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ZÁKON
zo 16. mája 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona
è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 465/2005 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 87/2009 Z. z. a zákona
è. 547/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 4 písmeno e) znie:
e) kodlivé látky sú látky so kodlivým úèinkom na
¾udský organizmus nachádzajúce sa v tabakových
výrobkoch alebo v ich dyme a dechte alebo vo výrobkoch, ktoré sú urèené na fajèenie a neobsahujú tabak,.
2. V § 2 ods. 4 písmeno i) znie:
i) zariadenie spoloèného stravovania je zariadenie,
v ktorom sa poskytujú stravovacie sluby spojené
s podávaním pokrmov a nápojov,.
3. V § 2 sa odsek 4 dopåòa písmenami k) a n), ktoré
znejú:
k) výrobky, ktoré sú urèené na fajèenie a neobsahujú
tabak, sú vetky výrobky neobsahujúce tabak, ktorých spôsob uívania je fajèením,
l) obchodný dom je vymedzený uzavretý priestor, stály
architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní
alebo priestorov urèených na poskytovanie sluieb
a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov,
m) úradná budova je vymedzený uzavretý priestor, stály
architektonický objekt, ktorý slúi alebo je urèený
na plnenie úloh orgánov verejnej moci,1aa)
n) pokrm je upravená potravina urèená na bezprostredné poívanie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 2 písm. b) zákona è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých
zákonov..

4. V § 3 sa vypúa odsek 4.
5. V § 4 odsek 4 znie:
(4) Dodatoèné varovania sú:
a) Fajèenie spôsobuje devä z desiatich prípadov rakoviny p¾úc,
b) Fajèenie spôsobuje rakovinu úst a hrdla,
c) Fajèenie pokodzuje vae p¾úca,

d) Fajèenie spôsobuje infarkt,
e) Fajèenie spôsobuje mozgovú poráku a aké zdravotné postihnutia,
f) Fajèenie upcháva vae tepny,
g) Fajèenie zvyuje riziko slepoty,
h) Fajèenie pokodzuje vae zuby a ïasná,
i) Fajèenie vám môe zabi nenarodené diea,
j) Dym z vaej cigarety kodí vaim deom, rodine
a priate¾om,
k) V prípade detí fajèiarov je väèia pravdepodobnos,
e zaènú fajèi,
l) Skoncujte s tým hneï teraz  zostaòte naive pre
svojich blízkych,
m) Fajèenie zniuje plodnos,
n) Fajèenie zvyuje riziko impotencie..
6. V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová areáli týchto zariadení nahrádzajú slovami týchto zariadeniach.
7. V § 7 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) na verejných letiskách,2a) v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy,2aa) vo vozidlách osobnej dopravy,2ab) v priestoroch staníc a zastávok, v èakáròach, v prístrekoch a na zastávkach, na krytých
nástupitiach a v uzavretých verejných priestoroch
súvisiacich s touto dopravou urèených pre cestujúcich, na otvorených nástupitiach do vzdialenosti
tyri metre od vymedzenej plochy nástupí,
b) v zdravotníckych zariadeniach okrem fajèiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2aa a 2ab znejú:

2aa) § 20 ods. 1 a 2 zákona è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 1 zákona è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
2ab
) § 8 zákona è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave..

8. V § 7 ods. 1 písmená e) a h) znejú:
e) v zariadeniach sociálnych sluieb okrem fajèiarní,
f) v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách,
galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v portových zariadeniach a v predajniach,
g) v
1. úradných budovách okrem fajèiarní,
2. obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak,
aby kodlivé látky z tabakových výrobkov alebo
z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú urèené na fajèenie a neobsahujú tabak, neprenikali
do verejne prístupných priestorov obchodných
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domov a nezneèisovali verejne prístupné priestory obchodných domov,
h) v zariadeniach spoloèného stravovania okrem tých
zariadení, ktoré majú pre nefajèiarov vyhradených
najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená
od èasti pre fajèiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajèiarov neprenikali kodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo
z výrobkov, ktoré sú urèené na fajèenie a neobsahujú tabak, prièom priestor pre nefajèiarov musí by
umiestnený pri vstupe do zariadenia,.
9. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová pred kodlivým vplyvom tabakového dymu a dymu z výrobkov, ktoré sú urèené na fajèenie a neobsahujú tabak nahrádzajú slovami pred vplyvom kodlivých látok z tabakových
výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov,
ktoré sú urèené na fajèenie a neobsahujú tabak.
10. V § 8 ods. 3 sa slová ktorý musí by umiestnený
nahrádzajú slovami ktoré musí by umiestnené.
11. V § 10 ods. 7 sa slová od 331 eur do 3 319 eur nahrádzajú slovami od 500 eur do 15 000 eur.
12. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 12a
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. júla 2013
(1) Balenie tabakového výrobku pod¾a § 4 ods. 5 okrem tabakového výrobku, ktorý nie je urèený na fajèenie, mono oznaèova dodatoèným varovaním pod¾a § 4
ods. 4 tohto zákona v znení úèinnom do 30. júna 2013
najneskôr do 27. marca 2014.
(2) Balenie tabakového výrobku pod¾a § 4 ods. 5 okrem tabakového výrobku, ktorý nie je urèený na fajèenie, na ktorom je uvedené dodatoèné varovanie pod¾a § 4
ods. 4 tohto zákona v znení úèinnom do 30. júna 2013,
mono uvádza na trh najneskôr do 28. marca 2016.
(3) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktorí prevádzkujú zariadenia pod¾a § 7 ods. 1, v ktorých
sa od 1. júla 2013 zakazuje fajèi, sú povinní splni povinnos pod¾a § 8 ods. 3 a § 8 ods. 4 najneskôr do 31. decembra 2013.
(4) Konania pod¾a tohto zákona, ktoré neboli právoplatne skonèené do 30. júna 2013, sa dokonèia pod¾a
tohto zákona v znení úèinnom do 30. júna 2013..
13. V § 13 sa slová preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený nahrádzajú
slovami preberajú právne záväzné akty Európskej
únie uvedené.
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14. Názov prílohy znie: Zoznam preberaných právne
záväzných aktov Európskej únie.
15. Doterají text prílohy sa oznaèuje ako prvý bod.
16. V prílohe prvom bode sa v zátvorke pred slová
Ú. v. vkladajú slová Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 15/zv.6;.
17. Príloha sa dopåòa druhým bodom, ktorý znie:
2. Smernica Komisie 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012,
ktorou sa mení a dopåòa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych
opatrení èlenských tátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ
L 69, 8. 3. 2012)..
Èl. II
Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona
è. 451/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 646/2005 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 161/2011 Z. z., zákona è. 182/2011 Z. z., zákona
è. 78/2012 Z. z. a zákona è. 301/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 2 poslednej vete sa èíslica 5 nahrádza
èíslicou 6.
2. V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú bodkoèiarka
a tieto slová: na maloletú osobu pod¾a odseku 3 sa okrem oprávnenia pod¾a odseku 6 písm. a) práva a povinnosti inpektorov nevzahujú.
3. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Slovenská obchodná inpekcia je na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného zástupcu maloletej osoby oprávnená vykona kontrolu
dodriavania zákazu predaja a povinnosti odopretia
predaja pod¾a osobitného predpisu11a) za prítomnosti
maloletej osoby..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 6 ods. 2 a 3 zákona è. 377/2004 Z. z. v znení zákona
è. 87/2009 Z. z..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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143
ZÁKON
z 21. mája 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 238/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona è. 94/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 120/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z. a zákona
è. 350/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno d) znie:
d) podmienky zodpovedného a bezpeèného nakladania
s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým
palivom tak, aby sa zabránilo neprimeranému zaaeniu budúcich generácií a zabezpeèovala sa ochrana pracovníkov1aaa) a verejnosti aj za splnenia podmienok pod¾a osobitných predpisov,1aa).


Poznámka pod èiarou k odkazu 1aaa znie:

1aaa

) § 2 ods. 2 písm. u) zákona è. 355/2007 Z. z..

2. V § 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo na koho sa h¾adí, e nebol pre takéto trestné èiny
odsúdený,.
3. V § 2 písm. h) druhom bode sa èiarka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: za nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa nepovauje ich
preprava,.
4. V § 2 písm. h) treom bode sa èiarka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: za nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom sa nepovauje
jeho preprava,.
5. V § 2 písmeno q) znie:
q) úloiskom jadrové zariadenie pod¾a písmena f) tretieho bodu alebo tvrtého bodu, ktorého hlavným
úèelom je ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo
vyhoretého jadrového paliva, umoòujúce ich izoláciu, kontrolu a ochranu ivotného prostredia,.
6. V § 2 písmeno s) znie:
s) vyhoretým jadrovým palivom jadrové palivo, ktoré
bolo oiarené v aktívnej zóne jadrového reaktora

a bolo z nej natrvalo odstránené; vyhoreté jadrové
palivo sa môe povaova za pouite¾ný zdroj, ktorý
sa môe prepracova, alebo sa môe urèi na uloenie, ak sa povauje za rádioaktívny odpad,.
7. V § 2 písm. u) treom bode a § 21 ods. 15 sa slovo
tvorby nahrádza slovom produkcie.
8. § 2 sa dopåòa písmenom y), ktoré znie:
y) prepracovaním vyhoretého jadrového paliva proces
alebo operácia, ktorej úèelom je extrahova tiepne
materiály a mnoivé materiály z vyhoretého jadrového paliva na ïalie pouitie..
9. V § 3 ods. 1 sa slová právne záväznými aktmi
nahrádzajú slovami právnymi aktmi a na konci sa
pripájajú tieto slová: a právnymi aktmi Európskeho
spoloèenstva pre atómovú energiu; na úèely tohto zákona sa za Európsku úniu povauje aj Európske spoloèenstvo pre atómovú energiu.
10. V § 3 odsek 9 znie:
(9) Ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva môe na základe povolenia úradu vykonáva len právnická osoba zaloená, zriadená
alebo poverená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo hospodárstva).
Právnická osoba pod¾a prvej vety musí by drite¾om
povolenia na prevádzku úloiska a Slovenská republika musí ma v tejto osobe 100%-nú majetkovú úèas
a zároveò táto osoba nemôe by drite¾om povolenia
na prevádzku jadrového zariadenia pod¾a § 2 písm. f)
prvého bodu..
11. V § 4 ods. 1 písm. i) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: vrátane nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom.
12. V § 4 ods. 1 písm. m) sa za slová písmena l) vkladajú slová  a q), zoh¾adòuje ich závery pri tvorbe veobecne záväzných právnych predpisov.
13. V § 4 ods. 1 písm. o) sa za slová jadrovou bezpeènosou vkladajú slová vrátane nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom,.
14. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenami p) a q), ktoré
znejú:

Èiastka 35

Zbierka zákonov è. 143/2013

p) poskytuje súèinnos Národnému jadrovému fondu
pri poskytovaní vysvetlení alebo informácií pre Európsku komisiu o revízii vnútrotátneho programu,
q) predkladá v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, Národným jadrovým fondom a s drite¾mi povolenia Európskej komisii správu o vykonávaní právne
záväzného aktu Európskej únie uvedeného v prílohe
è. 4 piatom bode, prvýkrát najneskôr do 23. augusta
2015 a následne kadé tri roky, prièom vyuíva posudzovací proces pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;3a) dotknuté ministerstvá a ostatné ústredné orgány tátnej správy
sú na iados úradu povinné poskytnú potrebnú
súèinnos na vypracovanie tejto správy..
15. V § 4 ods. 2 písm. e) iesty bod znie:
6. návrh vnútrotátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom a návrh vnútrotátneho programu na vykonávanie vnútrotátnej politiky nakladania
s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym
odpadom spolu s návrhom finanèného plánu na
ich zabezpeèenie a vydáva k týmto návrhom odborné stanovisko,.
16. V § 5 ods. 5 druhej vete sa za slovo techniky
vkladajú slová a pri uplatòovaní spätnej väzby z medzinárodných skúseností z udalostí na jadrových zariadeniach v zahranièí.
17. V § 8 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 10 sa oznaèujú ako odseky 2
a 9.
18. V § 8 ods. 5 písmeno d) znie:
d) do jedného roka, ak ide o stavebné povolenie,
o umiestnenie a uzatvorenie úloiska alebo ak ide
o povolenie nadväzujúce na skonèenie platnosti povolenia vydaného s obmedzeniami pod¾a odseku 1
písm. d)..
19. V § 8 ods. 6 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 5.
20. V § 8 ods. 7 sa slová odseku 9 nahrádzajú slovami odseku 8.
21. V § 10 ods. 1 písm. l) sa za slovo zariadení vkladajú slová a o nakladaní s rádioaktívnym odpadom
a s vyhoretým jadrovým palivom.
22. V § 10 sa odsek 1 dopåòa písmenami u) a w), ktoré znejú:
u) zabezpeèi poèas výstavby, rekontrukcií alebo poèas opráv jadrových zariadení za úèasti úradu alebo
úradom poverených osôb kontrolu zhody zmontovaných systémov, kontrukcií, komponentov alebo ich
èastí s projektovou dokumentáciou, poiadavkami
na zabezpeèovanie kvality, poiadavkami na kvalitu
a overi zhodu ich sprievodnej technickej dokumentácie so veobecne záväznými právnymi predpismi;
o vykonaných kontrolách vyhotovi a vies záznamy,
v) oznámi úradu vykonanie kontroly pod¾a písmena u)
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najmenej desa dní pred ich uskutoènením, v nepredvídaných prípadoch najneskôr 24 hodín pred
ich uskutoènením,
w) zabezpeèi vykonanie kontrol pod¾a písmena u)
a kontrol prác odovzdaných dodávate¾mi osobami,
ktoré majú odbornú spôsobilos pod¾a § 24 alebo
aspoò pä rokov odbornej praxe v prísluných oblastiach vyuívania jadrovej energie pod¾a § 2 písm. u)
prvého alebo druhého bodu získanú výkonom pracovných èinností na obdobnom jadrovom zariadení..
23. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Ak úrad súhlas alebo povolenie obmedzí pod¾a
§ 8 ods. 1 písm. d), drite¾ povolenia pod¾a § 5 ods. 3
písm. b) a e) je povinný v dostatoènom predstihu pred
ukonèením platnosti povolenia s prihliadnutím na lehoty uvedené v § 8 ods. 5 a 6 predloi úradu iados
a príslunú dokumentáciu na vydanie povolenia na pokraèovanie èinnosti..
24. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) V záujme zabezpeèenia jadrovej bezpeènosti
a predchádzania neodôvodneného hromadenia rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva je drite¾ povolenia povinný poèas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a poèas prevádzky jadrového
zariadenia odovzda rádioaktívne odpady, a to najneskôr do 12 mesiacov od ich vzniku a vyhoreté jadrové
palivo bezodkladne po splnení poiadaviek na jeho bezpeènú prepravu a skladovanie, právnickej osobe ustanovenej v § 3 ods. 9 na ïalie nakladanie s nimi..
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a 8.
25. V § 21 odsek 1 znie:
(1) Za zabezpeèenie bezpeèného nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v súlade s vnútrotátnym programom a po ich prevzatie na úloisko zodpovedá pôvodca rádioaktívnych odpadov a za bezpeènos zariadení
na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi zodpovedá
drite¾ povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi. Drite¾ povolenia pod¾a § 5 ods. 3 písm. b) a d)
zodpovedá za bezpeènostné aspekty jadrového zariadenia vrátane rádioaktívneho odpadu, s ktorým sa v òom
nakladá. Ak drite¾ povolenia pod¾a druhej vety nakladá v jadrovom zariadení s rádioaktívnymi odpadmi,
ktoré vznikli v jadrovom zariadení, vo vzahu ku ktorému je drite¾om povolenia iná osoba, tak v kadom kroku nakladania s rádioaktívnymi odpadmi musí by
medzi týmito dvoma drite¾mi povolenia urèená zodpovednos za rádioaktívne odpady v zariadení, v ktorom
sa s nimi nakladá.".
26. V § 21 ods. 4 sa slovo Tvorba nahrádza slovom
Produkcia.
27. V § 21 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
V Slovenskej republike je moné uklada len rádioaktívny odpad, ktorý sa vyprodukoval na jej území, ak
medzinárodná zmluva,29) ktorou je Slovenská republi-
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ka viazaná, neustanovuje inak. Takáto medzinárodná
zmluva musí bra do úvahy bezpeènostné normy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29 znie:

29) Èlánok 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona è. 90/2001 Z. z..

28. V § 21 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12
a 13, ktoré znejú:
(12) Ak sa rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo vyprodukované na území Slovenskej republiky prepraví na úpravu alebo prepracovanie do èlenského tátu alebo tretieho tátu, koneènú zodpovednos za
bezpeèné a zodpovedné uloenie týchto materiálov vrátane odpadu, ktorý vznikne ako ved¾ají produkt, nesie
i naïalej Slovenská republika, ak medzinárodná zmluva,29) ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(13) Ukladanie rádioaktívneho odpadu, ktorý sa vyprodukoval na území Slovenskej republiky, je moné
v inom èlenskom táte alebo v treom táte len na základe medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a týmto iným èlenským tátom alebo tretím tátom, ktorá nadobudne platnos najneskôr v èase
prepravy tohto rádioaktívneho odpadu a ktorá zoh¾adòuje odporúèania Európskeho spoloèenstva pre atómovú energiu, a v súlade s ustanoveniami § 16 a 16l.
Ak sa ukladajú rádioaktívne odpady v treom táte,
úrad pred uskutoènením prepravy informuje Európsku komisiu o uzatvorení medzinárodnej zmluvy o takomto ukladaní rádioaktívnych odpadov, prièom
a) tretí tát, v ktorom sa má rádioaktívny odpad uklada, musí by zmluvnou stranou medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,3a)
alebo má s Európskym spoloèenstvom pre atómovú
energiu uzavretú dohodu, ktorá sa vzahuje na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnym odpadom,
b) ciele programov tretieho tátu, v ktorom sa má rádioaktívny odpad uklada, ktoré sa týkajú nakladania s rádioaktívnym odpadom, musia by z h¾adiska
vysokej úrovne bezpeènosti rovnocenné s poiadavkami pod¾a tohto zákona,
c) úloisko v treom táte, v ktorom sa má rádioaktívny
odpad uklada je v prevádzke pred uskutoènením
prepravy a prevádzkovate¾ tohto úloiska má povolenie na prijatie prepravovaného rádioaktívneho odpadu..
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32. V § 26 ods. 8 sa vypúajú slová alebo eleznièná polícia.
33. V § 26 ods. 9 sa vypúajú slová alebo elezniènú políciu.
34. V § 28 ods. 15 sa za slová harmonogram prepravy vkladajú slová vyhoretého jadrového paliva a na
konci sa vypúajú slová rádioaktívnych materiálov.
35. V § 28 ods. 20 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: návrhy opatrení
alebo odporúèaní na ïalí postup úrad zasiela Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a obvodným úradom v sídle kraja v oblasti ohrozenia..
36. V § 29 ods. 6 písmená a) a b) znejú:
a) jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom alebo jadrovými reaktormi na energetické úèely poèas uvádzania do prevádzky a poèas prevádzky do
300 000 000 eur,
b) ostatné jadrové zariadenia poèas uvádzania do prevádzky a poèas prevádzky, prepravy rádioaktívnych
materiálov a vetky jadrové zariadenia v etape vyraïovania do 185 000 000 eur..
37. V § 34a ods. 4 písm. a) sa suma 383,38 eura nahrádza sumou 766,76 eura.
38. V § 34a odsek 5 znie:
(5) Roèný príspevok za stavbu jadrového zariadenia
[§ 5 ods. 3 písm. a)] pod¾a druhu jadrového zariadenia
je
a) pre jadrové zariadenie pod¾a § 2 písm. f) prvého bodu
1,5 násobok sumy príspevku pod¾a odseku 4
písm. a); nominálnym intalovaným tepelným výkonom sa rozumie projektovaný nominálny intalovaný tepelný výkon,
b) pre jadrové zariadenia pod¾a § 2 písm. f) tretieho
bodu a tvrtého bodu, okrem jadrového zariadenia
pod¾a odseku 4 písm. e), vo výke pod¾a odseku 4
písm. b) a d); stavom ku koncu predchádzajúceho
roka sa rozumie predpokladaný stav k 31. decembru
roka, v ktorom uplynie dvanás mesiacov prevádzky
jadrového zariadenia..
39. V § 34a ods. 6 písmeno a) znie:
a) 107 346,40 eura za etapu vyraïovania jadrového zariadenia jadrová elektráreò A1 v Jaslovských Bohuniciach,.

29. V § 21 ods. 14 sa slová odsekov 1 a 11 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 11 a 13.

40. V § 34a ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) 527 147, 50 eura za etapu vyraïovania jadrového zariadenia jadrová elektráreò V1 v Jaslovských Bohuniciach,.

30. V § 22 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
vrátane závereèných stavebných alebo iných prác potrebných na uvedenie úloiska do dlhodobo bezpeèného stavu.

41. V § 35 sa slová § 8 ods. 6 nahrádzajú slovami
§ 8 ods. 5.

Doterajie odseky 12 a 13 sa oznaèujú ako odseky 14
a 15.

31. V § 25 ods. 6 písm. c) a d) sa slová zabezpeèenie
kvality nahrádzajú slovom kvalitu.

Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená c) a e).

42. Za § 37bb sa vkladá § 37bc, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 37bc
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. augusta 2013
Povolenie na prevádzku jadrového zariadenia s èasovým obmedzením vydané pod¾a doterajieho zákona
a ktorého èasové obmedzenie by pod¾a doterajieho zákona uplynulo po 1. auguste 2013, sa povauje za povolenie na prevádzku jadrového zariadenia bez èasového obmedzenia..
43. Príloha è. 4 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011,
ktorou sa zriaïuje rámec Spoloèenstva pre zodpovedné a bezpeèné nakladanie s vyhoretým palivom
a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2. 8.
2011)..
Èl. II
Zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 528/2006 Z. z.,
zákona è. 94/2007 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona è. 143/2010 Z. z., zákona è. 550/2011 Z. z. a zákona è. 391/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Na úèely tohto zákona sa za Európsku úniu povauje aj Európske spoloèenstvo pre atómovú energiu..
2. V § 3 ods. 2 sa vypúajú písmená c) a d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 6, 7, 9 a 10 sa vypúajú.
Doterajie písmená e) a m) sa oznaèujú ako písmená c) a k).
3. V § 3 ods. 4 písmeno d) znie:
d) je bezúhonná; za bezúhonnú sa na úèely tohto zákona povauje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin, alebo majetkový trestný èin spáchaný aj z nedbanlivosti, alebo na ktorú sa
h¾adí, e nebola pre takýto trestný èin odsúdená;
bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako tri mesiace..
4. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Vnútrotátna politika a vnútrotátny program
(1) Rada správcov vypracúva spoloène s právnickou
osobou pod¾a osobitného predpisu13a) a s drite¾mi súhlasu alebo povolenia13b) vydaného úradom
a) návrh vnútrotátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom
(ïalej len vnútrotátna politika) a
b) návrh vnútrotátneho programu na vykonávanie
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vnútrotátnej politiky (ïalej len vnútrotátny program).
(2) Vnútrotátna politika je zaloená na týchto zásadách:
a) Slovenská republika má koneènú zodpovednos za
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom, ktorý sa vyprodukuje na jej území,
b) koneènú zodpovednos za bezpeèné a zodpovedné
uloenie rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého
jadrového paliva, ktoré sa prepraví zo Slovenskej republiky na úpravu alebo prepracovanie do èlenského tátu Európskej únie alebo tretieho tátu, vrátane akéhoko¾vek odpadu, ktorý vznikne ako ved¾ají
produkt pri úprave alebo spracovaní, nesie Slovenská republika, ak medzinárodná zmluva,13c) ktorou
je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
c) produkcia rádioaktívneho odpadu sa z h¾adiska jeho
aktivity i objemu udruje na najniej úrovni, ktorá
je reálne dosiahnute¾ná, a to prostredníctvom vhodných projektových opatrení a prevádzkových postupov a postupov vyraïovania vrátane recyklácie
a opätovného pouitia materiálov,
d) zoh¾adòovania vzájomných závislostí medzi vetkými krokmi súvisiacimi s produkciou a nakladaním
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom,
e) nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom musí by bezpeèné, a to aj z dlhodobého h¾adiska s pasívnymi bezpeènostnými prvkami,
f) vykonávanie opatrení sa riadi odstupòovaným prístupom,
g) náklady na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom znáa ten, kto ich vyprodukoval,
h) zdokumentovania rozhodovacieho procesu, ktorý je
zaloený na dôkazoch vo vetkých fázach nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym
odpadom.
(3) Vnútrotátny program dokumentuje, urèuje podrobnosti a opatrenia na zabezpeèenie trvalo udrate¾nej a dlhodobej vnútrotátnej politiky.
(4) Vnútrotátny program zahàòa:
a) celkové ciele vnútrotátnej politiky Slovenskej republiky týkajúce sa závereènej èasti mierového vyuívania jadrovej energie, nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom,
b) významné èiastkové ciele a jasné èasové rámce
s oh¾adom na veobecné ciele vnútrotátnej politiky,
c) inventár vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu a odhady budúceho mnostva vrátane
rádioaktívneho odpadu vyprodukovaného poèas
vyraïovania jadrových zariadení z prevádzky; v inventári sa uvedie mnostvo rádioaktívneho odpadu
a vyhoretého jadrového paliva a miesto, kde sa nachádza, pod¾a príslunej klasifikácie rádioaktívneho
odpadu,
d) koncepcie, plány a technické rieenia na nakladanie
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s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom od vzniku po uloenie,
koncepcie alebo plány na obdobie ivotnosti úloiska, ktoré nasleduje po jeho uzatvorení, vrátane obdobia, poèas ktorého sa ponechá primeraná kontrola a prostriedky, ktoré sa pouijú na zachovanie
znalostí o zariadení v dlhodobom èasovom horizonte,
výskum, vývoj a demontraèné èinnosti, ktoré sú
potrebné na realizáciu rieení na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom,
urèenie zodpovednosti za vykonanie vnútrotátneho
programu a k¾úèové ukazovatele na monitorovanie
pokroku smerom k jeho realizácii,
posúdenie nákladov na vnútrotátny program a základné východiská a predpoklady na toto posúdenie,
ktoré musí obsahova aj zoh¾adnenie èasového h¾adiska,
systém financovania plnenia vnútrotátneho programu,
systém informovania verejnosti o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom,
dohody uzavreté s èlenskými tátmi Európskej únie
alebo tretími tátmi o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom alebo s rádioaktívnym odpadom, ako aj
o vyuívaní úloísk.

(5) Vnútrotátny program ïalej obsahuje:
a) vecný a èasový plán èinností súvisiacich so závereènou èasou mierového vyuívania jadrovej energie
najmenej v rozsahu zodpovedajúcom poiadavkám
na obsah koncepèného plánu vyraïovania,13d)
b) technický a technologický postup èinností súvisiacich so závereènou èasou mierového vyuívania
jadrovej energie,
c) návrh plánu finanèného zabezpeèenia v èlenení na
roèné, strednodobé a dlhodobé obdobia realizácie
vrátane proporcionality medzi jednotlivými podúètami pod¾a § 8,
d) predpokladané vplyvy príspevkov pod¾a § 7 ods. 1
písm. a) a odvodov pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) na ceny
elektriny, ceny ostatných tovarov a sluieb, na hospodársky a sociálny rozvoj tátu v jednotlivých rokoch realizácie vnútrotátneho programu,
e) predpokladané vplyvy príspevkov pod¾a § 7 ods. 1
písm. a) a odvodov pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) na konkurencieschopnos výrobcov elektriny v jadrových
zariadeniach na trhu s elektrinou v Slovenskej republike, vnútornom trhu s elektrinou v Európskej
únii a na relevantných zahranièných trhoch s elektrinou,
f) vplyv navrhovaného vnútrotátneho programu na
vyváenos, bezpeènos a prevádzkovú spo¾ahlivos
energetickej sústavy Slovenskej republiky a Európskej únie,
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g) návrh plánu finanèného zabezpeèenia nákladov na
správu jadrového fondu na celé obdobie vnútrotátneho programu,
h) stanoviská orgánov tátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva z h¾adiska radiaènej ochrany
a ochrany zdravia pri práci k navrhovanému vnútrotátnemu programu pod¾a osobitného predpisu13e)
a stanovisko Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo ivotného
prostredia) z h¾adiska vplyvov realizácie vnútrotátneho programu na ivotné prostredie.13f)
(6) Rada správcov predkladá ministerstvu na prerokovanie návrh vnútrotátnej politiky a návrh vnútrotátneho programu vypracovaných pod¾a odsekov 2
a 5 a kadých es rokov návrh ich aktualizácie spolu
so stanoviskom úradu.13g) Ministerstvo návrh vnútrotátnej politiky a vnútrotátneho programu predkladá
vláde na schválenie. Ministerstvo zasiela vnútrotátnu
politiku a vnútrotátny program schválený vládou Európskej komisii prvýkrát do 23. augusta 2015, poskytuje jej v spolupráci s úradom a jadrovým fondom potrebné vysvetlenia v lehote do iestich mesiacov od
kedy o ne Európska komisia poiada a informuje
o akejko¾vek zmene urobenej vo vnútrotátnej politike
a vnútrotátnom programe.
(7) Rada správcov vypracúva spoloène s právnickou
osobou pod¾a osobitného predpisu13a) a s drite¾mi súhlasu alebo povolenia13b) správu o plnení vnútrotátneho programu raz roène za predchádzajúci rok a predkladá ju ministerstvu na schválenie spolu so
stanoviskom úradu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13a a 13g znejú:

13a) § 3 ods. 9 zákona è. 541/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13b
) § 5 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona è. 541/2004 Z. z. v znení zákona
è. 21/2007 Z. z.
13c
) Èlánok 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona è. 90/2001 Z. z.
13d
) § 20 ods. 2 a príloha è. 1 bod C písm. m) zákona è. 541/2004
Z. z. v znení zákona è. 350/2011 Z. z.
13e
) Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13f
) Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
13g
) § 4 ods. 2 písm. e) iesty bod zákona è. 541/2004 Z. z. v znení
zákona è. 143/2013 Z. z..

5. Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý znie:
§ 13c
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
6. V celom texte zákona sa slovo stratégia vo vetkých tvaroch nahrádza slovami vnútrotátny program v príslunom tvare, okrem § 4 ods. 2 písm. d).
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7. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:
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Príloha
k zákonu è. 238/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaïuje rámec Spoloèenstva pre zodpovedné a bezpeèné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2. 8. 2011)..

Èl. III

okrem èl. I bodov 36 a 40, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2014.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2013

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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144
ZÁKON
z 21. mája 2013
o obchodovaní s urèenými výrobkami, ktorých drba sa obmedzuje z bezpeènostných dôvodov
a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky obchodovania s urèenými výrobkami,
ktorých drba sa obmedzuje z bezpeènostných dôvodov (ïalej len obchodovanie s urèenými výrobkami),
b) pôsobnos orgánov tátnej správy pri obchodovaní
s urèenými výrobkami,
c) povinnosti drite¾a licencie na obchodovanie s urèenými výrobkami (ïalej len licencia),
d) kontrolu obchodovania s urèenými výrobkami,
e) priestupky a iné správne delikty.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na výrobky obranného
priemyslu pod¾a osobitného predpisu,1) urèené výrobky, ak sú osobitne urèené na vojenské úèely alebo ak sú
urèené pre ozbrojené sily a poloky dvojakého pouitia
pod¾a osobitného predpisu.2)
§2
Základné pojmy
(1) Na úèely tohto zákona sa rozumie
1

a) urèeným výrobkom
1. strelná zbraò,3) jej súèas4) a hlavná èas,5) strelivo,6) ktorých zoznam ustanovuje osobitný predpis,7)
2. optický prístroj,
3. výbunina,8)
4. pyrotechnický výrobok,9)
5. prístroj na ruenie elektronických signálov,
b) transferom urèených výrobkov kúpa alebo predaj
urèených výrobkov od dodávate¾a v jednom èlenskom táte Európskej únie k prijímate¾ovi v inom
èlenskom táte Európskej únie,
c) transferom výbunín preprava výbunín v rámci
èlenských tátov Európskej únie,
d) reexportom prijatie transferu alebo dovoz urèených
výrobkov a následné odoslanie transferu alebo vývoz
urèených výrobkov,
e) dovozom urèených výrobkov kúpa urèených výrobkov z územia tretích krajín na colné územie10) Európskej únie,
f) obchodovaním s urèenými výrobkami
1. transfer urèených výrobkov,
2. dovoz alebo vývoz11) urèených výrobkov,
3. aktívny zu¾achovací styk,12)
4. pasívny zu¾achovací styk,13)
5. doèasný vývoz,14)
6. tranzit,15)
7. reexport,
g) nedovoleným obchodovaním obchodovanie s urèe-

) Zákon è. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon è. 39/2011 Z. z. o polokách s dvojakým pouitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
3
) Èl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 258/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa vykonáva èlánok 10 Protokolu
Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraòami, ich súèasami a komponentmi a strelivom doplòujúceho Dohovor Organizácie Spojených národov proti nezákonnému organizovanému zloèinu (protokol OSN o strelných
zbraniach a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súèastí a èastí streliva (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012).
4
) Èl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
5
) Èl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
6
) Èl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
7
) Príloha è. I nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
8
) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na výbuniny na civilné pouitie.
9
) § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
10
) Èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva
(modernizovaný Colný kódex) (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).
11
) Èl. 2 ods. 6 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
12
) Èl. 52, 53, 136, 142, 143 a 167 a 170 nariadenia (ES) è. 450/2008.
13
) Èl. 48, 136, 143 a 171 a 174 nariadenia (ES) è. 450/2008.
14
) Èl. 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
15
) Èl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
2
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nými výrobkami v rozpore s osobitným predpisom16)
alebo týmto zákonom.
(2) Na úèely tohto zákona sa ïalej rozumie
a) dodávate¾om fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na
území èlenského tátu Európskej únie, ktorá je zodpovedná za transfer urèených výrobkov,
b) prijímate¾om fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na
území èlenského tátu Európskej únie, ktorá je zodpovedná za prijatie transferu urèených výrobkov,
c) koneèným uívate¾om fyzická osoba  podnikate¾
alebo právnická osoba, ktorá predkladá vyhlásenie
o koneènom pouití urèených výrobkov vydané alebo potvrdené prísluným tátnym orgánom tátu
koneèného uívate¾a pri vývoze alebo transfere alebo
iný doklad vydaný alebo potvrdený prísluným tátnym orgánom tátu koneèného uívate¾a preukazujúci skutoènosti uvedené v § 6 ods. 2 a 3.
§3

b)
c)
d)
e)
f)
g)
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tostí Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo
zahranièných vecí a európskych záleitostí),
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Hlavný banský úrad,
colné orgány,21)
Slovenská informaèná sluba,
Slovenská obchodná inpekcia.

(3) Ministerstvo a orgány kontroly pri výkone kontroly obchodovania s urèenými výrobkami zoh¾adòujú
a) ciele medzinárodných intitúcií pôsobiacich v oblasti medzinárodných kontrolných reimov, ktorých je
Slovenská republika èlenom alebo ktoré Slovenská
republika uznáva,
b) zahraniènopolitické, bezpeènostné alebo obchodnopolitické záujmy Slovenskej republiky,
c) ochranu spotrebite¾a a vnútorného trhu.
§5

Obchodovanie s urèenými výrobkami

Ministerstvo

(1) Obchodova s urèenými výrobkami mono len na
základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a v rozhodnutí Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) o udelení licencie.

Ministerstvo
a) rozhoduje o udelení, neudelení, pozastavení, zmene,
zruení licencie, udelení povolenia na transfer urèených výrobkov pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) tretieho
bodu, zamietnutí iadosti o udelenie licencie, zamietnutí iadosti o zmenu licencie alebo zamietnutí
iadosti o povolenie na transfer urèených výrobkov
pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) tretieho bodu,
b) vedie evidenciu
1. iadostí o udelenie licencie a zmenu licencie,
2. zamietnutých iadostí o udelenie licencie,
3. pozastavených udelených licencií,
4. udelených a zruených licencií,
5. povolení na transfer výbunín a tieto evidencie na
poiadanie poskytne Slovenskej informaènej
slube,
c) potvrdzuje vyhlásenia o koneènom pouití urèených
výrobkov,
d) vykonáva v spolupráci s orgánmi kontroly kontrolu
dodriavania osobitného predpisu16) a tohto zákona,
e) ukladá sankcie za poruenie povinností pod¾a osobitného predpisu16) a tohto zákona,
f) spolupracuje, konzultuje s Európskou komisiou,
Radou Európskej únie, príslunými orgánmi èlenských tátov Európskej únie a poskytuje im potrebné informácie,
g) spolupracuje s medzinárodnými intitúciami a príslunými orgánmi iných tátov zodpovednými za
plnenie úloh v oblasti kontroly obchodovania s urèenými výrobkami a poskytuje im potrebné informácie.

(2) Licencia sa nevyaduje na
a) transfer urèených výrobkov, ktoré sú predmetom reklamácie,17) okrem urèených výrobkov uvedených
v § 2 ods. 1 písm. a) treom bode a tvrtom bode,
b) tranzit urèených výrobkov, ktorý trvá najviac tri pracovné dni,
c) transfer, dovoz alebo vývoz urèených výrobkov, ktoré majú neobchodný charakter,18)
d) obchodovanie s urèenými výrobkami na území Slovenskej republiky,
e) vývoz urèených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1
písm. a) prvom bode v prípadoch uvedených v osobitnom predpise.19)
(3) Ministerstvo z dôvodov uvedených v osobitnom
predpise20) doèasne zastaví vývoz urèených výrobkov
uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode.
§4
Orgány kontroly obchodovania
s urèenými výrobkami
(1) Ústredným orgánom tátnej správy na kontrolu
obchodovania s urèenými výrobkami je ministerstvo.
(2) Ïalími orgánmi na kontrolu obchodovania s urèenými výrobkami (ïalej len orgány kontroly) sú
a) Ministerstvo zahranièných vecí a európskych zálei16

) Nariadenie (EÚ) è. 258/2012.
) § 619 a 627 Obèianskeho zákonníka.
18
) Èl. 1 ods. 6 nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 6, Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.
19
) Èl. 9 ods. 1 písm. a) a ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
20
) Èl. 9 ods. 1 písm. c), èl. 17 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
21
) § 2 písm. g) zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17

Strana 1124

Zbierka zákonov è. 144/2013

Konanie o udelení licencie
§6
(1) Ministerstvo rozhoduje o udelení licencie na obchodovanie s urèenými výrobkami na základe písomnej
iadosti fyzickej osoby  podnikate¾a alebo právnickej
osoby (ïalej len iadate¾).
(2) Podmienkou udelenia licencie je
a) písomná iados o udelenie licencie,
b) iadate¾ má uzatvorenú zmluvu so zahranièným obchodným partnerom, ktorej predmetom je obchod
s konkrétnym druhom, hodnotou a mnostvom urèených výrobkov,
c) iadate¾ je podnikate¾ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.
(3) iados o udelenie licencie obsahuje
a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania iadate¾a,
b) identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) predmet podnikania iadate¾a,
d) obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahranièného obchodného partnera,
e) podpoloku kombinovanej nomenklatúry colného
sadzobníka,22)
f) názov urèeného výrobku, jeho presnú identifikáciu
alebo pecifikáciu,
g) mnostvo urèeného výrobku vyjadrené v merných
jednotkách,
h) navrhovanú dobu platnosti licencie, názov tátu,
z ktorého sa urèený výrobok odosiela alebo do ktorého sa urèený výrobok posiela,
i) celkovú hodnotu urèených výrobkov vyjadrenú v eurách,
j) identifikaèné údaje výrobcu urèeného výrobku, ak
sú známe, a krajinu pôvodu urèeného výrobku,
k) obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania koneèného uívate¾a,
l) úèel pouitia urèených výrobkov,
m) spôsob vykonania dopravy a trasy, po ktorých sa
majú urèené výrobky dopravi na územie Slovenskej
republiky alebo z územia Slovenskej republiky,
n) adresu priestorov, v ktorých iadate¾ skladuje alebo
bude skladova urèené výrobky,
o) pri pyrotechnických výrobkoch mnostvo pyrotechnickej zloe nachádzajúcej sa v urèenom výrobku
v hmotnostnej jednotke,
p) èestné vyhlásenie iadate¾a, e skutoènosti uvedené
v iadosti sú úplné a pravdivé,
q) dátum vyhotovenia iadosti a podpis iadate¾a.
(4) Prílohou k iadosti o udelenie licencie sú:
a) originál písomných dokladov alebo ich úradne
osvedèené kópie preukazujúce skutoènosti uvedené
v odsekoch 2 a 3,
b) originál alebo úradne osvedèená kópia výpisu z ob22
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chodného registra, nie staria ako tri mesiace, u fyzickej osoby  podnikate¾a originál alebo úradne
osvedèené oprávnenie na podnikanie,23) nie starie
ako tri mesiace,
c) èestné vyhlásenie iadate¾a, e umoní vykonávanie
kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú urèené výrobky,
d) potvrdenie zhody vydané autorizovanou osobou alebo certifikát vydaný notifikovanou osobou,24)
e) ïalie doklady umoòujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo poiada.
(5) Pri vývoze z územia Slovenskej republiky je prílohou originál vyhlásenia o koneènom pouití vydaný
alebo potvrdený prísluným tátnym orgánom tátu
koneèného uívate¾a alebo iný doklad vydaný alebo potvrdený prísluným tátnym orgánom tátu koneèného
uívate¾a preukazujúci skutoènosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ktorého platnos je es mesiacov od vydania dokladu a ktorý obsahuje
a) názov tátu koneèného uívate¾a urèených výrobkov,
b) obchodné meno vývozcu z územia Slovenskej republiky,
c) obchodné meno dovozcu, ktorý dodáva urèené výrobky koneènému uívate¾ovi,
d) obchodné meno koneèného uívate¾a, ak ním nie je
dovozca urèených výrobkov,
e) presnú pecifikáciu a mnostvo urèených výrobkov,
f) doloku zakazujúcu ïalí vývoz urèených výrobkov
bez súhlasu ministerstva,
g) èitate¾né meno a priezvisko zástupcu prísluného
tátneho orgánu tátu koneèného uívate¾a a oprávnenej osoby koneèného uívate¾a a odtlaèok peèiatky orgánu prísluného tátneho orgánu tátu koneèného uívate¾a.
(6) Pri transfere z územia Slovenskej republiky je prílohou originál vyhlásenia o koneènom pouití potvrdený koneèným uívate¾om preukazujúci skutoènosti
uvedené v odsekoch 2 a 3, ktorého platnos je es mesiacov od jeho vydania a ktorý obsahuje
a) názov tátu koneèného uívate¾a urèených výrobkov,
b) obchodné meno dodávate¾a transferu z územia Slovenskej republiky,
c) obchodné meno prijímate¾a transferu, ktorý dodáva
urèené výrobky koneènému uívate¾ovi,
d) obchodné meno koneèného uívate¾a, ak ním nie je
prijímate¾ transferu urèených výrobkov,
e) presnú pecifikáciu a mnostvo urèených výrobkov,
f) doloku zakazujúcu ïalí transfer urèených výrobkov bez súhlasu ministerstva,
g) èitate¾né meno a priezvisko oprávnenej osoby koneèného uívate¾a.
(7) Prílohou k iadosti o udelenie licencie na transfer,

) Nariadenie Rady (EHS) è. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a tatistickej nomenklatúre a o Spoloènom colnom sadzobníku (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
23
) § 47 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
24
) § 12 a 14 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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dovoz alebo vývoz urèených výrobkov uvedených v § 2
ods. 1 písm. a) treom bode sú:
a) doklad oprávòujúci iadate¾a podnika s urèenými
výrobkami uvedenými v § 2 ods. 1 písm. a) treom
bode,
b) povolenie na nadobúdanie urèených výrobkov uvedenených v § 2 ods. 1 písm. a) treom bode,25)
c) doklad o tom, e iadate¾ alebo koneèný uívate¾ má
zabezpeèené riadne skladovanie urèených výrobkov
uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treom bode, ktoré
neohrozuje zdravie a bezpeènos osôb,26)
d) kópia osvedèenia o schválení vozidla na prepravu
nebezpeèných vecí pod¾a osobitného predpisu27) alebo zmluva s prepravcom o preprave nebezpeèných
vecí,
e) vyhlásenie o zhode28) alebo kópie prísluných certifikátov, a ak bolo posúdenie zhody vykonané notifikovanou osobou z iného èlenského tátu Európskej
únie, aj potvrdenie zhody návodu na pouitie vydané
notifikovanou osobou zo Slovenskej republiky,
f) vyplnený sprievodný formulár na transfer urèených
výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treom bode
v rámci èlenských tátov Európskej únie pod¾a osobitného predpisu,29)
g) súhlas krajiny urèenia s vývozom urèených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treom bode.
(8) Prílohou k iadosti o udelenie licencie na transfer,
dovoz alebo vývoz urèených výrobkov uvedených v § 2
ods. 1 písm. a) tvrtom bode sú:
a) doklad oprávòujúci iadate¾a podnika s urèenými
výrobkami uvedenými v § 2 ods. 1 písm. a) tvrtom
bode,
b) doklad o tom, e iadate¾ je oprávnený nadobúda urèené výrobky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) tvrtom
bode triedy III, IV a podtriedy T2 a kategórie 4 P2 aT2,30)
c) doklad o tom, e iadate¾ alebo koneèný uívate¾ má
zabezpeèené riadne skladovanie urèených výrobkov
uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) tvrtom bode, ktoré
neohrozuje zdravie a bezpeènos osôb,31)
d) kópia osvedèenia o schválení vozidla na prepravu nebezpeèných vecí pod¾a osobitného predpisu27) alebo
zmluva s prepravcom o preprave nebezpeèných vecí,
e) vyhlásenie o zhode32) alebo kópia prísluných certifikátov; ak bolo posúdenie zhody vykonané notifikovanou osobou z iného èlenského tátu Európskej
únie, aj potvrdenie zhody návodu na pouitie vydané
notifikovanou osobou zo Slovenskej republiky,
f) doklad pod¾a písmena e) môe iadate¾ nahradi potvrdením od notifikovanej osoby, e na urèených vý25
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robkoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) tvrtom bode
bola posúdená zhoda s technickým predpisom33) vydaným na tento úèel.
(9) iadate¾ pri vývoze urèených výrobkov uvedených
v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode mimo územia èlenských
tátov Európskej únie môe poda iados o udelenie
a) jednorazovej licencie na vývoz,34)
b) licencie na viacnásobný vývoz35) alebo
c) globálnej licencie na vývoz.36)
(10) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 9 sú:
a) výpis z registra trestov fyzickej osoby  podnikate¾a
alebo tatutárneho zástupcu iadate¾a, nie starí
ako tri mesiace ku dòu predloenia iadosti,
b) doklady a údaje pod¾a osobitného predpisu.37)
(11) Pri reexporte urèených výrobkov iadate¾ podáva iados o dovoz alebo príjem transferu súèasne so
iadosou o vývoz alebo odoslanie transferu.
§7
Spolupráca ministerstva s orgánmi kontroly
(1) Ministerstvo môe poiada prísluný orgán kontroly o stanovisko k iadosti o udelenie, zmenu alebo
zruenie licencie. Ak si to vyaduje záujem pod¾a § 4
ods. 3 písm. b), ministerstvo vdy poiada o stanovisko
ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí a Slovenskú informaènú slubu.
(2) Orgány kontroly ministerstvu predloia stanoviská potrebné na rozhodnutie o udelení, zmene alebo
zruení licencie v lehote do 30 dní odo dòa doruèenia
iadosti ministerstva.
(3) Ak lehota na predloenie stanoviska pod¾a odseku 2 nie je dostatoèná, prísluný orgán kontroly o tom
upovedomí ministerstvo a predloí mu stanovisko najneskôr v lehote do 60 kalendárnych dní odo dòa doruèenia iadosti ministerstva.
(4) Nesúhlasné stanovisko ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí alebo Slovenskej informaènej sluby k udeleniu licencie je pre ministerstvo záväzné. Ak orgány kontroly v lehote pod¾a
odseku 2 písomne nepredloia stanoviská alebo nepostupujú pod¾a odseku 3, predpokladá sa, e s udelením, zmenou alebo zruením licencie súhlasia.
§8
(1) Ministerstvo udelí licenciu rozhodnutím v lehote

) § 25 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov.
26
) § 29 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
27
) § 34 a 35 zákona è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
28
) § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 179/2001 Z. z.
29
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 179/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
30
) § 36d ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
31
) § 36f zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
32
) § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
33
) § 4 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
34
) Èl. 2 ods. 14 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
35
) Èl. 2 ods. 14 písm. b) nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
36
) Èl. 2 ods. 14 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
37
) Èl. 7 ods. 3 a èl. 8 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
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do 60 pracovných dní odo dòa predloenia úplnej iadosti.

a názov hranièného priechodu pri výstupe z územia
Slovenskej republiky.

(2) Ministerstvo pred udelením licencie na vývoz urèených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom
bode postupuje pod¾a osobitného predpisu.38)

§9

(3) Udelená licencia obsahuje
a) obchodné meno a sídlo iadate¾a, u fyzickej osoby 
podnikate¾a meno a miesto podnikania,
b) identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) evidenèné èíslo licencie,
d) podpoloku kombinovanej nomenklatúry colného
sadzobníka,22)
e) názov a pecifikáciu urèených výrobkov, ich mnostvo alebo objem vyjadrený v merných jednotkách
a celkovú hodnotu vyjadrenú v eurách,
f) názov krajiny, do ktorej sa transfer, dovoz alebo vývoz urèených výrobkov vykoná, alebo krajiny, z ktorej sa transfer, dovoz alebo vývoz urèených výrobkov
vykoná,
g) obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahranièného obchodného partnera a koneèného uívate¾a urèených výrobkov, úèel pouitia urèených výrobkov u koneèného uívate¾a,
h) dátum vydania, dobu a podmienky platnosti licencie.
(4) V licencii ministerstvo vymedzí miesto na záznamy o vyuití licencie. Údaje o vyuití licencie vyznaèí na
rube licencie v merných jednotkách
a) osoba, ktorej bola licencia udelená pri obchodovaní
s urèenými výrobkami na území èlenských tátov
Európskej únie,
b) prísluný colný úrad pri dovoze a vývoze urèených
výrobkov.
(5) Na transfer výbunín je iadate¾ povinný poda
iados o povolenie na transfer výbunín. Povolenie sa
vyaduje aj na transfer bezdymového prachu alebo
èierneho prachu. Povolenie na transfer výbunín, bezdymového prachu alebo èierneho prachu ministerstvo
vydá najviac na jeden rok.
(6) Ten, komu bolo vydané povolenie na transfer výbunín, bezdymového prachu alebo èierneho prachu,
je povinný najneskôr tri dni pred zaèatím kadého
transferu oznámi písomne Policajnému zboru dátum
zaèatia a ukonèenia transferu, udaním miesta odoslania, miesta urèenia a údaje o mnostve a druhu prepravovaných urèených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1
písm. a) treom bode, bezdymového prachu alebo èierneho prachu.
(7) Transfer výbunín, bezdymového prachu alebo
èierneho prachu si vyaduje splnenie osobitných poiadaviek na bezpeènos39) na území, kde sa bude transfer
uskutoèòova. Ten, komu bolo vydané povolenie na
transfer, je povinný oznámi Policajnému zboru okrem
údajov pod¾a odseku 6 aj údaje o trase transferu, predpokladaných miestach odpoèinku, názov hranièného
priechodu pri vstupe na územie Slovenskej republiky
38
39

Zmena a predåenie licencie
(1) Ministerstvo na základe písomnej iadosti drite¾a licencie podanej najneskôr 30 kalendárnych dní
pred uplynutím doby platnosti udelenej licencie
a) predåi dobu platnosti udelenej licencie iba raz, najviac o es mesiacov,
b) zmení hodnotu urèených výrobkov, ak drite¾ licencie nevyèerpal mnostvo urèených výrobkov uvedených v udelenej licencii,
c) zmení údaje na licencii o drite¾ovi licencie alebo
jeho zahraniènom obchodnom partnerovi v prípade
zmeny sídla alebo miesta podnikania.
(2) Ministerstvo pri posudzovaní iadosti o zmenu licencie postupuje pod¾a § 8 a 10.
(3) Drite¾ licencie je povinný pri podaní iadosti
o zmenu licencie predloi originál licencie, èestné vyhlásenie, e dodral podmienky licencie a nepresiahol
povolenú hodnotu ani mnostvo urèených výrobkov.
§ 10
Zamietnutie iadosti
(1) Ministerstvo zamietne iados o udelenie licencie
alebo iados o zmenu licencie, ak
a) iadate¾ nesplnil podmienky pod¾a § 6 ods. 2 a 11,
b) je to odôvodnené záujmami pod¾a § 4 ods. 3 alebo
o to poiadal niektorý èlenský tát Európskej únie,
c) ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí alebo Slovenská informaèná sluba vyjadrí nesúhlas s udelením licencie,
d) iadate¾ poruil v súvislosti s obchodovaním s urèenými výrobkami v období posledných troch rokov
tento zákon a osobitné predpisy16) v oblasti obchodovania s urèenými výrobkami alebo medzinárodnú
zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo by sa udelením alebo zmenou licencie také konanie umonilo,
e) iadate¾ o licenciu na vývoz urèených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode má záznam
v registri trestov,
f) iadate¾ o zmenu licencie nedodral podmienky uvedené v udelenej licencii tým, e prekroèil hodnotu
alebo mnostvo urèených výrobkov povolené v uvedenej licencii, alebo ak iadate¾ konal v rozpore
s udelenou licenciou,
g) v èase rozhodovania o zmene licencie uplynula platnos údajov pod¾a § 6 ods. 3 a iadate¾ o zmenu licencie nedodral lehotu alebo podmienku odôvodnenia
iadosti o zmenu, nepredloil platné údaje a doklady
spolu so iadosou o zmenu,
h) neuplynuli tri roky od zamietnutia iadosti o udelenie licencie a nezmenili sa skutoènosti, ktoré boli dôvodom na zamietnutie iadosti,

) Èl. 7 ods. 1 a 2, èl. 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
) § 26 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 34 a 35 zákona è. 56/2012 Z. z.
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i) neuplynuli tri roky od zruenia licencie pod¾a § 12
ods. 2 alebo
j) v èase rozhodovania o zmene licencie iadate¾ poruil pri obchodovaní s urèenými výrobkami alebo
v súvislosti s touto èinnosou povinnosti urèené
týmto zákonom.
(2) Rozklad proti rozhodnutiu o zamietnutí iadosti
nemá odkladný úèinok.
§ 11
Povinnosti drite¾a licencie
(1) Drite¾ licencie je povinný
a) pri dovoze a vývoze urèených výrobkov predloi originál licencie príslunému colnému orgánu na potvrdenie èerpania licencie,
b) pri obchodovaní s urèenými výrobkami na území
èlenských tátov Európskej únie vykona bezodkladne zápis o vyuití licencie na rube originálu licencie, predloi ministerstvu na výzvu záznam
o stave vyuitia licencie na origináli licencie alebo
vyznaèi, e k vyuitiu licencie nedolo,
c) vráti originál licencie ministerstvu do 15 dní po
1. splnení úèelu, na ktorý bola licencia udelená, alebo
2. skonèení doby jej platnosti,
d) bezodkladne písomne oznámi ministerstvu kráde,
stratu, znièenie alebo neodstránite¾né pokodenie
licencie,
e) bezodkladne oznámi ministerstvu zmenu sídla alebo miesta podnikania, ako aj zmenu adresy priestorov, v ktorých skladuje urèené výrobky, prípadne
inú zmenu údajov uvedených na udelenej licencii,
f) umoni vykonanie kontroly pod¾a § 16.
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§ 12
Zánik, zruenie a pozastavenie platnosti licencie
(1) Licencia zanikne
a) vyèerpaním povolenej hodnoty alebo mnostva urèených výrobkov uvedených v licencii,
b) vrátením licencie ministerstvu,
c) zruením,
d) uplynutím doby platnosti alebo
e) zánikom fyzickej osoby  podnikate¾a alebo právnickej osoby.
(2) Ministerstvo rozhodne o zruení licencie, ak
a) licencia bola získaná na základe nepravdivých alebo
neúplných údajov,
b) je to odôvodnené záujmami pod¾a § 4 ods. 3 písm. b),
c) podmienky na udelenie licencie neboli splnené,
d) neboli dodrané podmienky uvedené v udelenej licencii,
e) o to v odôvodnených prípadoch v rámci svojej vecnej
príslunosti poiada orgán kontroly z dôvodu, e drite¾ licencie poèas posledných troch rokov poruil
pri obchodovaní s urèenými výrobkami alebo v súvislosti s touto èinnosou veobecne záväzný právny
predpis, medzinárodnú zmluvu, ktorými je Slovenská republika viazaná,
f) urèené výrobky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) prvom
bode nie sú oznaèené pod¾a osobitného predpisu40)
alebo
g) strelné zbrane nie sú oznaèené aspoò jednoduchým
oznaèením, ktoré umoòuje identifikáciu prvej krajiny dovozu v rámci Európskej únie, alebo v prípade,
e strelné zbrane nemajú takéto oznaèenie, jedineèným oznaèením, ktorým sa identifikujú dovezené
strelné zbrane.
(3) Drite¾ licencie je povinný do desiatich dní odo
dòa doruèenia rozhodnutia o zruení licencie vráti ministerstvu zruenú licenciu.

(2) Za splnenie úèelu, na ktorý bola licencia udelená,
sa pod¾a tohto zákona povauje vyèerpanie hodnoty
alebo mnostva urèených výrobkov uvedených v udelenej licencii.

(4) Rozklad proti rozhodnutiu o zruení licencie
nemá odkladný úèinok.

(3) Drite¾ licencie, ktorý vykonal príjem transferu
alebo dovoz a neuskutoènil následne odoslanie transferu alebo vývoz na základe udelenej licencie na transfer alebo vývoz, je povinný túto skutoènos a miesto
uskladnenia urèených výrobkov písomne oznámi ministerstvu do 15 dní odo dòa skonèenia platnosti licencie na odoslanie transferu alebo vývoz urèených výrobkov z územia Slovenskej republiky a zabezpeèi ïalí
spôsob nakladania s urèenými výrobkami.

(6) Ak ministerstvo zamietne iados o udelenie licencie, zruí, zmení licenciu alebo pozastaví jej platnos na vývoz urèených výrobkov uvedených v § 2
ods. 1 písm. a) prvom bode, postupuje pod¾a osobitného predpisu.41)

(4) Drite¾ licencie je povinný zasla ministerstvu
hlásenie o vyuití licencie vdy do 25. dòa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho tvrroka a na výzvu ministerstva je povinný v lehote urèenej vo výzve predloi
potvrdenie o dodaní mnostva urèených výrobkov na
miesto urèenia vydané prísluným orgánom krajiny urèenia.

(1) Ministerstvo potvrdí dovozcovi, prijímate¾ovi alebo drite¾ovi licencie vyhlásenie o koneènom pouití urèených výrobkov, ak o jeho potvrdenie poiadal dovozcu alebo prijímate¾a zahranièný obchodný partner.
iadate¾ o jeho potvrdenie poiada po udelení licencie.
Vyhlásenie o koneènom pouití je neplatné, ak nie je
predloené zahraniènému obchodnému partnerovi ale-

40
41

(5) tát nezodpovedá za kodu, ktorá vznikla zruením licencie.

§ 13
Vyhlásenie o koneènom pouití urèených výrobkov

) § 37 zákona è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Èl. 11 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) è. 258/2012.
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bo prísluným zahranièným orgánom do iestich mesiacov odo dòa jeho vydania.

niach a na jej pozemkoch, ak sa predpokladá, e sa
v nich nachádzajú urèené výrobky.

(2) Ak dovozca, prijímate¾ alebo drite¾ licencie vyhlásenie o koneènom pouití nevyuije, je povinný ho vráti ministerstvu do 15 kalendárnych dní od skonèenia
jeho platnosti a uvies dôvod nevyuitia.

(4) Ministerstvo má pri výkone kontroly vykonávanej
v súèinnosti s orgánmi kontroly právo uloi kontrolovanej osobe zaistenie urèených výrobkov priamo na
mieste výkonu kontroly. Ak existuje dôvodná obava, e
kontrolovaná osoba bude s urèenými výrobkami naklada aj po ich zaistení, sú kontrolóri oprávnení uskladni zaistené urèené výrobky mimo dosahu kontrolovanej osoby na jej náklady. Kontrolovaná osoba je
povinná na základe rozhodnutia ministerstva zaistené
urèené výrobky vyda. Zaistenie urèených výrobkov
trvá do doby právoplatného rozhodnutia vo veci.

§ 14
Vydanie duplikátu
(1) Ministerstvo vydá duplikát licencie, povolenia
alebo vyhlásenia na základe písomnej iadosti a èestného vyhlásenia o strate, krádei, znièení alebo ich neodstránite¾nom pokodení.
(2) Drite¾ licencie je povinný na duplikáte licencie
vyznaèi aktuálne vyuitie licencie ku dòu vydania
duplikátu a jeho úradne osvedèenú kópiu zasla ministerstvu najneskôr do piatich pracovných dní od doruèenia duplikátu licencie.
§ 15
Úradný jazyk
Vetky iadosti a prílohy sa predkladajú písomne
v tátnom jazyku.42) V prípade ústneho pojednávania,
ak je úèastníkom konania zahranièná osoba, na jej iados ministerstvo povolí tlmoèníka zapísaného v zozname tlmoèníkov,43) ak si ho úèastník zabezpeèí na vlastné náklady.
§ 16
Výkon kontroly
(1) Kontrolu nad dodriavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo v spolupráci s orgánmi kontroly. Ministerstvo je oprávnené vykona kontrolu aj u osôb,
o ktorých sa dôvodne predpokladá, e obchodujú s urèenými výrobkami v rozpore s týmto zákonom.
(2) Ministerstvo vykoná kontrolu pod¾a odseku 1
prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných zamestnancov orgánov kontroly (ïalej len
kontrolóri).
(3) Kontrolóri sú pri výkone kontroly oprávnení vstupova do priestorov, na pozemky a do prevádzkarní
kontrolovaných osôb, poadova od nich potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia o nadobudnutí urèených výrobkov a zadra originály dokladov a písomností, ak existuje podozrenie z poruenia
tohto zákona. Kontrolóri sú oprávnení vykona kontrolu dopravných prostriedkov, ich nákladu, prepravných
a sprievodných listín patriacich kontrolovanej osobe,
ak sa predpokladá, e sa v nich nachádzajú urèené výrobky. Kontrolóri sú oprávnení vykona aj kontrolu dopravných prostriedkov, ktoré nepatria kontrolovanej
osobe, ak sa nachádzajú v jej priestoroch, prevádzkar42

(5) Ministerstvo nie je povinné poskytnú osobe,
u ktorej sa vykonáva kontrola, náhradu nákladov
vzniknutých v súvislosti s kontrolou a odoberaním vzoriek.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup
kontrolných orgánov pri výkone kontroly sa primerane
pouije osobitný predpis.44)
§ 17
Súèinnos tretích osôb
(1) Na zabezpeèenie kontroly dodriavania tohto zákona sú ministerstvo a orgány kontroly oprávnené poadova od iných tátnych orgánov alebo od právnických osôb, ktoré vedú evidenciu majetku osôb
vykonávajúcich obchodovanie s urèenými výrobkami,
údaje potrebné na výkon kontroly. Slovenská informaèná sluba, ministerstvo vnútra a colné orgány
oznamujú ministerstvu zistenia dôleité pre jeho rozhodovaciu èinnos pod¾a tohto zákona.
(2) Orgány pod¾a odseku 1 sú povinné na poiadanie
oznamova výsledky nimi vykonávaných kontrol, ktoré
sa týkajú obchodovania s urèenými výrobkami ministerstvu a Slovenskej informaènej slube.
§ 18
Priestupky
(1) Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak obchoduje s urèenými výrobkami bez licencie.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu do 100 000 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.45)
§ 19
Iné správne delikty
(1) Ministerstvo uloí fyzickej osobe  podnikate¾ovi
alebo právnickej osobe pokutu od 500 eur do 3 000 eur,
ak
a) nesplní povinnos pod¾a § 8 ods. 5 a 7,

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
44
) § 11 a 13 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
45
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
43
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b) nesplní povinnos pod¾a § 9 ods. 3,
c) nepredloí originál licencie príslunému colnému
orgánu na potvrdenie pod¾a § 11 ods. 1 písm. a),
d) nesplní povinnos pod¾a § 11 ods. 1 písm. c) a f),
e) neoznámi údaje pod¾a § 11 ods. 3,
f) nesplní povinnos pod¾a § 14 ods. 2 alebo
g) nevydá ministerstvu urèené výrobky pod¾a § 16
ods. 4.
(2) Ministerstvo uloí fyzickej osobe  podnikate¾ovi
alebo právnickej osobe pokutu od 3 000 eur do 5 000
eur, ak
a) nesplní povinnos vykona zápis o vyuití licencie
pod¾a § 11 ods. 1 písm. b),
b) nevráti zruenú licenciu pod¾a § 12 ods. 3 alebo
c) nevráti vyhlásenie o koneènom pouití pod¾a § 13
ods. 2.
(3) Ministerstvo uloí fyzickej osobe  podnikate¾ovi
alebo právnickej osobe pokutu
a) od 5 000 eur do 250 000 eur, ak poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje v iadosti o licenciu pod¾a § 6, v hlásení o vyuití licencie pod¾a
§ 11 ods. 4,
b) od 5 000 eur do 300 000 eur, ak obchoduje s urèenými výrobkami bez licencie alebo v rozpore s udelenou
licenciou, vykonáva transfer urèených výrobkov
uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode bez povolenia na transfer alebo,
c) od 250 000 eur do 600 000 eur, ak správnym deliktom pod¾a písmena b) spôsobí Slovenskej republike
znaènú kodu46) alebo pokodí záujem pod¾a § 4
ods. 3 písm. b).
(4) Ministerstvo pri urèení výky pokuty prihliada na
závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania pod¾a § 4 ods. 3 písm. b).
(5) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení.
(6) Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
(7) Za správny delikt pod¾a odseku 3 písm. b) a c) ministerstvo môe uloi prepadnutie urèených výrobkov
samostatne alebo spolu s pokutou, ak urèené výrobky
vo vlastníctve osoby, ktorá sa dopustila správneho deliktu, boli urèené alebo pouité na spáchanie správneho deliktu alebo získané správnym deliktom.
(8) Pokutu pod¾a odsekov 1 a 3 alebo prepadnutie
urèených výrobkov pod¾a odseku 7 ministerstvo uloí
do jedného roka odo dòa, keï sa dozvedelo o poruení
povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï
k porueniu povinnosti dolo.
(9) Vlastníkom prepadnutých urèených výrobkov sa
stáva tát. Správu prepadnutých urèených výrobkov
vykonáva ministerstvo. Ministerstvo rozhodne o znièení alebo inom vyuití prepadnutých urèených výrobkov.
(10) Ak nemôe by správa prepadnutých urèených
výrobkov vykonávaná ministerstvom, môe minister46
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stvo uzavrie zmluvu o výkone správy prepadnutých
urèených výrobkov s iným orgánom tátnej správy.
Zmluva musí by písomná a musí obsahova výku odplaty za výkon správy a dojednanie zodpovednosti za
kodu spôsobenú na spravovaných urèených výrobkoch v dobe výkonu jeho správy, inak je zmluva neplatná.
(11) Ak ministerstvo nerozhodlo o inom vyuití prepadnutých urèených výrobkov, prepadnuté urèené výrobky budú znièené na náklady toho, komu bola sankcia prepadnutia urèených výrobkov uloená.
Spoloèné ustanovenia
§ 20
(1) Licencie pod¾a tohto zákona sú neprenosné, neprevodite¾né a nepodliehajú prechodu práv, ani exekuènému konaniu, konkurznému konaniu a dedièskému konaniu.
(2) Poskytovaním údajov a vyhotovovaním odpisov
z udelených licencií pod¾a tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutoèností.47)
§ 21
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje osobitný predpis16) a veobecný predpis o správnom konaní,48) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak podkladom na vydanie rozhodnutia o zamietnutí iadosti o udelenie licencie, rozhodnutia o zruení
a odòatí licencie boli skutoènosti zaloené na zahraniènopolitických alebo bezpeènostných dôvodoch, v odôvodnení sa okrem iného uvedie, e ide o zahraniènopolitický alebo bezpeènostný záujem Slovenskej
republiky.
§ 22
Splnomocòovacie ustanovenie
Ministerstvo veobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a) zoznam a kategorizáciu urèených výrobkov pod¾a § 2
ods. 1 písm. a),
b) vzor iadosti o udelenie licencie na transfer urèených výrobkov,
c) vzor iadosti o udelenie licencie na vývoz alebo dovoz
urèených výrobkov,
d) vzor iadosti o udelenie jednorazovej, viacnásobnej
alebo globálnej licencie na vývoz urèených výrobkov
pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
e) vzor iadosti o povolenie na transfer urèených výrobkov pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) tretieho bodu, bezdymového prachu alebo èierneho prachu,
f) vzor hlásenia o vyuití licencie,

) § 125 ods. 1 Trestného zákona.
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
48
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
47

Strana 1130

Zbierka zákonov è. 144/2013

g) vzor vyhlásenia o koneènom pouití urèených výrobkov.
§ 23
Prechodné ustanovenie
(1) Licencie, povolenia a vyhlásenia vydané do 29. septembra 2013 zostávajú v platnosti a do doby skonèenia ich platnosti.
(2) Konania zaèaté a právoplatne neukonèené do
29. septembra 2013 sa dokonèia pod¾a tohto zákona.
§ 24
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých drba sa obmedzuje z bezpeènostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky z 19. októbra 2009 è. 8/2009, ktorým sa
ustanovujú vzory iadostí o licenciu, hlásenie o vyuívaní licencie, vyhlásenie o koneènom uívate¾ovi a medzinárodný dovozný certifikát pre urèené výrobky
(oznámenie è. 452/2009 Z. z.).
Èl. II
Zákon è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
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è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z., zákona
è. 519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., zákona
è. 336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z., zákona
è. 351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z., zákona
è. 447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z., zákona
è. 8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z., zákona
è. 40/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z. a zákona è. 122/2013 Z. z. sa mení takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VIII Finanèná správa a obchodná èinnos v poloke 154 písmená a) a b) znejú:
a) Udelenie licencie na obchodovanie
s urèenými výrobkami, z hodnoty
urèených výrobkov .............. 0,1 %, najmenej 33 eur
b) Vydanie potvrdenia na vyhlásení
o koneènom pouití urèených výrobkov,
dovozného certifikátu poloiek
s dvojakým pouitím ................................. 18 eur.
2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VIII Finanèná správa a obchodná èinnos v poloke 154 písmená i) a j) znejú:
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i) Vydanie povolenia na transfer
urèených výrobkov ..................................... 40 eur
j) Vydanie duplikátu pod¾a
písmen a), b) a d) a i) .................................. 18 eur.
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 30. septembra
2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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145
ZÁKON
z 21. mája 2013,
ktorým sa dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona
è. 293/1992 Zb., zákona è. 323/1992 Zb., zákona
è. 187/1993 Z. z., zákona è. 180/1995 Z. z., zákona
è. 222/1996 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona
è. 256/2001 Z. z., zákona è. 420/2002 Z. z., zákona
è. 518/2003 Z. z., zákona è. 217/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z., zákona
è. 66/2009 Z. z., zákona è. 499/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 139/2010 Z. z., zákona
è. 559/2010 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona
è. 345/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 14 ods. 8 sa pripája táto veta: Ak nájomca
riadne a vèas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnute¾ností, má právo na uzavretie zmluvy
o nájme nových pozemkov na po¾nohospodárske úèely
pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnute¾ností, a to na
výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnute¾ností upravenú pod¾a
§ 13 ods. 1..
2. V § 25 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo s inou osobou, na ktorej návrh sú pozemkové úpravy
povolené.
3. V § 34 ods. 16 sa za slovo môe vkladajú slová
do vlastníctva Slovenskej republiky.
4. § 34 sa dopåòa odsekmi 20 a 23, ktoré znejú:
(20) Pozemkový fond môe do vlastníctva Slovenskej
republiky kúpi, najviac za cenu pod¾a osobitného
predpisu,6fc) po¾nohospodársky pozemok alebo pozemok pod¾a odseku 16, ku ktorému banka so 100 % majetkovou úèasou tátu vykonáva záloné právo.23he)
Ustanovenie § 140 Obèianskeho zákonníka sa pri výkone záloného práva nepouije.
(21) Pozemkový fond pouije pozemok nadobudnutý
pod¾a odseku 20 na plnenie úloh pod¾a osobitného
predpisu.23)
(22) Ak pozemkový fond nemôe pozemok nadobud-

nutý pod¾a odseku 20 poui na plnenie úloh23)
a spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,23hf) môe
ho preda osobe, ktorá vykonáva po¾nohospodársku,
ivoèínu alebo peciálnu rastlinnú výrobu a spåòa ïalie podmienky pod¾a osobitného predpisu na
prenájom23hg) a má trvalý pobyt alebo sídlo
a) v prvom poradí v obci, v ktorej sa pozemok nachádza,
b) v druhom poradí v okrese, v ktorom sa pozemok nachádza,
c) v treom poradí na území Slovenskej republiky.
(23) Pri návrhu na vklad pod¾a osobitného
predpisu23hh) pozemkový fond uvedie aj vyhlásenie
o tom, e pri kúpe pozemku sa postupovalo pod¾a poslednej vety odseku 20..
Poznámky pod èiarou k odkazom 23he a 23hh znejú:
23he) § 151a a 151me Obèianskeho zákonníka.
23hf
) § 11 ods. 2 zákona è. 229/1991 Zb.
§ 6 ods. 2 zákona è. 503/2003 Z. z.
23hg
) § 2 ods. 5 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnute¾ností Slovenským pozemkovým fondom
v znení neskorích predpisov.
23hh
) § 30 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov..

5. Za § 42r sa vkladá § 42s, ktorý znie:
§ 42s
Pozemky urèené pre spoloèné zariadenia a opatrenia,
ktoré preli schválením vykonania projektu pozemkových úprav do vlastníctva Slovenskej republiky a sú
v správe pozemkového fondu, prejdú na základe rozhodnutia obvodného pozemkového úradu do vlastníctva obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú.
Ak ide o pecifické spoloèné zariadenia a opatrenia, obvodný pozemkový úrad rozhodne o ich prechode do
vlastníctva inej osoby ako obce, ktorá s oh¾adom na
predmet èinnosti zabezpeèí úèel ich pouitia..
Èl. II
Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení zákona è. 42/1992 Zb., zákona è. 93/1992 Zb.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky

Èiastka 35

Zbierka zákonov è. 145/2013

è. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 205/1996 Z. z., zákona è. 64/1997 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 72/1999 Z .z., zákona
è. 175/1999 Z. z., zákona è. 456/2002 Z. z., zákona
è. 172/2003 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona
è. 12/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona
è. 595/2006 Z. z., zákona è. 523/2007 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z., zákona
è. 396/2009 Z. z., zákona è. 139/2010 Z. z. a zákona
è. 559/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 11 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak ide o bezodplatný prevod pozemku z vlastníctva tátu do vlastníctva oprávnenej osoby, ustanovenie
§ 140 Obèianskeho zákonníka sa nepouije..
2. V § 17 ods. 1 písm. a) sa v iestom bode za slovami
Agrokomplex  Výstavníctvo Nitra, tátny podnik, vypúa písmeno a.
3. V § 17 ods. 1 písm. a) sa v iestom bode na konci
pripájajú slová a tátne lesy Tatranského národného
parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,.
4. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami Agrokomplex
 Výstavníctvo Nitra, tátny podnik, vypúa písmeno a.
5. V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová
a tátne lesy Tatranského národného parku so sídlom
v Tatranskej Lomnici.
Èl. III
Zákon è. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 217/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z., zákona
è. 139/2010 Z. z. a zákona è. 559/2010 Z. z. sa dopåòa
takto:
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V § 6 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: Ak ide o bezodplatný prevod pozemku
z vlastníctva tátu do vlastníctva oprávnenej osoby,
ustanovenie § 140 Obèianskeho zákonníka sa nepouije..
Èl. IV
Zákon è. 504/2003 Z. z. o nájme po¾nohospodárskych pozemkov, po¾nohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
zákona è. 549/2004 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z., zákona è. 396/2009 Z. z. a zákona è. 57/2013 Z. z. sa mení takto:
1. V § 8 ods. 1 sa èíslovka 15 nahrádza èíslovkou
25.
2. V § 8 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená c) a e).
Èl. V
Zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení zákona è. 99/2008 Z. z., zákona è. 274/2009
Z. z., zákona è. 299/2009 Z. z., zákona è. 391/2009
Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona è. 242/2012
Z. z. a zákona è. 42/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
1. Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 54d
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. júla 2013
Majetok v správe tátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave uvedený v prílohe è. 10 prechádza dòom 1. júla 2013 do majetku Slovenskej po¾nohospodárskej univerzity v Nitre..
2. Zákon sa dopåòa prílohou è. 10, ktorá vrátane
nadpisu znie:
Príloha è. 10
k zákonu è. 39/2007 Z. z.

Zoznam majetku tátu
v správe tátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave,
ktorý prechádza dòom 1. júla 2013
do majetku Slovenskej po¾nohospodárskej univerzity v Nitre
1. Budovy vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe tátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava
zapísané na liste vlastníctva è. 883 pre katastrálne územie Chrenová, obec Nitra.
1.1. prevádzková budova súpisné èíslo 599 parcela 1034,
1.2. prevádzková budova súpisné èíslo 599 parcela 1035.
2. Pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe tátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava
zapísaný na liste vlastníctva è. 883 pre katastrálne územie Chrenová, obec Nitra.
2.1. parcela registra C, parcelné è. 1032/1 s výmerou 4258 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2.2. parcela registra C, parcelné è. 1032/7 s výmerou 793 m2, zastavané plochy a nádvoria,

Strana 1134

Zbierka zákonov è. 145/2013

2.3. parcela registra C, parcelné è. 1034 s výmerou 1026 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2.4. parcela registra C, parcelné è. 1035 s výmerou 486 m2, zastavané plochy a nádvoria..
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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146
ZÁKON
z 29. mája 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 215/2006 Z. z. o odkodòovaní osôb pokodených
násilnými trestnými èinmi v znení zákona è. 79/2008 Z. z. a ktorým
sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 215/2006 Z. z. o odkodòovaní osôb pokodených násilnými trestnými èinmi v znení zákona
è. 79/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písmeno b) znie:
b) ujmou na zdraví ublíenie na zdraví, aká ujma na
zdraví alebo smr spôsobené trestným èinom spáchaným inou osobou a morálna koda spôsobená trestným èinom znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneuívania spáchaným inou osobou,.
2. § 2 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) trestným èinom aj èin inak trestný, spáchaný osobou, ktorá nie je trestne zodpovedná pre nepríèetnos alebo pre vek..
3. V § 4 ods. 1 sa vypúajú slová alebo vek.
4. V § 5 ods. 1 posledná veta znie: Pokodený trestným
èinom znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho
zneuívania má nárok aj na vyplatenie odkodnenia za
spôsobenú morálnu kodu v sume desanásobku minimálnej mzdy..
5. V § 5 sa vypúa odsek 4.
6. § 7 znie:
§ 7
Odkodnenie vypoèítané pod¾a § 5 a 6 mono primerane zníi, ak pokodený spoluzavinil ujmu na zdraví
alebo neprijal opatrenia, aby odkodnenie získal od páchate¾a trestného èinu, ktorým mu bola spôsobená
ujma na zdraví..
7. V § 8 ods. 2 prvá veta znie:
iados treba poda orgánu pod¾a odseku 1 do iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozsudku alebo trestného rozkazu uvedeného v § 4
ods. 1, alebo iného rozhodnutia orgánu èinného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý v prípadoch uvedených
v § 4 ods. 2 vo veci naposledy konal..
8. V § 8 ods. 3 prvá veta znie:
Ak súd v trestnom konaní pokodeného s jeho nárokom odkázal na obèianske súdne konanie alebo konanie pred iným orgánom, iados treba poda do iestich
mesiacov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti roz-

hodnutia, ktorým sa rozhodlo o nároku pokodeného
v obèianskom súdnom konaní alebo konaní pred iným
orgánom..
9. V § 9 ods. 1 a § 15 ods. 2 sa slová svojej internetovej
stránke nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
10. V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
a) právoplatný rozsudok alebo trestný rozkaz uvedený
v § 4 ods. 1, alebo iné právoplatné rozhodnutie orgánu èinného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý
v prípadoch uvedených v § 4 ods. 2 vo veci naposledy
konal; ak pokodený nemôe také rozhodnutie pripoji, je potrebné, aby oznaèil orgán èinný v trestnom konaní alebo súd, ktorý o trestnom èine naposledy konal, a súèasne uviedol údaje o osobe
podozrivej zo spáchania trestného èinu, ktorým bola
pokodenému spôsobená ujma na zdraví, ak je pokodenému taká osoba známa,.
11. V § 9 ods. 5 sa nad slovom súde vypúa odkaz 3
vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 3.
12. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo je pri preverovaní skutoèností dôleitých pre rozhodnutie o podanej iadosti oprávnené
nahliada do prísluných trestných spisov alebo poadova od orgánov èinných v trestnom konaní, súdov,
iných tátnych orgánov, vyích územných celkov, obcí
a iných osôb súèinnos pri získavaní informácií, ktoré
sú nevyhnutné na rozhodnutie o odkodnení..
13. § 17 znie:
§ 17
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
14. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18a
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. júla 2013
Ak bol trestný èin spáchaný pred 1. júlom 2013, postupuje sa pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2013..
15. V názve prílohy sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzných aktov.
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Èl. II
Zákon è. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení
zákona è. 47/1991 Zb. a zákona è. 633/1992 Zb. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová 2 500 Kès nahrádzajú slovami 83 eur.
2. V § 23 ods. 1 písm. c) sa slová 200 Kès nahrádzajú slovami 6,70 eura, slová 600 Kès sa nahrádzajú
slovami 20 eur a slová 150 Kès sa nahrádzajú slovami 5 eur.
3. V § 23 ods. 4 písm. b) sa slová 30 000 Kès nahrádzajú slovami 995,90 eura.
4. V § 23 odsek 5 znie:
(5) Náhrada sa vypláca v hotovosti alebo sa na iados oprávnenej osoby prevedie na òou uvedený úèet
v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, ktorá má
sídlo v Slovenskej republike..
5. V § 23 sa vypúa odsek 6.
6. V § 25 ods. 7 písm. a) sa slová 20 Kès nahrádzajú
slovami 0,70 eura.
7. V § 25 ods. 7 písm. b) sa slová 15 Kès nahrádzajú
slovami 0,50 eura.

1. V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová 60 000 Kès nahrádzajú slovami 1 991,70 eura.
2. V § 3 ods. 2 písm. c) sa slová 15 000 Kès nahrádzajú slovami 497,90 eura a slová 60 000 Kès sa nahrádzajú slovami 1 991,70 eura.
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 4 zákona è. 514/2003 Z. z o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

4. V § 5 ods. 4 sa slová 3 000 Kès nahrádzajú slovami 99,60 eura.
5. Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) Zákon è. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 289/1991 Zb..

ÈI. IV
Zákon è. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd
osobám deportovaným do nacistických koncentraèných táborov a zajateckých táborov v znení zákona
è. 126/2002 Z. z. a zákona è. 477/2008 Z. z. sa mení
takto:
§ 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6

8. V § 27 sa slová 100 000 Kès nahrádzajú slovami
3 319,40 eura.
9. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
§ 35a
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 302/1996 Z. z. o vydaní tátnych rehabilitaèných
dlhopisov..
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 319/1991 Zb.
o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd
a o pôsobnosti orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 312/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 492/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1993 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 86/1994 Z. z., zákona è. 512/2003 Z. z. a zákona
è. 325/2007 Z. z. sa mení takto:

Èiastka 35

Vyplatenie odkodnenia
(1) Ministerstvo priznanú náhradu vyplatí oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 3 v hotovosti alebo prevodom na úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, ak o to
oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 poiada a ak
v iadosti uvedie úèet, na ktorý jej má by náhrada vyplatená.
(2) Ak oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 zomrela,
ministerstvo odkodnenie priznané osobe, na ktorú
prelo právo iada odkodnenie pod¾a § 2 ods. 4, vyplatí v hotovosti alebo prevodom na úèet v banke alebo
v poboèke zahraniènej banky, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, ak o to táto osoba poiada a ak v iadosti
uvedie úèet, na ktorý jej má by náhrada vyplatená..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa vypúa.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 5. júna 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných èinností

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 30 ods. 1 písm. a) zákona
è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej
len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach1) a prácach s nimi súvisiacich (ïalej len stavebné práce) a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
výkon niektorých pracovných èinností.
(2) Táto vyhláka sa vzahuje aj na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri iných prácach vykonávaných pomocou pracovných postupov a pracovných
prostriedkov pouívaných pri stavebných prácach.
(3) Táto vyhláka sa vzahuje na práce vykonávané
pri záchrane osoby na stavenisku2) v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je potrebný na záchranu ivota a zdravia,
a to po vykonaní nevyhnutných bezpeènostných opatrení na ochranu ivota a zdravia a len poèas nevyhnutne potrebného èasu. Táto vyhláka sa nevzahuje na
práce vykonávané záchrannými zlokami integrovaného záchranného systému3) pri záchrane osoby na stavenisku.
(4) Táto vyhláka sa nevzahuje na
a) stavebné práce vykonávané v podzemí pri banskej
èinnosti a pri èinnosti vykonávanej banským spôsobom,4)
b) zemné práce vykonávané s pouitím strojov a výbunín, ak sa na jednej lokalite premiestòuje viac ako
100 000 m3 horniny,5)
c) strojové vàtanie studní s dåkou nad 30 m a vrty
s dåkou nad 30 m na iné úèely ne na práce pod¾a
osobitného predpisu.6)
1

§2
Základné definície
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) bezpeènostným opatrením opatrenie, prostredníctvom ktorého sa pri stavebných prácach technickým
spôsobom alebo organizaèným spôsobom zaisuje
bezpeèný výkon èinnosti alebo bezpeèná prevádzka,
b) ininierskymi sieami cestná, eleznièná, vodná
a iná dopravná sie, vodovodná, kanalizaèná, energetická, telekomunikaèná a iná rozvodná sie vrátane ich zariadení,
c) nebezpeèným dosahom maximálny dosah pracovného zariadenia stavebného stroja alebo zariadenia
(ïalej len stroj) zväèený o bezpeènostné pásmo
najmenej 2 m,
d) ohrozeným priestorom priestor, v ktorom nemono
vylúèi pokodenie zdravia osoby v dôsledku ohrozenia vzniknutého najmä umiestnením a èinnosou
osoby alebo pracovného prostriedku, pádom predmetu alebo zrútením kontrukcie,
e) osobou vykonávajúcou stavebné práce fyzická osoba, ktorá osobne vykonáva stavebné práce,
f) prácou nad sebou práca, pri ktorej môe by osoba
vykonávajúca stavebné práce ohrozená stavebnými
prácami vykonávanými na pracovisku nad òou, najmä pádom predmetov,
g) prácou v saených podmienkach práca v stiesnených priestoroch, v uzavretých priestoroch, v extrémnych klimatických podmienkach alebo v extrémnych
mikroklimatických podmienkach,
h) prácou s osobitným nebezpeèenstvom práca pod¾a
osobitného predpisu7) alebo práca, pri ktorej sa riziko
zvyuje vzh¾adom na jej charakter, pouitý pracovný
postup alebo podmienky pracovného prostredia,
i) prácou súvisiacou so stavebnými prácami èinnos,
ktorá bezprostredne súvisí so stavebnými prácami,
a to aj ak sa vykonáva samostatne,

) § 43g zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
) § 43i zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
§ 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na stavenisko.
3
) Zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
4
) § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích
predpisov.
5
) § 3 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
6
) § 2 a § 3 písm. a) a g) zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
7
) Príloha è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 396/2006 Z. z.
2
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j) prácou vo výke a nad vo¾nou håbkou práca, pohyb a iná
èinnos osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výky alebo do håbky,
k) stálym dozorom nepretrité sledovanie stavu pracoviska a èinnosti osoby vykonávajúcej stavebné práce
osobou urèenou zhotovite¾om stavebných prác, ktorá
sa nachádza na bezpeènom mieste a primerane ïaleko od osoby vykonávajúcej stavebné práce, nevzdiali
sa a nevykonáva inú èinnos, ako toto sledovanie,
l) stavebnými prácami v mimoriadnych podmienkach
stavebné práce vykonávané súbene s inými ako
stavebnými prácami, práce v saených podmienkach a práce s osobitným nebezpeèenstvom,
m) udriavacími prácami práce, ktorými sa objekty, budovy, kontrukcie a ich èasti udriavajú v prevádzkyschopnom a bezpeènom stave,
n) zábranou prírodná prekáka alebo umelá prekáka,
ktorá vymedzuje alebo odde¾uje priestor urèený na
pohyb osoby alebo vozidla, alebo ktorá zabraòuje ich
pohybu neiaducim smerom; zábrana nemusí spåòa poiadavky na zaaenie pre zábradlie a nie je
òou páska,
o) zhotovite¾skou dokumentáciou technická dokumentácia vypracovaná zhotovite¾om pod¾a § 4 a 13
zákona,
p) zhotovite¾om zamestnávate¾ vykonávajúci stavebné
práce alebo fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie
je zamestnávate¾om, vykonávajúca stavebné práce,
q) zodpovednou osobou osoba urèená zhotovite¾om na
odborné riadenie osôb vykonávajúcich stavebné
práce na zverenom úseku s právomocou samostatne
rozhodova, najmä stavbyvedúci, majster a vedúci
pracovnej skupiny.
§3
Oboznamovanie a informovanie
(1) Oboznamovanie pod¾a § 7 zákona osoby vykonávajúcej stavebné práce a zodpovednej osoby sa uskutoèòuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné
práce vykonávané
a) vo výke nad 1,5 m, ak nemono pracova z pevnej
a bezpeènej pracovnej podlahy,
b) z pohyblivej pracovnej ploiny,
c) z rebríka vo výke nad 5 m,
d) pri zemných prácach vo výkope hlbom ako 1,3 m.
(2) Obsahom oboznamovania pod¾a odseku 1 písm. a)
a c) je aj výber a pouívanie vhodného osobného
ochranného pracovného prostriedku proti pádu a praktická príprava zamestnanca na jeho správne pouívanie
a obsahom oboznamovania pod¾a odseku 1 písm. d) je aj
spôsob zabezpeèenia stability stien výkopov.
(3) Pri zmene geologických, hydrogeologických, poveternostných a iných podmienok, ktoré môu nepriaznivo ovplyvni bezpeènos a ochranu zdravia pri stavebných prácach, zodpovedná osoba po vykonaní
potrebných zmien technologických postupov oboznámi
s nimi osoby vykonávajúce tieto stavebné práce.
(4) Na zaèiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba
8
9
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informuje osoby vykonávajúce stavebné práce o bezpeèných pracovných postupoch a o nebezpeèenstvách
a ohrozeniach; záznam o informovaní sa uvedie v stavebnom denníku.
§4
Príprava stavebných prác
(1) Na stavenisku musí by okrem projektovej dokumentácie potrebnej na uskutoèòovanie stavby8) aj zhotovite¾ská dokumentácia, návody a pravidlá o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci potrebné na bezpeèný
výkon práce. Súèasou zhotovite¾skej dokumentácie je
technologický postup stavebných prác vo vzahu k zaisteniu bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci (ïalej
len technologický postup) v prípadoch ustanovených
v prílohe è. 1 bode 6.14., prílohe è. 2 bodoch 7.1., 7.2.,
7.10. a 8.1., prílohe è. 3 bodoch 1., 3.1., 4.1. a 6.7., prílohe è. 4 bodoch 2.6. a 3.4., prílohe è. 5 bode 1.1., prílohe è. 6 bodoch 5.7. a 9.1., prílohe è. 7 bode 1.2., prílohe
è. 8 bodoch 2.1.2. a 2.9.1. a prílohe è. 9 bodoch 2.1.,
2.8. a 10.4.
(2) Technologický postup musí obsahova
a) nadväznos a súbeh jednotlivých pracovných èinností,
b) bezpeèný pracovný postup pre jednotlivú pracovnú
èinnos,
c) pouitie strojov, zariadení, pomôcok a ïalích pracovných prostriedkov,
d) druhy a typy pomocných stavebných kontrukcií,
najmä leení, podperných kontrukcií, ploín,
e) spôsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osôb
a materiálu vrátane vymedzenia komunikácií a skladovacích plôch,
f) technické opatrenia a organizaèné opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci na
konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okolí tohto pracoviska
1. v èase, keï sa na òom nepracuje,
2. pri stavebných prácach v mimoriadnych podmienkach, najmä poèas prevádzky a pri súbehu
stavebných prác vykonávaných viacerými zhotovite¾mi,
3. pri ohrození prírodnými ivlami, najmä pri záplavách, zosuve pôdy,
4. pri postupnom odovzdávaní stavby alebo jej objektov do prevádzky a do uívania.
(3) Ak v typovej dokumentácii stavby, pod¾a ktorej sa
opakovane vykonáva stavba, sú na vykonanie stavebných prác urèené spôsoby zaistenia bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci, netreba ich urèi v zhotovite¾skej dokumentácii v rozsahu urèenom v typovej dokumentácii stavby.
(4) Zhotovite¾ská dokumentácia na vykonávanie betonárskych prác a prác s nimi súvisiacich pod¾a § 11
a búracích prác a rekontrukèných prác pod¾a § 15 nemusí obsahova technologický postup, ak ide o práce
vykonávané pri jednoduchých stavbách a drobných
stavbách9) v rozsahu najviac siedmich dní alebo o prá-

) § 43i ods. 5 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
) § 139b zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
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ce, ktorých bezpeèné vykonávanie je upravené slovenskými technickými normami, ktoré sa uplatòujú na
konkrétnom pracovisku na stavenisku. V týchto prípadoch sa nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci urèujú pred zaèatím jednotlivých prác, prièom sa uvedú v stavebnom denníku alebo v inom písomnom doklade.
§5
Odovzdanie a prevzatie staveniska alebo pracoviska
na stavenisku
(1) Zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
písomne dohodnuté pod¾a § 18 ods. 1 zákona medzi
zhotovite¾mi obsahuje aj spôsob odovzdania a prevzatia staveniska alebo pracoviska na stavenisku formou
záznamu o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku. Rovnako sa postupuje pri súbehu stavebných
prác s prácami poèas prevádzky.
(2) Pred zaèatím stavebných prác na stavenisku
treba, aby stavebník záznamom o odovzdaní a prevzatí
staveniska odovzdal stavenisko zhotovite¾ovi.
(3) Zhotovite¾, ktorý prevzal stavenisko od stavebníka, môe odovzda záznamom o odovzdaní a prevzatí
pracoviska stavenisko alebo konkrétne pracovisko
a) jednému ïaliemu zhotovite¾ovi, ktorý na konkrétnom pracovisku bude vykonáva svoju pracovnú
èinnos, alebo
b) spä stavebníkovi.
(4) Záznam o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku obsahuje
a) identifikáciu konkrétneho pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia medzi zhotovite¾mi,
b) identifikaèné údaje odovzdávajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo
a identifikaèné èíslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za odovzdanie konkrétneho pracoviska na
stavenisku,
c) identifikaèné údaje preberajúceho subjektu, ktorými
sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za
prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku,
d) dohodnuté podmienky alebo poiadavky zhotovite¾ov,
e) dátum a èas odovzdania a prevzatia konkrétneho
pracoviska na stavenisku a podpisy zodpovedných
osôb za odovzdanie a prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku za zhotovite¾ov.
(5) Ak pracovisko nie je odovzdané ïaliemu zhotovite¾ovi, tento ïalí zhotovite¾ je zhotovite¾om vykonávajúcim pracovnú èinnos na pracovisku iného zhotovite¾a.
§6
Preruenie stavebných prác
(1) Stavebné práce mono prerui a po vykonaní
nevyhnutných opatrení na zaistenie bezpeènosti
10
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a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku
na stavenisku, najmä po zabezpeèení stability pracoviska a priestorovej tuhosti kontrukcie, zabezpeèení
otvorov, jám a vo¾ných okrajov proti pádu pri práci vo
výke a nad vo¾nou håbkou a zabezpeèení bezpeèného
stavu pracovného prostriedku.10)
(2) Stavebné práce sa musia prerui, ak je ohrozená
osoba, stavba, èas stavby alebo jej okolie v dôsledku
zhorených poveternostných podmienok, nevyhovujúceho technického stavu kontrukcie, stroja, nástroja
alebo prístroja, v dôsledku prírodných ivlov alebo
iných nepredvídaných okolností. Po posúdení dôvodov
preruenia stavebných prác zodpovedná osoba rozhodne o ich preruení.
(3) O preruení stavebných prác pod¾a odseku 2
a o vykonaných nevyhnutných opatreniach na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedná
osoba vyhotoví záznam. Vo výkone stavebných prác
mono pokraèova a na základe pokynu zodpovednej
osoby.
§7
Stavebné práce v mimoriadnych podmienkach
(1) Na vykonávanie stavebných prác v mimoriadnych
podmienkach sa v projektovej dokumentácii stavby urèia návrhy technických opatrení, organizaèných opatrení a ïalích opatrení na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci.
(2) Ak poèas stavebných prác nastanú mimoriadne
podmienky, zhotovite¾ urèuje v spolupráci s projektantom potrebné technické opatrenia, organizaèné opatrenia a ïalie opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
§8
Stavebné práce s osobitným nebezpeèenstvom
(1) Pri stavebných prácach s osobitným nebezpeèenstvom sa vykonajú opatrenia na zamedzenie vstupu
osôb, ktoré tam neplnia pracovné úlohy, do ohrozených
priestorov, najmä pokodených ininierskych sietí.
(2) Stavebné práce s osobitným nebezpeèenstvom
môe osoba vykonáva, len ak sa v jej blízkosti nachádza mimo ohrozeného priestoru ïalia osoba urèená
zhotovite¾om, ktorá je schopná poskytnú pomoc alebo
privola pomoc.
§9
Stavenisko
Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci na stavenisku sú uvedené v prílohe
è. 1.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri pouívaní pracovných prostriedkov.
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§ 10

§ 15

Zemné práce

Búracie práce a rekontrukèné práce

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri zemných prácach sú uvedené v prílohe è. 2.

(1) Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri búracích prácach a rekontrukèných prácach sú uvedené v prílohe è. 7.

§ 11
Betonárske práce a práce s nimi súvisiace
Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacich sú uvedené v prílohe è. 3.

(2) Ustanovenia prílohy è. 7 sa nevzahujú na
a) demontá leenia a podobných kontrukcií,
b) búranie ohrád,
c) vypratanie vnútorného zariadenia stavieb pred búraním a demontá sanitárnych zariadení.
(3) Bezpeèný pracovný postup pri prácach pod¾a odseku 2 urèuje zodpovedná osoba.

§ 12

§ 16

Murárske práce

Práca so strojom

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri murárskych prácach sú uvedené v prílohe
è. 4.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci so strojom sú uvedené v prílohe è. 8.
§ 17
Práce súvisiace so stavebnými prácami

§ 13
Montáne práce
Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri montánych prácach sú uvedené v prílohe
è. 5.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami
sú uvedené v prílohe è. 9.
§ 18
Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 10.

§ 14
Práca vo výke a nad vo¾nou håbkou

§ 19

(1) Fyzická osoba môe vykonáva montá a demontá leenia len na základe platného preukazu leenára.
(2) Fyzická osoba môe vykonáva práce vo výke
a nad vo¾nou håbkou pomocou peciálnej horolezeckej
a speleologickej techniky len na základe platného preukazu na prácu vo výke vykonávanú peciálnou horolezeckou a speleologickou technikou.
(3) Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci vo výke a nad vo¾nou håbkou sú uvedené v prílohe è. 6.

Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti
práce a Slovenského banského úradu è. 374/1990 Zb.
o bezpeènosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
§ 20
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Ján Richter v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 147/2013 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
1. Vymedzenie a príprava staveniska
1.1. Pri vymedzovaní staveniska sa musí prihliada na bezpeènos priestorov a komunikácií v okolí staveniska a na
bezpeènos ïalích priestorov dotknutých stavebnými prácami.
1.2. Stavenisko v zastavanom území obce musí by oplotené do výky najmenej 1,8 m. Líniová stavba alebo stavenisko, na ktorom sa vykonávajú krátkodobé práce, v zastavanom území obce sa ohradia dvojtyèovým zábradlím vysokým najmenej 1 m alebo sa zabezpeèia iným vhodným bezpeènostným opatrením.
1.3. Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo technologických
dôvodov nemono ohradi, bezpeènos a ochrana zdravia pri práci sa zabezpeèí iným spôsobom, najmä riadením premávky na týchto komunikáciách alebo stráením poèas trvania ohrozenia.
1.4. Pracovisko, na ktorom sa vykonávajú práce iba z leenia, debnenia, pracovných ploín alebo ak sa pouíva osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu, musí sa vymedzi a zabezpeèi pod¾a prílohy è. 6.
1.5. Oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejnej komunikácie musí by v noci a pri zníenej vidite¾nosti oznaèené výstraným èerveným svetlom umiestneným v èele prekáky a vo vzdialenosti najviac kadých 50 m.
1.6. Stavenisko mimo zastavaného územia obce nemusí by oplotené alebo ohradené, ak je vzdialené od verejnej komunikácie viac ako 30 m.
1.7. Stavenisko mimo zastavaného územia obce, kde sa nepredpokladá verejný prístup, sa nemusí oploti alebo
ohradi, ak je upozornenie na nebezpeèenstvo vyznaèené po obvode staveniska. Moné zdroje ohrozenia, najmä otvory, jamy, nestabilné kontrukcie, stavebné dielce a stroje, sa musia vhodným spôsobom zabezpeèi.
1.8. Vetky vstupy na stavenisko sa musia oznaèi bezpeènostným a zdravotným oznaèením pod¾a osobitného
predpisu11) so zákazom vstupu na stavenisko osobám, ktoré tam neplnia pracovné úlohy. Oplotenie staveniska musí
ma uzamykate¾né vstupy a výstupy alebo vstupy a výstupy oplotenia staveniska musia by zabezpeèené stráením
alebo iným spôsobom.
2. Komunikácie
2.1. Pred zaèatím staveniskovej dopravy a pri jej podstatnej zmene sa musia skontrolova prejazdné profily a prevádzkové podmienky komunikácií. Nevyhovujúce komunikácie sa musia upravi do bezpeèného prevádzkového stavu.
2.2. Jazdi pod podjazdom alebo inou pevnou prekákou mono, ak vzdialenos medzi strojom alebo vozidlom vrátane jeho nákladu a podjazdom alebo inou pevnou prekákou je najmenej 0,3 m. Podjazdy, ktoré majú svetlú výku niiu ako 4,3 m, musia by oznaèené rovnako, ako na verejných komunikáciách.
2.3. írka komunikácie urèenej pre chodcov na stavenisku musí by najmenej 0,75 m a pri obojsmernej premávke
najmenej 1,5 m. Komunikácie urèené pre chodcov s väèím sklonom ako 1 : 3 musia ma aspoò na jednej strane
dvojtyèové zábradlie vysoké najmenej 1 m.
2.4. Podchody musia by vysoké najmenej 2,1 m, výnimoène mono túto výku zníi na 1,8 m, ak sa vykonajú potrebné bezpeènostné opatrenia a podchod je oznaèený bezpeènostným a zdravotným oznaèením pod¾a osobitného
predpisu.11)
2.5. Prekáky na dopravných komunikáciách ovplyvòujúce bezpeèný prejazd, ako aj zákaz vjazdu a koniec cesty, sa
musia oznaèi bezpeènostným a zdravotným oznaèením pod¾a osobitného predpisu.11)
2.6. Prekáky na dopravných komunikáciách a komunikáciách urèených pre chodcov vyie ako 0,1 m, najmä ko¾ajnice, rúrky alebo hadice, musia by vybavené priechodmi a prejazdmi zodpovedajúcej únosnosti.
2.7. Na komunikáciách, kde hrozí zvýené nebezpeèenstvo pádu osoby, zjazd alebo zbehnutie vozidla alebo stroja, sa
musia vykona bezpeènostné opatrenia, najmä sa pouije ohradenie alebo zvodidlá; to platí aj pre konce komunikácií
a zakázaných vjazdov.
3. Zabezpeèenie otvorov a jám
3.1. Otvory a jamy na stavenisku alebo komunikácii, kde hrozí nebezpeèenstvo pádu osôb, musia by vdy zakryté
alebo ohradené pevným dvojtyèovým zábradlím vysokým najmenej 1 m.
3.2. Zakrytie otvoru a jamy súvislým poklopom sa musí vykona tak, aby ho nebolo moné pri prevádzke odstráni
alebo pokodi. Únosnos súvislého poklopu musí zodpoveda predpokladanej prevádzke.
11

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 387/2006 Z. z. o poiadavkách na zaistenie bezpeènostného a zdravotného oznaèenia pri práci.
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3.3. Otvory a jamy, v ktorých sa bezprostredne vykonávajú práce, sa nezakrývajú. Ak sa v blízkosti týchto otvorov
a jám zdrujú ïalie osoby vykonávajúce práce, musia by otvory a jamy ohradené alebo stráené poèas trvania
ohrozenia.
4. Zvislé komunikácie
4.1. Plochy vetkých schodísk a ikmých rámp12) na stavenisku musia ma nemyk¾avý povrch. Vo¾né okraje, kde hrozí
pád osôb z výky alebo do håbky, musia by zabezpeèené pevným dvojtyèovým zábradlím vysokým najmenej 1 m.
4.2. Rebrík13) mono pouíva len na krátkodobé a fyzicky nenároèné práce pri pouití jednoduchého náradia, pri ktorých sa osoba vykonávajúca stavebné práce môe pridriava aspoò jednou rukou alebo je zabezpeèená proti pádu.
4.3. Na rebríku sa nesmú vykonáva práce, pri ktorých sa pouíva pneumatické náradie, vstre¾ovací prístroj, reazová píla a iné nebezpeèné náradie.
4.4. Po rebríku sa nesmie vynáa alebo znáa bremeno aie ako 20 kg. Na rebríkoch sa nesmie pracova nad sebou. Vystupova a zostupova po rebríku nesmie súèasne viac osôb. Pri vystupovaní alebo zostupovaní je osoba vykonávajúca stavebné práce otoèená tvárou k rebríku a pridàa sa ho oboma rukami.
4.5. Rebrík sa nesmie pouíva ako prechodový mostík a nesmie sa nadstavova.
4.6. Prenosný drevený rebrík pouívaný pri stavebnej práci môe by dlhý najviac 8 m.
4.7. Rebríky pouívané na výstup musia presahova výstupnú ploinu najmenej o 1,1 m; to neplatí, ak sa mono spo¾ahlivo zachyti o pevné dradlo alebo inú pevnú èas kontrukcie. Na zabezpeèenie stability musí by rebrík zabezpeèený proti posunutiu, boènému vychýleniu, prevráteniu alebo rozovretiu. Sklon jednoduchého rebríka nesmie by
mení ako 2,5 : 1.
4.8. Za prieèkami rebríka musí by vo¾ný priestor najmenej 0,18 m; pri päte rebríka zo strany prístupu musí by vo¾ný
priestor najmenej 0,6 m.
4.9. Na výstup a zostup medzi podlahami leenia mono výnimoène poui drevený zbíjaný rebrík s najväèou dåkou
3,5 m s prieèkami vsadenými do zdvojených postranníc, ktorý bol vyrobený pod¾a dokumentácie obsahujúcej výkres
a výpoèet.
4.10. Lanový rebrík mono poui len na výstup a zostup osoby.
4.11. Na rebríku mono pracova len na bezpeènom mieste rebríka; pri jednoduchom rebríku vo vzdialenosti chodidiel najmenej 0,8 m pod miestom horného opretia rebríka a pri dvojitom rebríku vo vzdialenosti chodidiel najmenej
0,5 m od horného konca rebríka. Pri práci na rebríku a pohybe po rebríku, ak sú chodidlá vo výke väèej ako 5 m, sa
musí poui osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu, ktorý nesmie by ukotvený o prenosný rebrík.
4.12. Vizuálna prehliadka rebríka sa vykoná pri výdaji zo skladu alebo pri príjme do skladu a pred kadým pouitím.
Skúka rebríka14)sa vykonáva najmenej raz roène; o vykonanej skúke sa vyhotoví záznam. Pokodené a neúplné
rebríky sa nesmú pouíva.
4.13. Pojazdné rebríky sa pred pouitím musia stabilizova oporami na dostatoène únosnom podklade.
5. Skladovanie materiálov
5.1. Pri skladovaní materiálov sa musí zaisti ich bezpeèný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác. Skládka, skladisko a iné miesto na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestòova v priestoroch trvale ohrozovaných dopravou
bremien, prácou vo výke a nad vo¾nou håbkou a na komunikáciách, ak by prekáali ich prevádzke, ak nie je v dokumentácii stavieb urèené inak. Na skladovanie materiálov v ochranných pásmach sa vzahuje osobitný predpis.15)
5.2. Skládka a skladisko sa musia oznaèi znaèkou Nepovolaným vstup zakázaný pod¾a osobitného predpisu.11)
5.3. Skladovací priestor musí ma výku zodpovedajúcu spôsobu skladovania a pouívanej mechanizácii. Skladovací
priestor, v ktorom sa môu pohybova osoby, musí ma svetlú výku najmenej 2,1 m.
5.4. Skladovacia plocha musí by spevnená, rovná, odvodnená a dostatoène únosná.
5.5. Zariadenia skladu a oporné kontrukcie pouívané na opieranie skladovaného materiálu a predmetov, najmä
opora alebo stena, musia umoòova skladovanie, odoberanie a dopåòanie dielcov a prvkov v súlade s poiadavkami
výrobcu.
5.6. Rozmiestnenie a umiestnenie skladovaných materiálov, írka a únosnos komunikácií musia zodpoveda spôsobu skladovania, najmä pouívanej mechanizácii.
5.7. Po celý èas skladovania musí by zabezpeèená stabilita skladovaného materiálu, najmä podlokami, zarákami,
oporami, stojanmi, klinmi alebo previazaním.
12

)
)
14
)
15
)
13

STN 73 4130 Schoditia a ikmé rampy. Základné ustanovenia.
STN EN 131-1+ A1 Rebríky. Èas 1: Termíny, typy, funkèné rozmery (Konsolidované znenie) (49 3801).
STN EN 131-2 + A1 Rebríky. Èas 2: Poiadavky, skúanie, oznaèovanie (Konsolidované znenie) (49 3801).
Zákon è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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5.8. Kontrukèné prvky, ktoré na seba pri skladovaní tesne priliehajú a nemajú èasti, ktoré by umonili bezpeèné
uchopenie, najmä oká alebo dradlá, musia by uloené na podlokách. Ako podklad sa nesmie pouíva gu¾atina
alebo vrstvené podloky.
5.9. Dielce mono skladova pod¾a podmienok urèených výrobcom alebo v polohe, v ktorej budú zabudované. Dielce,
ktorých statické vlastnosti môu by zníené pôsobením poveternostných vplyvov, musia sa vhodne chráni.
5.10. Miesta urèené na odber dielcov z dopravných prostriedkov musia ma rovný a únosný povrch a ich spojenie
s príjazdovými komunikáciami musí zaisova bezpeèný nájazd a zjazd.
6. Spôsob skladovania
6.1. Sypký materiál sa môe vo¾ne uklada mechanizovaným spôsobom do akejko¾vek výky, ak sa bude odobera
mechanizovaným spôsobom. Pri odoberaní materiálu sa musí zamedzi vytváraniu previsov. Ak sa vytvorí stena, sypký materiál sa musí odobera tak, aby výka steny nebola vyia ako 9/10 dovoleného dosahu nakladacieho stroja.
6.2. Sypký materiál sa pri ruènom spôsobe môe uklada len do výky 2 m. Pri ruènom odbere alebo odbere zhàòacou
mechanickou lopatou z hromád vyích ako 2 m sa musí miesto odberu upravi tak, aby nevznikali previsy a výka
steny nebola vyia ako 1,5 m.
6.3. Na skládke sypkých materiálov so spodným odoberaním sa osoby nesmú zdriava v nebezpeènej blízkosti odberného miesta.
6.4. Vrecia so sypkým materiálom sa môu ruène uklada do výky 1,5 m a pri mechanizovanom ukladaní do výky
3 m. Okraje hromady sa musia zabezpeèi opornou kontrukciou alebo sa vrstvy vriec musia preklada tak, aby hromada mala bezpeèný sklon a vrecia sa nezosunuli.
6.5. Otvorená nádr sa musí zabezpeèi proti pádu osôb do nej.
6.6. Nádoba s tekutinou sa musí uloi tak, aby plniaci otvor bol hore. Sudy a podobné nádoby sa ukladajú stojato len
v jednej vrstve. Leato a stojato sa môu skladova vo viacerých vrstvách, ak jednotlivé vrstvy sú vzájomne stabilizované prekladmi alebo sú uloené v kontrukcii zabezpeèujúcej ich stabilitu.
6.7. Kusový materiál pravidelných tvarov sa môe ruène uklada do výky 2 m tak, aby vrstvy materiálu boli prekladané na zabezpeèenie stability. Kusový materiál nepravidelných tvarov, najmä lomový kameò a nepravidelné tvarovky, sa môe ruène uklada do výky 1,5 m.
6.8. Tabu¾ové sklo sa musí skladova stojato v rámoch s mäkkými podlokami.
6.9. Predmety z krehkého materiálu, najmä umývadlá a záchodové misy, mono ruène uklada len v jednej vrstve alebo v nosných rámoch do výky 1,5 m.
6.10. Spôsob skladovania nebezpeèných látok sa urèí pod¾a karty bezpeènostných údajov.16)
6.11. Oblé predmety sa môu ruène uklada do výky 2 m, ak je zabezpeèená ich stabilita. Rúry a gu¾atina sa musia
zabezpeèi proti rozvaleniu.
6.12. Prvky a dielce pravidelných tvarov vrátane paletizovaných stavebných výrobkov pri ukladaní alebo odoberaní
mechanizovaným spôsobom sa môu skladova do výky 4 m, ak výrobca alebo slovenská technická norma neurèuje
inak.17)
6.13. Sklad hor¾avých materiálov nesmie by umiestnený bliie ako 60 m od miesta nasávania vzduchu do podzemnej stavby.
6.14. Dielce, materiály a predmety sa musia upína a odopína zo zeme alebo z bezpeèných ploín alebo podláh tak,
aby sa neupínali alebo neodopínali vo väèej pracovnej výke ako 1,5 m. Upínanie a odopínanie dielcov pri pouití
rebríkov sa podrobne upraví v technologickom postupe.
6.15. S dielcami, materiálmi a predmetmi nemono poèas prenáania zdvíhacím zariadením manipulova a usmeròova ich pohyb priamo rukami.
6.16. Pokodený materiál sa musí oznaèi a osobitne uloi spôsobom urèeným v technickej dokumentácii alebo pod¾a pokynov zodpovednej osoby.
6.17. Materiál pozdå ko¾ajníc sa musí uloi a zabezpeèi tak, aby bol zachovaný prejazdný profil a vo¾ný priechodný
priestor pozdå ko¾ajníc.
16

) Zákon è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(chemický zákon).
17
) Napríklad STN 26 9102 Palety a nadstavce paliet. Rady, STN 26 9108 Kovové ukladacie debny. Technické poiadavky a skúanie, STN
26 9110 Európska drevená tvorcestná jednoduchá paleta. Technické poiadavky a skúky, STN 26 9111 Vratné jednoduché palety.
Základné parametre, STN 26 9121 Palety ohradové, skriòové a ståpikové. Technické poiadavky a skúanie, STN 26 9122 Palety ohradové, skriòové a ståpikové na hutnícke materiály. Základné parametre.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 147/2013 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri zemných prácach
1. Prieskum staveniska
1.1. V projektovej dokumentácii musí by uvedená trieda hornín urèená na základe výsledkov geologického a hydrogeologického prieskumu na stavenisku a existujúce prekáky, najmä ininierske siete a podzemné priestory, zistené
na základe prieskumu prekáok na stavenisku.
1.2. Ak sú známe geologické a hydrogeologické pomery a fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín, prieskum pod¾a
bodu 1.1. sa nevyaduje pre zemné práce do objemu 100 m3 výkopu s håbkou výkopu najviac 2 m a pri opravách podzemných vedení.
2. Vyznaèenie ininierskych sietí
2.1. V projektovej dokumentácii musia by vyznaèené ininierske siete a iné prekáky pod zemou, na povrchu a nad
zemou z h¾adiska ich smerového, håbkového a výkového uloenia potvrdené ich prevádzkovate¾om. Ak sa nezistia
iadne ininierske siete alebo iné prekáky, táto skutoènos sa uvedie v projektovej dokumentácii.
2.2. Pred zaèatím zemných prác zodpovedná osoba zabezpeèuje vyznaèenie trasy podzemných vedení ininierskych
sietí a iných prekáok v teréne.
2.3. Osoby, ktoré vykonávajú zemné práce, musia by oboznámené s druhom ininierskych sietí, ich trasami, håbkou
uloenia a ich ochrannými pásmami a s trasami ininierskych sietí v okolí staveniska, ktoré by mohli by stavebnými
prácami dotknuté.
2.4. Pri odstraòovaní porúch a havárií zodpovedná osoba urèuje spôsob zabezpeèenia ininierskych sietí a bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Zabezpeèenie výkopu
3.1. Pred zaèatím zemných prác sa musia zabezpeèi okolité objekty ohrozené týmito prácami. Spôsob zabezpeèenia
objektov sa musí urèi v projektovej dokumentácii.
3.2. Výkop18) v zastavanom území obce na verejných priestranstvách a výkop v uzavretých objektoch, kde sa súèasne
vykonávajú aj iné práce, musí by zakrytý alebo na hrane inak zabezpeèený proti pádu. Ak je zabezpeèenie vo vzdialenosti väèej ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa povauje jednotyèové zábradlie vysoké najmenej
1 m, nápadná prekáka vysoká najmenej 0,9 m alebo materiál z výkopu uloený v kyprom stave do výky najmenej
0,9 m.
3.3. Výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo zasahujúci do nej musí by oznaèený výstranou znaèkou. V noci a pri zníenej vidite¾nosti musí by oznaèený èerveným výstraným svetlom umiestneným v bezpeènej vzdialenosti
od zaèiatku a od konca výkopu, prípadne v iných nebezpeèných miestach pod¾a miestnych podmienok. Pozdå výkopu môu by výstrané svetlá od seba vzdialené najviac 50 m.
3.4. Cez výkop hlboký viac ako 0,5 m sa musí zriadi bezpeèný priechod iroký najmenej 0,75 m. Na verejných priestranstvách, bez oh¾adu na håbku výkopu, musí by priechod iroký najmenej 1,5 m. Priechod nad výkopom hlbokým
do 1,5 m musí by vybavený obojstranným jednotyèovým zábradlím vysokým najmenej 1 m a na verejných priestranstvách obojstranným dvojtyèovým zábradlím vysokým najmenej 1 m so zarákou vysokou najmenej 0,15 m. Priechod
nad výkopom hlbokým viac ako 1,5 m musí by vybavený obojstranným dvojtyèovým zábradlím vysokým najmenej
1 m so zarákou vysokou najmenej 0,15 m.
3.5. Vo výkope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v òom pracuje, sa musia zriadi zostupy a výstupy vzdialené od seba
najviac 30 m.
3.6. Okraje výkopu sa nesmú zaaova do vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice mykového klinu sa musia
urèi v projektovej dokumentácii. V priestore mykového klinu výkopu sa na povrchu terénu nesmú vykonáva stavebné práce a iné práce, umiestòova objekty a zariadenia staveniska, stroje a materiál okrem prípadov, keï je to
vzh¾adom na spôsob zabezpeèenia stability steny výkopu a výpoètu uvedené v projektovej dokumentácii.
3.7. Pri preruení zemných prác sa zabezpeèí pravidelná kontrola a údrba zábran, paenia, priechodov, výstraných
a osvet¾ovacích telies.

18

) STN 73 3050 Zemné práce. Veobecné ustanovenia.
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4. Výkopové práce
4.1. Pred prvým vstupom osôb vykonávajúcich stavebné práce do výkopu alebo pri preruení práce dlhom ako 24
hodín sa musí vykona prehliadka stavu stien výkopu, paenia a prístupov.
4.2. Na výkopové práce vykonávané do håbky viac ako 1,3 m na odlúèených pracoviskách sa pouije postup pod¾a § 8 ods. 2.
4.3. Pri súbenom strojovom a ruènom vykonávaní zemných prác sa nikto nesmie zdriava v nebezpeènom dosahu
stroja.
4.4. Ak osoba obsluhujúca stroj nemá dostatoèný výh¾ad na vetky miesta ohrozeného priestoru, nesmie pokraèova
v práci.
4.5. Pri ruènom vykonávaní výkopových prác musia by osoby vykonávajúce stavebné práce rozmiestnené tak, aby
sa navzájom nemohli ohrozi.
4.6. Pri doprave materiálu do výkopu alebo z výkopu sa nesmie nikto zdriava v ohrozenom priestore.
4.7. Pri zistení nebezpeèných predmetov, munície alebo výbunín sa musia práce zastavi a do odstránenia týchto
predmetov.
5. Zabezpeèenie stability stien výkopov
5.1. Steny výkopov18) sa musia zabezpeèi proti zosunutiu. Spôsob zabezpeèenia stability stien výkopov musí by
uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá obsahuje najmä druh paenia, parametrické údaje paenia a spôsob jeho realizácie.
5.2. Pri vrúbení18) sa pouíva paenie stien výkopov
a) príloné  pri suchých, málo tlaèivých horninách súdrných do håbky 5 m a 7 m,
b) záané  tam, kde sa oèakávajú vyie zemné tlaky a s oh¾adom na stabilitu steny výkopu sa musia painy spúa zároveò s håbením (èiastoène súdrné horniny),
c) oce¾ovou tetovnicovou stenou  v silne tlaèivých horninách a v nesúdrných horninách pod hladinou podzemnej vody,
d) podzemnými stenami alebo pilotovými stenami  pri prácach pod hladinou podzemnej vody, ak priesak cez tetovnicové steny obmedzuje pracovný priestor.
5.3. Pri strojovo håbenom výkope sa pouívajú prenosné systémy vrúbenia, najmä tabu¾ové vrúbenie, priestorové
vrúbenie alebo håbenie vrúbiacim strojom.
5.4. Pre vrúbenie rozmerných výkopov sa pouijú kontrukcie odolné proti trvalému zaaeniu s vysokou ivotnosou, najmä záporové vrúbenie, vrúbenie oce¾ovými tetovnicami, podzemnými stenami a pilotovými stenami.
5.5. Zvislé steny ruène kopaných výkopov sa musia zabezpeèi proti zavaleniu od håbky väèej ako 1,3 m v zastavanom území obce a od håbky väèej ako 1,5 m v nezastavanom území obce. Ak do týchto výkopov vstupujú osoby, výkopy musia ma svetlú írku najmenej 0,8 m, ak slovenská technická norma18) neurèuje väèiu svetlú írku výkopu.
V zeminách nesúdrných, podmáèaných alebo inak náchylných na zosunutie a v miestach, kde treba ráta s opakovanými otrasmi, sa steny výkopov musia zabezpeèi aj pri meních håbkach výkopu.
5.6. Pri stavebných prácach sa nesmie
a) zostupova do výkopu alebo vystupova z výkopu po kontrukcii paenia,
b) vstupova do strojom vykopaných výkopov, ktoré nie sú zabezpeèené pod¾a bodu 5.5., bez vhodnej ochrany, najmä
ochranného rámu, bezpeènostnej klietky, rozpernej kontrukcie.
5.7. Ak sa v stenách výkopov zistia väèie balvany, zvyky stavebných kontrukcií a iných nesúdrných materiálov, ktoré
by svojím tlakom mohli uvo¾ni zeminu, musia sa zabezpeèi proti uvo¾neniu alebo sa musia odstráni. Odkryté vedenia
a potrubia v stene výkopu sa musia bezodkladne zabezpeèi proti pokodeniu, priehybu, vyboèeniu a rozpojeniu.
5.8. Pri ruènom odstraòovaní výstue vrúbenia sa musí postupova odspodu pri súèasnom zasypávaní odpaeného
výkopu tak, aby bola zaistená bezpeènos a ochrana zdravia pri práci.
5.9. Ak hrozí nebezpeèenstvo zosunutia stien výkopu alebo pokodenia blízko stojacich kontrukcií pri prepaovaní
a odstraòovaní výstue vrúbenia, paenie sa ponechá v potrebnej výke vo výkope.
6. Svahovanie výkopov
6.1. Sklony svahov výkopov alebo ich zmeny v dôsledku geologických a hydrogeologických podmienok sa urèia v projektovej dokumentácii stavby.
6.2. Svahy sa nesmú podkopáva. Ak vzniknú pochybnosti o stabilite svahu, vykonajú sa také opatrenia, ktoré zabránia zosunutiu svahu.
6.3. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, pri ktorých môe dôjs k ohrozeniu stability svahu, sa nikto
nesmie zdriava na svahu ani pod ním.
6.4. Pri práci na svahoch so sklonom väèím ako 1 : 1 a výke väèej ako 3 m sa musia vykona opatrenia proti skåznutiu osôb alebo zosunutiu materiálov.
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6.5. Pracova súèasne na viacerých stupòoch na svahu nad sebou je prípustné, len ak sú vytvorené bezpeèné podmienky na zabezpeèenie osôb vykonávajúcich stavebné práce na niích stupòoch.
7. Podzemné práce
7.1. Na vykonávanie podzemných prác sa musí vypracova technologický postup.
7.2 Podzemné práce sa musia vykonáva pod¾a projektovej dokumentácie, ktorá zahàòa technológiu razenia, vystuenie, dopravu hmôt a materiálov, vetranie, odvodòovanie, prípadne osvetlenie a ochranu pred povrchovými vodami,
podmienky urèené pri povo¾ovaní týchto prác, a pod¾a technologického postupu.
7.3. Podzemné práce sa musia vykonáva tak, aby sa zabránilo neiaducemu uvo¾neniu horninového masívu a vypadávaniu horniny a aby bola zabezpeèená stabilita povrchových objektov.
7.4. Profil a vystuenie podzemných priestorov musí zodpoveda ivotnosti a úèelu objektu, ktorému bude objekt slúi.
7.5. Ve¾kos záberu a technológia razenia musí zodpoveda miestnym podmienkam, najmä vlastnostiam horniny
a pouitému zariadeniu pri razení.
7.6. Vstup z povrchu do vodorovných a úklonných podzemných priestorov sa musí zabezpeèi proti pádu uvo¾nených
èastí horniny, predmetov a proti pádu osôb do nich.
7.7. Vyústenie podzemných priestorov na povrch sa musí zabezpeèi proti pádu osôb a predmetov.
7.8. Kadé pracovisko musí ma bezpeène schodný a vo¾ný východ dosiahnute¾ný z ktoréhoko¾vek miesta pracovnej
èinnosti.
7.9. Pred vykonávaním podzemných prác v blízkosti iných podzemných priestorov sa urèia potrebné bezpeènostné
opatrenia.
7.10. Na bezpeèné zaistenie pracovísk v prípade mimoriadnych udalostí, najmä prievalov zvodnených hornín a posunutia okolitých hornín, musí by k dispozícii potrebné mnostvo materiálu. V technologickom postupe sa urèuje aj
druh, mnostvo a miesto uskladnenia tohto materiálu.
7.11. Naruená èas horniny sa musí vèas strhnú alebo inak riadne zabezpeèi. Strhnutie a odtiahnutie naruenej
èasti horniny sa musí vykona z bezpeèného miesta vhodnými pracovnými pomôckami, ktoré musia by k dispozícii
na pracovisku.
7.12. Podzemné práce mono vykonáva len v prítomnosti ïalej osoby nachádzajúcej sa na povrchu pod¾a § 8 ods. 2.
8. Vrtné práce
8.1. Na vrt alebo skupinu podobných vrtov sa musí vypracova technologický postup, ktorý musí obsahova aj vlastnú technológiu, bezpeènostné, protipoiarne, hygienické a ïalie potrebné opatrenia.
8.2. Miesto vrtu sa vyberá tak, aby sa vrtom nenaruili nadzemné a podzemné zariadenia a stavby, ako aj podzemné
priestory a ininierske siete.
8.3. Vrtná súprava a jej prísluenstvo sa musí umiestni tak, aby bola zaistená jej stabilita a bezpeèná prevádzka.
8.4. Pri vàtaní vrtnou súpravou sa urèuje bezpeènostný okruh z h¾adiska pádu vee alebo materiálu a zabezpeèuje sa
vylúèenie kontaktu osôb s pohybujúcimi sa nebezpeènými èasami vrtnej súpravy.
8.5. Po ukonèení vrtu s priemerom 0,2 m a väèím musí by jeho ústie a do zaèiatku betonáe, prípadne inej nadväzujúcej èinnosti, zakryté poklopom alebo iným vhodným spôsobom.
8.6. Pri nevyhnutnom vstupe osoby vykonávajúcej stavebné práce do vrtu sa vrt zapaí po celej dåke a vykonajú sa
opatrenia pod¾a osobitného predpisu.19) V okolí ústia vrtu sa musia vykona opatrenia proti pádu materiálu a predmetov. Osoba vstupujúca do vrtu sa vybaví osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu a poèas tejto
èinnosti ju zabezpeèujú najmenej dve osoby.
9. Razenie pretláèaním
9.1. Pri uvádzaní pretláèacieho zariadenia do èinnosti sa môe v blízkosti hydraulických èastí stroja zdriava len
osoba vykonávajúca stavebné práce, ktorá ho ovláda. Stabilita jám súvisiacich s razením pretláèaním musí by zabezpeèená pod¾a bodov 5 a 6.
9.2. Pri posune pretlaèovanej rúry sa nesmú v rúre a vo vstupnej jame vykonáva iné práce.
9.3. Ak pri razení pretláèaním vstupujú na úèely odaenia alebo z iného dôvodu do pretlaèovanej rúry osoby vykonávajúce stavebné práce, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.20)
19
20

) Èas A bod 6 prílohy è. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 396/2006 Z. z.
) Vyhláka Slovenského banského úradu è. 21/1989 Zb. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a bezpeènosti prevádzky pri banskej
èinnosti a èinnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí.
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10. Zemné práce v zime
10.1. Spôsob aby, dopravy zmrznutej zeminy a prípadného rozmrazovania sa musí urèi v zhotovite¾skej dokumentácii.
10.2. Vidite¾ným spôsobom sa musí vymedzi priestor, v ktorom sa vykonáva rozmrazovanie a kde by mohlo vzniknú
nebezpeèenstvo, najmä prepadnutia, popálenia.
10.3. Pri rozmrazovaní chemickými látkami sa nesmú poui látky, ktorých pôsobením by sa zemina stala nebezpeènou pre zdravie osôb vykonávajúcich stavebné práce alebo by dolo ku kontaminácii povrchových a podzemných vôd
a ïalích zloiek ivotného prostredia týmito látkami v neprípustných a zdraviu kodlivých koncentráciách.
11. Ruèná doprava zemín
11.1. Hádzaèky na doèasné uskladnenie vykopanej zeminy musia by pripevnené tak, aby neohrozovali bezpeènos
osôb vykonávajúcich stavebné práce a stabilitu paenia alebo výkopu. Ak sa hádzaèky pripevòujú na èasti paenia,
musí sa paenie na to prispôsobi.
11.2. Na dopravu zeminy fúrikom alebo japonkou sa musí urobi dostatoène iroká a pevná dopravná komunikácia
so sklonom najviac 1 : 5 bez prudkých prechodov a s nemyk¾avým povrchom.
11.3. Pri dopravovaní zásypov fúrikom do výkopu hlbokého viac ako 1,5 m sa musí na okraji výkopu zriadi pevná zaráka s výkou najmenej 0,15 m.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 147/2013 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri betonárskych prácach
a prácach s nimi súvisiacich
1. Príprava betonárskych prác a prác s nimi súvisiacich
Na výkon betonárskych prác a prác s nimi súvisiacich musí by vypracovaný technologický postup.
2. Debnenie, podperné kontrukcie a podperné leenia
2.1. Debnenie musí by tesné, únosné a priestorovo tuhé.
2.2. Podperné kontrukcie, napríklad stojky a rámové podpery, musia ma v konkrétnom prípade pouitia dostatoènú únosnos a musia by uhloprieène vystuené vo vetkých rovinách.
2.3. Montá, pouívanie a demontá podperného leenia na debnenie upravuje slovenská technická norma.21) Podperné leenie na debnenie sa môe zaaova len tak, aby nedochádzalo k excentrickému alebo inému zaaeniu,
s ktorým sa pri statickom rieení neuvaovalo.
2.4. Podperné kontrukcie musia by postavené a zmontované tak, aby sa pri demontái debnenia mohli postupne
bezpeène odstraòova a uvo¾òova bez neiaducich otrasov budovanej kontrukcie.
2.5. Najmení priemer alebo najmenia ve¾kos strany drevenej podpery je 0,07 m.
2.6. Podpery nieko¾kých poschodí nad sebou musia by pôdorysne rozloené tak, aby stáli v osi nad sebou.
2.7. Poiadavky na materiál debnenia, podperných kontrukcií a leenia na debnenie upravuje slovenská technická
norma.21)
2.8. Debnenie z dielcov a debnenie zostáv do ve¾koploných panelov musí by v kadom tádiu montáe a demontáe
zabezpeèené proti pádu jeho prvkov a èastí.
2.9. Zariadenie na vykonávanie betonáe, ktoré je súèasou dielcového debnenia, musí sa montova pred betonáou
súbene s montáou dielcového debnenia.
2.10. Ak únosnos podperných kontrukcií a debnenia nie je preukázaná výrobcom, ich únosnos sa preukazuje statickým výpoètom v zhotovite¾skej dokumentácii.
2.11. Podpery musia ma pätky, hlavice alebo inú úpravu na rozloenie zaaenia, aby spo¾ahlivo preniesli zaaenie
na podloie a zamedzili posunutie podpier.
2.12. Bezpeèný stav podperného leenia pre debnenie sa kontroluje kadých 30 dní, ako aj pred betonáou a poèas
nej.
2.13. Pred zaèatím betonáe sa musí celé debnenie a jeho èasti, najmä podpery, riadne skontrolova a nedostatky sa
musia odstráni. Prevzatie a kontrola debnenia sa zapisuje do stavebného denníka.
2.14. Pri pouití nafukovacieho debnenia sa poèas betonáe musí kontrolova urèený vnútorný tlak.
3. Posuvné debnenie a peciálne debnenie
3.1. Posuvné debnenie na betoná sa musí montova, prevádzkova, kontrolova a demontova pod¾a technickej dokumentácie, pokynov výrobcu a technologického postupu.
3.2. Manipulova s hydraulickými prvkami môe len osoba urèená zhotovite¾om a zakolená na túto prácu.
3.3. Nastavovanie vodiacich a podperných tyèí vykonávajú najmenej dve osoby vykonávajúce stavebné práce. Pri nastavovaní musia by tyèe zabezpeèené proti pádu.
3.4. Zariadenie posuvného debnenia sa môe èisti len po odpojení od prívodu zdroja energie.
3.5. Debnenie alebo jeho èasti sa môu rozobera a posúva a po dosiahnutí poadovanej pevnosti betónovej kontrukcie.
3.6. Pri stavebných prácach vykonávaných na pracovných podlahách posuvných debnení a na pracovných podlahách peciálnych debnení sa vyaduje, aby osoba vykonávajúca stavebné práce mala monos dorozumieva sa
s osobou obsluhujúcou dopravné zariadenie.
3.7. Prehliadka celého zariadenia posuvného debnenia sa vykonáva denne a o výsledku prehliadky sa vedie záznam.
21

) STN EN 12812 Podperné leenia. Funkèné poiadavky, dimenzovanie a veobecný návrh (73 8108).
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3.8. Zaaenie kontrukcií posuvného debnenia poèas betonáe náhodným zaaením nesmie prekroèi hodnoty urèené v technickej dokumentácii.
3.9. Pri demontái posuvného debnenia a jeho rozoberaní musí by demontovaná èas bezpeène zaistená proti zosunutiu a pádu.
4. Zdvíhané stropy
4.1. Na montá zdvíhaných stropov sa musí vypracova technologický postup.
4.2. Montá zdvíhaných stropov sa musí zaèa a vykonáva pod¾a spracovaného technologického postupu a pod stálym dozorom zodpovednej osoby pri vykonávaní betonárskych prác.
4.3. Pri pouívaní technológie zdvíhaných stropov zdvíhacie zariadenie obsluhujú výluène osoby vykonávajúce stavebné práce urèené zhotovite¾om.
4.4. Do priestoru pod zdvíhanými stropmi poèas ich montáe nesmú vstupova osoby.
4.5. Pred montáou zdvíhacieho zariadenia a poèas zdvíhania sa musí stropná doska vyprata a zbavi vetkých
predmetov, ktoré nesúvisia so zdvíhaním.
4.6. Po zdvihnutí stropnej dosky do poadovanej výky sa musia ihneï zabezpeèi vetky stropné otvory a prestupy.
Na vo¾ných okrajoch po celom obvode musí by stropná doska vybavená ochranným dvojtyèovým zábradlím vysokým
najmenej 1 m, ak ho nenahrádza iná kontrukcia.
4.7. Pri zdvíhaní stropnej dosky sa priebene sleduje zvislos kontrukcie zdvíhacieho zariadenia v dvoch vzájomne
kolmých smeroch a odchýlky presahujúce predpísané hodnoty sa musia ihneï upravi.
4.8. Pri preruení práce pod¾a § 6 sa zdvíhaná stropná doska musí osadi do najbliej medzipolohy a zabezpeèi zaklinovaním alebo iným bezpeèným spôsobom.
5. Predpínanie výstue
5.1. Pracovný priestor predpínacieho zariadenia musí by vymedzený a oznaèený. Vstupova do tohto priestoru môe
len osoba vykonávajúca predpínacie práce alebo zodpovedná osoba, ktorá vykonáva stály dozor.
5.2. Predpínacie zariadenie sa skúa pred jeho prvým pouitím, raz za dva mesiace poèas pouívania, po oprave a po
jeho premiestnení pred ïalím pouitím. O skúkach sa vyhotoví písomný záznam do prevádzkového denníka predpínacieho zariadenia alebo iného dokladu.
5.3. Pracovné miesto pre osobu obsluhujúcu predpínacie zariadenie musí by umiestnené ved¾a predpínacieho zariadenia mimo smeru ahu napínaného drôtu a musí umoòova bezpeèný ústup v prípade jeho vychýlenia.
5.4. Osoba obsluhujúca vrátok na vyahovanie rúrok alebo zaahovanie káblov musí by chránená zástenou pre prípad poruenia aného lana závesu kábla alebo rúrky.
5.5. Vysokotlakové hadice napínacieho zariadenia nesmú by ohnuté tak, aby polomer zakrivenia bol mení ako 0,15 m.
5.6. Stav a funkènos èerpadiel, hadíc, dýz, spojov a manometrov sa denne kontroluje.
5.7. Pokodené alebo vytrhnuté drôty alebo prúty sa nesmú napína. Prúty s jamkovou koróziou a prvky mechanicky
pokodené sa nesmú napína. Pri odvíjaní predpínanej ocele dopravovanej vo zväzkoch alebo v kotúèoch sa musí pouíva vhodný odvíjací alebo sahovací prípravok s ochranným krytom, aby sa vylúèilo náhodné uvo¾nenie konca odvíjaného drôtu.
5.8. Po skonèení napínania a po odstránení napínacej pitole sa musia odstráni preènievajúce konce predpínanej
výstue.
5.9. Pri odvíjaní výstue sa nesmie súèasne vykonáva ochrana výstue.
6. Doprava a ukladanie betónovej zmesi
6.1. Pri preèerpávaní betónovej zmesi do prepravníkov, zásobníkov alebo pri priamom ukladaní do kontrukcie sa
musí pracova z bezpeèných miest, kde sú osoby vykonávajúce stavebné práce chránené proti pádu z výky a do håbky, proti zavaleniu èi zaliatiu betónovou zmesou. Ak takéto miesta nemono zabezpeèi, musí sa ochrana osoby vykonávajúcej stavebné práce vykona iným spôsobom, najmä ochranným koom alebo osobným ochranným pracovným
prostriedkom proti pádu.
6.2. Na pohyb osoby vykonávajúcej stavebné práce a na ruènú prepravu betónovej zmesi na miesto urèenia sa musí
vybudova podlaha, leenie alebo iná bezpeèná komunikácia. Osoby ani dopravné prostriedky sa nesmú pohybova
priamo po armatúre.
6.3. Ukladanie betónovej zmesi upravuje slovenská technická norma.22) Betoná v mimoriadnych podmienkach je po
celý èas riadená zodpovednou osobou za betonárske práce.
22

) STN EN 13670 Zhotovovanie betónových kontrukcií (73 2400).
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6.4. Poèas betonáe sa musí sledova stav kontrukcie debnenia a nedostatky sa musia ihneï odstráni.
6.5. Èerpacie potrubie na prepravu a ukladanie betónovej zmesi musí by bezpeène zmontované, zakotvené a napojené na nadstavec èerpadla. Toto zariadenie sa musí pod¾a potreby odvzduòova. Pri ukladaní betónovej zmesi musí
by zabezpeèené dorozumievanie sa osoby, ktorá ukladá betónovú zmes, s osobou na obsluhu èerpadla.
6.6. Betón nosných kontrukcií, ktorý ete nemá nosnos urèenú projektovou dokumentáciou, sa nesmie vystavi
nárazom, otrasom, zaaeniu a iným kodlivým úèinkom.
6.7. Ak sa tuhnutie a tvrdnutie betónu urých¾uje osobitnými metódami, najmä pretep¾ovaním, elektroohrevom alebo
chemickými prísadami, zhotovite¾ pre túto technológiu vypracuje technologický postup, ktorý zabezpeèí poadované
vlastnosti betónu a bezpeènos a ochranu zdravia pri práci.
7. Prefabrikáty
7.1. Pri výrobe prefabrikátov23) alebo pri vykonávaní betonárskych prác s pouitím foriem sa formy a ich èasti musia
bezpeène uloi a pouíva tak, aby osoby vykonávajúce stavebné práce neboli ohrozené, najmä ich pádom, preklopením alebo uvo¾nením. Na ich premiestòovanie sa musí urèi spôsob prepravy a miesta prichytenia èi zavesenia.
7.2. Pokodené formy a pokodené spájacie prvky sa nesmú pouíva.
8. Demontá debnenia a uvo¾òovanie kontrukcií
8.1. Zaèatie demontáe debnenia nosných prvkov kontrukcií alebo ich èastí urèuje zodpovedná osoba betonárskych
prác.
8.2. Rebrík mono poui iba pri demontái debnenia do výky 3 m kontrukcie nad pracovnou podlahou, ak sa neuvo¾òujú alebo neodstraòujú nosné èasti debnenia. Stabilita rebríka nesmie by závislá od demontovaných èastí
debnenia a podpier.
8.3. Priestor, kde sa vykonáva demontá debnenia, musí by zabezpeèený proti vstupu osobám, ktoré tam neplnia
pracovné úlohy.
8.4. Pri demontái debnenia kontrukcie viacerými osobami vykonávajúcimi stavebné práce sa pouije taký pracovný postup, aby sa tieto osoby navzájom neohrozovali.
8.5. Bezprostredne po demontái debnenia sa musia demontované prvky a dielce debnenia odstráni a bezpeène uloi na urèenom mieste, aby neprekáali a nepreaovali kontrukciu.
9. eleziarske práce
9.1. Zariadenie na výrobu armatúry, súvisiace objekty a súvisiace zariadenia sa musia rozmiestni tak, aby neohrozovali osoby pohybom materiálu a jeho ukladaním.
9.2. Na zariadení na výrobu armatúry sa nesmú striha a ohýba prúty s priemerom, ktorý nezodpovedá kontrukcii
stroja, a prúty kratie ako 0,3 m, ak nie je intalované zariadenie, ktoré bezpeène chráni osobu vykonávajúcu eleziarske práce. Ruky tejto osoby sa nesmú priblíi k miestu strihu, ohybu a iným nebezpeèným miestam bliie ako
0,15 m. Pri strihaní a poèas chodu stroja osoba vykonávajúca eleziarske práce odstraòuje odpad z odstrihovaných
prútov iba pomocou vhodnej pomôcky.
9.3. Poèas súèasného strihania nieko¾kých prútov sa prúty musia zabezpeèi v pevnej polohe, najmä kontrukciou
stroja, svorkami alebo vhodnými prípravkami; pritom sa prúty nesmú pridriava vo¾ne, priamo rukami.
9.4. Strihanie a ohýbanie nieko¾kých prútov súèasne je moné, ak sa tým nepreauje stroj. Prúty sa musia upevni
alebo zabezpeèi tak, aby nebola ohrozená osoba obsluhujúca stroj alebo okolie zariadenia na výrobu armatúry.
9.5. Armatúra po koneènom uloení nesmie by deformovaná.
9.6. Vyhotovenú armatúru pred zaèiatkom betonáe prevezme zodpovedná osoba betonárskych prác zápisom do stavebného denníka alebo montáneho denníka; to neplatí, ak nehrozí pokodenie kontrukcie z dôvodov nesprávneho
uloenia výstue.
9.7. Zavesenie a doprava hotových eleziarskych výrobkov, najmä priestorových kontrukcií, sa vykonáva spôsobom
urèeným výrobcom.

23

) STN EN 13369 Veobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty (72 3001).
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 147/2013 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri murárskych prácach
1. Zariadenie na výrobu, spracovanie a dopravu malty
1.1. Zariadenie na výrobu, spracovanie a dopravu malty sa musí umiestni tak, aby pri prevádzke neohrozovalo osobu na obsluhu tohto zariadenia ani osoby, ktoré tam plnia svoje pracovné úlohy.
1.2. Ak sa pouívajú chemické prísady do malty, pri práci sa musia dodriava bezpeènostné opatrenia urèené ich výrobcom.
1.3. Pri strojovom èerpaní malty musí by zabezpeèené úèinné dorozumievanie medzi osobami vykonávajúcimi stavebné práce v mieste nanáania malty a osobou na obsluhu èerpadla.
1.4. Pri èinnostiach, kde hrozí nebezpeèenstvo v dôsledku vystreknutia malty alebo vápenného mlieka, sa pouívajú
osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä na ochranu zraku a tváre. Vápno sa nesmie hasi v sudoch a v úzkych
a hlbokých nádobách.
2. Murovanie
2.1. Materiál na murovanie musí by uloený tak, aby na prácu zostal vo¾ný pracovný priestor iroký najmenej 0,6 m.
Murárske práce sa vykonávajú do obvyklej pracovnej výky 1,5 m; nad úroveò 1,5 m treba poui kontrukciu na zvyovanie pracoviska pod¾a prílohy è. 6 bodu 3.1.
2.2. Pri murovaní pod úrovòou terénu sa steny výkopov18) musia zabezpeèi proti zosunutiu. Zabezpeèovacie kontrukcie mono odstraòova súbene s postupom výmurovky, ak nie je ohrozená pevnos a stabilita muriva.
2.3. Pri izolaèných stenách, oporných stenách a podobných kontrukciách mono zasypáva alebo prihàòa materiál
z vonkajej strany steny a vtedy, keï má murivo dostatoènú pevnos.
2.4. Ak sa na dopravu materiálu pouijú pomocné sklzové ¾aby, musia sa umiestni a zabezpeèi tak, aby doprava
materiálu neohrozovala osobu vykonávajúcu stavebné práce ani okolie.
2.5. Murova sa musí tak, aby nemohlo dôjs ku strate stability muriva alebo k jeho porueniu.
2.6. Komíny, piliere, ståpy a iné kontrukcie sa musia murova pod¾a technologického postupu po èastiach tak, aby
nebola ohrozená nosnos a stabilita spodnej èasti muriva.
2.7. Pri zakonèení, styku, kríení stien a pri murovaní rohov a pilierov musia by vrstvy murovacích materiálov previazané. Prieèky musia by vdy zakotvené.
2.8. Kontrola zvislosti muriva a viazania rohov sa nesmie vykonáva priamo z murovanej steny.
2.9. Dráky alebo otvory v pilieroch a v tenkostenných prieèkach mono robi len v súlade so zhotovite¾skou dokumentáciou tak, aby bola zabezpeèená stabilita kontrukcie alebo muriva.
2.10. Osadzovanie kontrukcií, predmetov a technologických zariadení sa musí z h¾adiska stability muriva riei
v projektovej dokumentácii s výnimkou predmetov s malou hmotnosou, ktoré nemôu narui stabilitu muriva.
Osadené predmety musia by pripevnené alebo zakotvené tak, aby sa nemohli uvo¾ni alebo posunú.
2.11. Pohybova sa alebo dopravova materiál po stropoch z tenkostenných materiálov mono a po vykonaní opatrení, ktoré zabránia pádu osôb z výky alebo do håbky.
2.12. Po osadených prefabrikovaných vodorovných nosných kontrukciách sa mono pohybova a vtedy, keï sú zabezpeèené proti uvo¾neniu a zosunutiu.
2.13. Kamene uloené v murive sa môu opracúva a po dosiahnutí poadovanej pevnosti muriva.
2.14. Zhotovovanie murovaných kontrukcií upravuje slovenská technická norma.24)
3. Stavebné práce na komínoch
3.1. Pri stavebných prácach na komíne musí by vnútorné leenie bezpeène pripevnené alebo zakotvené do nosných
èastí komína. Na posuvné zavesené vnútorné leenie sa nevzahujú poiadavky slovenskej technickej normy o pohyblivých ploinách.25)
24

) STN EN 1996-2 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných kontrukcií. Èas 2: Predpoklady navrhovania, vo¾ba materiálov a zhotovovanie
murovaných kontrukcií (73 1101).
25
) Napríklad STN EN 1495+A2 Zdvíhacie ploiny. Stoiarové plhacie pracovné ploiny (Konsolidované znenie) (27 5010), STN EN 1570-1
Bezpeènostné poiadavky na zdvíhacie ploiny. Èas 1: Zdvíhacie ploiny pohybujúce sa medzi dvoma pevnými nástupiskami (27 5011),
STN EN 280+A2 Pojazdné zdvíhacie pracovné ploiny. Kontrukèné výpoèty. Kritériá stability. Kontrukcia. Bezpeènos. Preskúanie
a skúky (Konsolidované znenie) (27 5004).
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3.2. Pod vonkajím zaveseným leením musí by zhotovená záchytná kontrukcia pod¾a prílohy è. 6 bodu 2 alebo pri
práci na tomto leení sa musia pouíva osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu pod¾a prílohy è. 6 bodu 5.
Miesto pripevnenia alebo zakotvenia nesmie by závislé od kontrukcie zaveseného leenia.
3.3. Ak sa na výstup a zostup pouívajú stúpadlá umiestnené na vonkajej strane komína, musí sa zaisti bezpeèný
priechod zo stúpadiel na podlahu leenia. Vzdialenos medzi kontrukciou komína a stúpadlom musí by najmenej
0,18 m.
3.4. Na zakotvenie alebo pripevnenie konzol zdvíhacích zariadení sa musia poui len také nosné prvky, ktoré bezpeène prenesú ich zaaenie a zaaenie vzniknuté ich prevádzkou. Spôsob a miesto zakotvenia alebo pripevnenia sa urèuje v technologickom postupe.
3.5. Pri doprave materiálu v komíne sa musí v jeho spodnej èasti zhotovi záchytná kontrukcia s otvorom vybaveným bezpeèným uzáverom alebo iným technickým rieením, ktoré zamedzí prístupu osôb do priestoru vymedzeného
na zvislú dopravu.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 147/2013 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri montánych prácach
1. Príprava montánych prác
1.1. Na výkon montánych prác musí by vypracovaný technologický postup, ktorého súèasou je postup montáe
montovaných stavebných a technologických kontrukcií obsahujúci
a) èasovú nadväznos montánych záberov,
b) podmienky pouitia strojov a zariadení vrátane ich pohybu,
c) urèený prístup osôb vykonávajúcich stavebné práce k stykovým uzlom vrátane spôsobu zabezpeèenia ich ochrany,
d) spôsob kolektívneho zabezpeèenia proti pádu a pod¾a potreby osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu,
e) spôsob zabezpeèenia dotknutých pracovísk,
f) spôsob osadzovania dielcov.
1.2. Na opakované montáne práce mono spracova typové technologické postupy.
1.3. Pri spracúvaní technologického postupu montáe sa musí urèi nadväznos jednotlivých montánych prác tak,
aby sa v rôznych výkových úrovniach a poschodiach vyuilo trvalé zastropenie ako východisková úroveò pre nadväzujúce montáne práce.
1.4. Pred zaèatím montánych prác sa vyaduje, aby zodpovedná osoba montánych prác bola oboznámená s technologickým postupom týchto prác.
2. Montáne pracovisko
Montá mono vykona z trvalých alebo doèasných kontrukcií, dielcov a prvkov dostatoène únosných, stabilných
a zabezpeèených proti posunutiu.
3. Dielce na montá
Pri preberaní dielcov sa vykonáva vizuálna kontrola dielcov; pokodený alebo opravený dielec sa pouije pod¾a rozhodnutia zodpovednej osoby.
4. Montáne a bezpeènostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky
4.1. Pri montái sa musia poui predpísané montáne a bezpeènostné prípravky a zariadenia.
4.2. Montáne a bezpeènostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky sa musia pred pouitím a poèas neho
kontrolova, po pouití pod¾a potreby oèisti, konzervova a riadne uloi. Pokodené montáne a bezpeènostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky sa nesmú pouíva.
4.3. Montáne a bezpeènostné prípravky a zariadenia slúiace na zaistenie bezpeènosti montáe, najmä bezpeènosti
osôb vykonávajúcich stavebné práce pri montái vo výke, treba upevòova k dielcom ete na východiskovej úrovni
pred ich zdvihom, ak to nevyluèuje technologický postup montáe.
4.4. Kadá montána skupina sa na montá musí vybavi prísluným poètom montánych a bezpeènostných prípravkov a zariadení, ktoré sú pecifické pre rôzne kontrukèné systémy, najmä ochrannými zábradliami a poklopmi.
Ich skladba a rozsah pouitia sa urèujú v technologickom postupe montánych prác pod¾a bodu 1.1.
4.5. Pri montái, demontái, opravách a iných prácach na kontrukcii sa musí na najvyie poloenom pracovnom
mieste zabezpeèi meranie rýchlosti vetra, a to od výky 20 m nad úrovòou okolitého terénu.
4.6. Na zdvíhanie dielcov sa musia poui viazacie prostriedky s únosnosou, ktorá zodpovedá prenáanému dielcu.
4.7. Na viazanie sa pouijú také viazacie prostriedky, ktoré zabezpeèia zavesenie dielcov pod¾a výrobnej dokumentácie.
4.8. Spôsob upevnenia, miesto upevnenia a zoradenie viazacích prostriedkov sa musia urèi tak, aby umoòovali
bezpeèné upevnenie a uvo¾nenie viazacích prostriedkov.
5. Komunikácie pri montái
5.1. Súèasne s postupom montáe sa do objektu musia zabudova projektované trvalé schodiská, rampy a rebríky,
aby sa mohli pouíva poèas stavebných prác. Z technologických dôvodov mono na výstup alebo zostup osôb vykonávajúcich stavebné práce poui aj doèasné komunikaèné kontrukcie, ktoré sa musia urèi v technologickom postupe montáe.
5.2. Zvislá doprava osôb na kontrukcie vyie ako 30 m sa musí zabezpeèi výahom alebo montánym koom, ak to
nevyluèuje charakter kontrukcie alebo postup prác.
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5.3. Zvislá doprava osôb pomocou montáneho koa urèená v technologickom postupe montáe sa zaène pouíva po
pokyne zodpovednej osoby.
6. Manipulácia s bremenami
6.1. Pri odoberaní dielcov zo skládky alebo dopravného prostriedku sa zostávajúce dielce musia zabezpeèi proti preklopeniu alebo zosunutiu.
6.2. Bremeno sa uviae po kontrole pouitého dielca, oka, háku a iného prostriedku na zavesenie viazaèom bremien.26) Viazacie prostriedky a prostriedky na zavesenie sa musia v zime oèisti od snehu a námrazy. Zasypané, upevnené, primrznuté alebo prilepené bremená sa nesmú zdvíha vytrhávaním alebo odtrhávaním zdvíhacím zariadením.
6.3. Pred zdvihom a ïalou manipuláciou sa bremeno musí upevni a zabezpeèi tak, aby nemohlo dôjs k jeho pádu
alebo pádu jeho èasti. Bremeno sa nesmie uväzova alebo zavesova na miestach, z ktorých by sa mohlo vymyknú
alebo kde by sa mohli vzájomne pokodi viazací alebo závesný prostriedok a bremeno. Ostré hrany bremena, ktoré
by mohli pokodi viazací prostriedok, sa musia vhodným spôsobom chráni.
6.4. Bezprostredne pred zdvihom bremena sa musí preveri bezpeènos zavesenia bremena jeho nadvihnutím
a skontrolova spôsob zavesenia bremena a závesných prostriedkov. A po tejto kontrole môe by daný pokyn na
zdvíhanie.
6.5. Nemono sa zdriava pod dopravovanými bremenami ani v ich blízkosti, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.27) Ak bezpeènos osôb nie je zabezpeèená, k bremenu sa mono priblíi a po jeho ustálení v mieste, kde bude
osadené alebo zloené.
6.6. Pohyb bremena a do úrovne miesta, kde bude uloené, môe usmeròova len viazaè bremien, ktorý bremeno
uviazal. Ïalí pokyn na pohyb bremena nad úroveò osadenia a pokyn na osadenie bremena môe da len viazaè bremien. Doprava bremena poèas jeho premiestòovania z miesta uviazania na miesto osadenia alebo uloenia, ktorú nemôe sledova viazaè bremien, ktorý bremeno uviazal, sa riadi spôsobom dorozumievania dohodnutým medzi viazaèom bremien, eriavnikom a urèenou osobou montánej skupiny, ktorá bude bremeno osadzova alebo uklada.
6.7. Nemono manipulova s bremenom a usmeròova bremeno priamo rukami poèas prenáania na zdvíhacom zariadení.
6.8. Správnos osadenia alebo uloenia bremena sa musí ihneï skontrolova.
6.9. Ak pri doprave bremena k miestu montáe nemono dosiahnu jeho plynulý pohyb, bremeno sa musí vies pomocnými lanami.
6.10. Pomocnými lanami sa môu bremená vies len z bezpeèného a pevného miesta. Laná sa musia upevni spôsobom vyluèujúcim ohrozenie osoby, ktorá ich bude odopína. Pomocné lano sa nesmie omota alebo inak upevni na
èastiach tela osoby vykonávajúcej stavebné práce.
6.11. Pri zdvíhaní dielcov pomocou èapov sa závesné laná musia rozoprie rozperkou, aby pri zdvihu kadá èas dielca vo¾ne prela medzi lanami závesu. Èap musí by stále vo vodorovnej polohe a zabezpeèený proti vypadnutiu.
6.12. Na zavesené dielce sa nesmie vstupova, ani sa nesmie na ne uklada pracovné náradie a materiál.
6.13. Viazanie bremien sa vykonáva pod¾a slovenských technických noriem.28)
7. Osadzovanie dielcov
7.1. Poèas montánych prác sa na kontrukcii musí priebene vykonáva vystuenie, vzopretie, kotvenie a iné zabezpeèenie stability osadzovaného dielca a kontrukcie. Súèasne sa musia priebene montova trvalé èasti kontrukcie,
najmä ploiny a zábradlia.
7.2. Pri osadzovaní a po uloení stropných alebo strených ploných dielcov sa musí zabezpeèi dostatoèná únosnos
miesta práce vzh¾adom na predpokladaný spôsob montáe. Na tieto dielce mono vstupova bez osobitného zabezpeèenia len vtedy, keï sú jednotlivé dielce zabezpeèené proti prelomeniu. Na ploche vytvorenej plonými dielcami nesmie dôjs k takému sústredeniu osôb vykonávajúcich stavebné práce a materiálu na jednom dielci, pri ktorom by sa
prekroèilo jeho dovolené zaaenie.29) Zabezpeèenie osôb vykonávajúcich stavebné práce s oh¾adom na navrhovaný
druh ploných dielcov sa urèuje na základe statických výpoètov v projektovej dokumentácii.
7.3. Otvory v stropoch vrátane montánych otvorov sa musia zabezpeèi súèasne s montáou, najmä poklopom poadovanej únosnosti alebo zábradlím vysokým najmenej 1 m tak, aby nedolo k ohrozeniu osôb pádom.
26

) § 17 ods. 2 vyhláky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa povaujú za vyhradené technické zariadenia.
27
) Bod 4.1.3. prílohy è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 392/2006 Z. z.
28
) Napríklad STN 27 0143 Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údrba a opravy, STN 27 0144 Zdvíhacie zariadenia. Prostriedky na viazanie,
zavesenie a uchopenie bremien.
29
) STN EN 1992-1-1 Eurokód 2. Navrhovanie betónových kontrukcií. Èas 1-1: Veobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (73 1201).
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7.4. Manipulácia s dielcom sa vykonáva z bezpeènej vzdialenosti. A po ustálení dielca nad miestom montáe sa mono k nemu priblíi a osadi ho z bezpeènej ploiny alebo podlahy a zabezpeèi proti vychýleniu. Dielec mono odopnú alebo odviaza zo závesu zdvíhacieho prostriedku a po tomto zabezpeèení.
7.5. Zvislé dielce sa musia po osadení bezpeène zaisti, najmä skrutkami, montánymi stolicami, vzperami alebo zaklinovaním v základnej pätke. Viazacie prostriedky sa zo zvislých dielcov musia uvo¾ni z pracovnej ploiny, montáneho koa, dia¾kovým odopínaním zo zeme alebo z iného bezpeèného miesta. Tieto podrobnosti platia aj pri osadzovaní prvých vodorovných dielcov montovaného podlaia.
7.6. Po zabezpeèení a uvo¾není dielcov z viazacích prostriedkov sa pokraèuje v ich koneènom upevnení, najmä zváraním, zabetónovaním alebo skrutkovým spojom. Nasledujúci dielec sa môe osadi a vtedy, keï je predchádzajúci
dielec bezpeène uloený a upevnený pod¾a technologického postupu montáe.
7.7. Montáne prípravky na doèasné zabezpeèenie dielcov sa nesmú odstraòova pred koneèným upevnením a zabezpeèením priestorovej tuhosti montovanej kontrukcie.
7.8. Pri dielcoch zavesených na zdvíhacích zariadeniach mono vykona montány zvar elektrickým oblúkom, ak je
vylúèená monos pokodenia zdravia osôb vykonávajúcich stavebné práce a osôb obsluhujúcich zdvíhacie zariadenia.
7.9. Zmonolitòovanie uzlov a styèných kár je moné a po zistení správnosti osadenia dielcov, po prebratí zváraných
spojov a splnení ïalích poiadaviek uvedených v zhotovite¾skej dokumentácii. Zalievanie stykov a kár sa vykonáva
spôsobom, ktorý je uvedený v technologickom postupe montáe.
7.10. Dielce, ktoré môu by po osadení do kontrukcie rozkmitané vetrom, sa musia okamite vystui nadväzujúcimi dielcami tak, aby kontrukcia tvorila tuhý celok.
7.11. Pri zdvíhaní, stavaní a ukladaní jednotlivých vysokých kontrukcií alebo ich èastí, najmä priehradových kontrukcií alebo stoiarov, sa musí priestor ohrozený pádom zdvíhacieho prostriedku alebo kontrukcie zabezpeèi
pod¾a prílohy è. 6 bodu 7.
7.12. Ak hrozí nebezpeèenstvo, e pri montái kontrukcie nebude moné dodra predpísané bezpeèné vzdialenosti
od elektrických vedení,15) podmienky montáe sa vopred dohodnú s prísluným prevádzkovate¾om elektrického vedenia.
7.13. Oce¾ové kontrukcie sa musia na zaèiatku montáe uzemni.
7.14. Ak je na oce¾ovú kontrukciu pripevnené káblové vedenie nízkeho napätia, kontrukcia sa musí vodivo spoji
s ochrannou sústavou príslunej rozvodnej siete.
7.15. Pri blokovej montái sa bloky oce¾ovej kontrukcie musia zostavova z jednotlivých prvkov na tuhých a nepoddajných podperách tak, aby bol dodraný tvar, statické pôsobenie, prípadne nadvýenie predpísané v zhotovite¾skej
dokumentácii, prièom sa nesmú prekroèi povolené medzné odchýlky.
7.16. Pri montánych prácach vo výke a nad vo¾nou håbkou sa montá a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
po kontrukcii nesmie vykonáva bez zabezpeèenia proti pádu.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 147/2013 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci vo výke
a nad vo¾nou håbkou
1. Zabezpeèenie proti pádu
1.1. Pri práci vo výke a nad vo¾nou håbkou sa na vetkých pracoviskách a komunikáciách osoba vykonávajúca stavebné práce zabezpeèuje proti pádu pod¾a tejto prílohy v súlade s § 5 ods. 2 písm. d) zákona kolektívnym zabezpeèením alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu30)
a) od výky 1,5 m,
b) do vo¾nej håbky, kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách a nádriach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie materiálom alebo iné nebezpeèenstvo pokodenia zdravia.
1.2. Na plochách so sklonom viac ako 10° musí by kolektívne zabezpeèenie proti pádu umiestnené aj pozdå hrany
pádu v smere sklonu.
1.3 Zabezpeèenie proti pádu od výky 1,5 m sa nevyaduje, ak pracovisko alebo komunikácia je vymedzená zábranou
umiestnenou vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od hrany pádu.
2. Kolektívne zabezpeèenie
2.1. Kolektívne zabezpeèenie, ktorým sú ochranné a záchytné kontrukcie, napríklad zábradlie, ochranné ohradenie, leenie, poklop, záchytné ohradenie, záchytné leenie alebo záchytná sie, musí by dostatoène pevné a odolné
proti vonkajím silám a nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby bezpeène unieslo predpokladané namáhanie.
Jeho únosnos sa musí preukáza statickým výpoètom alebo iným spôsobom.
2.2. Navrhovanie, kontrukèné vyhotovenie, montá, demontá, pouívanie a údrba ochranných a záchytných kontrukcií sa vykonáva pod¾a slovenských technických noriem.31)
3. Kontrukcie na zvyovanie pracoviska
3.1 Pri postupe prác do výky sa miesto práce a úroveò pracovnej podlahy musia zvyova tak, aby osoby vykonávajúce stavebné práce mohli pracova bezpeène v obvyklej pracovnej výke a vzájomne sa neohrozovali. Obvyklá pracovná výka pri akej práci, ktorou je najmä murovanie z tehál a tvárnic, manipulácia s bremenom alebo akým náradím, je práca do výky 1,5 m nad úrovòou pracovnej podlahy a pri ostatných prácach, ktorými sú najmä natieranie,
omietanie, obkladanie, pripevòovanie a spájanie ¾ahkých predmetov, je práca do výky 2 m nad úrovòou pracovnej
podlahy.
3.2. Rebrík sa nesmie pouíva ako podperný alebo nosný prvok pracovnej podlahy s výnimkou leenárskeho rebríka, ktorý je kontrukènou súèasou leenia.
3.3. Na zvyovanie pracoviska a na zvislú komunikáciu sa nesmú pouíva labilné predmety a predmety urèené na
iné pouitie, napríklad vedrá, sudy, debny, radiátory a bezpeènostné siete.
3.4. Výka zábradlia, ktorou je vzdialenos hornej plochy dradla pre ruky (madla) od podlahy, musí by najmenej
1 m, výka zaráky na podlahe musí by najmenej 0,15 m a vo¾ná medzera medzi tyèami zábradlia alebo medzi tyèou
a zarákou na podlahe musí by najviac 0,47 m.
3.5. Podchodná svetlá výka podlaia leenia musí by najmenej 1,8 m. Pre prízemnú èas leenia s podchodom pre
chodcov musí by podchodná svetlá výka najmenej 2,1 m. Pre prízemnú èas leenia s podjazdom musí by podjazdná svetlá výka najmenej 4,2 m.
3.6. Vo¾ná medzera medzi vnútorným nechráneným okrajom pracovnej podlahy a pri¾ahlým lícom objektu nesmie
by väèia ako 0,25 m; ak je z akýchko¾vek dôvodov nutná väèia medzera, musí by vnútorný okraj pracovnej podlahy zabezpeèený proti pádu osôb ochranným zábradlím vysokým najmenej 1 m alebo iným zabezpeèením proti
pádu.
3.7. Kontrukèné súèasti leenia musia by zaistené proti posunutiu alebo pootoèeniu. Ukladajú sa tak, aby pracovná podlaha leenia bola èo najtesnejia.
30

) § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov.
Èas B. oddiel II. bod 5 prílohy è. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 396/2006 Z. z.
31
) Napríklad STN EN 13374 Doèasné boèné ochranné a záchytné systémy. pecifikácia výrobku a skúobné metódy (73 8106), STN 73
8101 Leenia. Spoloèné ustanovenia, STN EN 12810-1 Fasádne dielcové leenia. Èas 1: pecifikácie výrobkov, STN EN 12810-2 Fasádne dielcové leenia. Èas 2: peciálne metódy kontrukèného návrhu, STN EN 1263-1 Záchytné siete. Èas 1: Bezpeènostné poiadavky,
skúobné metódy, STN EN 1263-2 Záchytné siete. Èas 2: Bezpeènostné poiadavky na umiestnenie záchytných sietí.
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3.8. Vo¾né okraje pracovných podláh leení, pri ktorých je osoba vykonávajúca stavebné práce ohrozená pádom
z výky viac ako 1,5 m, sa musia zabezpeèi zábradlím so zarákou na podlahe, prípadne inou ochrannou alebo záchytnou kontrukciou na ochranu osôb proti pádu.
3.9. Ak je pracovná podlaha leenia nad pri¾ahlým okolím vyie ako 2 m, musí by dvojtyèové alebo jednotyèové zábradlie doplnené ochrannou sieou.
3.10. Výstupy na jednotlivé podlaia leenia nesmú by umiestnené nad sebou, a to ani priebené cez dve podlaia
alebo cez viac podlaí. Otvor v podlahe leenia umoòujúci výstup alebo zostup po rebríku musí ma dåku najmenej
0,6 m a írku najmenej 0,5 m.
3.11. Leenie musí ma zabezpeèenú priestorovú tuhos a stabilitu, najmä jeho vystuením, kotvením a vzopretím.
4. Odovzdanie a prevzatie leenia
4.1. Leenie alebo jeho èas sa môe odovzda na pouívanie len po jeho úplnom dokonèení a vybavení. Ak leenie alebo jeho èas nie je úplne dokonèená, musí sa zabráni vstupu na nedokonèené leenie alebo na nedokonèenú èas leenia.32)
4.2. O odovzdaní a prevzatí leenia alebo jeho èasti na pouívanie sa vyhotoví osobou na montá a demontá leenia
(leenár) záznam o odovzdaní a prevzatí pod¾a druhu leenia, ktorý obsahuje oznaèenie odovzdávajúceho a preberajúceho, identifikáciu odovzdávaného leenia, podpisy odovzdávajúcej a preberajúcej zodpovednej osoby a dátum.
4.3. Záznam o odovzdaní a prevzatí leenia alebo jeho èasti na pouívanie sa nevyaduje pri normalizovaných alebo
typizovaných leeniach s výkou pracovnej podlahy do 1,5 m.
5. Osobné ochranné pracovné prostriedky
5.1. Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa pod¾a úèelu a spôsobu pouitia pri stavebných prácach
rozde¾ujú na pracovné polohovacie systémy a systémy zachytenia pádu, ktorými sú najmä
a) systémy na zachytávanie pádu, samonavíjacie záchytné zariadenia, záchytné zariadenia vedeného typu na tuhom
alebo prunom kotviacom vedení,
b) systémy na zabezpeèenie pracovnej polohy, sedacie výstroje,
c) spojovacie laná,
d) tlmièe pádu,
e) zlaòovacie zariadenia,
f) nosné popruhy,
g) konektory.
5.2. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúa najmenej raz za 12 mesiacov. Skúka osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykona aj po kadej mimoriadnej
udalosti, najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach,
ktoré zhorujú jeho bezpeèný stav.
5.3. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa môe poui len po kontrole jeho kompletnosti, schopnosti
prevádzky a bezchybného stavu osobou, ktorá ho pouije.
5.4. Miesta ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa urèujú pred jeho pouitím tak,
aby umoòovali jeho bezpeèné upevnenie a zaistenie po celý èas èinnosti osoby vykonávajúcej stavebné práce. Pri
práci s prístupom po lanách s pouitím rýchlorezného náradia, najmä píly alebo uhlovej brúsky, alebo otvoreného
plameòa alebo vysokotlakového pieskovacieho zariadenia musí by bezpeènostné lano upevnené na osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu tak, aby sa pri práci bezpeènostné lano nepokodilo.
5.5. Dåka pádu, ak výrobca neurèil inak, môe by pri pouití bezpeènostného postroja bez tlmièa pádovej energie
najviac 1,5 m a s tlmièom pádovej energie najviac 4 m, prièom bezpeèná výka zachytenia padajúcej osoby je najmenej 1 m od úrovne moného dopadu. Bezpeènostný pás sa nesmie poui na zachytenie vo¾ného pádu osoby.
5.6. Osoba vykonávajúca stavebné práce vo výke a nad vo¾nou håbkou si môe zaisti osobný ochranný pracovný
prostriedok proti pádu na iné miesto urèeného ukotvenia, len ak je stále zaistená proti pádu, najmä druhým lanom.
Pracovné lano a bezpeènostné lano musia by farebne odlíené.
5.7. Vhodný osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia urèuje zhotovite¾ v technologickom postupe. Miesto ukotvenia musí odola v smere pádu statickej sile najmenej 15 kN.
5.8. Na zabezpeèenie osoby vykonávajúcej stavebné práce vo výke a nad vo¾nou håbkou proti pádu pri výstupe alebo
zostupe sa nesmú pouíva lanové sluèky, uzly alebo úväzky na lanách; to neplatí, ak sa pouije peciálna horolezecká alebo speleologická technika alebo technika priemyselného lezenia a pomôcky, prípravky a prostriedky vyrobené
a pouívané na tento úèel.

32

) Bod 5.3.5. prílohy è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 392/2006 Z. z.
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6. Zabezpeèenie proti pádu predmetov a materiálu
6.1. Materiál, náradie a pomôcky sa musia uloi alebo skladova vo výkach tak, aby po celý èas uloenia alebo skladovania boli zabezpeèené proti pádu, skåznutiu alebo zhodeniu poèas práce a po jej ukonèení, a to aj vetrom.
6.2. Pracovné náradie sa nesmie zavesi na èasti odevu, ak nie je na to upravený alebo ak osoba vykonávajúca stavebné práce nepouije vhodný výstroj, najmä pás s úpinkami.
6.3. Kontrukcia na práce vo výke a nad vo¾nou håbkou sa nesmie preaova. Hmotnos materiálu, zariadenia, pomôcok, náradia a osôb nesmie presahova náhodné zaaenie kontrukcie urèené technickou normou.
7. Zabezpeèenie miesta pod prácami vo výke a nad vo¾nou håbkou a jeho okolia
7.1. Priestory, nad ktorými sa pracuje, musia sa zabezpeèi tak, aby nedolo k ohrozeniu osôb vykonávajúcich stavebné práce a iných osôb.
7.2. Ohrozený priestor sa zabezpeèí
a) vylúèením prevádzky,
b) pouitím ochrannej kontrukcie, záchytnej kontrukcie alebo leenia vybaveného záchytnými sieami, ktoré vymedzujú ohrozený priestor a zachytávajú prípadný pád,
c) ohradením dvojtyèovým zábradlím s výkou najmenej 1 m s tyèami upevnenými na nosných ståpoch s dostatoènou stabilitou; na krátkodobé práce s jednoduchým náradím a pracovnými pomôckami, ak nepresiahnu pracovný
rozsah jednej pracovnej zmeny, staèí vymedzi ohrozený priestor jednotyèovým zábradlím, prípadne lanom upevneným vo výke 1 m, alebo
d) stráením priestoru poèas ohrozenia osobou urèenou zhotovite¾om.
7.3. Ochranné pásmo, ktorým je ohrozený priestor vymedzený ohradením, musí ma írku od okraja pracoviska alebo pracovnej podlahy najmenej
a) 1,5 m pri práci vo výke od 3 m do 10 m vrátane,
b) 2 m pri práci vo výke nad 10 m do 20 m vrátane,
c) 2,5 m pri práci vo výke nad 20 m do 30 m vrátane,
d) 1/10 výky objektu pri práci vo výke nad 30 m.
7.4. Pri práci na plochách so sklonom viac ako 25° sa zväèuje kadé ochranné pásmo o 0,5 m. írka ochranného pásma sa urèuje od päty kolmice, ktorá prechádza vonkajou hranou vo¾ného okraja miesta práce vo výke a nad vo¾nou
håbkou.
7.5. V mieste dopravy materiálu do výky pomocou ruènej kladky alebo kladkostroja sa ochranné pásmo roziruje
o 1 m na vetky strany od pôdorysného profilu dopravovaného bremena.
7.6. Pri objektoch, ktorých pomer výky k najväèiemu pôdorysnému rozmeru je viac ako 10 : 1, najmä pri veiach,
továrenských komínoch, televíznych a rozhlasových vysielaèoch, vodojemoch, meteorologických stoiaroch, sa
ochranné pásmo vymedzuje po celom obvode objektu pod¾a bodu 7.3.
7.7. Ak sa komunikácia pre chodcov z dôvodu prác vo výke zuuje alebo je preloená ku komunikácii pre vozidlá, prípadne do nej, musí sa oddeli od prejazdného profilu komunikácie pre vozidlá dvojtyèovým zábradlím vysokým najmenej 1 m a zabezpeèi proti odstreku vody alebo blata od dopravných prostriedkov zástenou alebo debnením. Výkové nerovnosti medzi komunikáciou pre vozidlá a komunikáciou pre chodcov sa musia vyrovna.
8. Práca na streche
8.1. Pri práci na streche sa osoba vykonávajúca stavebné práce chráni
a) proti pádu zo streného pláa na vo¾ných okrajoch,
b) proti skåznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°,
c) proti prepadnutiu cez strenú kontrukciu.
8.2. Zabezpeèenie proti pádu zo strechy nielen po obvode, ale aj do svetlíkov, technologických a iných otvorov je splnené pouitím ochrannej alebo záchytnej kontrukcie alebo pouitím osobného ochranného pracovného prostriedku
proti pádu.
8.3. Zabezpeèenie proti skåznutiu je splnené pouitím rebríkov upevnených v miestach práce a v potrebných komunikáciách, prípadne pouitím ochrannej alebo záchytnej kontrukcie alebo pouitím osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu jednotlivými osobami vykonávajúcimi stavebné práce.
8.4. Pri pouití rebríkov sa ako zabezpeèenie proti skåznutiu na streche so sklonom viac ako 45° musí poui aj osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu jednotlivými osobami vykonávajúcimi stavebné práce.
8.5. Zabezpeèenie proti prepadnutiu, najmä pracovnou podlahou, komunikaènou podlahou alebo pokrývaèským
rebríkom, sa musí vykona na vetkých strených pláoch, kde pôdorysná vzdialenos medzi latami alebo inými
nosnými prvkami strenej kontrukcie je viac ako 0,25 m alebo nie je zaruèené, e jednotlivé strené prvky sú preukázate¾ne bezpeèné proti prelomeniu zaaením osobou vykonávajúcou stavebné práce alebo nie je toto zaaenie
vhodne rozloené pomocnou kontrukciou.
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8.6. Stavba komína a jeho oprava zo strechy so sklonom viac ako 10° sa musí vykonáva len z vodorovnej pracovnej
podlahy, ktorá musí ma írku najmenej 0,6 m.
9. Práce nad sebou
9.1. Práce nad sebou sa môu vykonáva len výnimoène, ak ich nemono vykona inak. Technologický postup musí
obsahova spôsob zaistenia bezpeènosti osôb vykonávajúcich stavebné práce na niích pracovných úrovniach.
9.2. Pod miestom vyahovania, zdvíhania a spúania materiálu sa musí zabezpeèi dostatoèný vo¾ný priestor na manipuláciu s materiálom. Poèas týchto prác sa do ohrozeného priestoru musí zamedzi prístup osobám.
10. Práce na vysokých objektoch
Na prácu na vysokom objekte, najmä na vei, továrenskom komíne, televíznom a rozhlasovom vysielaèi, meteorologickom stoiari, vodojeme alebo stoiari elektrického vedenia, sa vzahuje postup pod¾a § 8 ods. 2.
11. Zhadzovanie predmetov, materiálu a odpadu
11.1. Zhadzova predmety, materiál a odpad z výky mono, len ak
a) je na miesto dopadu zamedzený prístup osobám, najmä ohradením, vylúèením prevádzky alebo stráením, a jeho
okolie je chránené proti odrazu alebo rozstreku zhodeného predmetu alebo materiálu,
b) sa materiál zhadzuje na miesto dopadu uzavretým zariadením.
11.2. Nesmú sa zhadzova predmety, materiál a odpad, pri ktorých nemono bezpeène predpoklada miesto dopadu
alebo ktoré by mohli strhnú osobu vykonávajúcu stavebné práce z výky a do vo¾nej håbky.
11.3. Ak pri zhadzovaní predmetov, materiálu a odpadu vzniká pranos, hluk alebo iný neiaduci úèinok, vykonajú
sa ochranné opatrenia.
12. Preruenie prác vo výke a nad vo¾nou håbkou
Práca vo výke a nad vo¾nou håbkou v priestoroch nechránených proti poveternostným vplyvom sa musí prerui pri
a) búrke, silnom dadi, sneení, tvorení námrazy,
b) vetre s rýchlosou od 8 m.s-1 (5. Bf stupeò), ak ide o práce vykonávané na zavesených kontrukciách, na rebríkoch,
ak sú chodidlá vo výke viac ako 5 m a pri pouití osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu,
c) vetre s rýchlosou od 10,8 m.s-1 (6. a vyí Bf stupeò),
d) vidite¾nosti menej ako 30 m,
e) teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 43 °C.
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 147/2013 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri búracích prácach
a rekontrukèných prácach
1. Prieskum stavu stavby a prípravné práce
1.1. Pred zaèatím búracích prác alebo rekontrukèných prác sa musí uskutoèni prieskum stavu stavby a jej okolia,
musia sa zisti ininierske siete a stav dotknutých ved¾ajích stavieb. Na prieskum sa musí vyui dokumentácia
stavby a dokumentácia dotknutých ved¾ajích stavieb. O vykonanom prieskume stavieb sa vyhotovuje záznam.
1.2. Na základe prieskumu stavu búranej alebo rekontruovanej stavby alebo jej èasti a jej statického posúdenia sa
pre búracie práce alebo rekontrukèné práce musí vypracova technologický postup tak, aby poèas prác nedolo
k neriadenému porueniu stability stavby alebo jej èasti.
1.3. Pri zmene podmienok poèas búracích prác a rekontrukèných prác sa technologický postup musí upravi tak,
aby bola vdy zaistená bezpeènos a ochrana zdravia pri práci.
1.4. Búranie stavby, schodov a vysunutých èastí stavby, rekontrukcia a búranie, pri ktorých dochádza k zmene stavu bezpeènosti kontrukcie stavby, strojové búranie, búranie peciálnymi metódami, najmä rezanie kyslíkom, a búracie práce nad sebou sa môu vykonáva len pod stálym dozorom zodpovednej osoby.
1.5. Pred zaèatím búracích prác alebo rekontrukèných prác sa ohrozený priestor musí vymedzi pod¾a technológie
vykonávaných prác, musí sa zabezpeèi vstup do ohrozeného priestoru len osobám, ktoré tam plnia svoje pracovné
úlohy, a zabezpeèi bezpeèný vstup do objektu, ako aj zabezpeèi okolie ohrozené týmito prácami. Pri búracích prácach alebo rekontrukèných prácach vykonávaných vo výke a nad vo¾nou håbkou sa ohrozený priestor zabezpeèí
pod¾a prílohy è. 6 bodu 7.
1.6. Dutiny, studne a iné podzemné priestory zistené prieskumom sa pred zaèatím prác musia zasypa alebo zabezpeèi iným spôsobom.
1.7. Rozvodné siete a kanalizácie alebo zariadenia intalované v búraných stavbách sa pred zaèatím prác musia odpoji a zabezpeèi tak, aby sa nedali pouíva. Pred pokodením sa musia zabezpeèi aj siete, do ktorých ústia prípojky z búraných stavieb. Ak sa v rekontruovanej stavbe z prevádzkových dôvodov nedajú odpoji rozvodné siete a kanalizácie, zhotovite¾ urèuje opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpeèenie
prevádzky pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a h) druhého bodu zákona.
1.8. Pre potreby búracích prác vo vnútri stavby sa musí zriadi samostatné vedenie na odber elektrickej energie a zabezpeèi zdroj vody na zníenie pranosti búracích prác kropením. Samostatné vedenie elektrickej energie a rozvody
vody sa musia poèas búracích prác zabezpeèi proti pokodeniu.
1.9. Búracie práce sa môu zaèa len na základe písomného pokynu vydaného zodpovednou osobou.
2. Zabezpeèenie miesta búrania
2.1. Pri búraní sa musí zabezpeèi ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú.
2.2. Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedzi plným oplotením najmenej do výky 1,8 m, ak tomu nebráni technológia búrania. Ak ohrozený priestor nemono oploti, musí sa zabezpeèi stráením alebo iným vhodným
spôsobom.
2.3. Vstupy, výstupy, zostupy a vjazdy do priestorov búraných objektov a na jednotlivé pracoviská sa musia zabezpeèi od zaèiatku prác a do ich skonèenia a vidite¾ne oznaèi.11)
2.4. Búranie sa musí vykonáva tak, aby nedolo k ohrozeniu ved¾ajích stavieb, najmä tých, ktoré by rozoberaním
priliehajúcich stavieb stratili oporu. Spôsob statického zabezpeèenia ved¾ajích stavieb ohrozených búracími prácami sa musí urèi v technologickom postupe. Ak ved¾ajie stavby nie sú ohrozené búracími prácami, uvedie sa to
v technologickom postupe.
2.5. Pomocné kontrukcie33) vybudované vnútri stavby alebo na jej vonkajích stranách sa nesmú zaaova vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strháva materiál z búranej stavby, ak nie sú na to urèené.
2.6. Materiál zo zbúranej èasti stavby sa musí odstraòova tak, aby sa nepreaili podlahy alebo stropy.
2.7. Materiál zo zbúranej èasti stavby sa musí skladova tak, aby neobmedzoval ïalí priebeh búracích prác.
2.8. Sklenené predmety a iné nebezpeèné predmety s ostrými hranami sa musia pri ruènom búraní odstraòova tak,
aby nespôsobili úraz.
2.9. Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom sa musia uloi mimo dosahu nebezpeèenstva, ktoré vzniká pri búraní.
33

) Napríklad STN EN 12812 Podperné leenia. Funkèné poiadavky, dimenzovanie a veobecný návrh (73 8108).
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2.10. Postup prác pri odde¾ovaní ve¾kých celkov musí vylúèi prevrátenie alebo pád oddelených èastí takým spôsobom alebo smerom, pri ktorom by mohla by ohrozená bezpeènos a zdravie osôb vykonávajúcich stavebné práce
a iných osôb.
2.11. Búranie sa môe prerui, len ak je zabezpeèená stabilita búranej kontrukcie alebo jej èasti. Stabilita búranej
kontrukcie alebo jej èasti sa zabezpeèí aj v prípade nevyhnutného preruenia búrania z dôvodov náhleho zhorenia
poveternostných podmienok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 6.
2.12. Pri búraní a rekontrukcii stavieb, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú obývané, sa musí v technologických
postupoch urèi zabezpeèenie priestorov vrátane ich kontroly z h¾adiska zaistenia bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci osôb vykonávajúcich stavebné práce a osôb, ktoré sa v týchto stavbách nachádzajú.
3. Búranie zvislých kontrukcií
3.1. Kontrukèné prvky sa môu odstraòova pri ruènom búraní iba vtedy, ak nie sú zaaené.
3.2. Pri ruènom búraní stien, ktoré stabilizujú vyènievajúce kontrukcie, napríklad balkóny, arkiere, sa musia tieto
kontrukcie zabezpeèi tak, aby nedolo k neiaducej strate ich stability.
3.3. Ruèné búranie nosných a nenosných kontrukcií sa zásadne vykonáva zvislým smerom zhora nadol.
3.4. Ak hrozí nebezpeèenstvo pádu osôb vykonávajúcich búracie práce z výky alebo do håbky, najmä pri búraní obvodových stien objektov alebo zvislých ácht na vyích podlaiach objektov, búranie prieèok súvisiacich so schodiskovým priestorom, musia sa vykona opatrenia na zaistenie osôb proti pádu.
3.5. Pri búraní pomocou strojov sa obvodové steny strhávajú vdy z vonkajej strany objektu. Pri prízemných objektoch bez podpivnièenia sa búranie môe vykonáva zvnútra objektu, ak sú odstránené vodorovné prvky nad miestom stroja a búraná kontrukcia strhávaním neohrozí bezpeènos osoby obsluhujúcej stroj ani samotný stroj. Steny
sa nesmú strháva rozkolísaním.
3.6. Pred búraním prieèok pod vodorovnými kontrukciami sa musí zisti, èi nie sú nosné.
3.7. Únosnos vodorovných kontrukcií, na ktorých sa bude strháva materiál, sa v prípade potreby zvyuje podperami.
3.8. Ruèné strhávanie stien pilierov sa nesmie vykonáva pomocou pák alebo zdvihákov.
3.9. Pri kontrukciách, pri ktorých nie je zabezpeèená ich stabilita, sa nesmú pouíva jednoduché rebríky na priväzovanie lán a hákov k strhávanej èasti objektu.
3.10. Postupné búranie panelových stavieb sa môe vykonáva a po rozpojení jednotlivých panelov a po zabezpeèení
ich stability.
4. Búranie vodorovných kontrukcií a jednotlivých prvkov
4.1. Ruèné búranie stropu s nosnou drevenou kontrukciou sa môe zaèa len vtedy, ak sú steny nad òou zbúrané,
ak sú odkryté nosné prvky a ak je zo stropu odstránený zbúraný materiál.
4.2. Stropná èas sa musí pred uviazaním na zdvíhacie zariadenie uvo¾ni od ostatných kontrukcií.
4.3. Búra klenbu uvo¾nením èasti kontrukcie, ktorá ju zabezpeèuje, sa môe len pri strojovom búraní.
4.4. Pri ruènom búraní, ak hrozí prelomenie podlahy alebo ak sa podlaha prelomí, musí sa búranie prerui a podlaha sa musí spo¾ahlivo podoprie alebo úplne odstráni.
4.5. Pri strojovom búraní jednotlivých poschodí musia by stropy v najbliom niom poschodí, prípadne ïalích
niích poschodiach podopreté kontrukciou pod¾a statického výpoètu na zaaenie stropu materiálom, ktorý bude
na ne pada; podopretie stropu kontrukciou nie je potrebné, ak nie je ohrozená bezpeènos osôb, bezpeènos osoby
obsluhujúcej stroj ani samotný stroj na búranie, ani bezpeènos ved¾ajích stavieb.
5. Búranie strených kontrukcií
5.1. Búranie strených kontrukcií alebo krovov strhávaním pomocou lán a aných strojov je moné len vtedy, ak sú
vykonané opatrenia na zaistenie stability zostávajúcej èasti kontrukcie a ak je zabezpeèený ohrozený priestor vnútri
stavby a pod prácami vo výke a v okolí stavby.
5.2. Výbuninami sa nesmú strháva plechové krytiny a krytiny poloené na plnom debnení.
5.3. Pracovný postup pri ruènom búraní strechy sa musí urèi tak, aby nebola naruená pevnos ostatných èastí
kontrukcie.
5.4. Ak únosnos búranej kontrukcie nie je zabezpeèená, búranie sa musí vykona zo samostatnej pomocnej kontrukcie.
6. Búracie práce nad sebou
Búracie práce nad sebou sa môu vykonáva len výnimoène, ak sú v technologickom postupe urèené podmienky bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci osôb vykonávajúcich búracie práce.
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 147/2013 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci so strojom
1. Prevádzka stroja
1.1. Prevádzkova sa môe len stroj, ktorý svojou kontrukciou, zhotovením, technickým stavom a spôsobom pouitia zodpovedá právnym predpisom a ostatným predpisom na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.34)
1.2. Podrobnosti na prevádzku, údrbu a opravy stroja upravuje písomný prevádzkový poriadok zhotovite¾a. Prevádzkový poriadok upravuje bezpeèný pracovný postup a pod¾a druhu stroja obsahuje najmä
a) èinnos osoby obsluhujúcej stroj pred prevádzkou stroja v pracovnej zmene, poèas nej a po jej ukonèení,
b) rozsah, lehoty a spôsob vykonávanej údrby stroja vrátane jeho kontrol a skúok,
c) spôsob zabezpeèenia stroja poèas prevádzky, pri premiestòovaní, odstavovaní z prevádzky, opravách, proti neiaducemu uvedeniu do chodu a umiestnenie a zabezpeèenie stroja po ukonèení prevádzky,
d) spôsob dorozumievania pri prevádzke stroja,
e) zakázané èinnosti pri prevádzke, údrbe a opravách stroja,
f) spôsob vedenia a rozsah prevádzkovej dokumentácie a dokumentácie o údrbe stroja.
1.3. Prevádzkový poriadok sa nemusí spracova, ak poiadavky uvedené v bode 1.2. sú urèené v slovenských technických normách alebo v návode výrobcu na pouitie (ïalej len návod) pod¾a osobitného predpisu.35)
1. 4. Prevádzkový poriadok, návod a prevádzková dokumentácia, ktorá je uvedená v bode 1.7., musia by umiestnené
v stroji tak, aby kedyko¾vek boli k dispozícii osobe obsluhujúcej stroj.
1.5. Poèas prevádzky je stroj vybavený prevádzkovou dokumentáciou, evidenèným èíslom a názvom prevádzkovate¾a
stroja.
1.6. Pracovisko nachádzajúce sa mimo stroja, z ktorého sa obsluhuje stroj, musí by zabezpeèené proti pádu z výky,
ak je vo výke najmenej 0,5 m nad okolitou podlahou.
1.7. Prevádzkovou dokumentáciou stroja je
a) prevádzkový denník urèený na vedenie záznamov o odovzdaní a prevzatí stroja osobe obsluhujúcej stroj, o nedostatkoch a opravách poèas prevádzky a o závaných udalostiach, ktoré sa vyskytli poèas pracovnej zmeny,
b) revízna kniha alebo iný dokument obsahujúci technické údaje o stroji, o kontrolách, skúkach a opravách.
1.8. Pri prevádzke stroja sa
a) zabezpeèí obsluhovanie vybraného stroja osobou, ktorá má doklad o absolvovaní odbornej prípravy,36)
b) urèí zodpovedná osoba, ak stroj obsluhuje viacero osôb,
c) zabezpeèí stabilita stroja poèas vetkých pracovných èinností; opory, tiahla, závesy alebo iné nastavite¾né prvky,
ktorými sa zabezpeèuje stabilita stroja poèas prevádzky, sa nastavia v pracovnej polohe v súlade s návodom a zabezpeèia sa proti zaboreniu, posunutiu alebo uvo¾neniu,
d) zabezpeèia výsuvné, sklopné a podobné èasti stroja vrátane hadíc, elektrických prívodov a vedení tak, aby nemohlo dôjs k ich styku s pohyblivými èasami stroja,
e) zabezpeèí, aby sa neprekraèovali prevádzkové parametre, ak stroj je vybavený prístrojmi na ich meranie,
f) oznámi uvedenie stroja do chodu zvukovým alebo svetelným výstraným znamením, ak je ním stroj vybavený,
g) uvedie stroj do chodu a po odchode vetkých osôb z ohrozeného priestoru,
h) zabezpeèí na verejných komunikáciách stály dozor osobou na to urèenou, ktorá svetelnými signálmi, zvukovými
signálmi, usmeròovaním premávky alebo inými pokynmi zaisuje bezpeènos a ochranu zdravia pri práci,
i) ovláda ruène vedený valec pri práci na svahu tak, aby osoba na obsluhu nebola na niej strane svahu, ako je valec,
j) pouíva vibraèný a ubíjací stroj len takým spôsobom a na takých pracoviskách, kde nehrozí nebezpeèenstvo prenosu vibrácií a otrasov na objekty alebo výkopy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti týchto strojov,
k) zabezpeèí stroj proti neoprávnenému pouitiu pri preruení prevádzky alebo ukonèení prevádzky,
l) udruje trvale v èistote stanovite osoby obsluhujúcej stroj, ploiny, stúpaèky, prieèky a ná¾apné pätky.
1.9. Pri prevádzke stroja sa nesmie
a) pouíva stroj, ak je okrem osoby obsluhujúcej stroj v jeho nebezpeènej blízkosti ïalia osoba,
b) pouíva stroj, ak je odmontované, nefunkèné alebo pokodené niektoré ochranné zariadenie,
c) odstraòova za pohybu stroja odpad z nebezpeèných miest, ak v návode nie je urèené inak,
34

) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 392/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 436/2008 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 140/2011 Z. z.
35
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 436/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 140/2011 Z. z.
36
) Príloha è. 9 k vyhláke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o poiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej èinnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí úèastníkov výchovnej a vzdelávacej èinnosti.
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d) dotýka sa pohybujúcich èastí stroja telom, predmetmi alebo náradím draným v rukách, ak v návode nie je urèené inak,
e) pracova so strojom za zníenej vidite¾nosti a v noci, ak pracovný priestor stroja a pracovisko nie sú dostatoène
osvetlené,
f) pracova so strojom v nebezpeènej blízkosti iného stroja alebo dopravného prostriedku s výnimkou tých, ktoré
pracujú vo vzájomnej súèinnosti so strojom,
g) premiestòova a prepravova osobu na stroji alebo pracovnom zariadení stroja, ak v návode nie je urèené inak,
h) pohybova strojom alebo jeho èasou nad osobami a nad obsadenou kabínou vodièa dopravného prostriedku,
i) pracova so strojom v mieste, na ktoré nie je vidie zo stanovia osoby obsluhujúcej stroj a kde by mohli by ohrozené osoby vykonávajúce stavebné práce vrátane osoby obsluhujúcej stroj,
j) ovláda stroj nebezpeèným spôsobom, ktorý vyvolá jeho neiaduce rozkolísanie,
k) pohybova sa so strojom alebo pracovným zariadením stroja v ochrannom pásme elektrického vedenia pod napätím,
l) prechádza strojom cez elektrické káble, ak nie sú chránené proti mechanickému pokodeniu,
m) opusti stanovite pre obsluhu stroja, ak je stroj alebo pracovné zariadenie stroja v pohybe, ak v návode nie je urèené inak,
n) vykonáva údrbu, èistenie a opravy, ak nie je stroj alebo pracovné zariadenie stroja zabezpeèené proti samovo¾nému pohybu a náhodnému spusteniu a ak nie je vylúèený styk osoby s pohybujúcimi sa èasami stroja,
o) pohybova sa po stroji mimo urèených priestorov,
p) fajèi a manipulova s otvoreným ohòom pri kontrole nádre pohonných hmôt, èerpaní pohonných hmôt a pri pouívaní ¾ahko zápalných èistiacich prostriedkov,
q) pouíva otvorený oheò na u¾ahèenie spúania motora,
r) umiestòova v kabíne okrem osobných potrieb osoby obsluhujúcej stroj akéko¾vek ïalie veci, najmä náradie,
laná, schránky na mazivo alebo èistiace prostriedky, ak na tento úèel nie je v kabíne výrobcom stroja vyhradený
priestor,
s) zavesova bremeno na pièku háku zdvíhacieho zariadenia,
t) zavesova bremeno na stroj alebo pracovné zariadenie stroja, ak v návode nie je urèené inak.
2. Èinnosti pri niektorých druhoch strojov
2.1. Stroj na zemné práce
2.1.1. Pred zaèiatkom zemných prác sa vykonajú potrebné opatrenia, aby stroj nenarazil na vyènievajúce pevné prekáky, ktoré sa musia vopred odstráni, narui alebo vidite¾ne oznaèi. Poiarne hydranty, vodné a plynové uzávery
a kanalizaèné poklopy sa musia vidite¾ne oznaèi, aby sa nepokodili.
2.1.2. Stroj na zemné práce sa môe pohybova alebo pracova pod¾a únosnosti pôdy v takej vzdialenosti od okraja
svahu a výkopu, aby nedolo k zrúteniu stroja. Ak táto vzdialenos nie je urèená v technologickom postupe, urèí ju
zodpovedná osoba.
2.1.3. Ak je stroj v pohybe, nikto sa nesmie zdriava v jeho nebezpeènom dosahu, pred ním v smere jazdy ani medzi
ahaèom a vleèeným strojom.
2.1.4. Stroj sa môe pohybova alebo pracova pod stenou alebo svahom v takej vzdialenosti, aby nevzniklo nebezpeèenstvo jeho zasypania.
2.1.5. Pri jazde stroja a práci stroja na svahu sa musí pouíva taká technika jazdy, aby nedolo k nebezpeènému posunutiu aiska stroja a strate jeho stability.
2.1.6. Pri práci stroja, ktorý je vybavený viacerými pracovnými zariadeniami, musia by nepouívané pracovné zariadenia umiestnené v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpeèené.
2.1.7. Pri práci viacerých strojov na jednom pracovisku musí by medzi nimi zachovaná taká vzdialenos, aby nedolo k ohrozeniu ich prevádzky.
2.1.8. Pri nakladaní materiálu na dopravné prostriedky sa môe manipulova so strojom alebo s pracovným zariadením stroja len tak, aby nenaráali do dopravného prostriedku. Materiál sa musí na lonú plochu uloi rovnomerne.
2.1.9. Pri jazde s naloeným materiálom sa pracovné zariadenie stroja musí zabezpeèi v prepravnej polohe, aby nedolo k strate stability stroja a obmedzeniu vidite¾nosti z kabíny.
2.1.10. Stroj na kolesovom podvozku a cestný valec sa vybavia najmenej dvoma podkladacími klinmi, ak v návode nie
je urèený väèí poèet.
2.1.11. Ak osoba obsluhujúca stroj opustí stroj, pracovné zariadenie stroja musí by spustené na zem, na podloku
na zemi alebo umiestnené v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpeèené.
2.1.12. Pri hrnutí horniny dozérom nesmie brit jeho radlice presahova cez okraj svahu alebo výkopu.
2.2. Rýpadlá, nakladaèe a univerzálne dokonèovacie stroje
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2.2.1. Výloník lanových rýpadiel mono prestavova len s nezaaeným pracovným zariadením, ak v návode nie je
urèené inak.
2.2.2. Pri spúaní a zdvíhaní výloníka pri prácach na svahu musí by výloník nasmerovaný v osi stroja proti svahu
vdy tak, aby nedochádzalo k nebezpeènému posunutiu aiska stroja a k strate jeho stability.
2.2.3. Ak pri rýpaní vzniknú previsy, musia sa neodkladne odstráni.
2.2.4. Ak nie je v návode alebo v technických podmienkach výrobcu urèené inak, pri prevádzke stroja sa nesmie
a) roztåka hornina dnom lopaty,
b) vyrovnáva terén otáèaním lopaty,
c) vytrháva bremeno pracovným zariadením stroja.
2.2.5. Lopata rýpadla sa môe èisti len pri vypnutom motore stroja a na mieste, kde nehrozí nebezpeèenstvo zosuvu
hmôt. Lopata sa pritom musí poloi a musí ma uzatvorenú klapku. Po vyèistení lopaty a pred uvedením stroja do
prevádzky sa osoba obsluhujúca stroj presvedèí, èi osoba, ktorá èistila lopatu, je v bezpeènej vzdialenosti od stroja.
2.2.6. Pouívanie prídavného zdvíhacieho zariadenia upravujú slovenské technické normy.37)
2.3. Skrejper
2.3.1. Ak je skrejper v pohybe, nesmú sa v jeho bezprostrednom pracovnom okolí v smere jazdy odstraòova skaly,
korene a vykonáva iné práce.
2.3.2. Do priestoru medzi skrejprom a ahaèom sa nesmie vstupova a prechádza cez akúko¾vek èas ahaného
skrejpra.
2.3.3. Pri premiestòovaní naloeného alebo prázdneho skrejpra musí by korba vdy zdvihnutá a uzavretá.
2.4. Stroj na výrobu, dopravu a spracovanie zmesi
2.4.1. Pred uvedením do prevádzky sa musí zabezpeèi stabilita mieaèky.
2.4.2. Pri údrbe, oprave a èistení mieaèky s násypným koom je dovolené vstupova pod kô len vtedy, ak je kô
bezpeène zaistený v hornej polohe, najmä reazou, hákom alebo vzperou.
2.4.3. Vstupova na kontrukciu mieaèky mono len v prípade, ak je odpojená od prívodu elektrickej energie.
2.4.4. Pri betonáròach a oba¾ovacích súpravách sa dráha násypného koa musí zabezpeèi ohradením alebo zakrytím.
2.4.5. Prepravník zmesi sa môe plni iba zmesou predpísanej konzistencie a len do úitkového objemu nádoby nadstavby tak, aby bola zaruèená bezpeèná a správna funkcia vozidla, ktorým sa prepravuje zmes, aby boli zaruèené
jazdné vlastnosti, neprekroèilo sa jeho moné zaaenie a nenastal samovo¾ný únik prepravovanej zmesi.
2.4.6. Po naplnení prepravníka zmesi osoba obsluhujúca prepravník zabezpeèuje a kontroluje zaistenie výsypného
zariadenia v prepravnej polohe.
2.4.7. Pri ovládaní prepravníka zmesi zo zadného panelu nesmie by motor vozidla v chode, ak nie je v návode urèené
inak.
2.4.8. V prípade poruchy prepravníka betónových zmesí sa prepravník vyprázdòuje vhodnými prostriedkami na núdzové vyprázdnenie zmesi pod¾a návodu.
2.5. Zariadenie na prepravu zmesi a strojové omietaèky
2.5.1. Èerpadlom sa môe prepravova iba zmes predpísaného zloenia pod¾a návodu.
2.5.2. Spôsob zostavenia potrubia a hadíc, ve¾kos a poèet oblúkov, bezpeèné uloenie potrubia a hadíc, ich smerové
a spádové pomery musia zodpoveda návodu. Ak návod neobsahuje uvedené poiadavky, urèuje ich zodpovedná osoba.
2.5.3. Potrubie, hadice, dopravníky, vibraèné ¾aby a iné zariadenia na prepravu zmesi sa musia vies a zabezpeèi
tak, aby nespôsobili preaenie alebo nadmerné namáhanie leenia, debnenia výkopov alebo kontrukèných èastí
stavby.
2.5.4. Potrubie a hadice mono spája iba nepokodenými a oèistenými spojkami.
2.5.5. Poistné ventily a riadiace ventily sa musia nastavi na tlak, ktorý zodpovedá ich správnej funkcii. Tlak sa musí
priebene kontrolova.
2.5.6. Èerpadlo na zmesi, potrubia, hadice a èasti strojovej omietaèky, ak sú pod tlakom, nie je moné èisti a rozobera.
2.5.7. Koncovka potrubia na èerpanie zmesi sa musí spo¾ahlivo zabezpeèi tak, aby jej neoèakávaný pohyb vplyvom
dynamických úèinkov neohrozil osobu vykonávajúcu stavebné práce.
37

) Napríklad STN 27 0145 eriavy. Prostriedky na zavesenie a uchopenie bremien, STN 27 0144 Zdvíhacie zariadenia. Prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopenie bremien, STN EN 1492-1+A1 Textilné viazacie prostriedky. Bezpeènos. Èas 1: Viazacie popruhy z chemických vláken na veobecné pouitie (Konsolidované znenie) (27 0151).

Èiastka 35

Zbierka zákonov è. 147/2013

Strana 1165

2.5.8. Pri pouití striekacej pitole strojovej omietaèky a striekacieho zariadenia sa vyaduje, aby osoba na obsluhu
mala zabezpeèenú stabilnú polohu.
2.5.9. Pri preprave zmesi stabilným èerpadlom alebo èerpadlom na dopravu betónovej zmesi na automobilovom podvozku sa musí zabezpeèi bezpeèný príjazd vyluèujúci zloité a opakované cúvanie vozidiel.
2.5.10. Èerpadlo na dopravu betónovej zmesi na automobilovom podvozku (autoèerpadlo) sa musí umiestni tak, aby
a) v priestore manipulácie s výloníkom a potrubím sa nenachádzali prekáky, ktoré by saovali túto manipuláciu,
ohrozovali bezpeènos a ochranu zdravia pri práci, a aby boli dodrané ochranné pásma vzduných elektrických
vedení,
b) osoba obsluhujúca èerpadlo mala výh¾ad na pracovisko; ak to nie je moné, musí sa zabezpeèi vzájomné dorozumievanie medzi osobou obsluhujúcou èerpadlo a osobou ukladajúcou zmes.
2.5.11. Pri prevádzke sa nesmie
a) pouíva spôsob práce, pri ktorom sa prehýbajú hadice,
b) manipulova so spojkami a ruène premiestòova hadice a potrubie, ak nie sú na to kontruované,
c) vstupova na kontrukciu zariadenia na prepravu zmesi a strojovú omietaèku a do priestoru ohrozeného zmesou
vystrekujúcou z koncovky hadice.
2.6. Prepravníky a zásobníky vo¾ne uloeného cementu a podobných sypkých hmôt
2.6.1. Pred pripojením dopravnej hadice k pevnému potrubiu tlakových zásobníkov vo¾ne uloeného cementu a podobných sypkých hmôt potrubie nesmie by pod tlakom.
2.6.2. Dopravné hadice a potrubie sa pred preèerpávaním vo¾ne uloeného cementu a podobných sypkých hmôt musia skontrolova; pokodené sa nesmú pouíva.
2.6.3. Dopravné hadice a potrubie sa musia navzájom spája alebo spája s pevným potrubím len nepokodenými
spojkami a koncovkami na to urèenými.
2.6.4. Poèas preèerpávania sa sleduje stavoznak zásobníka, aby sa zásobník nepreplnil.
2.7. Zhàòacia mechanická lopata
2.7.1. Priestor, kde sa má sypký materiál prihròova zhàòacou mechanickou lopatou, sa musí upravi tak, aby sa
táto lopata nemohla zachyti o nerovnosti, pevné prekáky a väèie predmety.
2.7.2. Spojenie aného lana zhàòacej mechanickej lopaty s navíjacím zariadením sa musí zabezpeèi poistkou proti preaeniu.
2.7.3. Prenáanie prázdnej zhàòacej mechanickej lopaty do záberu sa musí vykona len jej ahaním.
2.7.4. Pri prevádzke sa nikto nesmie zdriava medzi navijakom a zhàòacou mechanickou lopatou. Osoba obsluhujúca mechanickú zhàòaciu lopatu dbá na to, aby sa na lane nevytvorila sluèka, a pridriava ju v zábere oboma rukoväami. Pri odoberaní sypkého materiálu sa postupuje pod¾a prílohy è. 1 bodu 6.2.
2.7.5. Spojenie lana v mieste pripevnenia zhàòacej mechanickej lopaty musí by vyhotovené najmenej dvoma lanovými spojkami.
2.8. Stroj na zhutòovanie
2.8.1. Ponorný elektrický vibrátor alebo príloný elektrický vibrátor sa môe pripoji len na zdroj s napätím a frekvenciou pod¾a údajov na výrobnom títku alebo pod¾a návodu.
2.8.2. Pohyblivé prívody ponorného elektrického vibrátora alebo príloného elektrického vibrátora sa musia klás
a zabezpeèi tak, aby sa nemohli mechanicky pokodi.
2.9. Strojové baranidlo
2.9.1. Na vykonávanie práce s vo¾ne zaveseným pneumatickým, hydraulickým, výbuným, vibraèným baranidlom
alebo s iným vo¾ne zaveseným baranidlom sa spracuje technologický postup.
2.9.2. Ak pri výstupe na vodiacu veu baranidla nie je osoba vykonávajúca stavebné práce zabezpeèená ochranným
koom, pouije sa osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu.
2.9.3. Pri zatåkaní tetovnice, pilóty, rúry alebo iného prvku sa vo vzdialenosti najmenej 1,5-násobku výky vee alebo dåky výloníka eriava od miesta zatåkania nesmú vykonáva iné práce.
2.9.4. Príprava prvkov sa vykonáva vo vzdialenosti väèej ako dvojnásobok výky vee alebo dåky výloníka od miesta zatåkania.
2.9.5. Pod¾a typu baranidla sa musí zabezpeèi dostatoène iroká, únosná, spevnená a rovná manipulaèná podlaha.
Baranidlo sa musí zabezpeèi proti prevrhnutiu.
2.9.6. Priahovanie alebo stavanie prvku ikmým ahom mono len zariadením, ktoré je na to prispôsobené.
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2.9.7. Zaráaný prvok sa musí pri zaráaní spo¾ahlivo stabilizova tak, aby bola zaruèená jeho správna poloha a aby
sa nevychýlil.
2.9.8. Pri práci s baranidlom sa nesmie vstupova pod zavesené prvky. Na navádzanie prvku sa musia pouíva bezpeèné a spo¾ahlivé prípravky. Ruèné navádzanie prvku je moné len pri zdvíhacom zariadení vybavenom mikrozdvihom. Pri zavesenom prvku sa môe na nevyhnutne potrebný èas zdriava len osoba poverená navádzaním prvku
a stabilizovaním polohy prvku, ak to vyplýva z technologického postupu.
2.9.9. Poèas zatåkania sa kontroluje baranidlo a vrchná èas zaráaného prvku.
2.10. Vrátok s motorovým pohonom
2.10.1. Miesto pre osobu obsluhujúcu vrátok s motorovým pohonom (ïalej len vrátok) sa umiestni vdy tak, aby nebolo ohrozené bremenom alebo lanom. Vrátok sa musí umiestni 3 m a 5 m od zvislej dráhy dopravovaného bremena
a musí sa chráni pred inou prevádzkou. Priestor urèený na zdvíhanie bremena vrátkom musí by zabezpeèený proti
vstupu osôb, najmä ohradením alebo vytvorením ochrannej kontrukcie.
2.10.2. Miesto pre osobu obsluhujúcu vrátok sa urèí vdy tak, aby videla na vetky nakladacie a vykladacie miesta,
alebo sa zabezpeèí vzájomné dorozumievanie medzi osobou obsluhujúcou vrátok a osobou vykonávajúcou stavebné
práce na nakladacom alebo vykladacom mieste.
2.10.3. Pri osadzovaní a intalácii vrátku musí by os kladky kolmá na smer navíjania lana.
2.10.4. Vrátok sa musí ukotvi alebo zaai hmotnosou rovnajúcou sa najmenej dvojnásobnej nosnosti vrátka.
2.10.5. Najväèia nosnos vrátka a najväèia hmotnos dopravovaného bremena sa musí vyznaèi na dobre vidite¾nom mieste vrátka.
2.10.6. Vrátok sa musí vybavi koncovým vypínaèom, ktorý samoèinne zastaví chod vrátka, ak závesný hák od spodnej hrany kladky je vzdialený najmenej 0,3 m.
2.10.7. Miesto odoberania alebo nakladania materiálu vo výke musí by zabezpeèené proti pádu dvojtyèovým zábradlím vysokým najmenej 1 m a zarákou pri podlahe vysokou najmenej 0,15 m.
2.10.8. Nosná kontrukcia kladky vrátane závesu sa vyhotoví pod¾a technickej dokumentácie obsahujúcej aj statický výpoèet. Jej pevnos a stabilita sa zabezpeèí kotvením alebo protizávaím.
2.10.9. Pracovisko s vrátkom sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do stavebného denníka alebo do iného dokladu.
2.10.10. Na bubne vrátka musia pri preprave bremena zosta navinuté najmenej tri závity lana.
2.10.11. Pri prevádzke vrátka, zdvíhaní a spúaní bremien sa nesmie
a) zdvíha bremeno s hmotnosou presahujúcou nosnos vrátka,
b) zdvíha a dopravova bremeno, ktoré svojimi rozmermi ohrozuje okolie, ak sa neurobili vhodné bezpeènostné opatrenia,
c) zdvíha bremeno ikmým ahom,
d) opusti stanovite osoby obsluhujúcej vrátok, ak je bremeno zavesené na háku,
e) zavesova bremeno na pièku háka,
f) zdriava sa pod zaveseným bremenom a v jeho nebezpeènej blízkosti,
g) rukami alebo nohami usmeròova navíjanie lana na bubon vrátka,
h) pokraèova v práci s vrátkom, ak sa na lane urobí sluèka alebo uzol alebo ak sa lano vymykne z dráky kladky,
i) dopravova bremeno, ak hrozí nebezpeèenstvo pokodenia nosného lana alebo viazacích prostriedkov ostrými
hranami alebo inak,
j) spôsobi ráz pri spúaní alebo ahu bremena,
k) zdvíha zasypané, primrznuté alebo pri¾nuté bremeno,
l) vykona zmenu na brzde, ktorá by mohla ohrozi bezpeènos a ochranu zdravia pri práci.
2.10.12. Vrátok upravený na vleèenie
a) musí ma prispôsobený kryt navíjacieho bubna,
b) musí ma zariadenie, ktoré zabezpeèuje správne ukladanie lana,
c) nesmie ma ovládanie so samodrnými tlaèidlami.
2.11. Jednoduchá kladka na ruèné zdvíhanie bremena
2.11.1. Ruène zdvíha bremeno jednoduchou kladkou mono najviac do výky 15 m. Hmotnos takto zdvíhaného
bremena nesmie presiahnu 60 kg.
2.11.2. Bremeno s hmotnosou viac ako 50 kg môu zdvíha súèasne najmenej dve osoby.
2.11.3. Priemer pouívaného nosného textilného lana musí by najmenej 0,01 m. Pokodené lano sa nesmie pouíva.
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2.11.4. Nosná kontrukcia jednoduchej kladky vrátane závesu sa vyhotoví pod¾a technickej dokumentácie obsahujúcej aj statický výpoèet.
2.11.5. Pracovisko s jednoduchou kladkou sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do
stavebného denníka alebo do iného dokladu.
2.12. Kladkostroj a zdvihák
2.12.1. Nosná kontrukcia kladkostroja vrátane jeho závesu sa vyhotoví pod¾a technickej dokumentácie obsahujúcej aj statický výpoèet.
2.12.2. Pracovisko s kladkostrojom sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do stavebného denníka alebo do iného dokladu.
2.12.3. Nosnos viazacieho prostriedku musí zodpoveda hmotnosti bremena.
2.12.4. Pod¾a typu zdviháka sa musí zabezpeèi dostatoène iroká, únosná, spevnená a rovná manipulaèná podlaha.
2.13. Stavebný výah
2.13.1. Plocha na umiestnenie stavebného výahu musí by dostatoène iroká, únosná, spevnená a rovná. Výah sa
musí ukotvi tak, aby sa zabezpeèila jeho stabilita.
2.13.2. Výstupné ploiny objektu na jednotlivých podlaiach alebo úrovniach do stavebného výahu musia by zabezpeèené proti pádu dvojtyèovým zábradlím vysokým najmenej 1 m.
2.13.3. Medzera medzi prahom zdvíhacej ploiny a prahom výstupnej ploiny môe by najviac 0,05 m.
2.13.4. Obsluhova stavebný výah môe len osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí.38)
2.14. Zabezpeèenie stroja pri preruení a ukonèení prác
2.14.1. Pri preruení práce alebo ukonèení práce musí by stroj zabezpeèený tak, aby nemohol by zdrojom ohrozenia
alebo nemohol by neoprávnene pouitý.
2.14.2. Pri preruení práce sa mobilný stroj, ak to umoòuje jeho kontrukcia, musí zabezpeèi proti samovo¾nému
pohybu aspoò zabrzdením parkovacou brzdou alebo pracovným zariadením spusteným na zem.
2.14.3. Po ukonèení práce sa mobilný stroj musí zabezpeèi proti samovo¾nému pohybu
a) zakladacími klinmi,
b) pracovným zariadením spusteným na zem alebo
c) zaradením najniieho rýchlostného stupòa a zabrzdením parkovacou brzdou.
2.14.4. Po ukonèení práce a pri kadom jej preruení sa proti samovo¾nému pohybu musí zabezpeèi aj pracovné zariadenie mobilného stroja spustením na zem alebo umiestnením do predpísanej prepravnej polohy, v ktorej sa mechanicky zabezpeèí.
2.14.5. Mobilný stroj sa musí odstavi na vhodné stanovite, kde nezasahuje do pozemných komunikácií, nie je
ohrozený padajúcimi predmetmi a nie je ohrozená stabilita mobilného stroja.
2.14.6. Nedostatky stroja a prevádzkové odchýlky zistené poèas prevádzky sa zaznamenávajú do prevádzkového
denníka. Pri výmene osoby obsluhujúcej stroj sa striedajúca obsluhujúca osoba oboznámi s neodstránenými nedostatkami stroja.
2.15. Výmena a nastavovanie pracovného zariadenia stroja
2.15.1. Výmena alebo nastavovanie pracovného zariadenia stroja sa vykonáva pod¾a návodu.
2.15.2. Pracovné zariadenie stroja alebo jeho èas, ktoré môu pri montái, demontái a nastavovaní spôsobi úraz,
sa musia bezpeène zaisti proti samovo¾nému pohybu a strate stability.
2.15.3. Na výmenu a nastavovanie pracovného zariadenia stroja alebo jeho èasti musí by vymedzený vo¾ný priestor,
ktorý umoní bezpeèný výkon práce.
2.16. Preprava stroja
2.16.1. Nakladanie, zabezpeèenie a upevnenie, preprava a vykladanie stroja alebo jeho pracovného zariadenia sa
musí vykona pod¾a návodu. Ak tieto èinnosti nie sú uvedené v návode, urèí ich zhotovite¾.
2.16.2. Pri preprave stroja sa v kabíne prepravovaného stroja, na stroji a na lonej ploche dopravného prostriedku
nesmú zdriava osoby, ak v návode nie je urèené inak.
2.16.3. Dopravný prostriedok na prepravu stroja sa musí pri nakladaní a vykladaní bezpeène zabrzdi a mechanicky
zabezpeèi proti neiaducemu pohybu.

38

) § 17 ods. 3 vyhláky è. 508/2009 Z. z.
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2.16.4. Pri preprave stroja na pozemných komunikáciách po vlastnej osi musia by pracovné zariadenia stroja
a ostatné zariadenia v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpeèené proti samovo¾nému pohybu pod¾a
návodu.
2.16.5. Pri preprave stroja na dopravnom prostriedku sa pracovné zariadenie stroja musí pod¾a návodu
a) umiestni na lonej ploche dopravného prostriedku v predpísanej prepravnej polohe,
b) pripevni na lonú plochu dopravného prostriedku,
c) mechanicky zabezpeèi proti pozdånemu a boènému posunu a proti prevráteniu.
2.16.6. Prípojný mobilný stroj sa musí pri pripájaní zabrzdi a zabezpeèi zakladacími klinmi.
2.16.7. Cúvanie dopravného prostriedku na doraz prípojného mobilného stroja sa môe dokonèi len na základe
dohovoreného dorozumievacieho znamenia usmeròujúcej osoby. Po doraze sa dopravný prostriedok musí zabrzdi.
2.16.8. Pri nájazde stroja na dopravný prostriedok a pri zjazde stroja z dopravného prostriedku usmeròujúca osoba
je v bezpeènej vzdialenosti od stroja a dopravného prostriedku a po celý èas nájazdu a zjazdu stroja je v zornom poli
osoby obsluhujúcej stroj, ktorá nakládku vykonáva.
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 147/2013 Z. z.

Podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri prácach súvisiacich
so stavebnými prácami
1. Manipulácia s bremenom
1.1 Poiadavky na bezpeènos a ochranu zdravia pri práci pri ruènej manipulácii s bremenom ustanovuje osobitný
predpis.39)
1.2. Ruèná manipulácia s bremenom sa vykonáva prednostne s pouitím pracovných prostriedkov, ktorými sú sochory, lyiny, mostíky, vrátky, navijaky a iné pracovné prostriedky. Tieto pracovné prostriedky musia by vhodne dimenzované a v bezpeènom stave, zakotvené proti skåznutiu alebo preklopeniu. Lyiny nesmú ma sklon viac ako 30°
od vodorovnej roviny. Nosníky lyín musia by upevnené na dopravnom prostriedku pomocou háku alebo iného
upevòovacieho zariadenia.
1.3. Ak hmotnos bremena je väèia, ako zodpovedá celkovému poètu osôb pracovnej skupiny a nemono zvýi poèet
èlenov tejto pracovnej skupiny, a pri bremenách nevhodných rozmerov alebo tvarov musia sa pri manipulovaní
s nimi poui mechanizaèné prostriedky. Tieto práce vykonáva pracovná skupina, ktorá je na tento spôsob práce urèená.
1.4. Ak manipuláciu s bremenom vykonáva pracovná skupina, ktorá nie je na túto prácu trvale urèená, manipuláciu
riadi zodpovedná osoba.
1.5. Ak sa na pracovisku vykonáva manipulácia s bremenom, osoby vykonávajúce stavebné práce, ktoré sa nepodie¾ajú na manipulácii s bremenom, nesmú sa zdriava v ohrozenom priestore.
2. Lepenie krytiny na podlahu, stenu, strop a inú kontrukciu
2.1. Pracovný postup alebo technologický postup lepenia krytín z plastických, gumových, korkových a iných materiálov urèený zhotovite¾om musí zoh¾adòova ustanovenia osobitného predpisu.40)
2.2. Pred zaèatím lepenia podlahoviny vetky osoby, ktorých ivot a zdravie môu by ohrozené v objekte, kde sa bude
lepi podlahovina, musia by informované o zaèatí prác a o bezpeènom správaní sa poèas týchto prác.
2.3. Súèasou oboznamovania osoby vykonávajúcej lepenie krytiny na podlahu, stenu, strop a inú kontrukciu sú aj
informácie o vlastnostiach pouívaných lepidiel.
2.4. Lepenie v uzavretom priestore sa môe vykonáva len vtedy, keï sú prijaté preventívne a ochranné opatrenia,
najmä úèinné vetranie, ktoré zaruèujú, e sa neprekroèí najvyí prípustný expozièný limit chemických faktorov pri
práci.40)
2.5. Pracovný priestor vrátane pri¾ahlého okolia sa musí pri pouití lepidiel, ktorých pary môu vytvori výbunú atmosféru, vymedzi, zabezpeèi, najmä zábranami a hasiacim prístrojom, a oznaèi výstranou znaèkou pod¾a osobitného predpisu.41)
2.6. Pracovný priestor urèený zodpovednou osobou je podlaie, kde sa lepí, podlaie pod ním a nad ním, ako aj ïalie
priestory, kde môe dôjs k vyej koncentrácii pár hor¾avých kvapalín alebo iných nebezpeèných chemických faktorov, ako je prípustné. Do urèeného pracovného priestoru nesmú vstupova osoby, ktoré tam neplnia pracovné úlohy.
2.7. Po celý èas lepenia a najmenej 24 hodín po skonèení lepenia musí by v pracovnom priestore odpojený elektrický
prúd, plyn a nesmie sa preruova vetranie a manipulova s otvoreným ohòom, najmä sa nesmie fajèi, zvára alebo
vykurova palivovým zariadením. Ak sa práce vykonávajú v pracovnom priestore bez denného osvetlenia, musí sa
pracovný priestor vybavi umelým osvetlením zoh¾adòujúcim vplyv prostredia.
2.8. Zvyky hor¾avín a pouitých materiálov sa musia uskladni a likvidova vopred urèeným spôsobom pod¾a pracovného postupu alebo technologického postupu, ktorý obsahuje odporúèania výrobcu uvedené v kartách bezpeènostných údajov látok.

39

) Príloha è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri
ruènej manipulácii s bremenami.
40
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci v znení neskorích predpisov.
41
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 393/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci vo výbunom prostredí.
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3. Podlaha zo syntetických látok
3.1. Mieanie zmesi na podlahu zo syntetických látok sa musí vykonáva mimo vlastného pracovného priestoru a na
vetranom mieste.40)
3.2. Podrobnosti o vymedzení, oznaèení, vybavení a zabezpeèení pracovného priestoru, jeho vetraní a osvetlení uvedené v bode 2 platia aj pre mieanie zmesi na podlahu zo syntetických látok.
4. Práca s asfaltom, asfaltovými zmesami a penetraènými látkami
4.1. Pri práci s asfaltom, asfaltovými zmesami a penetraènými látkami (ïalej len asfalt) v uzavretých priestoroch sa
musí zabezpeèi nútená výmena vzduchu a prácu musia vykonáva najmenej dve osoby vykonávajúce stavebné práce.
4.2. Zo zásobníkov a cisterien alebo iných nádob na uskladnenie a zohrievanie asfaltu sa musí odstráni voda pred
zohrievaním asfaltu. Zásobníky, cisterny alebo iné nádoby na asfalt musia by zabezpeèené proti prevráteniu.
4.3. Zohrieva asfalt otvoreným plameòom sa môe len v nádobách na to urèených, ak sa v blízkosti osoby zohrievajúcej asfalt nachádza mimo ohrozeného priestoru ïalia osoba urèená zhotovite¾om, ktorá je schopná poskytnú pomoc alebo privola pomoc. Asfalt sa nesmie zohrieva otvoreným plameòom priamo v obaloch.
4.4. Tavné nádoby na zohrievanie asfaltu otvoreným plameòom sa musia upravi tak, aby zohrievaný asfalt nemohol
prís do styku s ohòom.
4.5. Pri práci vo výke sa asfalt môe zohrieva otvoreným plameòom len v zariadeniach na to upravených, najmä
s krytým kúreniskom, ak je zariadenie vyhrievané horákmi na plynné alebo kvapalné palivá.
4.6. Zohrieva asfalt poèas jazdy je moné len v dopravných prostriedkoch alebo strojoch kontruovaných na tento
úèel.
4.7. Na kladenie izolaèných pásov pomocou nahrievacích súprav sa nevzahujú ustanovenia bodov 4.3. a 4.6.
4.8. Preprava osôb vykonávajúcich stavebné práce na zariadeniach na prepravu asfaltu je moná len v priestoroch na
to urèených.
4.9. Pri kontrole stavu bezpeènosti stroja na postrek asfaltu a oba¾ovacích súprav sa zisuje bezpeènos tavnej nádoby, tesnos spojov, priechodnos potrubia, tesnos a neporuenos hadíc a rozvodov.
4.10. Nádoby na zohrievanie asfaltu a jeho dopravu musia ma priliehajúci kryt a môu sa napåòa najviac do 3/4 ich
objemu, ak v návode nie je urèené inak.
4.11. Hor¾avý materiál musí by vzdialený od otvoreného ohòa najmenej 4 m. Kvapalné palivo sa musí skladova
v priestoroch na to urèených.
4.12. Poèas zohrievania asfaltu otvoreným plameòom sa obsluhujúca osoba nesmie vzdiali od nádoby urèenej na zohrievanie asfaltu.
4.13. Ruèná zvislá doprava roztaveného asfaltu sa môe vykonáva len pomocou kladky v asfaltérskych nádobách do
výky 8 m. Pri preprave musí by nádoba sledovaná poèas celej dráhy.
4.14. Variè asfaltu musí by umiestnený na rovnej ploche s vhodným príjazdom v bezpeènej vzdialenosti od objektov
a zariadení.
4.15. Priestor, kde sa vykonáva postrek horúcim asfaltom a kde sa ukladá asfalt, sa zabezpeèí proti vstupu osôb, ktoré tam neplnia pracovné úlohy.
4.16. Pri vyprázdòovaní prepravníka asfaltu musí by zabezpeèené, aby sa osoby nezdriavali v priestore medzi prepravníkom a strojom na ukladanie asfaltu.
4.17. Vyprázdòovanie prepravníkov asfaltu musí by zabezpeèené tak, aby nedolo k zachyteniu okolitých objektov
a zariadení nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa vykonáva postrek horúcim asfaltom a kde sa ukladá asfalt.
4.18. Priestor, kde sa ukladá asfalt, musí by vyznaèený, ak sa súèasne v priestore vykonávajú iné práce a pohybujú
sa osoby.
5. Nahrievacie zariadenie na propán-bután
5.1. Pri manipulácii s f¾aami na propán-bután nesmie dochádza k ich nárazom, prevráteniu a prehriatiu. Uklada
f¾ae na propán-bután do vodorovnej polohy a akoko¾vek urých¾ova vyprázdòovanie propán-butánu sa nesmie.
5.2. Netesné alebo pokodené f¾ae na propán-bután sa nesmú pouíva. Netesné f¾ae na propán-bután sa na stavenisku nesmú skladova.
5.3. Pri práci s nahrievacími súpravami vo výke, kde obsluhujúca osoba pri práci cúva, nesmie pracova týmto spôsobom vo vzdialenosti menej ako 1,5 m od nezabezpeèeného okraja pracoviska. Vymedzenie tejto vzdialenosti musí
by vykonané zábranou vysokou najmenej 1 m.
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6. Sklenárske práce
6.1. Pri ruènej manipulácii so sklom musí by manipulaèná plocha upravená, spevnená a rovná.
6.2. Prepravníky tabu¾ového skla sa pri odoberaní skla musia zabezpeèi proti prevráteniu a neiaducemu pohybu.
6.3. Na vonkajích priestranstvách sa nesmie ruène manipulova s tabu¾ovým sklom s plochou viac ako 1m2 pri vetre
s rýchlosou viac ako 8 m.s-1 alebo pri teplote menej ako -5 °C.
6.4. Zasklievanie okien výkladov, svetlíkov a podobných kontrukcií vo výke sa vykonáva len z pevných a bezpeèných pracovných podláh alebo pohyblivých pracovných ploín.
6.5. Presun skla a zasklievanie skla, ktorého plocha je viac ako 3 m2, vykonávajú najmenej tri osoby vykonávajúce
stavebné práce.
6.6. Na nesenie tabú¾ skla dlhých viac ako 2 m sa musia poui prípravky na nosenie tabú¾ skla. Tabu¾a skla sa vidite¾ne oznaèí.
6.7. Jednotlivé tabule skla sa nesmú stava priamo na podlahu alebo terén, ale musia by vhodne podloené a zabezpeèené proti preklopeniu.
6.8. Sklenený odpad sa musí uklada do osobitných prepravných nádob.
7. Maliarske práce a natieraèské práce
7.1. Pri vykonávaní úprav povrchov stavebných kontrukcií a iných kontrukcií nátermi sa urèí pracovný postup
s prihliadnutím na návod a spôsob ochrany osôb vykonávajúcich stavebné práce pred nebezpeènými chemickými
faktormi pracovného prostredia, ktorým sú pri tejto práci vystavené.40)
7.2. Maliarske práce v schodiových priestoroch sa musia vykonáva z pracovných podláh alebo rebríkov na to upravených.
7.3. Ruèný postrekovaè, ktorý má pokodený tlakomer, pokodený poistný ventil alebo pokodený závit pumpy, sa
nesmie pouíva.
8. Zváranie
8.1. Pred zváraním sa posúdi, èi v priestore, v ktorom sa bude zvára, ako aj v pri¾ahlých priestoroch nepôjde o prácu
so zvýeným nebezpeèenstvom, pri ktorej môe dôjs k pokodeniu zdravia. Ak ide o prácu so zvýeným nebezpeèenstvom, vydá sa písomný pokyn na vykonanie práce a vykonajú sa doplòujúce bezpeènostné opatrenia.
8.2. Pred zváraním vo výke zváraèské hadice alebo elektrické vodièe sa upevnia na pevné predmety, aby sa nemohli
náhle zosunú a spôsobi pád zváraèa.
8.3. Pri zváraní vo výke sa zváraèovi zabezpeèí stabilná a bezpeèná poloha. Osobný ochranný pracovný prostriedok
proti pádu zváraèa sa zabezpeèí proti prepáleniu.
8.4. Vedenie zváraèských hadíc alebo elektrických vodièov musí vylúèi priehyby, monos pokodenia v mieste pripevnenia alebo, pokodenia rozstrekom eravého kovu.
8.5. Zváraèské hadice alebo elektrické vodièe nesmú by ovinuté okolo tela zváraèa ani preloené cez jeho rameno.
8.6. Zváranie nesmie by vykonávané nad sebou, ak pracoviská zvárania nie sú oddelené pevným stropom bez otvorov.
8.7. Súprava flia so zváracími plynmi alebo zvárací zdroj sa musia umiestni a chráni tak, aby neboli ohrozené padajúcim rozstrekom eravého kovu.
8.8. Pri zváraní vo výke sa ochrana priestoru pod miestom zvárania zabezpeèuje pod¾a prílohy è. 6 bodu 7.
8.9. Pri zváraní elektrickým oblúkom v mokrom prostredí sa zvárací zdroj musí umiestni na suchom mieste.
8.10. Nedopalky elektród pri zváraní elektrickým oblúkom sa odkladajú do nehor¾avých nádob.
8.11. Pri zváraní elektrickým oblúkom sa musí poui len bezpeèná elektrická intalácia na prívod elektrickej energie.
8.12. Miesto zvárania musí by chránené pred poveternostnými vplyvmi. Zvára elektrickým oblúkom na nechránených pracoviskách za daïa, hustej hmly, sneenia, mrazu alebo silného vetra sa nesmie.
8.13. Pri zváraní elektrickým oblúkom osoby vykonávajúce stavebné práce a pohybujúce sa v blízkosti zváraèov musia by oboznámené s rizikom z oiarenia elektrickým oblúkom a chránené pred jeho úèinkami, najmä zástenou, clonou alebo krytom.
8.14. Zvára v uzavretých priestoroch bez dostatoènej výmeny vzduchu sa nesmie. Pri zváraní v ochrannej atmosfére
plynu sa výmena vzduchu na pracovisku musí zabezpeèi núteným spôsobom.
8.15. Na prechodnom pracovisku po ukonèení práce alebo pracovnej zmeny sa musia f¾ae na zváracie plyny uloi
na vyhradené miesto a zabezpeèi pred manipuláciou nepovolanými osobami.
8.16. F¾ae na zváracie plyny sa musia vdy zabezpeèi proti prevrhnutiu, pádu a skotú¾aniu.
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8.17. Zváranie upravujú slovenské technické normy.42)
9. Práce s laserom
9.1. Pouívanie lasera a vymedzenie a oznaèenie priestoru, v ktorom sa pouíva, upravuje osobitný predpis.43)
9.2. V pracovnom priestore, kde sa pouíva laser, nesmú by látky, z ktorých by vplyvom iarenia mohli vzniknú
kodliviny alebo výbuné zmesi plynov.
9.3. Laser sa musí zabezpeèi proti manipulácii nepovolanou osobou a pevne stabilizova, aby laserový lúè nemohol
pôsobi na nezamerané objekty.
9.4. Laserový lúè nesmie zasahova do tváre osoby vykonávajúcej stavebné práce. Tam, kde nie je moné vylúèi riziko expozície tejto osoby nad limitné hodnoty, zabezpeèí sa jej ochrana.
10. Potápaèské práce
10.1. Pred zaèatím potápaèských prác sa musí v bezprostrednej blízkosti pracoviska vytvori uzatvorený priestor urèený na odpoèinok a zohriatie potápaèov. Priestor, kde sa vykonávajú potápaèské práce, musí by vyznaèený bójami
a svetelnou signalizáciou, nesmú sa tam plavi lode a priestor musí by zabezpeèený proti pádu akýchko¾vek predmetov do vody.
10.2. Pre práce v håbke viac ako 13 m sa musí v bezprostrednej blízkosti pracoviska intalova dekompresná komora
s prísluenstvom, ktorá musí ma rozmery zodpovedajúce poètu potápaèov vykonávajúcich potápaèské práce. Èinnos dekompresnej komory sa zabezpeèuje v spolupráci s prítomným lekárom, ktorý je oboznámený s problematikou
potápania.
10.3. Potápaèské prístroje a ich prísluenstvo sa musia preskúa pred kadým pouitím a po kadom pouití.
10.4. Potápaèské práce môu by vykonávané len na základe technologického postupu. Potápaèské práce sa vykonávajú vdy najmenej vo dvojici, prièom potápaèi sú signálnym lanom v stálom spojení s dozorom na hladine a dorozumievajú sa pomocou dohodnutých signálov.
10.5. Pred zaèatím potápaèských prác s pouitím zdvíhacieho zariadenia vedúci potápaèských prác urèuje pracovný
postup vrátane dorozumievacích znamení, s ktorým oboznámi osoby vykonávajúce stavebné práce.
10.6. Pri potápaèských prácach vykonávaných s pouitím zdvíhacieho zariadenia potápaè môe vstúpi do vody, len
ak zavesené bremeno alebo prázdny hák zdvíhacieho zariadenia sú spustené na urèené pracovisko pod vodou. Zdvíhanie zaveseného bremena alebo háka zdvíhacieho zariadenia sa nezaène skôr, kým sa potápaè nenachádza na bezpeènom mieste a nedá dohodnuté znamenie.
10.7. Po celý èas manipulácie zdvíhacieho zariadenia s bremenom alebo hákom zdvíhacieho zariadenia pod vodou
musí by zabezpeèené telefonické spojenie medzi potápaèom a osobou na obsluhu zdvíhacieho zariadenia; dorozumieva sa s pracoviskom nad hladinou pomocou signálneho lana sa nesmie.

42

) Napríklad STN 05 0600 Zváranie. Bezpeènostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk, STN 05 0610 Zváranie. Bezpeènostné ustanovenia pre plameòové zváranie kovov a rezanie kovov, STN 05 0630 Zváranie. Bezpeènostné ustanovenia pre
oblúkové zváranie kovov.
43
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému iareniu.
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Príloha è. 10
k vyhláke è. 147/2013 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé
optické iarenie) (19. samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 114,
27. 4. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007, ktorou sa mení a dopåòa
smernica Rady 89/391/EHS, jej samostatné smernice, ako aj smernice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS,
92/29/EHS a 94/33/ES s cie¾om zjednodui a zracionalizova správy o vykonávaní v praxi (Ú. v. EÚ L 165,
27. 6. 2007) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1137/2008 z 22. októbra 2008 o prispôsobení urèitých nástrojov, na ktoré sa vzahuje postup ustanovený v èlánku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady
1999/468/ES, pokia¾ ide o regulaèný postup s kontrolou  Prispôsobenie právnych aktov regulaènému postupu
s kontrolou  Prvá èas (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/104/ES zo 16. septembra 2009 o minimálnych poiadavkách
na bezpeènos a ochranu zdravia pri pouívaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná
smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 260, 3. 10. 2009).
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148
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 7. júna 2013,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 25/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú vzory tlaèív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priloi v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 14 ods. 1 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory
tlaèív na podávanie návrhov na zápis do obchodného
registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na
zápis priloi v znení vyhláky è. 563/2004 Z. z., vy-

hláky è. 150/2007 Z. z., vyhláky è. 656/2007 Z. z.,
vyhláky è. 231/2010 Z. z., vyhláky è. 98/2012 Z. z.
a vyhláky è. 291/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 19 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo písomné vyhlásenie zahraniènej osoby, e
právo tátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnos zápisu zahraniènej osoby do obchodného registra
alebo inej evidencie,.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. júna 2013.

Tomá Borec v. r.
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149
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót zo
17. mája 2013 a 21. mája 2013 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahranièných vecí a európskych
záleitostí Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahranièných vecí, zahranièného obchodu a rozvojovej
spolupráce Belgického krá¾ovstva o zastupovaní pri vydávaní víz.
Dohoda nadobudne platnos 1. júla 2013.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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