekcia)..

17. V § 14 ods. 10 sa slová Slovenskej inpekcii
ivotného prostredia (ïalej len inpekcia) nahrádzajú slovom inpekcii.
18. § 14 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Podnikatelia uvedení v odsekoch 3 a 6 sú povinní umoni zamestnancom orgánu ochrany ovzduia
alebo týmto orgánom povereným osobám kontrolu plnenia ustanovených povinností, predklada im potrebné podklady a na vlastné náklady poskytova inpekcii
potrebné mnostvo vzorky paliva a regulovaného výrobku na kontrolu ich kvality..
19. V § 15 odsek 1 znie:
(1) Prevádzkovatelia ve¾kých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní
a) uvádza do prevádzky a prevádzkova stacionárne
zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami
urèenými obvodným úradom ivotného prostredia
pod¾a tohto zákona, alebo s podmienkami na ochranu ovzduia urèenými správnym orgánom v integrovanom povo¾ovaní,
b) dodriava emisné limity urèené obvodným úradom
ivotného prostredia pod¾a tohto zákona alebo emisné
limity urèené správnym orgánom v integrovanom povo¾ovaní; ak emisné limity nie sú pre stacionárny zdroj
takto urèené, dodriava ustanovené emisné limity,
c) vykona opatrenia na nápravu uloené obvodným
úradom ivotného prostredia alebo inpekciou,
d) zisova mnostvo zneèisujúcich látok vypúaných
zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným obvodným úradom ivotného
prostredia; návrh postupu výpoètu mnostva emisií
predklada na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky alebo pred jeho uvedením
do prevádzky po vykonanej zmene,
e) oznamova obvodnému úradu ivotného prostredia
kadoroène do 15. februára ustanovené údaje o stacionárnom zdroji, emisiách, dodriavaní emisných
limitov, technických poiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informaèného systému ustanoveným spôsobom a na poiadanie
poskytova orgánom ochrany ovzduia aj ïalie
údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke,
f) odstraòova bezodkladne nebezpeèné poruchové
stavy v prevádzke stacionárneho zdroja a plni opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizaèných
opatrení; ak nebezpeèné poruchové stavy bezprostredne ohrozujú zdravie ¾udí alebo môu spôsobi
okamité významné zhorenie kvality ovzduia, zastavi alebo obmedzi prevádzku stacionárneho
zdroja alebo jeho èasti, dovtedy kým nebude zabezpeèená jeho prevádzka pod¾a písmena a),
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g) informova bezodkladne krajský úrad ivotného prostredia, obvodný úrad ivotného prostredia a inpekciu o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie významne ovplyvòujúcej kvalitu ovzduia a bezodkladne
prija a vykona opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií; tým nie
sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,14)
h) zabezpeèi automatizované monitorovacie systémy
emisií, ak je tak ustanovené, a prevádzkova ich v súlade s dokumentáciou, podmienkami urèenými obvodným úradom ivotného prostredia pod¾a tohto
zákona alebo podmienkami urèenými správnym orgánom v integrovanom povo¾ovaní a v súlade s ustanovenými poiadavkami na monitorovanie,
i) zabezpeèi monitorovanie úrovne zneèistenia ovzduia, ak ide o ve¾ké zdroje pod¾a osobitného predpisu,15) a ak obvodný úrad ivotného prostredia urèí
podmienku monitorovania v súhlase alebo ak podmienku monitorovania urèí správny orgán v integrovanom povolení16) a vykonáva ho v súlade s dokumentáciou, s podmienkami urèenými obvodným
úradom ivotného prostredia pod¾a tohto zákona
alebo podmienkami urèenými správnym orgánom
v integrovanom povo¾ovaní a v súlade s ustanovenými poiadavkami na monitorovanie kvality ovzduia,
j) umoni zamestnancom prísluného orgánu ochrany ovzduia alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ku stacionárnemu zdroju na úèely zistenia mnostva zneèisujúcich látok, kontroly
stacionárneho zdroja, monitorovacieho systému
a ich prevádzky a predklada im potrebné podklady,
k) informova verejnos o zneèisovaní ovzduia zo stacionárneho zdroja a o opatreniach vykonávaných na
obmedzenie tohto zneèisovania ustanoveným spôsobom,
l) dodriava technické poiadavky a podmienky prevádzkovania urèené obvodným úradom ivotného
prostredia pod¾a tohto zákona alebo urèené správnym orgánom v integrovanom povo¾ovaní a ustanovené technické poiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
m) vypracova na vyzvanie obvodného úradu ivotného
prostredia program zniovania emisií zo stacionárnych zdrojov pod¾a ustanoveného obsahu alebo
program zniovania emisií aktualizova,
n) dodriava urèené emisné kvóty,
o) podrobi sa preskúmaniu podmienok a poiadaviek
urèených na prevádzku stacionárneho zdroja pod¾a
§ 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 a predklada obvodnému
úradu ivotného prostredia potrebné podklady,
p) vypracova kadoroène správu o prevádzke a kontrole
stacionárneho zdroja, ak ide o prevádzkovate¾a spa¾ovne odpadov alebo zariadenia na spoluspa¾ovanie
odpadov s kapacitou dve a viac ton spa¾ovaného odpadu za hodinu, a predklada ju obvodnému úradu
ivotného prostredia do 15. februára nasledujúceho
roka; správa musí obsahova zhodnotenie prevádzky
stacionárneho zdroja a porovnanie skutoèných emisií do ovzduia a vody s emisnými limitmi,
q) monitorova a preukazova dodriavanie emisných
limitov, technických poiadaviek a podmienok prevádzkovania, ktoré sa vzahujú na stacionárny zdroj,
a plni poiadavky na automatizované meracie sys-

r)

s)

t)

u)

v)

w)
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témy emisií a na monitorovanie kvality ovzduia
ustanoveným spôsobom, v ustanovených lehotách
a v súlade s dokumentáciou a s podmienkami urèenými obvodným úradom ivotného prostredia pod¾a
tohto zákona alebo s podmienkami urèenými správnym orgánom v integrovanom povo¾ovaní; ak sa monitorovaním zistí, e emisné limity boli prekroèené
alebo technické poiadavky a podmienky prevádzkovania alebo poiadavky na automatizované meracie
systémy neboli dodrané, bezodkladne o tom informova obvodný úrad ivotného prostredia a inpekciu a obvodnému úradu ivotného prostredia predloi aj prísluný doklad o výsledku kontinuálneho
merania alebo diskontinuálnej oprávnenej technickej èinnosti pod¾a § 20 ods. 8, a v ostaných prípadoch doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej
technickej èinnosti predklada najneskôr do 60 dní
od vykonania posledného odberu vzorky alebo inej
zodpovedajúcej technickej èinnosti na príslunom
monitorovacom mieste,
oznamova dokumentom v listinnej podobe, faxom
alebo dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaruèeným elektronickým podpisom16a)
plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej
èinnosti pod¾a písmen b), d), h) a l) obvodnému úradu
ivotného prostredia a inpekcii a oprávnenej technickej èinnosti pod¾a písmena i) obvodnému úradu
ivotného prostredia a poverenej organizácii najmenej pä pracovných dní pred jej zaèatím; oznamova
skorí termín oprávnenej technickej èinnosti najmenej dva pracovné dni pred jej zaèatím a neskorí termín oprávnenej technickej èinnosti najmenej jeden
pracovný deò pred pôvodne plánovaným termínom,
ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej èinnosti zmení o pä pracovných dní a menej,
podie¾a sa na vyzvanie krajského úradu ivotného
prostredia na vypracovaní programu, integrovaného
programu a akèného plánu a plni opatrenia z týchto
dokumentov, ktoré sa ho týkajú,
poskytova poverenej organizácii reprezentatívne
údaje z automatizovaných meracích systémov kvality ovzduia v ustanovenom èase, rozsahu a formáte
a sprístupòova v reálnom èase údaje z automatizovaných meracích systémov emisií obvodnému úradu
ivotného prostredia a inpekcii,
vies prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch ustanoveným spôsobom a spôsobom urèeným
obvodným úradom ivotného prostredia alebo
správnym orgánom v integrovanom povo¾ovaní,
zníi výkon alebo zastavi prevádzku stacionárneho
zdroja alebo jeho èasti pri poruche alebo výpadku
odluèovacieho zariadenia, ak sa do 24 hodín nedosiahne jeho prevádzka pod¾a písmena a) alebo sa neprejde na prevádzku s pouitím nízko emisného paliva, ak ide o spa¾ovacie zariadenie s celkovým
menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac; celkový èas trvania prevádzky pri poruche alebo výpadku
odluèovacieho zariadenia nesmie prekroèi 120 hodín poèas 12-mesaèného obdobia,
informova obvodný úrad ivotného prostredia
a správny orgán v integrovanom povo¾ovaní o postupe pod¾a písmena v) do 48 hodín po vzniku poruchy
alebo výpadku odluèovacieho zariadenia,
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x) oznámi bezodkladne obvodnému úradu ivotného
prostredia a správnemu orgánu v integrovanom povo¾ovaní preruenie dodávky paliva s nízkym obsahom síry alebo preruenie dodávky plynu, ak ide
o spa¾ovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac,
y) plni podmienky uplatòovania prechodných opatrení a poiadavky vyplývajúce z prechodných národných programov, monitorova a preukazova ich
ustanoveným spôsobom v ustanovenom rozsahu
a v ustanovených lehotách, ak ide o spa¾ovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom
50 MW a viac, pre ktoré sa uplatòuje prechodné
opatrenie pod¾a § 15a ods. 1,
z) zastavi v ustanovenej lehote prevádzku spa¾ovne
odpadov alebo zariadenia na spoluspa¾ovanie odpadov alebo ich konkrétnu pec, ak prekraèujú emisné
limity, a plni ustanovené poiadavky,
aa) bezodkladne obmedzi alebo zastavi prevádzku
spa¾ovne odpadov alebo zariadenia na spoluspa¾ovanie odpadov pri vzniku poruchy, dovtedy kým nebude zabezpeèená ich prevádzka pod¾a písmena a),
a plni ustanovené poiadavky,
ab) informova bezodkladne obvodný úrad ivotného prostredia a inpekciu o poruení povinností pod¾a písmen
a), b) a l), ak ide o prevádzkovate¾a spa¾ovne odpadov,
zariadenia na spoluspa¾ovanie odpadov alebo stacionárneho zdroja prevádzkujúceho zariadenia, v ktorých sa pouívajú organické rozpúadlá, a bezodkladne prija opatrenia na opätovné plnenie povinností,
ktoré sa musia vykona v èo najkratom èase,
ac) poiada správny orgán v integrovanom povo¾ovaní
o udelenie výnimky, ak z dôvodov uvedených v písmene x) nemôu dodriava urèený emisný limit; neprekroèi povolený prevádzkový èas pri uplatòovaní
tejto výnimky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16 a 16a znejú:

16) § 8 ods. 6 zákona è. 245/2003 Z. z.
16a
) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

20. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 15a
Prechodné opatrenia
(1) Pre spa¾ovacie zariadenia s celkovým menovitým
tepelným príkonom 50 MW a viac, ktoré spåòajú ustanovené podmienky, mono uplatòova tieto prechodné
opatrenia:
a) zaradi spa¾ovacie zariadenie do prechodného národného programu do 30. júna 2020; spa¾ovacie zariadenie sa zaradí do prechodného národného programu, ak spåòa ustanovené podmienky a jeho
prevádzkovate¾ preukáe, e do 30. júna 2020 dosiahne emisné limity pre jestvujúce spa¾ovacie zariadenia platné od roku 2016,
b) zaradi spa¾ovacie zariadenie do osobitného reimu
pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom do
31. decembra 2022; prevádzkovate¾ spa¾ovacieho
zariadenia predkladá iados o zaradenie do 30. júna 2015 správnemu orgánu v integrovanom povo¾ovaní,
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c) zaradi spa¾ovacie zariadenie do osobitného reimu
pre zariadenia urèené na doitie do 31. decembra
2023; prevádzkovate¾ spa¾ovacieho zariadenia predkladá iados o zaradenie do 1. januára 2014 správnemu orgánu v integrovanom povo¾ovaní.
(2) Prevádzkovate¾a spa¾ovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac
mono na základe zaradenia pod¾a odseku 1 oslobodi
od povinnosti dodriava prísnejie emisné limity alebo
stupne odsírenia.
(3) V iadosti pod¾a odseku 1 písm. b) a c) musí prevádzkovate¾ spa¾ovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac preukáza splnenie ustanovených podmienok.
(4) Prechodný národný program je program zniovania emisií oxidov dusíka, oxidu sirièitého a prachu vypracovaný pod¾a pravidiel Komisie pre spa¾ovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom
50 MW a viac, ktoré splnia podmienky zaradenia do
tohto programu a ktorý v prechodnom období reguluje
emisie uvedených zneèisujúcich látok; ak ide o plynové turbíny, prechodný národný program reguluje
iba zniovanie emisií oxidov dusíka.
(5) Prechodný národný program vypracuje ministerstvo a oznámi ho Komisii do 1. januára 2013. Ak Komisia nevznesie do 12 mesiacov od jeho doruèenia námietku, povauje sa prechodný národný program za
prijatý. Prijatý prechodný národný program zverejní
ministerstvo na svojom webovom sídle.
(6) Ministerstvo na základe iadosti prevádzkovate¾a
spa¾ovacieho zariadenia vyradí spa¾ovacie zariadenie
z prechodného národného programu, o èom informuje
Komisiu. Ak ministerstvo vyradí spa¾ovacie zariadenie
z prechodného národného programu pod¾a prvej vety,
zverejní aktualizovaný prechodný národný program na
svojom webovom sídle. Správny orgán v integrovanom
povo¾ovaní je povinný bezodkladne zosúladi ním vydané integrované povolenia s podmienkami aktualizovaného prechodného národného programu.
(7) Správny orgán v integrovanom povo¾ovaní je povinný na základe zaradenia spa¾ovacieho zariadenia do
prechodných opatrení vykona zodpovedajúcu zmenu
integrovaného povolenia najneskôr do 31. decembra
2015..
21. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) dodriava ustanovené technické poiadavky a podmienky prevádzkovania,
g) podrobi sa preskúmaniu podmienok a poiadaviek
urèených na prevádzku stacionárneho zdroja pod¾a
§ 31 ods. 2 a predklada obci potrebné podklady..
22. V § 17 ods. 1 písm. b) a d) sa za slovami § 18
ods. 1 vypúajú slová a 9 a vkladajú sa slová a v rozhodnutiach pod¾a § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2.
23. V § 17 ods. 1 písmeno g) znie:
g) technický výpoèet údajov o dodraní emisných limitov, technických poiadaviek a podmienok prevádzkovania, urèenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisovania mnostiev
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vypúaných zneèisujúcich látok a údajov
o dodraní urèených emisných limitov, technických
poiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne zneèistenia
ovzduia a na predåenie lehoty alebo na upustenie
od oprávnených meraní, ak sa na technický výpoèet,
výnimky, osobitné podmienky a osobitné lehoty alebo na predåenie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní nevydá súhlas pod¾a písmen a) a f)
alebo pod¾a § 18 ods. 1 alebo rozhodnutie pod¾a § 18
ods. 9 a § 31 ods. 2..
24. V § 17 ods. 5 sa slová nemá urèený emisný limit
nahrádzajú slovami nie je uvedená v ustanovenom zozname zneèisujúcich látok.
25. V § 18 ods. 8 písm. a) sa v slovnom spojení katalógu odpadov nad slovo odpadov umiestòuje odkaz 23a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov pod¾a èlánku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS
o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpeèných odpadov pod¾a èlánku 1 ods. 4
smernice Rady 91/689/EHS o nebezpeèných odpadoch..

26. V § 18 ods. 8 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: a do vody.
27. V § 18 ods. 8 písmeno f) znie:
f) urèené emisné limity pre zneèisujúce látky vypúané do ovzduia a do vody,.
28. V § 18 ods. 8 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) poiadavky na pH, teplotu a prietok vypúania odpadových vôd,.
Doterajie písmená g) a h) sa oznaèujú ako písmená h)
a i).
29. V § 18 ods. 9 druhej vete sa slovo súhlas nahrádza slovom rozhodnutie a v tretej vete sa slovo súhlasu nahrádza slovom rozhodnutia.
30. V § 18 ods. 10 sa slová súhlasy pod¾a odsekov 1
a 9 nahrádzajú slovami súhlas pod¾a odseku 1 a rozhodnutie pod¾a odseku 9 a za slovo súhlasu sa vkladajú slová a rozhodnutia.
31. V § 18 ods. 11 sa slová súhlasu pod¾a odseku 9
nahrádzajú slovami rozhodnutia pod¾a odseku 9.
32. V § 20 ods. 3 písmeno b) znie:
b) osvedèenie o zhode èinnosti akreditovanej osoby
s jednotlivými notifikaènými poiadavkami pre pecifickú oblas oprávnených meraní, kalibrácií, skúok a inpekcie zhody ustanovených týmto zákonom
vydané
Slovenskou
národnou
akreditaènou
slubou28) (ïalej len osvedèenie o plnení notifikaèných poiadaviek); Slovenská národná akreditaèná
sluba je na úèely tohto zákona národným notifikaèným orgánom (ïalej len národný notifikaèný orgán),.
33. V § 20 ods. 7 písm. a), § 20 ods. 9 písm. b), § 20
ods. 12 písm. b), § 21 ods. 3 písm. a) a b), § 21 ods. 4,
§ 23 písm. m) treom a estnástom bode a v § 24 ods. 2
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písm. i) sa slová oprávneného merania nahrádzajú
slovami oprávnenej technickej èinnosti.
34. V § 20 ods. 7 písm. k) sa slová ak ide o zmenu
mimo rozsahu flexibilnej akreditácie, èinnosti pod¾a
zmenenej dokumentácie mono vykonáva a po doruèení stanoviska národného notifikaèného orgánu
k zmene nahrádzajú slovami jednotlivú oprávnenú
technickú èinnos mimo rozsahu flexibilnej akreditácie
mono vykona po vydaní povolenia pod¾a § 21.
35. V § 20 ods. 7 písm. m) sa slovo notifikaèným nahrádza slovom akreditaèným.
36. V § 20 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: v listinnej podobe alebo ako dokument podpísaný elektronickým podpisom16a) pod¾a písmena e),.
37. V § 20 ods. 8 písm. d) sa slová alebo kombinovanou akreditaènou a notifikaènou znaèkou nahrádzajú
slovami a akreditaènou znaèkou alebo notifikaènou
znaèkou a kombinovanou akreditaènou znaèkou.
38. V § 20 ods. 8 písmeno e) znie:
e) musí by podpísaná
1. osobou, ktorá je tatutárnym orgánom oprávnenej osoby alebo subdodávate¾a alebo je osobou
splnomocnenou kona v mene tatutárneho orgánu vlastnoruène alebo ako dokument podpísaný
zaruèeným elektronickým podpisom,16a)
2. zodpovednou osobou za príslunú oprávnenú
technickú èinnos alebo zodpovednou osobou za
technickú správnos výsledku subdodávky, ak
nejde o osobu pod¾a prvého bodu, vlastnoruène
alebo ako dokument podpísaný elektronickým
podpisom alebo zaruèeným elektronickým podpisom;16a) podpisovanie správ, protokolov, certifikátov a iných obdobných dokladov o výsledku akreditovanej èinnosti pod¾a akreditaèných predpisov
tým nie je dotknuté..
39. V § 20 ods. 14 písmená d) a e) znejú:
d) informuje ministerstvo o iadostiach o vydanie, zmeny alebo o zruenie osvedèenia o plnení notifikaèných poiadaviek na úèel urèenia poiadaviek pod¾a
písmena a),
e) oznamuje ministerstvu vydanie, zmeny, zruenie
alebo pozastavenie platnosti osvedèenia o plnení
notifikaèných poiadaviek,.
40. V § 20 ods. 14 písm. h), § 23 písm. m) uvádzacej
vete, § 23 písm. m) siedmom a pätnástom bode a v § 24
ods. 8 písm. e) sa slovo meraní nahrádza slovami
technických èinností.
41. V § 20 odsek 16 znie:
(16) Na stáleho subdodávate¾a oprávnenej technickej èinnosti a na zodpovednú osobu subdodávate¾a
zodpovedajúcu za príslunú odbornú èinnos sa
vzahujú poiadavky a povinnosti ustanovené týmto
zákonom, ktoré sa týkajú oprávnených technických
èinností pod¾a svojho významu, okrem
a) osvedèenia o akreditácii, ak to medzinárodné normy, európske normy a technické pecifikácie vo veciach akreditácie pre stáleho subdodávate¾a nepoadujú,
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b) osvedèenia o osobitnej odbornej spôsobilosti zodpovedných osôb za technickú správnos výsledku subdodávky,
c) ivnostenského oprávnenia na viazanú ivnos pre
prísluný odbor oprávnenej technickej èinnosti;
poiadavky osobitných predpisov31a) na vykonávanie
subdodávok odborných technických èinností pre
tretiu stranu, ktoré sú podnikate¾skou èinnosou,
tým nie sú dotknuté,
d) zásad oprávnenej technickej èinnosti pod¾a prílohy
è. 3 bodov 4, 5, 7, 16, 19 a 20; ostatné zásady sa pri
subdodávkach uplatòujú pod¾a svojho významu,
e) poiadavky vyhotovova protokol alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku subdodávky v tátnom jazyku, ak oprávnená osoba priloí k svojej správe aj
jeho úradný preklad,
f) finanèného krytia zodpovednosti za kodu pod¾a odseku 10 písm. c),
g) registrácie do informaèného systému pod¾a odseku 11;
tým nie je dotknutá jednotlivá notifikaèná poiadavka sprístupòova a aktualizova informácie v informaènom systéme v ustanovenom rozsahu, bezodkladne a z vlastnej iniciatívy prostredníctvom kadej
oprávnenej osoby, pre ktorú vykonáva stále subdodávky oprávnenej technickej èinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 31a znie:

31a) Napríklad § 18 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, § 28 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

42. V § 23 písmeno h) znie:
h) spracováva prostredníctvom poverenej organizácie
národné emisné inventúry a emisné projekcie
a spravuje Národný emisný informaèný systém
o stacionárnych zdrojoch, o ich emisiách a tieto údaje vyhodnocuje; jeho súèasou je aj register spa¾ovacích zariadení s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac,.
43. V § 23 písmeno n) znie:
n) je vo vzahu ku Komisii notifikaèným orgánom,
sprístupòuje a podáva jej ustanovené informácie
a správy v oblasti ochrany ovzduia v ustanovenom
rozsahu a v ustanovených lehotách,.
44. V § 24 ods. 2 sa písmeno c) dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. na základe výsledkov technických výpoètov..
45. V § 24 ods. 5 a § 26 ods. 1 sa vypúajú slová a 9.
46. V § 24 ods. 6 sa za slovo urèenie vkladá slovo
výnimiek, a vypúa sa slovo veobecných.
47. V § 25 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová a odsúhlasuje.
48. V § 25 ods. 2 písmeno a) znie:
a) nesplní povinnosti pod¾a § 15 ods.1 písm. f),.
49. V § 26 ods. 2 sa za slová odseku 1 vkladajú slová
a v rozhodnutiach pod¾a § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2.
50. V § 26 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a o vymedzení a zaèlenení jeho zariadení,.
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51. V § 26 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a technický výpoèet údajov o dodraní emisných
limitov, technických poiadaviek a podmienok prevádzkovania, ak nie sú schválené v súhlase pod¾a odseku 1,.
52. V § 26 ods. 3 písm. c) sa za slovo urèuje vkladajú slová v súhlasoch pod¾a odseku 1 alebo v rozhodnutiach pod¾a § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2.
53. V § 26 ods. 3 písm. h) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v tejto lehote
zverejòuje aj zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa pouívajú organické
rozpúadlá,.
54. V § 26 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak ide o konanie pod¾a § 18,.
55. V § 26 ods. 3 písm. j) sa vypúajú slová v súhlasoch vydaných a slová 1 a.
56. V § 26 ods. 3 písm. l) sa vypúa slovo veobecných a za slovo prevádzkovania sa vkladajú slová
z monitorovania údajov o ich dodraní a èas ich trvania, ak nie sú urèené v súhlasoch pod¾a odseku 1 alebo
v rozhodnutiach pod¾a § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 a.
57. V § 26 ods. 3 písm. p) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak nie je urèená v súhlase pod¾a odseku 1,.
58. V § 26 ods. 3 sa vypúa písmeno r).
Doterajie písmená s) a w) sa oznaèujú ako písmená r)
a v).
59. V § 26 ods. 3 písm. t) sa slovo urèuje nahrádza
slovami môe urèi.
60. V § 26 ods. 3 písm. u) sa slovo urèuje nahrádza
slovami môe urèi a vypúa sa slovo veobecné.
61. V § 26 sa odsek 3 dopåòa písmenom w), ktoré
znie:
w) sprístupòuje verejnosti súhlasy a ich aktualizácie
vydané na povolenie stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa pouívajú organické rozpúadlá..
62. V § 28 ods. 2 sa slová rozhodnutia krajských
úradov ivotného prostredia, obvodných úradov ivotného prostredia a obcí v oblasti ochrany ovzduia nahrádzajú slovami opatrenia, poiadavky a podmienky
na ochranu ovzduia urèené v rozhodnutiach a súhlasoch orgánov tátnej správy starostlivosti o ivotné
prostredie.
63. V § 28 ods. 3 sa slová nimi vydané rozhodnutia
nahrádzajú slovami opatrenia, poiadavky a podmienky na ochranu ovzduia urèené v rozhodnutiach a súhlasoch orgánov tátnej správy starostlivosti o ivotné
prostredie.
64. V § 30 odseky 1 a 9 znejú:
(1) Obvodný úrad ivotného prostredia alebo inpekcia uloí prevádzkovate¾ovi ve¾kého zdroja alebo prevádzkovate¾ovi stredného zdroja pokutu od 3 300 eur
do 330 000 eur, ak pri nebezpeènom poruchovom stave, ktorý bezprostredne ohrozuje ¾udské zdravie alebo
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spôsobuje okamité významné zhorenie kvality
ovzduia, nezastaví prevádzku stacionárneho zdroja,
a kým nie je zabezpeèená jeho prevádzka pod¾a § 15
písm. a).
(2) Obvodný úrad ivotného prostredia alebo inpekcia uloí pokutu od 330 eur do 170 000 eur
a) prevádzkovate¾ovi ve¾kého zdroja, ak poruí povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a) a
c), h), i), l), n), v), y), z) a aa), povinnos plni opatrenia pod¾a § 15 ods. 1 písm. f) a s), povinnos prija
a vykona opatrenia pod¾a § 15 ods. 1 písm. g) a ab)
a povinnos neprekroèi povolený prevádzkový èas
pod¾a § 15 ods. 1 písm. ac) alebo ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu pod¾a § 17 ods. 1 písm. f)
alebo poruí zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a),
b) podnikate¾ovi, ktorý vyrába, dováa a predáva palivá, ak poruí povinnosti o poiadavkách na kvalitu
palív ustanovené v § 14 ods. 3.
(3) Obvodný úrad ivotného prostredia alebo inpekcia uloí pokutu od 160 eur do 33 000 eur
a) prevádzkovate¾ovi ve¾kého zdroja, ak poruí povinnosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d), e), j), k), m),
o) a r), t), u) a w), povinnos informova ustanovenú
v § 15 ods. 1 písm. g) a ab), oznamovaciu povinnos
pod¾a § 15 ods. 1 písm. x) a povinnos podie¾a sa
pod¾a § 15 ods. 1 písm. s),
b) podnikate¾ovi, ktorý vyrába, dováa a predáva palivá, ak poruí povinnosti o vedení prevádzkovej evidencie, preukazovaní kvality palív a o poskytovaní
údajov ustanovené v § 14 ods. 3 a povinnosti ustanovené v § 14 ods. 12.
(4) Obvodný úrad ivotného prostredia alebo inpekcia uloí prevádzkovate¾ovi stredného zdroja pokutu od
160 eur do 33 000 eur, ak poruí povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a) a c), h), l), n), z)
a aa), povinnos plni opatrenia pod¾a § 15 ods. 1
písm. f) a s) a povinnos prija a vykona opatrenia pod¾a § 15 ods. 1 písm. g) a ab) alebo ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu pod¾a § 17 ods. 1 písm. f)
alebo poruí zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).
(5) Obvodný úrad ivotného prostredia alebo inpekcia uloí prevádzkovate¾ovi stredného zdroja pokutu od
33 eur do 6 700 eur, ak poruí povinnosti ustanovené
v § 15 ods. 1 písm. d), e), j), k), m), o) a r), t) a u), povinnos informova ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. g) a ab)
a povinnos podie¾a sa pod¾a § 15 ods. 1 písm. s).
(6) Obec alebo inpekcia uloí prevádzkovate¾ovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3 300 eur, ak poruí
povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, v § 16 ods. 1
písm. a), c), e) a f) alebo prevádzkuje stacionárny zdroj
bez súhlasu pod¾a § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruí zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).
(7) Obec alebo inpekcia uloí prevádzkovate¾ovi malého zdroja pokutu od 20 eur do 330 eur, ak poruí povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1 písm. b), d) a g).
(8) Inpekcia uloí podnikate¾ovi, ktorý vyrába alebo
dováa na trh v Slovenskej republike regulované výrobky, pokutu od 330 eur do 170 000 eur, ak poruí povinnosti o poiadavkách na hranièné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúèenín
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ustanovené v § 14 ods. 6 alebo zákaz ustanovený v § 14
ods. 8 písm. b).
(9) Inpekcia uloí podnikate¾ovi, ktorý vyrába alebo
dováa na trh v Slovenskej republike výrobky alebo regulované výrobky, pokutu od 160 eur do 33 000 eur, ak
poruí povinnosti ustanovené v § 14 ods. 4, povinnosti
o oznaèovaní obalov ustanovené v § 14 ods. 6, povinnosti o vedení evidencie a poskytovaní údajov ustanovené v § 14 ods. 10 alebo povinnosti ustanovené v § 14
ods. 12..
65. V § 31 ods. 1 sa slová § 25 ods. 1 písm. b), c), e), f)
a g) a § 26 ods. 3 písm. r) a s) nahrádzajú slovami § 25
ods. 1 písm. c), e), f) a g) a § 26 ods. 3 písm. r).
66. V § 31 ods. 2 sa za slovo vydaní vkladajú slová
súhlasu alebo.
67. V § 31 ods. 8 prvá veta znie: Obvodný úrad ivotného prostredia prísluný na konanie pod¾a § 17 ods. 1
písm. a) a d), f) a g), § 18 ods. 1 a 9, § 26 ods. 3 písm. c),
f), j), l), n) a p), t) a u) a § 31 ods. 2 je v integrovanom
povo¾ovaní13) dotknutým orgánom..
68. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 32a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. novembra 2012
(1) Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby, ktoré vykonávajú merania na úèely preukázania
dodrania prevádzkovej úèinnosti systému II. stupòa
rekuperácie benzínových pár pod¾a doterajích predpisov, môu prísluné oprávnené merania vykonáva do
31. decembra 2014.
(2) Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby
pod¾a odseku 1 môu vykonáva oprávnené merania,
ak splnia podmienky a poiadavky na oprávnenú osobu pod¾a § 20 od 1. januára 2015..
69. V § 33 písmeno a) znie:
a) ve¾ké zdroje, stredné zdroje a malé zdroje, ich èlenenie, kategorizáciu a podstatné zmeny, vymedzenie
a èlenenie zariadení stacionárnych zdrojov, zoznam
zneèisujúcich látok, pre ktoré sa urèujú emisné limity, technické poiadavky a podmienky prevádzkovania, emisné limity, technické poiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátane
výnimiek z nich, podmienky uplatòovania prechodných opatrení, náleitosti iadosti na uplatòovanie
prechodných opatrení, obsah a poiadavky prechodných národných programov, ich monitorovanie a preukazovanie a poiadavky zabezpeèenia rozptylu emisií zneèisujúcich látok (§ 3, 4, § 14 ods. 1 a § 15a
ods. 2),.
70. V § 33 písm. f) sa slová prevádzkovate¾om zdrojov nahrádzajú slovom spotrebite¾om.
71. V § 33 písmeno h) znie:
h) obsah a rozsah informácií a správ podávaných notifikaèným orgánom Komisii a lehoty ich podávania,
poiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie sta-
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cionárnych zdrojov a rozsah ïalích údajov o stacionárnom zdroji, o emisiách a dodriavaní emisných
limitov a emisných kvót, náleitosti súboru
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizaèných opatrení vrátane opatrení na zmieròovanie priebehu a odstraòovanie dôsledkov havarijných
stavov a rozsah, náleitosti a spôsob oznamovania
údajov do Národného emisného informaèného systému [§ 15 ods. 1 písm. e) a u) a ods. 2, § 16 ods. 1
písm. d) a § 23 písm. n)],.
72. V § 33 písm. i) sa vypúa slovo veobecných
a slová spôsob a poiadavky sa v celom texte ustanovenia nahrádzajú slovami spôsob, lehoty a poiadavky.
73. Slová rozhodnutie o akreditácii a slová osvedèenie o notifikácii vo vetkých tvaroch sa v celom texte
zákona nahrádzajú slovami osvedèenie o plnení notifikaèných poiadaviek v príslunom tvare.
74. Slová veobecná podmienka prevádzkovania vo
vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú
slovami podmienka prevádzkovania v príslunom
tvare okrem ustanovenia § 35.
75. Slová svojej internetovej stránke sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
76. V prílohe è. 3 v názve a v bodoch 2, 3, 5 a 14, 16,
17, 18 písm. b) a c), 19 a 21 sa slová oprávnené meranie vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami oprávnená technická èinnos v príslunom tvare.
77. V prílohe è. 3 tvrtý bod znie:
4. Oznamova identifikaèné údaje objektu oprávnenej
technickej èinnosti, úèel oprávnenej technickej èinnosti, zisované údaje alebo vykonávané technické
èinnosti, metodiky oprávnenej technickej èinnosti,
predpokladané neistoty výsledkov oprávnenej technickej èinnosti a rieenie osobitných podmienok
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oprávnenej technickej èinnosti, ak boli urèené najmenej pä pracovných dní pred plánovaným termínom jej vykonania inpekcii alebo poverenej organizácii pod¾a § 15 ods. 1 písm. r)..
78. V prílohe è. 3 piatom bode druhá veta znie:
Nevykona odber vzorky, meranie alebo inú zodpovedajúcu oprávnenú technickú èinnos na príslunom
monitorovacom mieste, ak je zrejmé, e podmienky jej
vykonania nie sú splnené, alebo o ich splnení sú odôvodnené pochybnosti..
79. V prílohe è. 3 bode 18 písmeno e) znie:
e) má zdokumentované, e pri subdodávkach dodriava povinnosti pod¾a § 20 ods. 16..
80. V prílohe è. 4 sa za piaty bod vkladá nový iesty
bod, ktorý znie:
6. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre urèité zneèisujúce látky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v.
EÚ L 363, 20. 12. 2006) a nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) è. 219/2009 z 11. marca
2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009)..
Doterajie body 6 a 9 sa oznaèujú ako body 7 a 10.
81. Príloha è. 4 sa dopåòa jedenástym bodom, ktorý
znie:
11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ
z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola zneèisovania ivotného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ
L 334, 17. 12. 2010)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 19. septembra 2012,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z.
o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení
zákona è. 166/2003 Z. z. a zákona è. 178/2004 Z. z. sa
mení takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 12 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov..

2. V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová skutoènosti tvoriace
predmet tátneho a sluobného tajomstva. nahrádzajú slovami utajované skutoènosti.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Napríklad zákon è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky
v Eurojuste..

4. V § 3 ods. 1 sa slová riadite¾ov vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej sluby
nahrádzajú slovami riadite¾a Vojenského spravodajstva.
5. V § 7 ods. 1 sa slová sú v sluobnom pomere pod¾a
osobitného predpisu3). nahrádzajú slovami vykonávajú tátnu slubu v ozbrojených silách Slovenskej republiky a sú doèasne vyèlenení na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 60 ods. 1 písm. c) zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

6. V poznámke pod èiarou k odkazu 3a sa vypúa citácia Zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení neskorích predpisov..
7. Poznámky pod èiarou k odkazom 3b, 6 a 7 znejú:

3b) Napríklad § 2 zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorích predpisov, § 2 ods. 3 a 5 zákona
è. 167/2008 Z. z. o periodickej tlaèi a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlaèový zákon),
zákon è. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 397/2011 Z. z..

6

) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov.
7
) § 190 zákona è. 346/2005 Z. z..

8. § 19 znie:
§ 19
Na plnení úloh Vojenského spravodajstva sa môu
podie¾a aj zamestnanci v tátnozamestnaneckom pomere a zamestnanci v pracovnom pomere pod¾a osobitných predpisov.8).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákonník práce.
Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

9. V § 20 odsek 3 znie:
(3) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutý osobitný
predpis o ochrane utajovaných skutoèností.1a).
Èl. II
Zákon è. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpeènostnej
rady Slovenskej republiky v èase mieru sa mení takto:
1. V § 10 ods. 3 písm. e) sa vypúa slovo obranného.
2. V § 10 ods. 3 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmená g) a h) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
Èl. III
Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 452/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
è. 483/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z. a zákona
è. 315/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová riadite¾ov organizaèných zloiek nahrádzajú slovom riadite¾a.
2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová organizaèných zloiek nahrádzajú slovami doèasne vyèlenených na plnenie úloh.
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3. V § 5 ods. 1 písm. d) sa slová organizaèná zloka
Vojenského spravodajstva nahrádzajú slovami Vojenské spravodajstvo.
4. V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
d) Vojenské spravodajstvo, je riadite¾ Vojenského spravodajstva,.
5. V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová riadite¾om organizaèných zloiek nahrádzajú slovom riadite¾ovi.
6. V § 10 ods. 4 sa slová Organizaèné zloky Vojenského spravodajstva nahrádzajú slovami Vojenské
spravodajstvo.
7. V § 10 ods. 6 písm. b) druhom bode sa vypúajú
slová organizaènej zloky.
8. V § 15 ods. 4 sa slová v organizaèných zlokách
Vojenského spravodajstva nahrádzajú slovami vo Vojenskom spravodajstve.
9. V § 38 ods. 3, § 51a ods. 7, § 60 ods. 1 písm. c), § 60
ods. 2 písm. a) a § 66 ods. 3 sa vypúajú slová organizaèných zloiek.
10. V § 137 ods. 1 písm. a) ôsmy bod znie:
8. Medaila Vojenského spravodajstva,.
11. V § 137 ods. 1 písm. a) sa vypúa deviaty bod.
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ného spravodajstva ude¾uje riadite¾ vojenského obranného spravodajstva a Medailu vojenskej spravodajskej
sluby ude¾uje riadite¾ vojenskej spravodajskej sluby. nahrádzajú slovami Medailu Vojenského spravodajstva ude¾uje riadite¾ Vojenského spravodajstva..
13. V § 138 ods. 1 písmeno e) znie:
e) príplatok prísluníkom Vojenského spravodajstva,.
14. Nadpis § 144 znie:
Príplatok prísluníkom Vojenského spravodajstva.
15. V § 144 ods. 1 sa vypúajú slová v organizaènej
zloke.
16. Za § 215l sa vkladá § 215m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 215m
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. januára 2013
Profesionálny vojak, ktorý je k 31. decembru 2012
doèasne vyèlenený na plnenie úloh organizaèných zloiek Vojenského spravodajstva sa od 1. januára 2013
povauje za profesionálneho vojaka doèasne vyèleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva..

Doterají desiaty a jedenásty bod sa oznaèujú ako
deviaty a desiaty bod.

Èl. IV

12. V § 137 ods. 9 sa slová Medailu vojenského obran-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 33 ods. 8 a § 39
ods. 3 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:

5. V prílohe è. 3 èasti E písm. b) sa vkladá nový prvý
bod, ktorý znie:
1. klasifikaèný systém v zdravotníctve.

Èl. I

6. V prílohe è. 3 èasti F písm. c) sa vkladá nový prvý
bod, ktorý znie:
1. klasifikaèný systém v zdravotníctve.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010
Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov
a sústave certifikovaných pracovných èinností sa mení
a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 3 èasti A písm. c) sa za slovo roky
vkladá èiarka a pripájajú sa tieto slová: ak minimálne
tandardy pre pecializaèné tudijné programy26) neustanovujú inak,.
2. V prílohe è. 3 èasti A písm. e) sa za estnásty bod
vkladá nový sedemnásty bod, ktorý znie:
17. klasifikaèný systém v zdravotníctve.
Doterají sedemnásty bod a tridsiaty druhý bod sa
oznaèujú ako osemnásty bod a tridsiaty tretí bod.
3. V prílohe è. 3 èasti B písm. d) sa za tretí bod vkladá
nový tvrtý bod, ktorý znie:
4. klasifikaèný systém v zdravotníctve.
Doterají tvrtý bod a piaty bod sa oznaèujú ako piaty
bod a iesty bod.
4. V prílohe è. 3 èasti D písm. c) sa za piaty bod vkladá nový iesty bod, ktorý znie:
6. klasifikaèný systém v zdravotníctve.
Doterají iesty bod a trnásty bod sa oznaèujú ako
siedmy bod a pätnásty bod.

Doterají prvý bod a druhý bod sa oznaèujú ako druhý bod a tretí bod.

Doterají prvý bod a tretí bod sa oznaèujú ako druhý
bod a tvrtý bod.
7. V prílohe è. 3 èasti H písm. d) sa vkladá nový prvý
bod, ktorý znie:
1. klasifikaèný systém v zdravotníctve.
Doterají prvý bod a tretí bod sa oznaèujú ako druhý
bod a tvrtý bod.
8. V prílohe è. 3 èasti J písm. b) sa vkladá nový prvý
bod, ktorý znie:
1. klasifikaèný systém v zdravotníctve.
Doterají prvý bod a druhý bod sa oznaèujú ako druhý bod a tretí bod.
9. V prílohe è. 3 èasti T písmeno b) znie:
b) certifikovaná pracovná èinnos po získaní pecializácie v niektorom zo pecializaèných odborov uvedených v písmene a)
1. klasifikaèný systém v zdravotníctve
2. zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. októbra 2012.

Robert Fico v. r.
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