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338
ZÁKON
zo 16. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích
predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006 Z. z.,
zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 204/2008 Z. z., zákona è. 434/2008 Z. z.,
zákona è. 449/2008 Z. z., zákona è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona è. 285/2009 Z. z., zákona
è. 571/2009 Z. z., zákona è. 572/2009 Z. z., zákona
è. 52/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 403/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 125/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 250/2011 Z. z., zákona è. 334/2011 Z. z., zákona
è. 348/2011 Z. z., zákona è. 521/2011 Z. z., zákona
è. 69/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 413/2012 Z. z. a zákona è. 96/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa za slovo predpisy vkladajú slová
a medzinárodné zmluvy.
2. V § 4 ods. 1 písm. b) tvrtom bode a ods. 2 písm. a)
sa na konci spojka a nahrádza èiarkou.
3. V § 4 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) tvrtom bode
sa na konci pripája spojka a.
4. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo tátnozamestnaneckom pomere, ak
1. bola pred vznikom pracovného pomeru alebo
tátnozamestnaneckého pomeru dlhodobo nezamestnaný obèan7a) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie bol vznik tohto
pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru; ak k tomu istému dòu vzniklo viac
pracovných pomerov alebo tátnozamestnaneckých pomerov, za pracovný pomer alebo tátnoza-

2.

3.
4.

5.
6.

mestnanecký pomer, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie, sa povauje ten pracovný pomer alebo tátnozamestnanecký pomer, na základe ktorého bola podaná
prihláka do registra poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia ako prvá,
suma jej mesaèného príjmu pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3 z tohto pracovného pomeru
alebo tátnozamestnaneckého pomeru nie je vyia ako 67 % priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky (ïalej len
tatistický úrad) za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo tátnozamestnanecký pomer,
jej nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie
v nezamestnanosti pod¾a § 20 ods. 4 písm. a),
voèi jej zamestnávate¾ovi Sociálna poisovòa neeviduje ku dòu vzniku tohto pracovného pomeru
alebo tátnozamestnaneckého pomeru poh¾adávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú
mono predpísa a ktorá je splatná k poslednému
dòu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace
predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom
vnikol tento pracovný pomer alebo tátnozamestnanecký pomer,
jej zamestnávate¾ nezníil poèet zamestnancov
z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby a
odo dòa vzniku tohto pracovného pomeru alebo
tátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac
ako 12 kalendárnych mesiacov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 8 ods. 1 písm. c) zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

5. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) fyzická osoba, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou
v § 4 ods. 1 písm. d), ktorej vzniklo povinné dôchodkové poistenie pod¾a § 20 ods. 5..
6. V § 4 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: okrem zamestnanca, ktorý je
tatutárnym orgánom zamestnávate¾a a má najmenej
50 % úèas na majetku zamestnávate¾a alebo èlenom
tatutárneho orgánu zamestnávate¾a a má najmenej
50 % úèas na majetku zamestnávate¾a..
7. V § 4 ods. 5 sa slová tatistickým úradom Slovenskej republiky (ïalej len tatistický úrad) nahrádzajú slovami tatistickým úradom.
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8. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Samostatne zárobkovo èinná osoba
Samostatne zárobkovo èinná osoba pod¾a tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovàila 18 rokov veku
a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na
trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo èinnej osoby dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1
písm. b) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby, ktorá má
pod¾a zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonáva
osobnú asistenciu fyzickej osobe s akým zdravotným
postihnutím..
9. V § 20 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
10. § 20 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti
fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) vzniká
a) od prvého dòa kalendárneho mesiaca, za ktorý bol
jej príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 vyí
ako 67 % priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve
Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom
za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo tátnozamestnanecký pomer, najskôr od vzniku pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru,
b) od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca
trvania pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru, ak nevzniklo pod¾a písmena a).
(5) Ak bol po skonèení pracovného pomeru alebo
tátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osobe, ktorá
bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d)
a ktorej pracovný pomer alebo tátnozamestnanecký
pomer trval najviac 12 kalendárnych mesiacov, vyplatený príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a pomerná èas súètu tohto príjmu a príjmu z pracovného
pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 pripadajúca na kadý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru alebo
tátnozamestnaneckého pomeru je vyia ako 67 %
priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej
republiky zistenej tatistickým úradom za rok, ktorý
2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo tátnozamestnanecký pomer, vzniká povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1
písm. d), odo dòa vzniku pracovného pomeru alebo
tátnozamestnaneckého pomeru..
11. V § 21 ods. 1 a 2 celom texte sa slová z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti pod¾a osobitného predpisu6) alebo výnos súvisiaci s podnikaním
a s inou samostatnou zárobkovou èinnosou nahrádzajú slovami uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2
a 3.
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12. Poznámka pod èiarou k odkazu 43 znie:

43) § 49 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

13. V § 21 ods. 3 sa slová z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti alebo výnosu súvisiaceho
s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou èinnosou nahrádzajú slovami uvedeného v § 3 ods. 1
písm. b) a ods. 2 a 3.
14. V § 21 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo èinnej osobe, ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie èinnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3,
zaniká aj odo dòa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie tejto èinnosti. Povinné
nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie
samostatne zárobkovo èinnej osobe, ktorá nevykonáva
èinnos uvedenú v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 na základe oprávnenia, zaniká aj odo dòa, od ktorého pod¾a
svojho èestného vyhlásenia nevykonáva túto èinnos,
najskôr odo dòa doruèenia tohto vyhlásenia Sociálnej
poisovni. Ak povinné nemocenské poistenie a povinné
dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo èinnej
osobe nevznikne pod¾a odseku 5, odseky 1 a 2 sa nepouijú v kalendárnom roku,
a) v ktorom oprávnenie zaniklo alebo v ktorom pod¾a
èestného vyhlásenia samostatne zárobkovo èinnej
osoby nevykonáva èinnos pod¾a § 3 ods. 1 písm. b) a
ods. 2 a 3, ak táto skutoènos nastala v období
od 1. januára do 30. júna, alebo do 30. septembra,
ak jej bola predåená lehota na podanie daòového
priznania,
b) ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom
oprávnenie zaniklo alebo v ktorom pod¾a èestného
vyhlásenia samostatne zárobkovo èinnej osoby nevykonáva èinnos pod¾a § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2
a 3.
(5) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo èinnej osoby,
ktorá je opätovne oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie èinnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b)
a ods. 2 a 3, ktorá pod¾a svojho èestného vyhlásenia
opätovne zaèala vykonáva èinnos uvedenú v § 3 ods. 1
písm. b) a ods. 2 a 3 alebo ktorá mala preruené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo èinnej osoby pod¾a § 26,
vzniká odo dòa, od ktorého je opätovne oprávnená na
výkon alebo na prevádzkovanie èinnosti uvedenej v § 3
ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, odo dòa, od ktorého pod¾a
svojho èestného vyhlásenia vykonáva túto èinnos,
najskôr odo dòa doruèenia tohto vyhlásenia Sociálnej
poisovni, alebo odo dòa nasledujúceho po dni skonèenia preruenia povinného nemocenského poistenia
a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo èinnej osoby. Podmienkou na vznik týchto poistení je, e k 1. júlu alebo k 1. októbru kalendárneho
roka predchádzajúceho dòu, v ktorom je opätovne
oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie èinnosti
uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, ku dòu,
od ktorého pod¾a svojho èestného vyhlásenia vykonáva
túto èinnos, najskôr odo dòa doruèenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisovni, alebo ku dòu skonèenia preru-
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enia povinného nemocenského poistenia a povinného
dôchodkového poistenia, jej príjem uvedený v § 3 ods. 1
písm. b) a ods. 2 a 3 za predchádzajúci kalendárny rok
bol vyí ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5. Povinné nemocenské poistenie
a povinné dôchodkové poistenie takejto osobe zaniká
30. júna alebo 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem
uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 nebol vyí ako
12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného
v § 138 ods. 5, ak tento zákon neustanovuje inak..
15. V § 23 druhá veta znie: Dobrovo¾né poistenie zaniká aj
a) odo dòa, v ktorom nie sú splnené podmienky pod¾a
§ 14 ods. 2, § 15 ods. 4 a § 19 ods. 2 a 3,
b) od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy
zaplatené poistné na dobrovo¾né poistenie, ak za dva
po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr
do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovo¾né poistenie; to
neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovo¾ne nemocensky poistená osoba, dobrovo¾ne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovo¾ne poistená osoba v nezamestnanosti povinná plati poistné na
dobrovo¾né poistenie pod¾a § 140..
16. V § 30 písmeno b) znie:
b) nemá príjem, ktorý sa povauje za vymeriavací základ pod¾a § 138 ods. 1, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, ne za vykonanú prácu,
za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky uvedeného v § 33 ods. 1, § 39 ods. 1, § 48
ods. 1 a § 49 ods. 1..
17. V § 31 ods. 1 písm. b) a ods. 3 sa slovo desa nahrádza slovom pä.
18. V § 50 sa slovo skutoèným nahrádza slovami
pred skutoèným.
19. V § 60 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo zamestnávate¾ za zamestnanca, ktorý je tatutárnym orgánom zamestnávate¾a a má najmenej 50 %
úèas na majetku zamestnávate¾a alebo ktorý je èlenom tatutárneho orgánu zamestnávate¾a a má najmenej 50 % úèas na majetku zamestnávate¾a.
20. V § 67 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo je fyzická osoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. d).
21. V § 67 odsek 5 znie:
(5) Nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku zaniká odo dòa jeho splátky splatnej po dni
vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby alebo odo dòa jeho splátky splatnej po dni,
v ktorom sa poberate¾ predèasného starobného dôchodku stal fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1
písm. d). Nárok na výplatu predèasného starobného
dôchodku opätovne vzniká odo dòa nasledujúceho po
dni zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobko-
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vo èinnej osoby alebo odo dòa nasledujúceho po dni,
v ktorom fyzická osoba prestala by fyzickou osobou
uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d); nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku nevznikne, ak fyzickej
osobe, ktorá prestala by fyzickou osobou pod¾a § 4
ods. 1 písm. d), vznikne povinné dôchodkové poistenie
pod¾a § 20 ods. 4 písm. b)..
22. § 73 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku
do 20 rokov, ktorý nezískal obdobie povinného dôchodkového poistenia a bol len dobrovo¾ne dôchodkovo poistený menej ako jeden rok, získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatoèným zaplatením poistného
pod¾a § 142 ods. 3 za obdobie kratie ako jeden rok alebo získal obdobie dobrovo¾ného dôchodkového poistenia a obdobie dôchodkového poistenia dodatoèným zaplatením poistného pod¾a § 142 ods. 3, ktorých celková
dåka je kratia ako jeden rok, a má percentuálny pokles schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos o viac
ako 70 %, sa urèí ako súèin osobného mzdového bodu,
obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dòu
vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa
pripoèíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovàenia dôchodkového veku, a aktuálnej
dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a tvrtá
veta platia rovnako. Na urèenie osobného mzdového
bodu platí odsek 3 druhá veta rovnako.
(6) Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do
20 rokov, ktorý nezískal obdobie povinného dôchodkového poistenia a bol len dobrovo¾ne dôchodkovo poistený menej ako jeden rok, získal obdobie dôchodkového
poistenia len dodatoèným zaplatením poistného pod¾a
§ 142 ods. 3 za obdobie kratie ako jeden rok alebo získal obdobie dobrovo¾ného dôchodkového poistenia
a obdobie dôchodkového poistenia dodatoèným zaplatením poistného pod¾a § 142 ods. 3, ktorých celková
dåka je kratia ako jeden rok, a má percentuálny pokles schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos najviac
o 70 %, sa urèí ako súèin percentuálneho poklesu
schopnosti tohto poistenca vykonáva zárobkovú èinnos, osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dòu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripoèíta obdobie od
vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovàenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty;
§ 63 ods. 1 tretia veta a tvrtá veta platia rovnako. Na
urèenie osobného mzdového bodu platí odsek 3 druhá
veta rovnako..
23. V § 81 ods. 6 poslednej vete sa slovo nepresiahli
nahrádza slovom dosiahli.
24. V § 82 ods. 9 sa za slová dôchodkov, sa urèí
vkladajú slová pod¾a odsekov 2 a 7 a za slová ktorá
sa urèí sa vkladajú slová pod¾a odseku 4.
25. Poznámka pod èiarou k odkazu 56a znie:

56a) Napríklad èl. 1 nariadenia Rady (EHS Euroatom, ESUO)
è. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Sluobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoloèenstiev a osobitné pravidlá,
ktoré sa doèasne uplatòujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES
L 56, 4. 3. 1968) v platnom znení, èl. 36 ods. 36.1 Protokolu
o tatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326,
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26. 10. 2012), èl. 1 rozhodnutia Európskej centrálnej banky
ECB/1998/4 (1999/330/ES) z 9. júna 1998 o prijatí podmienok zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej
banky (Ú. v. ES L 125, 19. 5. 1999) v platnom znení..

26. V § 84 ods. 1 druhej vete sa slová období kratom
ako 90 dní od vzniku nemocenského poistenia, nahrádzajú slovami období, v ktorom nedosiahol 90 dní nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí
poistné na nemocenské poistenie, pred dòom, v ktorom
utrpel pracovný úraz alebo pred dòom, od ktorého bola
zistená choroba z povolania,.
27. V § 84 ods. 4 sa vypúa druhá veta.
28. § 84 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Denný vymeriavací základ
a) fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) je príjem
pripadajúci na jeden deò vykonávania práce na základe pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru; odseky 1 a 3 platia rovnako,
b) fyzickej osoby v právnom vzahu na základe dohody
o brigádnickej práci tudentov urèenej pod¾a § 227a,
ak mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2
a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu pod¾a § 4
ods. 5, je príjem pripadajúci na jeden deò vykonávania práce na základe tejto dohody; odseky 1 a 3 platia rovnako..
29. V § 88 ods. 2 celom texte sa slová nárok na úrazovú rentu nahrádzajú slovami nárok na výplatu úrazovej renty.
30. V § 104 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Podmienka zaplatenia poistného na poistenie v nezamestnanosti sa povauje za splnenú, ak suma dlného poistného na poistenie v nezamestnanosti je v úhrne
niia ako pä eur..
31. V § 108 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Na vymeriavací základ zamestnanca, ktorý dosiahol v období materskej dovolenky alebo rodièovskej
dovolenky, sa pri urèení denného vymeriavacieho základu na urèenie sumy dávky v nezamestnanosti neprihliada, ak na základe neho urèený denný vymeriavací
základ je nií ako denný vymeriavací základ urèený
pod¾a odseku 3 tretej vety..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
32. V § 108 ods. 7 úvodnej vete sa slová odseku 5
nahrádzajú slovami odseku 6.
33. V § 116 ods. 6 prvej vete sa slová 99,60 eura nahrádzajú slovami nároku, najviac do sumy ivotného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu56) platného v èase rozhodnutia o poskytnutí preddavku,.
34. V § 116 ods. 7 sa za slová do výky vkladajú slová nároku, najviac do výky.
35. V § 138 ods. 1 prvej vete sa vypúajú slová a
príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávate¾om pod¾a osobitného predpisu71a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 71a sa vypúa.
36. V § 138 odsek 2 znie:
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(2) Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby je podiel jednej dvanástiny základu
dane z príjmov samostatne zárobkovo èinnej osoby
uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 nezníeného
o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a príspevky na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu
s poistným na starobné poistenie z povinného dôchodkového poistenia, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby a upraveného o príjmy a výdavky,
ktoré sa nezahàòajú do vymeriavacieho základu, a koeficientu 1,486. Takto urèený vymeriavací základ sa
pouije od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po
kalendárnom roku, za ktorý mala povinne nemocensky
poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne
zárobkovo èinná osoba príjem uvedený v § 3 ods. 1
písm. b) a ods. 2 a 3 do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka..
37. V § 138 sa odsek 8 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) príjem z pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1
písm. d), okrem príjmu vyplateného v období uvedenom v § 26 ods. 1 a 3..
38. § 139b sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného
v § 4 ods. 2 písm. c) je súèet pomernej èasti príjmu pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 vyplateného po zániku pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého
pomeru pripadajúcej na kadý kalendárny mesiac trvania povinného dôchodkového poistenia a príjmu z pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 za prísluný
kalendárny mesiac; § 138 ods. 1, 6, 8 a 12 a 17 platia
rovnako..
39. § 139c sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak fyzickej osobe v právnom vzahu na základe
òou urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov
pod¾a § 227a, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, bol
vyplatený príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 po
zániku tejto dohody a vyplatením tohto príjmu táto fyzická osoba nadobudla postavenie zamestnanca, vymeriavací základ je rozdiel medzi súètom príjmu za kalendárny mesiac a pomernej èasti príjmu vyplateného
po zániku právneho vzahu pripadajúcej na kadý kalendárny mesiac trvania tohto právneho vzahu a sumou pod¾a § 4 ods. 5; § 138 ods. 1, 6, 8 a 12 a 17 platia
rovnako..
40. V § 142 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Zaplatením poh¾adávky na poistnom postúpenej pod¾a
§ 149 sa podmienka zaplatenia poistného povauje na
úèely nároku na dávku za splnenú..
41. V § 142 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1
písm. d),.
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Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
c) a d).
42. V § 143 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného § 4 ods. 2 písm. c) je splatné do
ôsmeho dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bol príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a
ods. 2 a 3 zúètovaný na výplatu po skonèení pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru..
43. V § 143 ods. 1 posledná veta znie: Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4
ods. 2 prvej vete, ktorý je v právnom vzahu na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávate¾a pod¾a § 138 ods. 8 písm. b) sú splatné do ôsmeho
dòa
a) druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
mesiaci, v ktorom právny vzah zanikol, alebo
b) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti pod¾a písmena a)..
44. V § 146 ods. 2 sa slová úroky vo výke diskontnej
úrokovej sadzby platnej ku dòu povolenia splátok nahrádzajú slovami úrok vo výke trojnásobku roènej
základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej ku dòu povolenia splátok dlných súm a na
konci sa pripája táto veta: Ak trojnásobok základnej
úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pouije sa roèná úroková sadzba 10 %..
45. V § 148 ods. 4 prvej vete sa slová uvedených
v § 149 ods. 12 nahrádzajú slovami voèi fyzickej osobe alebo voèi právnickej osobe, na ktorej majetok bol
vyhlásený konkurz alebo ktorá je v likvidácii, .
46. V § 149 odsek 1 znie:
(1) Poh¾adávku môe Sociálna poisovòa postúpi
len právnickej osobe so 100 % majetkovou úèasou tátu urèenej ministerstvom po dohode s ministerstvom financií. Právnická osoba uvedená v prvej vete môe poh¾adávku, ktorú jej Sociálna poisovòa postúpila pod¾a
prvej vety, postúpi len inej právnickej osobe so 100 %
majetkovou úèasou tátu..
47. V § 149 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: a
§ 237a ods. 2.
48. V § 149 ods. 4 sa slová treou osobou nahrádzajú slovami právnickou osobou pod¾a odseku 1.
49. V § 149 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 12 sa oznaèujú ako odseky 5
a 11.
50. V § 149 ods. 6 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 5.
51. V § 149 ods. 7 sa slová tretiu osobu nahrádzajú
slovami právnickú osobu pod¾a odseku 1.
52. V § 149 ods. 8 sa slová tretiu osobu nahrádzajú
slovami právnickú osobu pod¾a odseku 1 a slová odseku 6 sa nahrádzajú slovami odseku 5.
53. V § 149 odsek 9 znie:
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(9) Od prechodu práva naklada s postúpenou poh¾adávkou na právnickú osobu pod¾a odseku 1 vzniká
a) povinnos fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v odseku 5 splni záväzok voèi právnickej osobe pod¾a odseku 1 v rozsahu postúpenej poh¾adávky,
b) právo právnickej osoby pod¾a odseku 1 vyadova
peòané plnenie od fyzickej osoby alebo právnickej
osoby uvedenej v odseku 5 v rozsahu postúpenej poh¾adávky,
c) právo právnickej osoby pod¾a odseku 1 vymáha postúpenú poh¾adávku..
54. V § 149 sa vypúa odsek 11.
55. V § 150 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 sa slová § 149
ods. 6 nahrádzajú slovami § 149 ods. 5.
56. § 168 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Zostatok správneho fondu nevyèerpaný k 31. decembru prísluného kalendárneho roka sa prevedie do
10 dní od schválenia úètovnej závierky Sociálnej poisovne za prísluný kalendárny rok národnou radou do
rezervného fondu solidarity..
57. V § 170 odsek 4 znie:
(4) Sociálna poisovòa poskytuje ministerstvu na
úèely plnenia jeho úloh údaje, vrátane osobných údajov,92aa) zo svojho informaèného systému bez súhlasu
dotknutých osôb..
Poznámka pod èiarou k odkazu 92aa znie:

92aa) § 4 ods. 1 zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

58. V § 170 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 9,
ktoré znejú:
(7) Sociálna poisovòa poskytuje ministerstvu financií údaje zo svojho informaèného systému na analytické úèely, a to tak, aby fyzické osoby a právnické
osoby nemohli by identifikované.
(8) Sociálna poisovòa poskytuje na základe iadosti
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky údaje zo
svojho informaèného systému bez súhlasu fyzickej
osoby potrebné na overenie plnenia povinností iadate¾a o azyl a osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná
ochrana pod¾a osobitného predpisu.92ab)
(9) Sociálna poisovòa poskytuje na základe iadosti
subjektom, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie a kontrola prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej
únie a prostriedkov tátneho rozpoètu urèených na financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a ochrana finanèných záujmov Európskej únie, údaje zo svojho informaèného systému
bez súhlasu dotknutých fyzických osôb a právnických
osôb, na úèely plnenia úloh pod¾a osobitných predpisov.92ac).
Doterajie odseky 7 a 13 sa oznaèujú ako odseky 10
a 16.
Poznámky pod èiarou k odkazom 92ab a 92ac znejú:

92ab) § 23 ods. 4 písm. j), § 26 písm. a) a § 27b písm. c) zákona
è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
92ac
) Napríklad zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2007 Z. z.
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o pôsobnosti organov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorích
predpisov, § 6 a 11 a § 34 zákona è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení neskorích predpisov..

59. V § 178 ods. 1 písm. a) desiatom bode sa za slovo
súm vkladá slovo dávok,.
60. V § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovo
dávkach, vkladajú slová o zvyovaní príplatku za
tátnu slubu k dôchodku pod¾a osobitného predpisu,95a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 95a znie:

95a) § 139 a 140a zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 252/2012 Z. z..

61. V § 179 ods. 1 písm. a) deviatom bode sa na konci
vypúa èiarka a pripájajú tieto slová: a dlných súm
dávok,.
62. V § 179 ods. 1 písm. e) sa za slovo pozostalostnú vkladá slovo úrazovú.
63. V § 226 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré
znie:
o) písomne oznámi samostatne zárobkovo èinnej osobe vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výku poistného na
nemocenské poistenie, výku poistného na starobné
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, výku poistného na invalidné poistenie a výku poistného do rezervného fondu solidarity, dátum
splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, urèených na základe údajov vedených
v informaènom systéme Sociálnej poisovne, a to do
20 dní od vzniku povinného poistenia..
64. § 227a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak bol fyzickej osobe v právnom vzahu na základe òou urèenej dohody o brigádnickej práci tudentov
pod¾a odseku 1, ktorý jej zakladá právo na pravidelný
mesaèný príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3,
vyplatený príjem pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 po
zániku tejto dohody, príjem rozhodujúci na vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia je súèet pomernej èasti príjmu vyplateného po skonèení dohody pod¾a
odseku 1 pripadajúcej na kadý kalendárny mesiac trvania tejto dohody a mesaèného príjmu z tejto dohody..
65. V § 228 odsek 1 znie:
(1) Samostatne zárobkovo èinná osoba, na ktorú sa
v právnych vzahoch sociálneho poistenia uplatòujú
predpisy Slovenskej republiky pod¾a osobitného
predpisu4) alebo pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorá
má prednos pred zákonmi Slovenskej republiky, je povinná oznámi príslunej poboèke výku príjmov a výdavkov samostatne zárobkovo èinnej osoby zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 3 ods. 3. Samostatne zárobkovo
èinná osoba pod¾a prvej vety je povinná oznámi príslunej poboèke aj skutoènosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského pois-
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tenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne
zárobkovo èinnej osoby pod¾a § 21 ods. 4 a 5, a to do ôsmich dní odo dòa, v ktorom nastali. Údaje pod¾a prvej
vety je samostatne zárobkovo èinná osoba povinná
oznámi do ôsmich dní od právoplatného urèenia príslunosti k právnym predpisom Slovenskej republiky
a v benom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho
roka za predchádzajúci kalendárny rok..
66. V § 228 ods. 2 sa vypúa bodkoèiarka a slová
splnenie povinnosti pod¾a odseku 1 sa nevyaduje.
67. V § 228 ods. 4 sa za slovo osoba vkladajú slová
uvedená v odseku 1.
68. V § 231 ods. 1 písm. b) treom bode sa slová tretej vety nahrádzajú slovami tvrtej vety a písmeno b)
sa dopåòa piatym bodom a siedmym bodom, ktoré znejú:
5. fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) na úèely
úrazového poistenia, garanèného poistenia a na úèely osobitného predpisu100b) pred vznikom pracovného
pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru najneskôr pred zaèatím výkonu práce, odhlási fyzickú
osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) z registra poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia
najneskôr v deò nasledujúci po skonèení pracovného
pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru, zrui prihlásenie do registra poistencov a sporite¾ov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovný pomer
alebo tátnozamestnanecký pomer nevznikol,
a oznámi zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2
písm. a) a b),
6. zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou
v § 4 ods. 1 písm. d) a povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti jej vzniklo pod¾a § 20 ods. 4
písm. a), na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, najneskôr
v lehote splatnosti poistného pod¾a § 143 ods. 2 za
kalendárny mesiac, v ktorom mesaèný príjem presiahol sumu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
a ak povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti vzniklo pod¾a § 20 ods. 4 písm. b) pred vznikom tohto poistenia,
7. zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) na dôchodkové poistenie v lehote splatnosti poistného
pod¾a § 143 ods. 1 druhej vety,.
69. V § 231 ods. 1 písmeno f) znie:
f) predklada poboèke
1. výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za prísluný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
s uvedením dòa, ktorý je urèený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca, v èlenení na jednotlivých zamestnancov
a na nemocenské poistenie, starobné poistenie
a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garanèné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity a predklada na výzvu organizaènej zloky
Sociálnej poisovne podklady na zistenie správnej
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sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, s urèením fyzickej osoby, ktorá plní povinnosti voèi Sociálnej poisovni,
2. opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za prísluný kalendárny
mesiac, ak zistí, e vo výkaze pod¾a prvého bodu
uviedol nesprávne údaje, najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo predpísané
dlné poistné na základe výkazu pod¾a prvého
bodu,.
70. V § 231 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré
znie:
o) oznámi organizaènej zloke Sociálnej poisovne pri
plnení povinnosti pod¾a písmena b), e jeho zamestnanec je tatutárnym orgánom zamestnávate¾a a má
najmenej 50 % úèas na majetku zamestnávate¾a
alebo èlenom tatutárneho orgánu zamestnávate¾a
a má najmenej 50 % úèas na majetku zamestnávate¾a, ako aj kadú zmenu týchto skutoèností do ôsmich dní od tejto zmeny..
71. V § 232 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a údaj o tom, èi je zamestnanec tatutárnym orgánom zamestnávate¾a a má najmenej 50 % úèas na
majetku zamestnávate¾a alebo èlenom tatutárneho
orgánu zamestnávate¾a a má najmenej 50 % úèas na
majetku zamestnávate¾a.
72. V § 233 ods. 3 sa slovo úrazového nahrádza slovom sociálneho.
73. V § 233 ods. 6 písm. a) sa vypúajú slová údaj
o jednotlivých obdobiach výkonu zárobkovej èinnosti
samostatne zárobkovo èinnou osobou v období, za ktoré sa podáva daòové priznanie, za slovami zdravotné
poistenie sa vypúa èiarka a slová poistného na sociálne poistenie, povinného príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
74. V § 233 ods. 6 písm. a) sa slová 30. júna nahrádzajú slovami 31. mája a slová 31. októbra sa nahrádzajú slovami 5. októbra.
75. V § 233 ods. 6 písm. b) sa za slovami zdravotné
poistenie vypúa èiarka a vypúajú sa slová poistného na sociálne poistenie, povinného príspevku na
starobné dôchodkové sporenie v lehote.
76. V § 233 ods. 6 písm. b) sa slová do 30 dní  nahrádzajú slovami do 15 dní.
77. V § 233 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová:
do 15 dní od jeho vydania alebo zruenia..
78. Za § 237 sa vkladá § 237a, ktorý znie:
§ 237a
(1) Sociálna poisovòa môe na základe písomnej iadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je povinná vráti vyplatené sumy pod¾a § 234, § 236 a 238,
povoli splátky dlnej sumy, ak mono dôvodne predpoklada, e v období nie dlhom ako 18 mesiacov bude
fyzická osoba alebo právnická osoba schopná dlnú
sumu zaplati.
(2) V prípade nedodrania termínu splátky urèeného
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Sociálnou poisovòou na jednotlivé splátky alebo zaplatením niej sumy jednotlivých splátok, ako urèila
Sociálna poisovòa, stáva sa splatnou celá dlná suma.
Zaplatenú sumu pouije Sociálna poisovòa na zapoèítanie svojej poh¾adávky voèi dlníkovi..
79. Za § 293ct sa vkladajú § 293cu a 293dd, ktoré
vrátane nadpisov znejú:
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2014
§ 293cu
Na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia
a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo èinnej osoby sa v období od 1. januára 2014 do
30. júna 2014 pouije § 5 v znení úèinnom do 31. decembra 2013.
§ 293cv
(1) Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky
vznikol pred 1. januárom 2014, nárok na nemocenskú
dávku sa posudzuje a suma tejto dávky sa urèuje pod¾a
zákona úèinného do 31. decembra 2013.
(2) Nárok na úrazovú dávku, ktorý vznikol pred 1. januárom 2014, sa posudzuje a suma tejto dávky sa urèuje pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013.
(3) Ak platobná neschopnos zamestnávate¾a pod¾a
§ 18 ods. 1 vznikla pred 1. januárom 2014, nárok na
dávku garanèného poistenia sa posudzuje a suma tejto
dávky sa urèuje pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013.
(4) Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzaèov o zamestnanie pred 1. januárom 2014 a o dávke
v nezamestnanosti nebolo rozhodnuté do 31. decembra
2013, nárok na dávku sa posudzuje a suma tejto dávky
sa urèuje pod¾a zákona úèinného do 31. decembra
2013.
§ 293cw
Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20
rokov, ktorému nárok na invalidný dôchodok vznikol
pred 1. januárom 2014, sa urèuje aj po 31. decembri
2013 pod¾a zákona úèinného pred 1. januárom 2014.
§ 293cx
Sumu pozostalostných dôchodkov, ktorých suma
bola urèená pod¾a § 81 ods. 6 poslednej vety v znení
úèinnom do 31. decembra 2013, urèí Sociálna poisovòa na iados pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2014.
§ 293cy
V období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2017
zamestnávate¾ platí poistné na úrazové poistenie vo
výke 0,8 % z vymeriavacieho základu ustanoveného
v § 138 ods. 8, 10 a 17. V období uvedenom v prvej vete
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sa priráka pod¾a § 134 neukladá a z¾ava pod¾a § 134
neposkytuje.

toènos organizaènej zloke Sociálnej poisovne do
31. januára 2014.

§ 293cz

§ 293dc

(1) Na urèenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej
samostatne zárobkovo èinnej osoby sa za obdobie od
1. januára 2014 do 30. júna 2014 alebo do 30. septembra 2014, ak lehota na podanie daòového priznania za
rok 2013 bola predåená, pouije § 293cj ods. 3 písm. a)
a ods. 4.

Sociálna poisovòa môe postúpi poh¾adávky uvedené v § 293s ods. 1, § 293ak a § 293cd ods. 1 od 1. januára 2014 pod¾a § 149 ods. 1 úèinného od 1. januára
2014.

(2) Na urèenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej
samostatne zárobkovo èinnej osoby sa za obdobie od
1. januára 2014 do 30. júna 2015 nepouije § 138
ods. 2 a 3 v znení úèinnom od 1. januára 2014.
(3) Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby je od 1. júla 2014 alebo od 1. októbra
2014, ak bola predåená lehota na podanie daòového
priznania za rok 2013, podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov samostatne zárobkovo èinnej osoby
uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 nezníený
o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu
s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné
do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby a upraveného o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahàòajú do vymeriavacieho základu, a koeficientu 1,6. Na urèenie
vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo èinnej
osoby platí § 138 ods. 6, 7, 12 a 17 rovnako. Ustanovenie § 293cj ods. 3 písm. b) a ods. 4 sa od 1. januára
2014 nepouije.
§ 293da
(1) V období od 1. januára 2014 do 31. decembra
2017 rozhoduje generálny riadite¾ po predchádzajúcom súhlase dozornej rady o pouití finanèných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finanèných prostriedkov, na poskytnutie finanènej
výpomoci do iného základného fondu, v ktorom nie je
dostatok finanèných prostriedkov na dávky, na ktorých úhradu je urèený.
(2) Zostatok správneho fondu nevyèerpaný k 31. decembru 2013 sa prevedie do 10 dní od schválenia úètovnej závierky Sociálnej poisovne za rok 2013 národnou radou do rezervného fondu solidarity.
§ 293db
Zamestnávate¾ zamestnanca, ktorý je k 31. decembru 2013 a po tomto dni tatutárnym orgánom zamestnávate¾a a má najmenej 50 % úèas na majetku zamestnávate¾a alebo ktorý je èlenom tatutárneho
orgánu zamestnávate¾a a má najmenej 50 % úèas na
majetku zamestnávate¾a, je povinný oznámi túto sku-

§ 293dd
Prechodné ustanovenie k úprave úèinnej
od 1. januára 2015
Ak samostatne zárobkovo èinná osoba nesplní pred
1. januárom 2015 povinnos pod¾a § 228 ods. 1 v znení
úèinnom do 31. decembra 2014, postupuje sa pod¾a zákona v znení úèinnom pred 1. januárom 2015..
80. V prílohe è. 5 sa vypúa druhý bod.
Doterají tretí a desiaty bod sa oznaèujú ako druhý
a deviaty bod.
81. V prílohe è. 5 sa vypúa tretí bod.
Doterají tvrtý a deviaty bod sa oznaèujú ako tretí
a ôsmy bod.
82. V prílohe è. 5 sa vypúa iesty bod.
Doterají siedmy a ôsmy bod sa oznaèujú ako iesty
a siedmy bod.
83. Príloha è. 5 sa dopåòa ôsmym bodom, ktorý znie:
8. Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodièovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zruuje smernica
96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18. 3. 2010)..
Èl. II
Zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z. a zákona è. 413/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Zamestnanec pod¾a tohto zákona je
a) zamestnanec pod¾a osobitného predpisu,1)
b) fyzická osoba v pracovnom pomere alebo tátnozamestnaneckom pomere, ktorá za podmienok ustanovených osobitným predpisom,1a) nie je povinne
nemocensky poistená..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 4 ods. 1 písm. d) zákona è. 461/2003 Z. z. v znení zákona
è. 338/2013 Z. z..

2. V § 4 sa za slová vymeriavací základ pod¾a osobitného predpisu5) vkladajú slová okrem príjmu, ktorý
sa poskytuje z iného dôvodu ne za vykonanú prácu,.
3. V § 8 ods. 4 a 6 celom texte sa za slovo zamestnanca vkladajú slová pod¾a § 2 ods. 1 písm. a).
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4. V § 8 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
(8) Denný vymeriavací základ zamestnanca pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. b) je podiel priemerného mesaèného zárobku zisteného pod¾a osobitného predpisu15a) a èísla
30,4167..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 134 Zákonníka práce..

Èl. III
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 499/2010 Z. z., zákona
è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 185/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 395/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z., zákona
è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z. a zákona
è. 220/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 odsek 4 znie:
(4) Samostatne zárobkovo èinná osoba pod¾a tohto
zákona je fyzická osoba, ktorá dovàila 18 rokov veku
a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie
zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2
a 3, alebo má príjem z tejto èinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a sa vypúa.
2. V § 11 sa odsek 7 dopåòa písmenom v), ktoré znie:
v) zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú èinnos
v pracovnom pomere alebo tátnozamestnaneckom
pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesaèný
príjem zo závislej èinnosti pod¾a osobitného predpisu,18) ak
1. bol pred vznikom pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru obèanom vedeným
v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej
12 po sebe nasledujúcich mesiacov47aa) a dôvodom
vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestnanie
bol vznik tohto pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru,
2. suma jeho mesaèného príjmu zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. a) z tohto pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru nie je vyia nepretrite odo dòa vzniku
pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru, ako 67 % priemernej mesaènej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky (ïalej len tatistický úrad) za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu
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roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo
tátnozamestnanecký pomer,
3. prísluná zdravotná poisovòa neeviduje voèi
jeho zamestnávate¾ovi ku dòu vzniku pracovného
pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru
poh¾adávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z roèného zúètovania poistného a na úrokoch z omekania (ïalej len poh¾adávka), prísluná
zdravotná
poisovòa
vyhodnocuje
poh¾adávku splatnú k poslednému dòu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza
kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo tátnozamestnanecký pomer voèi
jeho zamestnávate¾ovi a mono ju uplatni na
úrade alebo výkazom nedoplatkov,
4. zamestnávate¾ nezníil poèet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca a
5. odo dòa vzniku tohto pracovného pomeru alebo
tátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac
ako 12 kalendárnych mesiacov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47aa znie:

47aa) § 8 ods. 1 písm. c) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

3. V § 11 odsek 8 znie:
(8) tát nie je platite¾om poistného za osobu pod¾a
odseku 7 písm. a) a l), n) a r) a t) a v), ak má v rozhodujúcom období vymeriavací základ pod¾a § 13 zníený
o vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 11 ods. 7
písm. v), na ktorý sa pouila sadzba poistného pod¾a
§ 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu (ïalej len zníený
vymeriavací základ), vyí ako 15-násobok ivotného
minima47a) platného k prvému dòu kalendárneho roka
rozhodujúceho obdobia (ïalej len 15-násobok ivotného minima) alebo ak má pomernú èas zníeného vymeriavacieho základu prislúchajúcu k poètu kalendárnych dní, poèas ktorých poistenec bol osobou pod¾a
odseku 7 písm. a) a l), n) a r) a t) a v) vyiu, ako pomernú èas 15-násobku ivotného minima prislúchajúcu k poètu kalendárnych dní, poèas ktorých poistenec bol osobou pod¾a odseku 7 písm. a) a l), n) a r) a t)
a v)..
4. V § 12 ods. 1 písmeno a) znie:
a) zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu pod¾a
§ 13 ods. 1; ak je zamestnanec
1. osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu pod¾a
§ 13 ods. 1,
2. zamestnancom pod¾a § 11 ods. 7 písm. v), sadzba
poistného je 0 % z vymeriavacieho základu pod¾a
§ 13 ods. 1, ak v odseku 4 nie je ustanovené
inak,.
5. V § 12 ods. 1 písmeno d) znie:
d) zamestnávate¾a 10 % z vymeriavacieho základu; ak
zamestnáva
1. osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5 % z vymeriavacieho základu pod¾a § 13 ods. 1,
2. zamestnancov pod¾a § 11 ods. 7 písm. v), sadzba
poistného je za tieto osoby 0 % z vymeriavacieho
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základu pod¾a § 13 ods. 1, ak v odseku 4 nie je
ustanovené inak,.
6. § 12 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Sadzba poistného pod¾a odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. d) druhého bodu sa vzahuje len na
príjem zamestnanca pod¾a § 11 ods. 7 písm. v) od jedného zamestnávate¾a, ktorý prvý oznámil zmenu platite¾a
poistného v príslunej zdravotnej poisovni pod¾a § 24
písm. c)..
7. V § 13 ods. 2, § 16 ods. 3 a § 38b ods. 4 a 8 sa slová
poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity,
poistné na poistenie v nezamestnanosti nahrádzajú
slovami poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie,
poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby.
8. V § 13 ods. 9 písm. b) sa slová tatistickým úradom Slovenskej republiky nahrádzajú slovami tatistickým úradom.
9. V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová l) a r) nahrádzajú
slovami l), r) a v).
10. V § 23 ods. 6 druhej vete sa slová ods. 7 nahrádzajú slovami ods. 7 písm. g), j), k), l) a r).
11. V § 24 písm. c) sa slová ods. 7 nahrádzajú slovami ods. 7 písm. g), j), k), l) a r).
12. § 24 sa dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) písomne alebo elektronicky oznámi príslunej zdravotnej poisovni do ôsmich pracovných dní odo dòa
vzniku pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru splnenie podmienky uvedenej v
§ 11 ods. 7 písm. v) tvrtom bode spôsobom urèeným
úradom, ak ide o zamestnávate¾a, ktorý prijal zamestnanca pod¾a § 11 ods. 7 písm. v) do pracovného
pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru..
13. § 29b sa dopåòa odsekom 18, ktorý znie:
(18) Preukazovanie skutoèností pod¾a § 11 ods. 7
písm. v) prvého bodu sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí úrad s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
Úrad je povinný tieto údaje oznámi príslunej zdravotnej poisovni do troch dní odo dòa ich prijatia..
14. Za § 38e sa vkladá § 38ea, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 38ea
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. novembra 2013
Dohodu pod¾a § 29b ods. 18 uzatvorí úrad s Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 5. novembra 2013..
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Èl. IV
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 530/2007 Z. z., zákona è. 594/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 581/2008 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 79/2011 Z. z.,
zákona è. 97/2011 Z. z., zákona è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 185/2012 Z. z., zákona
è. 313/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z., zákona
è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z. a zákona
è. 220/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 16 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo vyiadania
vkladá èiarka a tieto slová: ak v odseku 8 nie je ustanovené inak,.
2. § 16 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Zdravotná poisovòa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná
oznámi jeho príslunej zdravotnej poisovni do troch
pracovných dní od doruèenia jej vyiadania dátum
vzniku pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru poistenca, na ktorého príjem zo závislej
èinnosti35d) sa uplatòuje sadzba poistného pod¾a osobitného predpisu.35e).
Poznámky pod èiarou k odkazom 35d a 35e znejú:

35d) § 5 ods. 1 písm. a) a h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona
è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
35e
) § 12 ods. 1 písm. a) druhý bod a písm. d) druhý bod zákona
è. 580/2004 Z. z. v znení zákona è. 338/2013 Z. z..

Èl. V
Zákon è. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianoèného
príspevku niektorým poberate¾om dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 555/2007 Z. z.,
zákona è. 463/2008 Z. z. a zákona è. 242/2011 Z. z. sa
mení takto:
1. V § 1 ods. 8 písm. a) sa suma 66,39 eura nahrádza sumou 75 eur.
2. V § 1 sa vypúa odsek 10.
Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 10.
3. V prílohe sa slovo 66,39 nahrádza slovom 75.
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Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2013
okrem 1. bodu, 6. bodu, 8. bodu, 11. bodu a 19. bodu,
22. bodu a 27. bodu, 29. bodu a 36. bodu, 39. bodu
a 40. bodu, 43. bodu a 62. bodu, 64. bodu, 69. bodu
a 71. bodu, 73. bodu, 75. bodu, 77. bodu, 78. bodu,
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§ 293cu a § 293dc v 79. bode, 80. bodu a 83. bodu
v èl. I, 2. bodu v èl. II, 1. bodu a 7. bodu v èl. III, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014 a okrem 63. bodu,
65. bodu a 67. bodu, 74. bodu, 76. bodu a § 293dd
v 79. bode v èl. I, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2015.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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339
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov a o doplnení zákona
è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných ininieroch
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z., zákona è. 327/2005
Z. z., zákona è. 331/2007 Z. z., zákona è. 297/2008
Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona è. 304/2009
Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona è. 332/2011
Z. z. a zákona è. 335/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slovo denný vypúa.
2. V § 3 ods. 2 sa slová e) a i) nahrádzajú slovami f) a j).
3. V § 6 ods. 3 sa slová e) a g) nahrádzajú slovami f) a h).
4. V § 6 ods. 4 sa slová a) a i) nahrádzajú slovami
a) a j).
5. V § 7 ods. 3 sa slová e) a g) nahrádzajú slovami f) a h).
6. § 18 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných
fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na úèely výkonu povolania v súlade s osobitným predpisom.12b)
(7) Advokát je oprávnený získava a spracúva osobné údaje nevyhnutné na úèely výkonu povolania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
úradných dokladov na nosiè informácií bez súhlasu
dotknutej osoby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12b znie:

12b) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

7. V § 30 písm. b) sa slovo alebo nahrádza slovom a.
8. V § 32 prvá veta znie: Hosujúci euroadvokát je

pri zastupovaní úèastníka konania v konaní pred súdom, v ktorom musí by úèastník konania zastúpený
advokátom alebo v ktorom môe by zástupcom len
advokát, a obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracova s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov (ïalej len spolupracujúci advokát);
inak nie je oprávnený úèastníka konania alebo obvineného zastupova alebo obhajova..
9. V § 48 ods. 1 písm. d) sa slová e) a h) nahrádzajú slovami f) a i).
10. V § 53 ods. 2 sa v úvodnej vete slová e) a h) nahrádzajú slovami f) a i).
11. V § 62a ods. 1 a ods. 2 sa slovo dennom a slovo
denný vypúajú.
12. V § 62a ods. 2 sa vypúajú slová kadý pracovný deò.
13. V § 62a odsek 3 znie:
(3) kolite¾ advokátskeho koncipienta sa za úèelom
preukázania praxe advokátskeho koncipienta v súlade
so stavovským predpisom komory zúèastòuje ústnej
èasti advokátskej skúky..
14. V § 62a ods. 4 a 6 sa slovo dennom, slovo Denný a slovo denného vypúajú.
15. § 66 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na úèely tohto zákona v súlade s osobitným
predpisom.12b) Komora môe zverejòova osobné údaje
na úèely výkonu povolania advokáta a výkonu praxe
advokátskeho koncipienta v nevyhnutnom rozsahu.
(9) Komora je oprávnená získava a spracúva osobné údaje nevyhnutné na úèely tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosiè informácií bez súhlasu
dotknutej osoby..
16. V prílohe è. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
v Chorvátskej republike ....... Odvjetnik/Odvjetnica.
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17. Príloha è. 2 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 2
k zákonu è. 586/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady è. 77/249/EHS z 22. marca 1977 na u¾ahèenie úèinného výkonu slobody právnikov poskytova
sluby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 78, 26. 3. 1977) v znení Aktu o pristúpení Grécka
(Ú. v. ES l 291, 19. 11. 1979), v znení Aktu o pristúpení panielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985),
v znení Aktu o pristúpení Rakúska, védska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 19. 8. 1994), v znení Aktu o podmienkach
pristúpenia Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky, Maïarskej republiky, Maltskej republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky
a o úpravách zmlúv, na ktorých je zaloená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a v znení smernice Rady
2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady è. 98/5/ES zo 16. februára 1998 o u¾ahèení trvalého výkonu právnického povolania v inom èlenskom táte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 77, 14. 3. 1998) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky, Maïarskej republiky, Maltskej republiky,
Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je zaloená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363,
20. 12. 1996).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií
(Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 141, 20. 12.
2006), v znení nariadenia Komisie (ES) è. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12. 2007), v znení nariadenia Komisie (ES) è. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), v znení nariadenia Komisie
(ES) è. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009), v znení nariadenia Komisie (EÚ) è. 2013/2011
z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ, L 59, 4. 3. 2011) a v znení nariadenia Komisie (EÚ) è. 623/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ
L 180, 12. 7. 2012).
4. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska
upravujú urèité smernice v oblasti vo¾ného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
5. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú urèité smernice v oblasti práva usadi sa a slobody poskytova sluby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013)..

Èl. II
Zákon è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných ininieroch v znení
zákona è. 236/2000 Z. z., zákona è. 554/2001 Z. z., zákona è. 533/2003 Z. z., zákona è. 624/2004 Z. z., zákona è. 555/2005 Z. z., zákona è. 459/2007 Z. z., zákona

è. 298/2008 Z. z. a zákona è. 136/2010 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. Príloha è. 1 sa dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013,
ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú urèité smernice v oblasti práva
usadi sa a slobody poskytova sluby (Ú. v. EÚ
L 158, 10. 6. 2013)..
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2. V prílohe è. 2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska
vkladá tento text:
 Hrvatska

1. Magistar inenjer arhitekture
i urbanizma/magistra inenjerka
arhitekture i urbanizma,

1. Arhitektonski fakultet Sveuèilita
u Zagrebu,

2. magistar inenjer arhitekture/
magistra inenjerka arhitekture,

2. Graðevinsko-arhitektonski
fakultet Sveuèilita u Splitu

3. magistar inenjer arhitekture/
magistra inenjerka arhitekture

3. Fakultet graðevinarstva,
arhitekture i geodezije
Sveuèilita u Splitu

4. diplomirani inenjer arhitekture

4. Arhitektonski fakultet Sveuèilita
u Zagrebu

5. diplomirani inenjer arhitekture/
diplomirana inenjerka arhitekture

5. Graðevinsko-arhitektonski
fakultet Sveuèilita u Splitu

6. diplomirani inenjer arhitekture /
diplomirana inenjerka arhitekture

6. Fakultet graðevinarstva,
arhitekture i geodezije
Sveuèilita u Splitu

7. diplomirani arhitektonski inenjer

7. Arhitektonski fakultet Sveuèilita
u Zagrebu,

8. inenjer

8. Arhitektonski fakultet Sveuèilita
u Zagrebu

9. inenjer

9. Arhitektonsko-graðevinsko-geodetski fakultet Sveuèilita
u Zagrebu za ukonèené túdium
na Arhitektonski odjel
Arhitektonsko-graðevinskogeodetskog fakulteta

10. inenjer

10. Tehnièki fakultet Sveuèilita
u Zagrebu za ukonèené
túdium na Arhitektonski
odsjek Tehnièkog fakulteta

11. inenjer

11. Tehnièki fakultet Sveuèilita
u Zagrebu za ukonèené
túdium na Arhitektonskoinenjerski odjel Tehnièkog
fakulteta

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.
Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Tretí kolský
rok po
pristúpení

..
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340
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013,
ktorým sa ustanovuje predmet, náleitosti a sadzba úhrad a roèných platieb
za sprístupòovanie biocídnych výrobkov na trh a ich pouívanie

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 14 ods. 10 zákona è. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pre sprístupòovanie biocídnych výrobkov na trh
a ich pouívanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) nariaïuje:
§1
(1) Sadzba úhrad za odborné sluby pod¾a odseku 2
a sadzba roèných platieb za biocídny výrobok alebo skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na
trhu Slovenskej republiky je uvedená v prílohe.
(2) Odbornými slubami Centra pre chemické látky
a prípravky (ïalej len centrum) sú
a) posúdenie úplnosti iadosti o schválenie úèinnej látky pod¾a osobitného predpisu1) pre
1. prvú kombináciu úèinnej látky a typ výrobku,
2. kadú ïaliu kombináciu úèinnej látky a typ výrobku,
b) hodnotenie iadosti o schválenie úèinnej látky pod¾a
osobitného predpisu,2) ktorá nespåòa kritériá vylúèenia pod¾a osobitného predpisu3) a ktorá nespåòa
kritériá pre úèinné látky, ktoré sa majú nahradi
pod¾a osobitného predpisu,4) pre
1. prvú kombináciu úèinnej látky a typ výrobku,
2. kadú ïaliu kombináciu úèinnej látky a typ výrobku,
c) hodnotenie iadosti o schválenie úèinnej látky, ktorá
1. nespåòa kritériá vylúèenia pod¾a osobitného
predpisu3) a ktorá spåòa kritériá pre úèinné látky,
ktoré sa majú nahradi pod¾a osobitného predpisu;4) úhrady pod¾a písmena b) sa zvyujú o príplatok rovnajúci sa dvom desatinám sumy v nich uvedenej,
2. spåòa kritériá vylúèenia pod¾a osobitného
predpisu3) a ktorá spåòa kritériá pre úèinné látky,
ktoré sa majú nahradi pod¾a osobitného predpisu;5) úhrady pod¾a písmena b) sa zvyujú o príplatok rovnajúci sa trom desatinám sumy v nich uvedenej,
1

3. spåòa kritériá vylúèenia pod¾a osobitného predpisu3)
a ktorá spåòa kritériá pre úèinné látky, ktoré sa majú
nahradi pod¾a osobitného predpisu,5) a najmenej
jedno z ïalích kritérií uvedených v osobitnom predpise;6) úhrady pod¾a písmena b) sa zvyujú o príplatok rovnajúci sa tyrom desatinám sumy v nich uvedenej,
d) hodnotenie iadosti o obnovenie schválenia úèinnej
látky pod¾a osobitného predpisu7) pre
1. prvú kombináciu úèinnej látky a typ výrobku,
2. kadú ïaliu kombináciu úèinnej látky a typ výrobku,
e) hodnotenie iadosti o obnovenie schválenia úèinnej
látky, ktorá
1. nespåòa kritériá vylúèenia pod¾a osobitného
predpisu3) a ktorá spåòa kritériá pre úèinné látky,
ktoré sa majú nahradi pod¾a osobitného predpisu;4) úhrady pod¾a písmena d) sa zvyujú o príplatok rovnajúci sa dvom desatinám sumy v nich
uvedenej,
2. spåòa kritériá vylúèenia pod¾a osobitného predpisu3)
a ktorá spåòa kritériá pre úèinné látky, ktoré sa
majú nahradi pod¾a osobitného predpisu;5) úhrady
pod¾a písmena d) sa zvyujú o príplatok rovnajúci sa
trom desatinám sumy v nich uvedenej,
3. spåòa kritériá vylúèenia pod¾a osobitného
predpisu3) a ktorá spåòa kritériá pre úèinné látky,
ktoré sa majú nahradi pod¾a osobitného predpisu,5) a ktorá spåòa najmenej jedno z ïalích kritérií uvedených v osobitnom predpise;6) úhrady
pod¾a písmena d) sa zvyujú o príplatok rovnajúci
sa tyrom desatinám sumy v nich uvedenej,
f) posúdenie úplnosti iadosti o vnútrotátnu autorizáciu biocídneho výrobku pod¾a osobitného predpisu8)
alebo posúdenie iadosti o autorizáciu Európskej
únie (ïalej len autorizácia Únie) pre biocídny výrobok pod¾a osobitného predpisu9) ako hodnotiaci prísluný orgán pod¾a osobitného predpisu10) pre

) Èl. 7 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupòovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich pouívaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 06.
2012) v platnom znení.
2
) Èl. 8 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
3
) Èl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
4
) Èl. 10 ods.1 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
5
) Èl. 10 ods.1 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
6
) Èl. 10 ods.1 písm. b) a f) nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
7
) Èl. 13 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
8
) Èl. 17 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
9
) Èl. 43 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
10
) Èl. 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
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g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)

n)

11

)
)
13
)
14
)
15
)
16
)
17
)
18
)
19
)
20
)
21
)
22
)
23
)
24
)
25
)
26
)
12
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1. prvý typ biocídneho výrobku,
2. kadý ïalí typ biocídneho výrobku,
hodnotenie iadosti o vnútrotátnu autorizáciu biocídneho výrobku pod¾a osobitného predpisu11) alebo
hodnotenie iadosti o autorizáciu Únie pre biocídny
výrobok pod¾a osobitného predpisu12) ako hodnotiaci prísluný orgán pod¾a osobitného predpisu8) pre
1. prvý typ biocídneho výrobku,
2. kadý ïalí typ biocídneho výrobku,
hodnotenie iadosti o autorizáciu biocídneho výrobku s vyuitím zjednodueného postupu autorizácie
pod¾a osobitného predpisu13) pre
1. prvý typ biocídneho výrobku,
2. kadý ïalí typ biocídneho výrobku,
hodnotenie iadosti o obnovenie vnútrotátnej autorizácie biocídneho výrobku pod¾a osobitného
predpisu14) alebo hodnotenie iadosti o obnovenie
autorizácie Únie pre biocídny výrobok pod¾a osobitného predpisu15) ako hodnotiaci prísluný orgán
pod¾a osobitného predpisu16) pre
1. prvý typ biocídneho výrobku,
2. kadý ïalí typ biocídneho výrobku,
hodnotenie iadosti o paralelný obchod pod¾a osobitného predpisu,17)
hodnotenie oznámenia o biocídnom výrobku pre výskum a vývoj pod¾a osobitného predpisu,18)
hodnotenie iadosti o vnútrotátne povolenie biocídneho výrobku pod¾a osobitného predpisu,19)
hodnotenie iadosti o vnútrotátnu autorizáciu biocídneho výrobku alebo iadosti o obnovenie vnútrotátnej autorizácie biocídneho výrobku, ktorý je
1. identický s reprezentatívnym biocídnym výrobkom, ktorý bol súèasou iadosti pod¾a osobitného predpisu20) a pre ktorý musí by vykonané porovnávacie
posúdenie
pod¾a
osobitného
predpisu;21) úhrady pod¾a písmen g) a i) sa zniujú
o sumu rovnajúcu sa trom desatinám sumy v nich
uvedenej s výnimkou prípadov,
2. podrobený porovnávaciemu posúdeniu pod¾a
osobitného predpisu;21) úhrady pod¾a písmen f),
g) a i) sa zvyujú o príplatok rovnajúci sa jednej
polovici sumy v nich uvedenej,
hodnotenie iadosti o vnútrotátnu autorizáciu biocídneho výrobku, ktorý má by schválený na obdobie
nepresahujúce
1. 180 dní pod¾a osobitného predpisu;22) úhrady
pod¾a písmen f) a g) sa zvyujú o príplatok rovnajúci sa jednej desatine sumy v nich uvedenej,
Èl. 30 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 44 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 26 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 31 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 45 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 53 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 56 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 39 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 23 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl.17 ods. 6 a èl. 30 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 33 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 34 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.

o)

p)

q)
r)

s)

t)

u)
v)
w)
x)
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2. tri roky pod¾a osobitného predpisu;23) úhrady
pod¾a písmen f) a g) sa zvyujú o príplatok rovnajúci sa jednej polovici sumy v nich uvedenej,
posúdenie úplnosti iadosti o vnútrotátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov pod¾a osobitného predpisu8) alebo posúdenie úplnosti iadosti
o autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov
pod¾a osobitného predpisu9) ako hodnotiaci prísluný orgán pod¾a osobitného predpisu,10)
hodnotenie iadosti o vnútrotátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov pod¾a osobitného
predpisu11) alebo hodnotenie iadosti o autorizáciu
Únie pre skupinu biocídnych výrobkov pod¾a osobitného predpisu9) ako hodnotiaci prísluný orgán pod¾a osobitného predpisu,8)
oznámenie dodatoèného výrobku v skupine biocídnych výrobkov pod¾a osobitného predpisu,24)
hodnotenie iadosti o obnovenie vnútrotátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov pod¾a osobitného predpisu14) alebo hodnotenie iadosti o obnovenie autorizácie Únie pre skupinu biocídnych
výrobkov pod¾a osobitného predpisu15) ako hodnotiaci prísluný orgán pod¾a osobitného predpisu,16)
hodnotenie iadosti o vnútrotátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov alebo iadosti o obnovenie
vnútrotátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov, pre ktoré musí by vykonané porovnávacie
posúdenie pod¾a osobitného predpisu;21) úhrady
pod¾a písmen p) a r) sa zvyujú o príplatok rovnajúci
sa jednej polovici sumy v nich uvedenej,
hodnotenie iadosti o vnútrotátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov, ktoré majú by schválené
na obdobie nepresahujúce
1. 180 dní pod¾a osobitného predpisu;22) úhrady
pod¾a písmena p) sa zvyujú o príplatok rovnajúci
sa jednej desatine sumy v nich uvedenej,
2. tri roky pod¾a osobitného predpisu;23) úhrady
pod¾a písmena p) sa zvyujú o príplatok rovnajúci
sa jednej polovici sumy v nich uvedenej,
hodnotenie iadosti o postupné vzájomné uznanie
pre biocídny výrobok pod¾a osobitného predpisu,25)
hodnotenie iadosti o paralelné vzájomné uznanie
pre biocídny výrobok pod¾a osobitného predpisu,26)
hodnotenie iadosti o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov prostredníctvom postupného vzájomného uznania pod¾a osobitného predpisu,25)
hodnotenie iadosti o autorizáciu skupiny biocíd-
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y)

z)

aa)
ab)

ac)

ad)
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nych výrobkov prostredníctvom paralelného vzájomného uznania pod¾a osobitného predpisu,25)
hodnotenie iadosti o postupné vzájomné uznanie
biocídneho výrobku alebo iadosti o paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku alebo iadosti
o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov prostredníctvom postupného vzájomného uznania alebo
iadosti o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov
prostredníctvom paralelného vzájomného uznania,
pre ktoré musí by vykonané porovnávacie posúdenie pod¾a osobitného predpisu;21) úhrady pod¾a písmen u) a x) sa zvyujú o príplatok rovnajúci sa jednej polovici sumy v nich uvedenej,
hodnotenie iadostí pod¾a písmen u) a x), ak centrum zistí, e biocídny výrobok alebo skupina biocídnych výrobkov nespåòa podmienky ustanovené osozaène konanie pod¾a
bitným predpisom,27) a
osobitného predpisu,28) alebo navrhne odmietnutie
udelenia autorizácie, alebo navrhne úpravu podmienok autorizácie a zaène konanie pod¾a osobitného
predpisu;29) úhrady uvedené v písmenách u) a x) sa
zvyujú o príplatok rovnajúci sa jednej polovici
sumy v nich uvedenej,
posúdenie iadosti o zruenie autorizácie na iados
drite¾a autorizácie pod¾a osobitného predpisu,30)
hodnotenie iadosti o zmenu a doplnenie autorizácie
na iados drite¾a autorizácie pre
1. administratívnu zmenu pod¾a osobitného predpisu,31)
2. malú zmenu,32)
3. závanú zmenu,33)
hodnotenie iadosti o zmenu a doplnenie autorizácie
na iados drite¾a autorizácie skupiny biocídnych
výrobkov; úhrady uvedené v písmene ab) prvom a
treom bode sa zvyujú o príplatok rovnajúci sa jednej desatine sumy v nich uvedenej pre kadý biocídny
výrobok zaradený v skupine biocídnych výrobkov,
ktorého sa zmena alebo doplnenie autorizácie týka,
posúdenie iadosti o vyuívanie údajov pod¾a osobitného predpisu.34)

(3) Roènými platbami za biocídny výrobok a skupinu
biocídnych výrobkov sú
a) roèná platba za biocídny výrobok sprístupnený na
trhu na základe iadosti o vnútrotátnu autorizáciu
biocídneho výrobku pod¾a osobitného predpisu11)
alebo roèná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe iadosti o autorizáciu Únie
pod¾a osobitného predpisu,12) pre ktorý centrum
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bolo hodnotiacim prísluným orgánom pod¾a osobitného predpisu,10)
b) roèná platba za skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu na základe iadosti o vnútrotátnu autorizáciu biocídneho výrobku pod¾a osobitného predpisu11) alebo roèná platba za skupinu
biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu na základe iadosti o autorizáciu Únie pod¾a osobitného
predpisu,12) pre ktorú centrum bolo hodnotiacim
prísluným orgánom pod¾a osobitného predpisu,10)
c) roèná platba za biocídny výrobok sprístupnený na
trhu na základe iadosti o postupné vzájomné uznanie pod¾a osobitného predpisu25) alebo za biocídny
výrobok sprístupnený na trhu na základe iadosti
o paralelné vzájomné uznanie pre biocídny výrobok
pod¾a osobitného predpisu,26)
d) roèná platba za skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu na základe iadosti o postupné
vzájomné uznanie pod¾a osobitného predpisu25) alebo za skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených
na trhu na základe iadosti o paralelné vzájomné
uznanie pre biocídny výrobok pod¾a osobitného
predpisu,26)
e) roèná platba za biocídny výrobok sprístupnený na
trhu na základe iadosti o paralelný obchod pod¾a
osobitného predpisu,17)
f) roèná platba za biocídny výrobok sprístupnený na
trhu pod¾a osobitného predpisu.35)
§2
(1) Pri kadej úhrade za odborné sluby pod¾a § 1
ods. 2 sa uvedie èíslo variabilného symbolu uvedeného
vo výzve na úhradu.
(2) Pri platení roènej platby pod¾a § 1 ods. 3 sa uvedie
èíslo variabilného symbolu uvedeného v príslunom
rozhodnutí o sprístupnení biocídneho výrobku na trh.
(3) Úhrady za odborné sluby centra pod¾a § 1 ods. 2
sa poukazujú na úèet cudzích prostriedkov centra.
(4) Roèné platby pod¾a § 1 ods. 3 sa poukazujú na
príjmový úèet centra.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2013.

Robert Fico v. r.
27

)
)
29
)
30
)
31
)
32
)
33
)
34
)
35
)
28

Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 35 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 37 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 49 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 50 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 50 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 50 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
Èl. 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 528/2012 v platnom znení.
§ 20 zákona è. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pre sprístupòovanie biocídnych výrobkov na trh a ich pouívanie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 340/2013 Z. z.

SADZBA ÚHRAD A ROÈNÝCH PLATIEB POD¼A § 1 NARIADENIA VLÁDY

K odseku 2 písm.
a)
b)
d)
f)
g)
h)
i)

Bod
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

j)
k)
l)
o)
p)
q)
r)
u)
v)
w)
x)
aa)
ab)
ad)
K odseku 3 písm.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.
2.
3.

Úhrada v eurách
35 000,00
9 000,00
170 000,00
50 000,00
60 000,00
15 000,00
3 000,00
600,00
70 000,00
10 000,00
20 000,00
3 000,00
25 000,00
5 000,00
15 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
150 000,00
3 000,00
30 000,00
6 000,00
7 000,00
8 000,00
9 000,00
100,00
5 000,00
20 000,00
50 000,00
2 000,00
Roèná platba v eurách
350,00
750,00
300,00
400,00
200,00
150,00
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341
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013,
ktorou sa ustanovuje cezhranièná zdravotná starostlivos, ktorá podlieha predchádzajúcemu
súhlasu príslunej zdravotnej poisovne na úèely jej preplatenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 9d ods. 3 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002
Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 220/2013 Z. z. ustanovuje:

nej starostlivosti, ktoré podliehajú predchádzajúcemu
súhlasu príslunej zdravotnej poisovne na úèely jej
preplatenia je uvedený v prílohe.

§1

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2013.

Zoznam zdravotných výkonov cezhraniènej zdravot-

§2

Zuzana Zvolenská v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 341/2013 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV CEZHRANIÈNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI,
KTORÉ PODLIEHAJÚ PREDCHÁDZAJÚCEMU SÚHLASU PRÍSLUNEJ ZDRAVOTNEJ
POISOVNE NA ÚÈELY JEJ PREPLATENIA

I.

Medicínske odbory
Gynekológia
a pôrodníctvo

II.

Otorinolaryngológia

Zdravotné výkony
I.1 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden cyklus
pred odberom oocytov
I.2 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden cyklus
s odberom oocytov k in vitro fertilizácii, bez prenosu embryí,
I.3 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden komplexný
cyklus s prenosom embryí
I.4 Vykonanie interupcie zo zdravotných dôvodov
I.5 Odber krvi z hlavièky plodu transabdominálnou
kordocentézou
I.6 Fetoskópia s odberom tkaniva plodu
I.7 Transfúzia intrauterinná fetálna
I.8 Infúzia intrauterinná fetálna
I.9 Intrauterinná laserová lieèba plodu
I.10 Výmena plodovej vody
I.11 Vysokofrekvenèná ablácia nádorových buniek a/alebo ciev
placenty
I.12 Zavedenie shuntu u plodu intrauterinne
I.13 Vnútromaternicová lieèba plodu
I.14 Lieèebná amniocentéza
I.15 Segmentálna resekcia polycystických p¾úc plodu
I.16 Operácia plodu postihnutého vývojovou chybou
intrauterinná
I.17 Roboticky asistovaná operácia v gynekológii a pôrodníctve
II.1 Fotodynamická lieèba nádorov v oblasti hlavy a krku
II.2 Rekontrukcia chýbajúcej alebo malformovanej unice
II.3 Vnútrouná (kochleárna) implantácia
II.4 Implantácia aktívneho stredouného implantátu
II.5 Rekontrukcia pery
II.6 Operácia tumorov v otorinolaryngológii
II.7 Rekontrukèná operácia pre vrodené ráztepové chyby
v otorinolaryngológii
II.8 Aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov
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III.

Medicínske odbory
Oftalmológia

IV.
V.

Chirurgia
Neurochirurgia

VI.

Hrudná chirurgia
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Zdravotné výkony
III.1 Operácia pri onkologických chorobách
III.2 Transplantácia rohovky
III.3 Transplantácia endotelu rohovky
III.4 Keratoprotetika
III.5 Rádioterapia oènej gule rádionuklidovými implantátmi
III.6 Transsklerálna brachyterapia
III.7 Individuálne zhotovenie sklenej oènej protézy
III.8 Aplikácia individuálne zhotovených tvrdých kontaktných
ooviek
III.9 Plastická operácia na mihalniciach (ektropium, entropium,
blefarochalázia) zo zdravotných dôvodov
III.10 Korekcia ptózy hornej mihalnice zo zdravotných dôvodov
III.11 Korekcia akých poúrazových stavov oka, pri ktorých
chýba dúhovka, s pouitím umelej silikónovej dúhovky
III.12 Korekcia vrodenej anirídii s pouitím umelej silikónovej
dúhovky
IV.1 Roboticky asistovaná operácia v chirurgii
V.1 Operácia pri chorobách centrálneho nervového systému
V.2 Operácia pri chorobách periférneho nervového systému
V.3 Operácia mozgu pri epilepsii
V.4 Stereotaktická implantácia rádioaktívneho izotopu
V.5 Stereotaktická implantácia hlbokých mozgových elektród
a generátora elektrických impulzov
V.6 Implantácia kmeòová
V.7 Implantácia neurostimulaèného zariadenia pri kortikálnej
mozgovej stimulácii
V.8 Kranioplastika s pouitím implantátov a kostných tepov
V.9 Implantácia miechovej stimulaènej elektródy
V.10 Implantácia neurostimulaèného zariadenia pre stimuláciu
zadných povrazcov miechy
V.11 Implantácia liekovej pumpy na intratekálnu aplikáciu
lieèiva do miechového kanála
V.12 Implantácia expanderu pred plastikou rozsiahleho defektu
V.13 Resekcia adenómu hypofýzy s intraoperaènou magnetickou
rezonanciou
V.14 Implantácia elektronického stimulátora nervus vagus
pri lieèbe epilepsie
V.15 Implantácia neurostimulaèných zariadení pri dysfunkcii
dolných moèových ciest
VI.1 Fotodynamická lieèba tumorov v tracheobronchiálnom
strome
VI.2 Transplantácia p¾úc
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VII.

Medicínske odbory
Kardiochirurgia
a cievna chirurgia

VIII.

Stomatochirurgia

IX.

Ortopédia a úrazová chirurgia
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Zdravotné výkony
VII.1 Operácia na srdcových chlopniach
VII.2 Operácia pri defektoch srdcových priehradiek
VII.3 Operácia na ve¾kých cievach
VII.4 Transkatétrová implantácia chlopne
VII.5 Bypassová operácia
VII.6 Implantácia krátkodobej mechanickej podpory ¾avej komory
VII.7 Implantácia krátkodobej mechanickej podpory pravej
komory
VII.8 Implantácia krátkodobej mechanickej biventrikulárnej
podpory srdca
VII.9 Implantácia trvalej mechanickej komorovej podpory srdca
VII.10 Implantácia krátkodobej komorovej podpory srdca
VII.11 Implantácia dlhodobej komorovej podpory srdca
VII.12 Zavedenie a pouitie extrakorporálneho ventricular assist
device (VAD)
VII.13 Explantácia komorovej mechanickej podpory srdca
VII.14 Zavedenie a pouitie intrakorporálneho ventricular assist
device (VAD)
VII.15 Iný kardiochirurgický výkon bez pouitia mimotelového
obehu krvi
VII.16 Iný kardiochirurgický výkon s pouitím mimotelového
obehu krvi
VII.17 Videoasistovaná srdcová operácia s pouitím
mimotelového obehu
VII.18 Transjugulárna porto-systémová spojka (TIPS)
a sklerotizácia varixov
VII.19 Intervenèné výkony spojené s pouitím embolizaèného
systému Pipeline
VII.20 Katétrová ablácia
VII.21 Rekanalizácia koronárnej artérie laserom
VII.22 Roboticky asistovaná operácia v kardiochirurgii a cievnej
chirurgii
VII.23 Transplantácia srdca
VIII.1 Rekontrukèná operácia pravej ankylózy mandibuly
osteokartilaginóznym autológnym transplantátom alebo
endoprotézou
VIII.2 Náhrada mandibulárneho kåbu endoprotézou
VIII.3 Zhotovenie a upevnenie epitézy na vhojený fixatér
VIII.4 Operácia spojená s náhradou èe¾ustného kåbu a lícneho
oblúka
IX.1 Totálna resekcia kosti s náhradou
IX.2 Implantácia totálnej endoprotézy bedrového kåbu
IX.3 Implantácia totálnej endoprotézy kolenného kåbu
IX.4 Implantácia totálnej endoprotézy laka
IX.5 Implantácia totálnej endoprotézy èlenka
IX.6 Lieèba spojená s pouitím autológnych krvných faktorov
IX.7 Artroskopický výkon v bedrovom kåbe

Strana 4312

X.
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Medicínske odbory
Plastická chirurgia

XI.

Plastická chirurgia, gynekológia,
urológia

XII.

Hematológia

XIII.
XIV.

Psychiatria
Neurológia

XV.

Tráviaci systém

XVI.

Klinická onkológia

XVII.

Urológia

XVIII.

Medicína drogových záleitosti
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Zdravotné výkony
X.1 Korekcia asymetrie prsníka vloením implantátu
X.2 Rekontrukcia prsníka pomocou implantovaného
expandera
X.3 Redukèná mamoplastika
X.4 Radikálne a rozsiahle odstránenie pokodeného tkaniva
na koi a podkoí s transplantáciou alebo transpozíciou
X.5 Transplantácia koe
X.6 Implantácia alebo odstránenie koného expandera
X.7 Lieèba chronických defektov aplikáciou biotechnologicky
vyrobenej koe
X.8 Korekcia hypertrofickej alebo keloidnej jazvy dermabráziou,
excíziou alebo iným spôsobom
X.9 Operácia venter pendulum zo zdravotných dôvodov
XI.1 Operácia na zmenu pohlavia zo eny na mua
XI.2 Operácia na zmenu pohlavia z mua na enu
XI.3 Operácia gynekomastie zo zdravotných dôvodov vrátane
liposukcie
XI.4 Sterilizácia eny zo zdravotných dôvodov
XI.5 Sterilizácia mua zo zdravotných dôvodov
XII.1 Transplantácia kostnej drene
XII.2 Lieèebná cytaferéza
XIII.1 Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia
XIV.1 Magnetická stimulácia mozgu, miechových koreòov
a nervu
XIV.2 Detekcia úniku likvoru oznaèeného rádiofarmakom
XIV.3 Stereotaktická biopsia
XIV.4 Komplexná lieèba akej epilepsie
XIV.5 Multimodálna komplexná lieèba Morbus Parkinson
XV.1 Eliminaèné metódy lieèby zlyhania peèene
XV.2 Resekcia èasti heparu a hepatektómia pre transplantáciu
XV.3 Transplantácia peèene
XV.4 Transplantácia pankreasu: injekcia z pankreatického
tkaniva (transplantácia pankreatických ostrovèekov)
XV.5 Transplantácia pankreasu: transplantácia celého orgánu
XV.6 Transplantácia pankreasu a oblièky
XV.7 Transplantácia peèene a oblièky
XVI.1 Oarovanie lineárnym urých¾ovaèom alebo lineárnym
urých¾ovaèom s mnoholistovým kolimátorom (MLC)
XVI.2 Komformálna rádioterapia modulovanou intenzitou
zväzkov (IMRT)
XVI.3 Protónová lieèba
XVII.1 Transplantácia oblièky: alogénny ivý darca alebo
alogénny kadaverózny darca, alebo syngénny darca, alebo
autotransplantácia, alebo autotransplantácia
po extrakorporálnej resekcii alebo an bloc transplantácii,
alebo retransplantácia
XVII.2 Adjustovate¾ná lieèba kontinencie  implantácia, revízia,
výmena alebo explantácia umelého zvieraèa
XVII.3 Roboticky asistovaná operácia v urológii
XVIII.1 Motivaèná lieèba závislosti (kvalifikovaná odvykacia
lieèba)
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XIX.

Medicínske odbory
Nukleárna medicína

XX.

Spoloèné a vyetrovacie zloky
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Zdravotné výkony
XIX.1 Diagnostika a lieèba v cyklotrónovom zariadení
XIX.2 Vyetrenia pozitrónovou emisnou tomografiou
XIX.3 Rádiochirurgická lieèba gama noom
XIX.4 Rádiochirurgická lieèba prostredníctvom CyberKnife
XIX.5 Lieèebné podanie 131 I
XIX.6 Rádionuklidová lieèba lutéciom  177 znaèkovaným
oktreotidom (DOTATOC)
XX.1 Genetické vyetrenia
XX.2 Metabolické vyetrenia
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342
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a becov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 53 písm. g) zákona
è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Registrácia hydiny a becov
(1) Drite¾, ktorý chová viac ako 300 kusov kúr, moriek, husí, kaèíc, baantov, prepelíc (ïalej len hydina)
alebo viac ako 1 500 kusov hydiny urèenej na výkrm
alebo viac ako pä kusov becov (ïalej len drite¾), vedie register hydiny a becov v chove, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 1.
(2) Drite¾ prihlási do centrálneho registra zvierat
chov na predpísanom tlaèive s názvom Registrácia
chovu, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2.
§2
Hlásenie zmien v poète hydiny a becov
(1) Drite¾ zasiela právnickej osobe alebo fyzickej osobe poverenej prevádzkovaním poèítaèovej databázy pre
centrálny register zvierat pod¾a § 19 ods. 1 zákona (ïalej len poverená osoba) hlásenie zmien v poète hydiny
a becov do desiatich dní po uplynutí kalendárneho
mesiaca, v ktorom k zmene dolo. Vzor hlásenia zmien
v poète hydiny a becov je uvedený v prílohe è. 3.
(2) Hlásenie zmien v poète hydiny a becov mono zasiela aj elektronickou formou spôsobom urèeným pod¾a § 5 písm. j) zákona.
§3
Register prevádzkovate¾a liahne
(1) Prevádzkovate¾ liahne vedie register, ktorého vzor
je uvedený v prílohe è. 4, a údaje z neho predkladá poverenej osobe.
(2) Prevádzkovate¾ liahne prihlási do centrálneho registra zvierat chov na predpísanom tlaèive s názvom
Registrácia chovu.
§4
Hlásenie o mesaènom naskladnení vajec a liahnutí
jednodòovej hydiny a becov
(1) Prevádzkovate¾ liahne zasiela poverenej osobe
hlásenie o mesaènom naskladnení vajec a liahnutí jednodòovej hydiny a becov do 14 dní po skonèení kalen-

dárneho mesiaca. Vzor hlásenia o mesaènom naskladnení vajec a liahnutí jednodòovej hydiny a becov je
uvedený v prílohe è. 5.
(2) Hlásenie o mesaènom naskladnení vajec a liahnutí jednodòovej hydiny a becov mono zasiela aj elektronickou formou spôsobom urèeným pod¾a § 5 písm. j)
zákona.
§5
Doklad o premiestnení hydiny a becov
(1) Drite¾, do ktorého chovu sa hydina a bece premiestnili, alebo prevádzkovate¾ liahne zasiela doklad
o premiestnení hydiny a becov poverenej osobe do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom k premiestneniu dolo. Vzor dokladu o premiestnení hydiny a becov je uvedený v prílohe è. 6.
(2) Doklad o premiestnení hydiny a becov mono zasiela aj elektronickou formou spôsobom urèeným pod¾a § 5 písm. j) zákona.
§6
Centrálny register hydiny a becov
(1) Podkladmi na vedenie centrálneho registra hydiny a becov sú register hydiny a becov v chove, register
prevádzkovate¾a liahne, hlásenie zmien v poète hydiny
a becov, hlásenie o mesaènom naskladnení vajec
a liahnutí jednodòovej hydiny a becov a doklad o premiestnení hydiny a becov.
(2) Register chovov obsahuje tieto údaje
a) o chove:
1. registraèné èíslo chovu,
2. názov a adresu miesta chovu,
3. druh, kategóriu hydiny a becov a charakter chovu,
b) o drite¾ovi alebo vlastníkovi:
1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu  podnikate¾a,
alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo organizácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum
narodenia a miesto trvalého pobytu tatutárneho
zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
2. miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a alebo sídlo právnickej
osoby,
c) o zvierati:
1. poèet hydiny a becov v chove,
2. zmeny v poète hydiny a becov draných v chove

Èiastka 86

Zbierka zákonov è. 342/2013

od ich naskladnenia do vyskladnenia a dátum zmien,
3. registraèné èíslo chovu, prevádzkarne na spracovanie hydiny a becov, prevádzkarne na spracovanie ivoèínych ved¾ajích produktov, odkia¾
alebo kam bola hydina a bece premiestnené,
a kód krajiny, ak ide o hydinu a bece dovezené
alebo vyvezené.
(3) Register liahní obsahuje údaje
a) o liahni:
1. registraèné èíslo liahne,
2. názov a adresu liahne,
3. druh, kategóriu hydiny a becov a charakter chovu,
b) o drite¾ovi alebo vlastníkovi:
1. miesto trvalého pobytu alebo sídlo prevádzkovate¾a liahne,
2. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu  podnikate¾a,
alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo organizácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum
narodenia a miesto trvalého pobytu tatutárneho
zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
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3. miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a alebo sídlo právnickej
osoby,
c) o liahnutí a premiestnení hydiny a becov:
1. poèet naskladnených vajec,
2. liahnutie a predaj jednodòovej hydiny a becov
pod¾a druhu, kategórie hydiny a becov a charakteru chovu v kalendárnom mesiaci,
3. registraèné èíslo odberate¾a a kód krajiny, ak ide
o vyvezenú jednodòovú hydinu a bece.
§7
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§8
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. novembra
2013.

¼ubomír Jahnátek v. r.

1

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem
a predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20) v platnom znení.

Registračné číslo chovu

Poradové číslo zo šita ……………………….

…………………………………………………………………………..............................………………………...

………………………………………………...............…………………………………………
Telefónne číslo:
číslo faxu:
e-mailová adresa:

………………………………………………...............…………………………………………
Miesto trvalého pobytu alebo sídlo držiteľa:

………………………………………………...............…………………………………………
Meno a priezvisko držiteľa alebo názov alebo obchodné meno držiteľa:

………………………………………………...............…………………………………………
Miesto trvalého pobytu alebo sídlo vlastníka:

Meno a priezvisko vlastníka alebo názov alebo obchodné meno vlastníka:

Od mesiaca/roka ………..............

REGISTER HYDINY A BEŽCOV V CHOVE

Príloha è. 1
k vyhláke è. 342/2013 Z. z.
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Číslo riadka

Druh

Dátum
zmeny

Počiatočný stav

Rok:

Úhyn

Strata
(utratenie)
Drobný predaj

Vývoz

*Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

Kategória

Druh a kategória*

Mesiac:

Charakter chovu

Dovoz

Zmena stavu

Register hydiny a bežcov v chove č. .......................

Prísun

Odsun

Premiestnenie
Reg. číslo
dodávateľa/odberateľa

Kód
krajiny

Strana:

Konečný stav
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1

2

3

4

5

6

7

kury

morky

husi

kačice

bažanty

prepelice

bežce

druh

01
02
03
04
05
06
07

Starorodičia

Rodičia

Odchov

Produkčná perióda

Výkrm

Nosnice produkujúce vajcia na ľudskú spotrebu

charakter chovu

U

N

M

Šľachtiteľský chov

Úžitková hydina

Reprodukčná hydina – Nosivá línia

Reprodukčná hydina – Mäsová línia

kategória

Číselníky druhov a kategórií hydiny a bežcov

U

U

M, N, U

M, N, U

M, N

M, N

M, N

použiteľný len pre kategóriu
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 342/2013 Z. z.

VZOR
REGISTRÁCIA CHOVU
01 Registrácia nového chovu:
Chov HZ

Bitúnok

Spracovateľský závod

Výstavné priestory

Pastva

Tržnica

Sprostredkovateľ

Iné:

Zberné stredisko

02 Schválenie chovu
RVPS

03 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu registračné číslo:
a) Oprava/doplnenie údajov:

c) Zrušenie chovu

b) Zmena údajov

chovu

vlastníka

chovu

vlastníka

štatutár. zástupcu

držiteľa

štatutár. zástupcu

držiteľa

04 Chov

Názov:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Súradnice
GIS:

Popis. č.:
05 Druh HZ

06 Vlastník

HD

ošípané

ryby

včely

ovce

Y:

kozy

PSČ:

Obec:

Telefón:

Ulica:

Fax:

Popis. č.:

e-mail:

07 Štatutárny zástupca

Titul pred:

za:

Dát. narodenia:

Priezvisko:

Meno:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Telefón:

Popis. č.:

Mobil:

e-mail:

Fax:

Názov/titul, meno
a priezvisko:
IČO/dát. narodenia:

09 Doručovacia
adresa

X:

Názov/titul, meno
a priezvisko:
IČO/dát. narodenia:

08 Držiteľ

potvrdzuje
RVPS

PSČ:

Obec:

Telefón:

Ulica:

Fax:

Popis. č.:

e-mail:

Obec:
Ulica:

PSČ:
Popis.č.:
10 Podpis a odtlačok pečiatky vlastníka/držiteľa:

kone

hydina

bežce
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Návod na vyplňovanie tlačiva Registrácia chovu
01

Registrácia nového
chovu

Pri registrovaní nového chovu začiarknutím políčka označte typ chovu
zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uveďte
textom iný neuvedený typ chovu.

02

Schválenie chovu
RVPS

Pri registrovaní nového chovu miesto na odtlačok pečiatky veterinárneho
lekára príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

03

Uveďte registračné číslo chovu, ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu
Oprava/doplnenie/
zmena údajov/zrušenie údajov už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.
chovu

03 a)

Oprava/doplnenie
údajov

Začiarknite zodpovedajúce políčko položky, pri ktorej hlásite
opravu/doplnenie údajov (napr. opravu mena držiteľa, doplnenie popis. čísla
ulice v adrese chovu a pod.).

03 b)

Zmena údajov

Začiarknite zodpovedajúce políčko položky, pri ktorej hlásite zmenu údajov
(napr. zmenu adresy sídla vlastníka, zmenu držiteľa a pod.).

03 c)

Zrušenie chovu

Začiarknite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy
hospodárskych zvierat, ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu
potvrdzuje príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa.

04

Chov

Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú
súradnice GIS X a Y, ktoré zapíše príslušná regionálna veterinárna
a potravinová správa.

05

Druh HZ

Začiarknite zodpovedajúci druh/druhy hospodárskych zvierat v chove. Pri
doplnení ďalšieho druhu hospodárskych zvierat v registrovanom chove
sa vyžaduje potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
Pri rušení chovu [bod 03 c)] označte druh/druhy hospodárskych zvierat, ktoré
požadujete zrušiť.

06

Vlastník

Uveďte údaje vlastníka chovu podľa predtlače. Pod pojmom vlastník
sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba vlastniaca hospodárske
zviera. Ak má vlastník chovu pridelené IČO, vyžaduje sa jeho uvedenie!

07

Štatutárny zástupca

Ak vlastníkom chovu/zvierat je právnická osoba (s. r. o., a. s. a pod.), uveďte
údaje vybraného štatutárneho zástupcu podľa predtlače.

08

Držiteľ

Uveďte údaje držiteľa chovu podľa predtlače. Pod pojmom držiteľ sa rozumie
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá.

09

Doručovacia pošta

Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je
totožná s adresou chovu.

10

Podpis
a odtlačok pečiatky
vlastníka/držiteľa

Potvrďte uvedené údaje svojím podpisom alebo aj odtlačkom pečiatky.

11

Adresát

Adresa pracoviska Centrálneho registra zvierat, kde zašlete vyplnené tlačivo.
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Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov

B

Druh

C

Drobný predaj

Vývoz

E

F

Vyhotovil:

G

H

Dátum:

I

Strata (utratenie)

D

Úhyn
počet ks

Stav na začiatku mesiaca

J

kód
krajiny

Hlásenie za rok:

Charakter
chovu

Druh a kategória *

Kategória

Hlásenie za mesiac:

K

L

kód
krajiny

Podpis/odtlačok pečiatky:

počet ks

Dovoz

M

Stav na konci mesiaca

Strana hlásenia:

Zbierka zákonov è. 342/2013

* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A

Riadok

Registračné číslo chovu:

Názov a adresa chovu: .....................................................................................................................................................................................................................................

CEHZ

Príloha è. 3
k vyhláke è. 342/2013 Z. z.
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kury
morky
husi
kačice
bažanty
prepelice
bežce

druh

1
2
3
4
5
6
7

M
N
U

01
02
03
04
05
06
07

kategória
Reprodukčná hydina – Mäsová línia
Reprodukčná hydina – Nosivá línia
Úžitková hydina

charakter chovu
Šľachtiteľský chov
Starorodičia
Rodičia
Odchov
Produkčná perióda
Výkrm
Nosnice produkujúce vajcia na ľudskú spotrebu

použiteľný len pre kategóriu
M, N
M, N
M, N
M, N, U
M, N, U
U
U

Číselník druhov a kategórií hydiny a bežcov
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Registračné číslo liahne

Poradové číslo zošita ……………………….

………………………………………………...............…………………………………………
Telefónne číslo:
číslo faxu:
e-mailová adresa:

………………………………………………...............…………………………………………
Miesto trvalého pobytu alebo sídlo držiteľa:

………………………………………………...............…………………………………………
Meno a priezvisko držiteľa alebo názov alebo obchodné meno držiteľa:

………………………………………………...............…………………………………………
Miesto trvalého pobytu alebo sídlo vlastníka:

Meno a priezvisko vlastníka alebo názov alebo obchodné meno vlastníka:

Od mesiaca/roku ………..............

REGISTER PREVÁDZKOVATEĽA LIAHNE

Príloha è. 4
k vyhláke è. 342/2013 Z. z.
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Číslo riadka

Druh

Dátum

Počet naskladnených
vajec do inkubátora

Rok:

Počet vajec
vyradených
z inkubátora

Počet vyliahnutej
jednodňovej hydiny
a bežcov

Drobný predaj
jednodňovej hydiny
a bežcov

*Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

Kategória

Druh a kategória*

Mesiac:

Charakter
chovu

Register prevádzkovateľa liahne č. .......................

Vývoz

Odsun jednodňovej
hydiny a bežcov

Reg. číslo odberateľa

Strana:

Kód krajiny (vývoz)
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1

2

3

4

5

6

7

kury

morky

husi

kačice

bažanty

prepelice

bežce

druh

01
02
03
04
05
06
07

Starorodičia

Rodičia

Odchov
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charakter chovu

U

N

M

Šľachtiteľský chov

Úžitková hydina

Reprodukčná hydina – Nosivá línia

Reprodukčná hydina – Mäsová línia
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Číselníky druhov a kategórií hydiny a bežcov

U

U

M, N, U

M, N, U

M, N

M, N

M, N

použiteľný len pre kategóriu
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Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov

B

Druh

C

Počet vyliahnutej jednodňovej
hydiny a bežcov za mesiac

Drobný predaj jednodňovej hydiny
a bežcov

Vývoz

E

Dátum:

G

Podpis/odtlačok pečiatky:

H

J

kód
krajiny

Strana hlásenia:
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Vyhotovil:

F

I

Počet vajec v inkubácii na konci
mesiaca

D

Počet naskladnených vajec do
inkubátora

Hlásenie za rok:

počet ks

Druh a kategória *

Kategória

Hlásenie za mesiac:

Charakter
chovu

* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.
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Názov a adresa liahne: .....................................................................................................................................................................................................................................

CEHZ

Príloha è. 5
k vyhláke è. 342/2013 Z. z.
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kury
morky
husi
kačice
bažanty
prepelice
bežce

druh

1
2
3
4
5
6
7

M
N
U

01
02
03
04
05
06
07

kategória
Reprodukčná hydina – Mäsová línia
Reprodukčná hydina – Nosivá línia
Úžitková hydina

charakter chovu
Šľachtiteľský chov
Starorodičia
Rodičia
Odchov
Produkčná perióda
Výkrm
Nosnice produkujúce vajcia na ľudskú spotrebu

Číselník druhov a kategórií hydiny a bežcov

použiteľný len pre kategóriu
M, N
M, N
M, N
M, N, U
M, N, U
U
U
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 342/2013 Z. z.

CEHZ

Doklad o premiestnení hydiny a bežcov

Chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú
Registračné číslo chovu:

List č.
Sprostredkovateľ,
ktorý premiestnenie sprostredkoval

Podpis/odtlačok pečiatky:

Registračné číslo chovu:

Názov a adresa chovu:

Dátum:
Názov a adresa chovu:
Chov, kam sa zvieratá premiestňujú

Dátum:

Registračné číslo chovu:

Podpis/odtlačok pečiatky:

Podpis/odtlačok pečiatky:

Dátum:

Rušenie omylom
nahláseného premiestnenia

Názov a adresa chovu:

Druh a kategória *

B

Počet kusov hydiny a bežcov

Charakter
chovu

A

Mesiac

Kategória

Deň

Druh

Riadok

Dátum premiestnenia

C

D

E

F

Rok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

Poznámky chovateľa
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kategória
Reprodukčná hydina – Mäsová línia
Reprodukčná hydina – Nosivá línia
Úžitková hydina

M
N
U

charakter chovu
Šľachtiteľský chov
Starorodičia
Rodičia
Odchov
Produkčná perióda
Výkrm
Nosnice produkujúce vajcia na ľudskú spotrebu

01
02
03
04
05
06
07

použiteľný len pre kategóriu
M, N
M, N
M, N
M, N, U
M, N, U
U
U
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343
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 28. októbra 2013,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
è. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky dia¾nic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy
s elektronickým výberom mýta v znení neskorích predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 2 písm. a) zákona
è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií

Slovenskej republiky è. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky dia¾nic, rýchlostných ciest a ciest
I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhláky è. 10/2010 Z. z., vyhláky è. 26/2010 Z. z.,
vyhláky è. 61/2010 Z. z., vyhláky è. 147/2010
Z. z., vyhláky è. 297/2010 Z. z., vyhláky è. 292/2011
Z. z., vyhláky è. 441/2011 Z. z. a vyhláky è. 147/2012
Z. z. sa dopåòa takto:
1. V prílohe zoznam úsekov na ceste I/59 sa dopåòa úsekmi:


Identifikátor
059-027
059-028



Zaèiatok úseku
Banská
Bystrica-Jakub
Banská
Bystrica-U¾anka 1

Kriovanie
I/59, MK
I/59, MK

Koniec úseku
Banská
Bystrica-U¾anka 1
Banská
Bystrica-U¾anka 2

Kriovanie

Celková
dåka úseku
v km

Spoplatnená
dåka úseku
v km

I/59, MK

0,874

0,872

I/14, I/59

1,571

0,27

.

2. V prílohe zoznam úsekov na ceste I/64 sa dopåòa
úsekom:



Identifikátor

Zaèiatok úseku

Kriovanie

Koniec úseku

Kriovanie

Celková
dåka úseku
v km

Spoplatnená
dåka úseku
v km

064-036

Práznovce

I/64B, MK

Kruovce

I/64B,
I/64

1,922

1,826

.

3. V prílohe zoznam úsekov na ceste I/75 sa dopåòa
úsekmi:
Identifikátor
075-023
075-024
075-025

Zaèiatok úseku

Kriovanie

Koniec úseku

Kriovanie

Celková
dåka úseku
v km

Spoplatnená
dåka úseku
v km

Galanta-Kolónia
Nebojsa

I/75A, I/75
I/75, MK
I/75, MK

Galanta-Kolónia
Nebojsa
Gáò

I/75, MK
I/75, MK
I/75, II/507

0,607
1,750
2,050

0,607
1,750
2,050

.
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4. V prílohe zoznam úsekov na ceste I/79 sa dopåòa úsekom:
Identifikátor

Zaèiatok úseku

Kriovanie

079-021

hranica SR/MR

I/79, I/79A

Koniec úseku

Kriovanie
I/79, III/553016

Celková
dåka úseku
v km
1,708

Spoplatnená
dåka úseku
v km
1,708
.

Celková
dåka úseku
v km
2,675
11,500

Spoplatnená
dåka úseku
v km
2,675
11,500
.

5. V prílohe zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4 sa dopåòa úsekmi:
Identifikátor

Zaèiatok úseku

Kriovanie

Koniec úseku

Kriovanie

R04-004
R04-005

hranica SR/MR
Kechnec

R4, I/68
R4

Kechnec
Koice-juh

R4
R4, I/68

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra 2013.

Ján Poèiatek v. r.
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344
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 26. septembra 1997
bol v Londýne prijatý Protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopåòa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení zneèisovaniu z lodí, ktorého nedelite¾nou súèasou je Medzinárodný dohovor o zabránení zneèisovaniu z lodí z roku 1973 (MARPOL PROT 1997).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením è. 76 z 27. júna 2012 a rozhodla
o tom, e protokol je medzinárodnou zmluvou, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos pred
zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 14. septembra 2012. Listina o prístupe bola 8. októbra
2012 uloená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
Protokol nadobudol platnos 19. mája 2005 v súlade s èlánkom 6 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudol platnos 8. januára 2013 v súlade s èlánkom 6 ods. 2.

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

8 5 8 4 1 13 50 8 0 5 6
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K oznámeniu è. 344/2013 Z. z.

PROTOKOL Z ROKU 1997, KTORÝM SA MENÍ A DOPÅÒA PROTOKOL Z ROKU 1978
K MEDZINÁRODNÉMU DOHOVORU O ZABRÁNENÍ ZNEÈISOVANIU Z LODÍ, KTORÉHO
NEDELITE¼NOU SÚÈASOU JE MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR
O ZABRÁNENÍ ZNEÈISOVANIU Z LODÍ Z ROKU 1973

ZMLUVNÉ STRANY TOHTO PROTOKOLU,
SÚ zmluvnými stranami Protokolu z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení zneèisovaniu
z lodí z roku 1973,
UZNÁVAJÚC potrebu zabráni zneèisovaniu a regulova zneèistenie ovzduia z lodí,

stranu dohovoru bude znamena odkaz na zmluvnú
stranu viazanú touto prílohou.
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Èlánok 5

PRIPOMÍNAJÚC zásadu 15 Deklarácie z Ria o ivotnom
prostredí a rozvoji, ktorá vyzýva k predbenej opatrnosti,

Podpis, ratifikácia, prijatie,
schválenie a pristúpenie

BERÚC DO ÚVAHY, e tento cie¾ by sa dal najlepie
dosiahnu uzatvorením Protokolu z roku 1997, ktorým
sa mení a dopåòa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení zneèisovaniu z lodí, ktorého nedelite¾nou súèasou je Medzinárodný dohovor
o zabránení zneèisovaniu z lodí z roku 1973;

1. Tento protokol je otvorený na podpis v hlavnom
sídle Medzinárodnej námornej organizácie (ïalej len
organizácia) od 1. januára 1998 do 31. decembra
1998 a potom bude otvorený na pristúpenie. Zmluvnými stranami tohto protokolu sa môu sta len zmluvné
strany Protokolu z roku 1978, týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru o zabránení zneèisovaniu z lodí
z roku 1973 (ïalej len protokol z roku 1978)
(a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo
schválenia alebo
(b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo
schválenia, po ktorých nasleduje ratifikácia, prijatie
alebo schválenie alebo
(c) pristúpením.

SA DOHODLI TAKTO:
Èlánok 1
Menený a dopåòaný dokument
Dokument, ktorý tento protokol mení a dopåòa, je Medzinárodný dohovor o zabránení zneèisovaniu z lodí 1973,
zmenený Protokolom z roku 1978 (ïalej len dohovor).
Èlánok 2
Doplnenie prílohy VI dohovoru
Dopåòa sa príloha VI s názvom nariadenia na zabránenie zneèisovaniu ovzduia z lodí, ktorej text je uvedený v prílohe tohto protokolu.
Èlánok 3
Veobecné povinnosti
1. Dohovor a tento protokol budú èítané a vykladané
zmluvnými stranami tohto protokolu spolu ako jeden
dokument.
2. Kadý odkaz na tento protokol tvorí súèasne odkaz na prílohu tohto protokolu.
Èlánok 4
Postup pri zmene a doplnení
Pri uplatòovaní èlánku 16 dohovoru na zmeny a doplnenia prílohy VI a jej dodatkov, odkaz na zmluvnú

2. Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie
budú vykonané uloením listiny na tento úèel u generálneho tajomníka organizácie (ïalej len generálny tajomník).
Èlánok 6
Nadobudnutie platnosti
1. Tento protokol nadobudne platnos po uplynutí
dvanástich mesiacov odo dòa, keï najmenej pätnás
tátov, ktorých obchodné loïstvá predstavujú spolu
najmenej 50 percent hrubej priestornosti svetového
námorného loïstva, sa stane zmluvnými stranami tohto protokolu v súlade s èlánkom 5 tohto protokolu.
2. Kadá ratifikaèná listina, listina o prijatí, schválení alebo pristúpení, uloená po nadobudnutí platnosti
tohto protokolu, nadobudne platnos po uplynutí
troch mesiacov odo dòa jej uloenia.
3. Odo dòa prijatia zmeny alebo doplnenia tohto protokolu v súlade s èlánkom 16 dohovoru kadá uloená
ratifikaèná listina, listina o prijatí, schválení alebo pristúpení bude plati pre tento protokol v platnom znení.
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Èlánok 7
Vypovedanie
1. Kadá zmluvná strana tohto protokolu môe tento
protokol vypoveda kedyko¾vek po uplynutí piatich rokov odo dòa, keï tento protokol nadobudol platnos
pre túto zmluvnú stranu.
2. Vypovedanie nadobudne platnos uloením listiny o vypovedaní u generálneho tajomníka.
3. Vypovedanie nadobudne platnos po uplynutí
dvanástich mesiacov odo dòa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom alebo po uplynutí dlhej lehoty,
ktorá môe by uvedená v oznámení.
4. Vypovedanie protokolu z roku 1978 v súlade
s jeho èlánkom VII zahàòa aj výpoveï tohto protokolu
v súlade s týmto èlánkom. Také vypovedanie nadobudne platnos v deò nadobudnutia platnosti vypovedania
protokolu z roku 1978 v súlade s jeho èlánkom VII.
Èlánok 8
Depozitár
1. Tento protokol je uloený u generálneho tajomníka (ïalej len depozitár).
2. Depozitár je povinný
(a) informova vetky táty, ktoré podpísali tento protokol alebo k nemu pristúpili o
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(i) kadom novom podpise alebo uloení ratifikaènej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení, spolu s ich dátumom,
(ii) dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu
a
(iii) uloení kadej listiny o vypovedaní tohto protokolu, spolu s dátumom jej prijatia a dátumom
nadobudnutia platnosti vypovedania a
(b) posla úradne overené kópie tohto protokolu vetkým tátom, ktoré podpísali tento protokol alebo
k nemu pristúpili.
3. Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu, bezodkladne depozitár zale jeho úradne overenú kópiu Sekretariátu OSN na registráciu a uverejnenie v súlade
s èlánkom 102 Charty OSN.
Èlánok 9
Jazyky
Tento protokol je vyhotovený v jednej kópii v arabskom, èínskom, anglickom, francúzskom, ruskom
a panielskom jazyku, prièom kadé znenie má rovnakú platnos.
NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento protokol.
V LONDÝNE dvadsiateho iesteho septembra tisícdevästodevädesiatsedem.
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DOPLNENIE PRÍLOHY VI MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O ZABRÁNENÍ ZNEÈISOVANIU
Z LODÍ Z ROKU 1973, ZMENENÝ PROTOKOLOM Z ROKU 1978

Nasledujúca nová príloha VI sa dopåòa za existujúcu prílohu V:
PRÍLOHA VI
NARIADENIA PRE ZABRÁNENIE ZNEÈISOVANIA OVZDUIA Z LODÍ
KAPITOLA I  VEOBECNÉ
NARIADENIE 1
Platnos
Ustanovenia tejto prílohy sa budú vzahova na vetky lode, ak nie je výslovne ustanovené inak v nariadeniach 3, 5,
6, 13, 15, 18 a 19 tejto prílohy.
NARIADENIE 2
Definície
Pre úèely tejto prílohy:
(1) Podobná fáza výstavby znamená fázu, v ktorej:
(a) sa zaèína výstavba identifikovate¾ná s konkrétnou loïou; a
(b) sa zaèala montá tejto lode, zahàòajúca aspoò 50 ton alebo jedno percento z odhadovanej hmotnosti vetkých stavebných materiálov pod¾a toho, ktorá hodnota je menia.
(2) Nepretrité podávanie je definované ako proces, pri ktorom odpad je podávaný do spa¾ovacej komory bez ¾udskej pomoci, zatia¾ èo spa¾ovòa je v normálnom prevádzkovom stave s prevádzkovou teplotou spa¾ovacej komory
850 oC a 1200 oC.
(3) Emisia znamená kadé vypustenie látok, podliehajúce regulácii v zmysle tejto prílohy, z lodí do ovzduia alebo
do mora.
(4) Nová intalácia vo vzahu k nariadeniu 12 tejto prílohy znamená intaláciu systémov, zariadení vrátane nových prenosných hasiacich jednotiek, izolácie alebo iných materiálov na lodi po dni, keï táto príloha nadobudne
platnos, ale neznamená opravu alebo doplnenie predtým naintalovaných systémov, zariadení, izolácie alebo iných
materiálov, alebo doplnenie prenosných hasiacich jednotiek.
(5) Technický kódex NOx znamená Technický kódex o regulácii emisií oxidov dusíka z námorných dieselových
motorov, prijatý rezolúciou konferencie è. 2, ktorá môe by zmenená organizáciou, ak tieto zmeny budú prijaté a nadobudnú platnos v súlade s ustanoveniami èlánku 16 tohto dohovoru týkajúcimi sa procesov zmien pouite¾ných
pre dodatok prílohy.
(6) Látky pokodzujúce ozón znamenajú regulované látky definované v odseku 4 èlánku 1 Montrealského protokolu o látkach, ktoré pokodzujú ozónovú vrstvu z roku 1987, ktoré sú uvedené v prílohách A, B, C alebo E uvedeného protokolu, platných v èase uplatnenia alebo výkladu tejto prílohy.
Látky pokodzujúce ozón, ktoré mono nájs na palube lodí, zahàòajú okrem iného:
Halón 1211 Bromochlorodifluorometán
Halón 1301 Bromotrifluoromethane
Halón 2402 l,2-dibromo-l,l,2,2-tetrafluoroetán (známy aj ako halón 114B2)
CFC-11 Trichlorofluorometán
CFC-12 Dichlorodifluorometán
CFC-113 1,1,2-trichloro-l,2,2-trifluoroetán
CFC-114 1,2-dichloro-l,1,2,2-tetrafluoroetán
CFC-115 Chloropentafluoroetán
(7) Ropný kal je kal z odluèovaèov vykurovacích alebo mazacích olejov, odpadový mazací olej z hlavných alebo pomocných strojných zariadení alebo odpadový olej z odluèovaèov kalových vôd, olejových filtraèných zariadení alebo
odkvapkávacích mís.
(8) Spa¾ovanie odpadu na palube je spa¾ovanie odpadu alebo iných látok na palube lode, ak tento odpad alebo iná
látka vznikli poèas normálnej prevádzky tejto lode.
(9) Palubná spa¾ovòa odpadu je palubné zariadenie, ktoré je urèené primárne na spa¾ovanie odpadu.
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(10) Stavané lode sú lode, ktorých kýly sú práve kladené alebo ktoré sú v podobnej fáze výstavby.
(11) Kontrolná oblas emisie SOx je oblas, pri ktorej je potrebné prija peciálne záväzné opatrenia pre emisie
SOx z lodí s cie¾om obmedzi, kontrolova a zabráni zneèisteniu ovzduia SOx a jeho sprievodným negatívnym dosahom na suchozemské a morské oblasti. Kontrolné oblasti emisie SOx budú zahàòa oblasti uvedené v nariadení 14
tejto prílohy.
(12) Tanker je ropný tanker definovaný v nariadení 1 odsek 4 prílohy I alebo tanker na chemikálie definovaný
v nariadení 1 odsek 1 príloha II tohto dohovoru.
(13) Protokol z roku 1997 je Protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopåòa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení zneèisovaniu z lodí, ktorého nedelite¾nou súèasou je Medzinárodný dohovor o zabránení
zneèisovaniu z lodí z roku 1973.
NARIADENIE 3
Veobecné výnimky
Nariadenia tejto prílohy nebudú plati pre:
(a) emisiu, ktorá je potrebná pre zaistenie bezpeènosti lode alebo záchranu ivota na mori; alebo
(b) emisiu, ktorá je výsledkom pokodenia lode alebo jej zariadenia:
(i) pod podmienkou, e boli prijaté vetky primerané opatrenia po vzniku kody alebo zistení emisie s cie¾om zabránenia emisii alebo za úèelom jej minimalizácie;
(ii) s výnimkou prípadu, keï majite¾ alebo kapitán plavidla konal s úmyslom spôsobi kodu alebo ¾ahkomyse¾ne
a s vedomím, e pravdepodobne spôsobí kodu.
NARIADENIE 4
Ekvivalenty
(1) Úrad môe povoli vybavenie lode vybavením, materiálom alebo prístrojom ako alternatívou vybavenia poadovaného touto prílohou, ak toto vybavenie alebo tento materiál, alebo prístroj sú aspoò také úèinné ako tie, ktoré
poaduje táto príloha.
(2) Úrad, ktorý povolí vybavenie, materiál alebo prístroj ako alternatívu vybavenia poadovaného touto prílohou,
oznámi organizácii podrobnosti o tomto vybavení na úèely ich poskytnutia zmluvným stranám tohto dohovoru, ich
informovania a prijatia vhodných opatrení, ak sú potrebné.
KAPITOLA II  INPEKCIA, OSVEDÈENIE A PROSTRIEDKY KONTROLY
NARIADENIE 5
Inpekcie a kontroly
(1) Vetky lode s hrubou priestornosou 400 alebo vyou a vetky pevné alebo plávajúce vrtné súpravy a iné ploiny budú podlieha inpekciám opísaným niie:
(a) Prvá inpekcia pred uvedením lode do prevádzky alebo pred vydaním prvého osvedèenia poadovaného pod¾a nariadenia 6 tejto prílohy. Táto inpekcia bude taká, aby sa zabezpeèil úplný súlad vybavenia, systémov, zariadení,
usporiadaní a materiálov s príslunými poiadavkami tejto prílohy.
(b) Pravidelné inpekcie v intervaloch urèených úradom, no nie kratích ako pä rokov, ktoré budú také, aby sa zabezpeèil úplný súlad vybavenia, systémov, zariadení, usporiadaní a materiálov s poiadavkami tejto prílohy.
(c) Aspoò jedna priebená inpekcia poèas obdobia platnosti osvedèenia, ktorá bude taká, aby sa zabezpeèil úplný
súlad vybavenia a usporiadaní s poiadavkami tejto prílohy a ich prevádzkyschopný stav. V prípadoch, keï je vykonaná len jedna priebená inpekcia poèas jedného obdobia platnosti osvedèenia a obdobie platnosti osvedèenia
presahuje 2,5 roka, bude vykonaná do iestich mesiacov pred uplynutím alebo po uplynutí polovice obdobia platnosti osvedèenia. Tieto priebené inpekcie budú uvedené v osvedèení vydanom pod¾a nariadenia 6 tejto prílohy.
(2) V prípade lodí s hrubou priestornosou menou ako 400 úrad môe urèi vhodné opatrenia, aby zabezpeèil súlad s príslunými ustanoveniami tejto prílohy.
(3) Inpekcie lodí, pokia¾ ide o vykonanie ustanovení tejto prílohy, vykonajú pracovníci úradu. Úrad vak môe poveri vykonaním inpekcií inpektorov urèených na tento úèel alebo ním uznané organizácie. Tieto organizácie musia
dodriava smernice schválené organizáciou. Prísluný úrad bude v kadom prípade úplne zaruèova úplnos a efektívnos inpekcie.
(4) Inpekcia motorov a zariadení za úèelom overenia súladu s nariadením 13 tejto prílohy bude vykonaná v súlade
s Technickým kódexom NOx.
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(5) Úrad zavedie opatrenia pre vykonanie neplánovaných inpekcií, ktoré budú vykonané poèas obdobia platnosti
osvedèenia. Tieto inpekcie zabezpeèia, aby vybavenie zostalo po vetkých stránkach vhodné pre èinnos, na ktorú je
urèené. Tieto inpekcie môu by vykonané jeho vlastnou inpekènou slubou, urèenými inpektormi, uznanými organizáciami alebo inými stranami na iados úradu. Ak úrad pod¾a ustanovenia odseku 1 tohto nariadenia urèí povinné roèné inpekcie, uvedené neplánované inpekcie nebudú povinné.
(6) Ak urèený inpektor alebo uznaná organizácia zistí, e stav vybavenia v podstatnej miere nezodpovedá údajom
uvedeným v osvedèení, zabezpeèí prijatie nápravných opatrení a bude o tom okamite informova úrad. Ak tieto nápravné opatrenia nebudú prijaté, úrad by mal odobra osvedèenie. Ak sa loï nachádza v prístave inej zmluvnej strany, budú o tom okamite informované aj prísluné orgány prístavného tátu. Ak pracovník úradu, urèený inpektor
alebo uznaná organizácia informovala prísluné orgány prístavného tátu, vláda prísluného prístavného tátu poskytne tomuto pracovníkovi, inpektorovi alebo tejto organizácii vetku pomoc potrebnú pre splnenie ich povinností
pod¾a tohto nariadenia.
(7) Vybavenie bude udriavané, aby spåòalo ustanovenia tejto prílohy, a na vybavení, systémoch, zariadeniach,
usporiadaniach a materiáloch nebudú vykonané iadne zmeny bez výslovného súhlasu úradu. Priame nahradenie
tohto vybavenia a týchto zariadení vybavením a zriadeniami, ktoré spåòajú ustanovenia tejto prílohy, je dovolené.
(8) Vdy, keï loï postihne havária alebo sa zistí nedostatok, ktorý podstatne ovplyvòuje úèinnos alebo úplnos jej
vybavenia, ktorého sa týka táto príloha, kapitán alebo majite¾ lode to èo najskôr oznámi úradu, urèenému inpektorovi alebo uznanej organizácii zodpovednej za vydanie prísluného osvedèenia.
NARIADENIE 6
Vydanie Medzinárodného osvedèenia o prevencii zneèisovania ovzduia
(1) Medzinárodné osvedèenie o prevencii zneèisovania ovzduia bude vydané po skonèení inpekcie v súlade
s ustanoveniami nariadenia 5 tejto prílohy:
(a) vetkým lodiam s hrubou priestornosou 400 alebo vyou, ktoré sa plavia do prístavov alebo pobrených terminálov spadajúcich pod jurisdikciu iných zmluvných strán; a
(b) ploinám a vrtným súpravám, ktoré sa plavia do vôd spadajúcich pod suverenitu alebo jurisdikciu iných zmluvných strán protokolu z roku 1997.
(2) Lodiam postaveným pred dòom nadobudnutia platnosti protokolu z roku 1997 bude vydané Medzinárodné
osvedèenie o prevencii zneèisovania ovzduia v súlade s odsekom 1 tohto nariadenia najneskôr pri prvom plánovanom umiestnení do suchého doku po nadobudnutí platnosti protokolu z roku 1997, no v iadnom prípade nie neskôr
ako 3 roky po nadobudnutí platnosti protokolu z roku 1997.
(3) Toto osvedèenie vydá úrad alebo osoba alebo organizácia riadne splnomocnená úradom. Úrad v kadom prípade preberá úplnú zodpovednos za osvedèenie.
NARIADENIE 7
Vydanie osvedèenia inou vládou
(1) Vláda zmluvnej strany protokolu z roku 1997 môe na iados úradu zabezpeèi, aby loï bola podrobená inpekcii, a ak je presvedèená, e ustanovenia tejto prílohy sú splnené, vyda alebo schváli vydanie Medzinárodného
osvedèenia o prevencii zneèisovania ovzduia lodi v súlade s touto prílohou.
(2) Kópia osvedèenia a kópia správy o inpekcii bude poslaná èo najskôr úradu, ktorý poiadal o inpekciu.
(3) Takto vydané osvedèenie bude obsahova vyhlásenie, e bolo vydané na iados úradu, a bude ma rovnakú silu
a získa rovnaké uznanie ako osvedèenie vydané pod¾a nariadenia 6 tejto prílohy.
(4) Medzinárodné osvedèenie o prevencii zneèisovania ovzduia nebude vydané lodi, ktorá je oprávnená plavi sa
pod vlajkou tátu, ktorý nie je zmluvnou stranou protokolu z roku 1997.
NARIADENIE 8
Forma osvedèenia
Medzinárodné osvedèenie o prevencii zneèisovania ovzduia bude vyhotovené v úradnom jazyku vydávajúcej krajiny vo forme zodpovedajúcej vzoru uvedenému v dodatku I tejto prílohy. Ak pouitý jazyk nie je angliètina, francúztina alebo panielèina, text bude obsahova preklad do jedného z týchto jazykov.
NARIADENIE 9
Trvanie a platnos osvedèenia
(1) Medzinárodné osvedèenie o prevencii zneèisovania ovzduia bude vydané na obdobie urèené úradom, ktoré
nesmie presiahnu pä rokov odo dòa vydania.
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(2) Predåenie päroèného obdobia platnosti medzinárodného osvedèenia o prevencii zneèisovania ovzduia bude
povolené len v súlade s odsekom 3.
(3) Ak loï v èase uplynutia platnosti Medzinárodného osvedèenia o prevencii zneèisovania ovzduia sa nebude nachádza v prístave tátu, pod ktorého vlajkou je oprávnená pláva alebo v ktorom má by podrobená inpekcii, úrad
môe predåi platnos osvedèenia najviac o obdobie 5 mesiacov. Toto predåenie bude povolené len na úèely umonenia lodi, aby dokonèila svoju plavbu do tátu, pod ktorého vlajkou je oprávnená pláva alebo v ktorom má by podrobená inpekcii, a potom len v prípadoch, keï sa to zdá by vhodné a odôvodnené. Po príchode do tátu, pod ktorého
vlajkou je loï oprávnená pláva alebo v ktorom má by podrobená inpekcii, loï nebude oprávnená na základe tohto
predåenia opusti prístav alebo tátu bez toho, aby získala nové medzinárodné osvedèenie o prevencii zneèisovania
ovzduia.
(4) Medzinárodné osvedèenie o prevencii zneèisovania ovzduia stratí platnos v ¾ubovo¾nom z nasledujúcich prípadoch:
(a) ak inpekcia a kontroly nebudú vykonané v lehotách urèených v nariadení 5 tejto prílohy;
(b) ak budú vykonané podstatné zmeny vybavenia, systémov, zariadení, usporiadaní alebo materiálov, na ktoré sa
vzahuje táto príloha, bez výslovného súhlasu úradu, s výnimkou priameho nahradenia tohto vybavenia alebo
týchto zariadení vybavením alebo zariadeniami, ktoré spåòajú poiadavky tejto prílohy. Pre úèely nariadenia 13
podstatné zmeny budú zahàòa vetky zmeny alebo úpravy systémov, zariadení alebo usporiadania dieselového
motora, ktoré spôsobia, e limity pre oxidy dusíka platné pre tento motor u nebudú splnené; alebo
(c) pri prevode lode pod vlajku iného tátu. Nové osvedèenie bude vydané, len ak vláda vydávajúca nové osvedèenie sa
úplne presvedèí, e loï je v úplnom súlade s poiadavkami nariadenia 5 tejto prílohy. V prípade prevodu medzi
zmluvnými stranami vláda zmluvnej strany, pod ktorej vlajkou loï bola predtým oprávnená pláva, pole èo najskôr úradu druhej zmluvnej strany, ak o to poiada do troch mesiacov po uskutoènení prevodu, kópiu medzinárodného osvedèenia o prevencii zneèisovania ovzduia, ktoré vlastnila loï pred prevodom, a kópie prísluných
správ o inpekciách, ak existujú.
NARIADENIE 10
Kontrola prevádzkových poiadaviek prístavným tátom
(1) Loï, ktorá sa nachádza v prístave alebo pobrenom termináli spadajúcom pod jurisdikciu inej zmluvnej strany
protokolu z roku 1997, podlieha inpekcii zo strany pracovníkov riadne splnomocnených touto zmluvnou stranou,
týkajúcej sa prevádzkových poiadaviek pod¾a tejto prílohy, ak existujú jasné dôvody pre presvedèenie, e kapitán
alebo posádka nie sú oboznámení so základnými postupmi vykonávanými na palube s cie¾om zabráni zneèisovaniu
ovzduia z lodí.
(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 tohto nariadenia zmluvná strana prijme opatrenia, ktoré zabezpeèia, aby
loï nevyplávala, kým nedôjde k náprave v súlade s poiadavkami tejto prílohy.
(3) Pre toto nariadenie budú plati postupy týkajúce sa kontroly prístavného tátu predpísané v èlánku 5 tohto dohovoru.
(4) Niè v tomto nariadení nebude tvori obmedzenie práv a povinností zmluvnej strany, vykonávajúcej kontrolu nad
prevádzkovými poiadavkami peciálne ustanovenými v tomto dohovore.
NARIADENIE 11
Zistenie poruení a vynucovanie
(1) Zmluvné strany tejto prílohy budú spolupracova pri zisovaní poruení a vynucovaní ustanovení tejto prílohy,
prièom pouijú vetky vhodné a prakticky uskutoènite¾né opatrenia zisovania a environmentálneho monitorovania,
vhodné postupy pre informovanie a zhromaïovanie dôkazov.
(2) Loï, na ktorú sa vzahuje táto príloha, môe by v ktoromko¾vek prístave alebo pobrenom termináli zmluvnej
strany podrobená kontrole pracovníkmi urèenými alebo splnomocnenými touto zmluvnou stranou za úèelom overenia, èi loï vypustila nejaké látky, na ktoré sa vzahuje táto príloha, v rozpore s ustanovením tejto prílohy. Ak kontrola
odhalí poruenie tejto prílohy, úradu bude predloená správa za úèelom prijatia potrebných opatrení.
(3) Ktoráko¾vek zmluvná strana predloí úradu dôkaz, ak existuje, e loï vypustila niektoré z látok, na ktoré sa
vzahuje táto príloha, v rozpore s ustanoveniami tejto prílohy. Ak je to prakticky uskutoènite¾né, prísluný orgán
skôr zmienenej zmluvnej strany bude informova o údajnom poruení kapitánom lode.
(4) Po prijatí tohto dôkazu takto informovaný úrad preetrí záleitos a môe poiada druhú zmluvnú stranu, aby
predloila ïalie alebo lepie dôkazy o údajnom poruení. Ak úrad usúdi, e existujú dostatoèné dôkazy umoòujúce
podanie aloby pre údajné poruenie, èo najskôr zabezpeèí zaèatie tohto konania v súlade so svojím právom. Úrad
bude urýchlene informova zmluvnú stranu, ktorá oznámila údajné poruenie, ako aj organizáciu, o prijatých opatreniach.
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(5) Zmluvná strana môe vykona inpekciu lode, na ktorú sa vzahuje táto príloha, aj pri vstupe lode do prístavov
alebo pobrených terminálov spadajúcich pod jej jurisdikciu, ak od ktorejko¾vek zmluvnej strany dostane iados
o vyetrovanie spolu s dostatoènými dôkazmi, e loï vypustila niektoré z látok, na ktoré sa vzahuje príloha, na ktoromko¾vek mieste v rozpore s touto prílohou. Správa o takomto vyetrovaní bude poslaná zmluvnej strane, ktorá oò
poiadala, ako aj úradu, aby mohli by prijaté potrebné opatrenia na základe tohto dohovoru.
(6) Medzinárodné právo týkajúce sa zabránenia, zníenia a kontroly zneèisovania morského prostredia z lodí vrátane zákona týkajúceho sa vynucovania a ochranných opatrení platného v èase uplatòovania alebo výkladu tejto prílohy platí primerane pre normy a tandardy ustanovené v tejto prílohe.
KAPITOLA III  POIADAVKY NA REGULOVANIE EMISIÍ Z LODÍ
NARIADENIE 12
Látky pokodzujúce ozón
(1) V súlade s ustanoveniami nariadenia 3 akéko¾vek úmyselné emisie látok pokodzujúcich ozón budú zakázané.
Úmyselné emisie zahàòajú emisie vznikajúce v priebehu údrby, opravy alebo pouitia systémov alebo zariadení okrem prípadov, keï úmyselné emisie nezahàòajú uvo¾nenie minimálnych mnostiev spojené so spätným získaním alebo recyklovaním látky pokodzujúcej ozón. Emisie vznikajúce z únikov látky pokodzujúcej ozón bez oh¾adu na to, èi
sú tieto úniky úmyselné alebo nie, môu by regulované zmluvnými stranami protokolu z roku 1997.
(2) Nové zariadenia, ktoré obsahujú látky pokodzujúce ozón, budú zakázané na vetkých lodiach. Výnimkou sú
nové zariadenia obsahujúce hydrochlórofluorokarbóny (HCFC), ktoré sú povolené do 1. januára 2020.
(3) Látky uvedené v tomto nariadení a zariadenia obsahujúce tieto látky budú po odstránení z lodí dodané do vhodných zberných zariadení.
NARIADENIE 13
Oxidy dusíka (NOx)
(1)
(a) Toto nariadenie bude plati pre:
(i) kadý dieselový motor s výkonom väèím ako 130 kW naintalovaný na lodi, ktorá bude postavená 1. januára
2000 alebo po tomto dni; a
(ii) kadý dieselový motor s výkonom väèím ako 130 kW, ktorý prejde väèou prestavbou 1. januára 2000 alebo po
tomto dni.
(b) Toto nariadenie neplatí pre:
(i) núdzové dieselové motory, motory naintalované v záchranných èlnoch a vetky zariadenia urèené pre pouitie
len v prípade núdze; a
(ii) motory naintalované na lodiach, ktoré plávajú len vo vodách spadajúcich pod suverenitu alebo jurisdikciu
tátu, pod ktorého vlajkou je loï oprávnená pláva, ak tieto motory podliehajú alternatívnemu opatreniu na regulovanie NOx urèenému úradom.
(c) Napriek ustanoveniam písmena a) tohto odseku úrad môe povoli výnimku z uplatòovania tohto nariadenia pre
kadý dieselový motor naintalovaný na lodi, ktorá bola postavená alebo ktorá prechádza väèou prestavbou pred
dòom nadobudnutia platnosti tohto protokolu, ak táto loï pláva len do prístavov alebo pobrených terminálov
v títe, pod ktorého vlajkou je oprávnená pláva.
Pre úèely tohto nariadenia väèia prestavba znamená úpravu motora, pri ktorej:
(i) motor je nahradený novým motorom vyrobeným 1. januára 2000 alebo po tomto dni, alebo
(ii) na motore je vykonaná podstatná zmena definovaná v Technickom kódexe NOx, alebo
(iii) maximálny trvalý výkon motora sa zvýi o viac ako 10 %.
Emisia NOx, ktorá je výsledkom úprav uvedených pod písmenom a) tohto odseku, bude zdokumentovaná v súlade
s Technickým kódexom NOx za úèelom jej schválenia úradom.
V súlade s ustanovením nariadenia 3 tejto prílohy pouitie kadého dieselového motora, na ktorý sa vzahuje toto
nariadenie, je zakázané s výnimkou prípadu, keï emisia oxidov dusíka (vypoèítaná ako celková váená emisia N02)
z motora sa nachádza v nasledujúcom rozsahu:
(i) 17,0 g/kWh
keï n je menej ako 130 rpm
(ii) 45,0*n(-0,2) g/kWh
keï n je 130 alebo viac, ale menej ako 2000 rpm
(iii) 9,8 g/kWh
keï n je 2000 rpm alebo viac
kde n  nominálny výkon motora (poèet otáèok k¾ukového hriade¾a za minútu).
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V prípade pouitia paliva zloeného zo zmesí uh¾ovodíkov získaných rafináciou ropy skúobný postup a metódy merania budú v súlade s Technickým kódexom NOx, s prihliadnutím na skúobné cykly a váhové faktory opísané v dodatku H tejto prílohy.
Napriek ustanoveniam písmena a) tohto odseku pouitie dieselového motora je povolené v prípade, e:
(i) na motor sa aplikuje systém èistenia výfukových plynov schválený úradom v súlade s Technickým kódexom NOx,
s cie¾om obmedzi emisie NOx na palube aspoò na limity uvedené pod písmenom a), alebo
(ii) sa pouije iná rovnocenná metóda schválená úradom, s prihliadnutím na prísluné smernice, ktoré vypracuje
organizácia, s cie¾om obmedzi emisie NOx na palube aspoò na limit uvedený pod písmenom a) tohto odseku.
NARIADENIE 14
Oxidy síry (SOx)
Veobecné poiadavky:
(1) Obsah síry v ¾ubovo¾nom vykurovacom oleji pouitom na palube lode nesmie presiahnu 4,5 % m/m.
(2) Celosvetový priemerný obsah síry vo zvykovom vykurovacom oleji dodanom pre pouitie na palube lodí bude
monitorovaný s prihliadnutím na smernice, ktoré vypracuje organizácia.
Poiadavky v kontrolných oblastiach emisií SOx:
(3) Pre úèely tohto nariadenia kontrolné oblasti emisií SOx budú zahàòa:
(a) oblas Baltického mora definovanú v nariadení 10 odsek l písm. b) prílohy I;
a
(b) ktorúko¾vek inú morskú oblas vrátane prístavných oblastí, urèenú organizáciou v súlade s kritériami a postupmi
pre urèovanie kontrolných oblastí emisií SOx s cie¾om zabráni zneèisovaniu ovzduia z lodí, ktoré sú obsiahnuté
v dodatku III tejto prílohy.
(4) Poèas pobytu lodí v kontrolných oblastiach emisií SOx musí by splnená aspoò jedna z nasledujúcich podmienok:
(a) obsah síry vo vykurovacom oleji pouívanom na palube lodí v kontrolnej oblasti emisií SOx nepresahuje 1,5 %
m/m;
(b) pouije sa systém èistenia výfukových plynov schválený úradom s prihliadnutím na smernice, ktoré vypracuje organizácia, s cie¾om obmedzi celkové emisie oxidov síry z lodí vrátane pomocných a hlavných hnacích motorov na
6,0 g SOx/kWh alebo meniu hodnotu, vypoèítanú ako celková hmotnos emisií oxidu sirièitého. Toky odpadu
z pouitia tohto zariadenia nebudú vypustené do uzavretých prístavov, prístavísk a ústí riek, ak loï nemôe podrobne doloi, e tieto toky odpadu nemajú nepriaznivý úèinok na ekosystémy týchto uzavretých prístavov, prístavísk
a ústí riek, na základe kritérií oznámených orgánmi prístavného tátu organizácii. Organizácia pole tieto kritériá
vetkým zmluvným stranám dohovoru; alebo
(c) pouije sa ¾ubovo¾ná iná overite¾ná a pouite¾ná technologická metóda pre obmedzenie emisií SOx na úroveò rovnocennú s úrovòou opísanou pod písmenom b). Tieto metódy budú schválené úradom, s prihliadnutím na smernice, ktoré vypracuje organizácia.
(5) Obsah síry vo vykurovacom oleji uvedený v odseku 1 a odseku 4 písm. a) tohto nariadenia bude doloený dodávate¾om spôsobom, ktorý ustanovuje nariadenie 18 tejto prílohy.
(6) Lode, ktoré pouívajú samostatné vykurovacie oleje s cie¾om splni ustanovenia odseku 4 písm. a) tohto nariadenia, poskytnú systému doplòovania vykurovacieho oleja dostatok èasu na to, aby sa úplne zbavil palív, v ktorých
obsah síry prevyuje 1,5 % m/m, pred vstupom do kontrolnej oblasti emisií SOx. Objem vykurovacích olejov s nízkym
obsahom síry (obsah síry mení alebo rovnajúci sa 1,5 %) v kadej nádri, ako aj dátum, èas a pozícia lode v èase
ukonèenia kadej výmeny paliva sa zaznamenajú do denníka predpísaného úradom.
(7) Poèas prvých dvanástich mesiacov bezprostredne nasledujúcich po nadobudnutí platnosti tohto protokolu alebo jeho dodatku urèujúceho pecifickú kontrolnú oblas emisií SOx pod¾a odseku 3 písm. b) tohto nariadenia lode
vstupujúce do kontrolnej oblasti emisií SOx uvedenej v odseku 3 písm. a) tohto nariadenia alebo urèené pod¾a odseku 3 písm. b) tohto nariadenia sú oslobodené od poiadaviek v odsekoch 4 a 6 tohto nariadenia a od poiadaviek odseku 5 tohto nariadenia v rozsahu, v akom sa týkajú odseku 4 písm. a) tohto nariadenia.
NARIADENIE 15
Prchavé organické zlúèeniny
(1) Ak mnostvá emisií prchavých organických zlúèenín (POZ) z tankerov majú by regulované v prístavoch alebo
termináloch spadajúcich pod jurisdikciu zmluvnej strany protokolu z roku 1997, budú regulované v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
(2) Zmluvná strana protokolu z roku 1997, ktorá urèuje prístavy alebo terminály spadajúce pod jej jurisdikciu,
v ktorých emisie POZ majú by regulované, predloí organizácii oznámenie. Toto oznámenie bude obsahova informácie o ve¾kosti tankerov, ktoré budú kontrolované, o nákladoch vyadujúcich systémy regulácie emisií pár a o dátume
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nadobudnutia platnosti tejto regulácie. Oznámenie bude predloené aspoò es mesiacov pred týmto dátumom nadobudnutia platnosti.
(3) Vláda kadej zmluvnej strany protokolu z roku 1997, ktorá urèuje prístavy alebo terminály, v ktorých emisie
POZ z tankerov majú by regulované, zabezpeèí, aby v urèených prístavoch a termináloch existovali systémy regulácie emisií pár schválené touto vládou s prihliadnutím na bezpeènostné normy vypracované organizáciou a aby tieto
systémy boli prevádzkované bezpeène a spôsobom, ktorý zabráni zbytoènému zdraniu lode.
(4) Organizácia pole zoznam prístavov a terminálov urèených zmluvnými stranami protokolu z roku 1997 ostatným zmluvným stranám protokolu z roku 1997 a èlenským tátom organizácie pre ich informáciu.
(5) Vetky tankery, ktoré podliehajú regulácii emisií pár v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto nariadenia,
budú vybavené systémom zberu pár, ktorý schválil úrad s prihliadnutím na bezpeènostné normy vypracované organizáciou, a budú pouíva tento systém poèas nakladania takéhoto nákladu. Terminály, ktoré majú naintalované
systémy regulácie emisií pár v súlade s týmto nariadením, môu prijíma existujúce tankery, ktoré nie sú vybavené
systémami zberu pár, poèas obdobia troch rokov po dátume nadobudnutia úèinnosti identifikovanom v odseku 2.
(6) Toto nariadenie bude plati pre tankery na prepravu plynov, len ak typ nakladacích a kontajnmentových systémov umoòuje bezpeèné uchovávanie POZ neobsahujúcich metán na palube alebo ich bezpeèný návrat na breh.
NARIADENIE 16
Spa¾ovanie odpadu na palube
(1) Okrem prípadov ustanovených v odseku 5, spa¾ovanie odpadu na palube bude moné len v spa¾ovni na palube.
(2)
(a) S výnimkou ustanovenia písmena b) tohto odseku kadá spa¾ovòa naintalovaná na palube od 1. januára 2000
alebo po tomto dni musí spåòa poiadavky obsiahnuté v dodatku IV tejto prílohy. Kadú spa¾ovòu musí schváli
úrad, ktorý bude bra do úvahy tandardné pecifikácie pre palubné spa¾ovne vypracované organizáciou.
(b) Úrad môe udeli výnimku z uplatòovania písmena a) tohto odseku spa¾ovni, ktorá bola naintalovaná na palube
lode pred dòom nadobudnutia platnosti protokolu z roku 1997, ak táto loï pláva výluène vo vodách spadajúcich
pod zvrchovanos alebo jurisdikciu tátu, pod ktorého vlajkou je loï oprávnená pláva.
(3) Niè v tomto nariadení neovplyvòuje zákaz obsiahnutý alebo iné poiadavky uvedené v Dohovore o prevencii
zneèistení mora vykladaním odpadov a iných látok z roku 1972, v platnom znení, a protokole z roku 1996 k tomuto
dohovoru.
(4) Na palube bude zakázané spa¾ovanie nasledujúcich látok:
(a) zvykov nákladu pod¾a príloh I, II a III tohto dohovoru a súvisiacich kontaminovaných obalových materiálov;
(b) polychlórovaných bifenylov (PCB);
(c) odpadkov definovaných v prílohe V tohto dohovoru, ktoré obsahujú viac ne len stopové mnostvá akých kovov;
a
(d) rafinovaných ropných výrobkov obsahujúcich zlúèeniny halogénov.
(5) Spa¾ovanie splakových kalov a ropného kalu, ktoré vznikli poèas normálnej prevádzky lode, môe prebieha
v hlavnej alebo pomocnej pohonnej jednotke alebo v kotloch, ale v týchto prípadoch nebude vykonávané v uzavretých
prístavoch, prístaviskách a ústiach riek.
(6) Spa¾ovanie polyvinylchloridov (PVC) na palube bude zakázané s výnimkou ich spa¾ovania v palubných spa¾ovniach, pre ktoré boli vydané osvedèenia o typovom schválení IMO.
(7) Vetky lode, ktorých spa¾ovne podliehajú tomuto nariadeniu, budú ma návod na obsluhu výrobcu, ktorý
bude uvádza, ako má by spa¾ovòa prevádzkovaná v rámci obmedzení opísaných v odseku 2 dodatku IV tejto prílohy.
(8) Personál zodpovedný za prevádzkovanie kadej spa¾ovne bude vykolený a schopný vykona pokyny ustanovené v návode na obsluhu výrobcu.
(9) Monitorovanie výstupnej teploty dymových plynov musí by vykonávané nepretrite a odpad nesmie by dodaný do nepretrite zásobovanej palubnej spa¾ovne, ak jeho teplota je niia ako minimálna povolená teplota 850 oC.
Pre palubné spa¾ovne s kampaòovitou prevádzkou jednotka bude navrhnutá tak, aby teplota v spa¾ovacej komore
vdy dosiahla 600 oC do 5 minút po jej spustení.
(10) Niè v tomto nariadení nebráni vývoju, intalácii a prevádzkovaniu alternatívnych palubných zariadení na tepelnú úpravu odpadu, ktoré spåòajú alebo prevyujú poiadavky tohto nariadenia.
NARIADENIE 17
Zberné zariadenia
(1) Vláda kadej zmluvnej strany protokolu z roku 1997 sa zaväzuje, e zabezpeèí poskytnutie vhodných zariadení,
aby uspokojila:
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(a) potreby lodí, ktoré pouívajú jej opravárenské prístavy na zber látok pokodzujúcich ozón a zariadení obsahujúcich tieto látky pri ich odstránení z lodí;
(b) potreby lodí, ktoré pouívajú jej prístavy, terminály alebo opravárenské prístavy na zber zvykov èistenia výfukových plynov zo schváleného systému na èistenie výfukových plynov v prípade, e vypustenie týchto zvykov do
morského prostredia nie je povolené pod¾a nariadenia 14 tejto prílohy;
bez toho, aby spôsobila neprimerané mekanie lodí, a
(c) potreby v zariadeniach na demontá lodí pre zber látok pokodzujúcich ozón a zariadení obsahujúcich tieto látky
pri ich odstránení z lodí.
(2) Kadá zmluvná strana protokolu z roku 1997 oznámi organizácii za úèelom informovania èlenov organizácie
vetky prípady, keï zariadenia ustanovené v tomto nariadení budú nedostupné alebo povaované za nevyhovujúce.
NARIADENIE 18
Kvalita vykurovacieho oleja
(1) Vykurovací olej pre úèely spa¾ovania dodávaný na palubu a pouívaný na palube lodí, na ktoré sa vzahuje táto
príloha, bude spåòa nasledujúce poiadavky:
(a) okrem prípadov ustanovených pod písmenom b):
(i) vykurovací olej budú tvori zmesi uh¾ovodíkov získaných z ropy rafináciou. To vak nebude bráni primieaniu
malých mnostiev aditív, ktoré majú zlepi niektoré aspekty výkonu;
(ii) vykurovací olej nebude obsahova anorganickú kyselinu;
(iii) vykurovací olej nebude obsahova iadnu pridanú látku alebo chemický odpad, ktoré:
(1) ohrozujú bezpeènos lodí alebo nepriaznivo ovplyvòujú výkonnos strojov, alebo
(2) sú kodlivé pre personál, alebo
(3) celkovo prispievajú k ïaliemu zneèisteniu ovzduia, a
(b) vykurovací olej pre úèely spa¾ovania získaný inými metódami ako rafináciou ropy nesmie:
(i) prevyova obsah síry stanovený v nariadení 14 tejto prílohy;
(ii) spôsobi, e motor prekroèí limity emisií NOx stanovené v nariadení 13 odsek 3 písm. a) tejto prílohy;
(iii) obsahova anorganickú kyselinu; a
(iv)
(1) ohrozova bezpeènos lodí alebo nepriaznivo ovplyvòova výkonnos strojov, alebo
(2) by kodlivý pre personál, alebo
(3) celkovo prispieva k ïaliemu zneèisteniu ovzduia.
(2) Toto nariadenie neplatí pre uhlie v jeho tuhej forme ani pre jadrové palivá.
(3) Pre kadú loï, na ktorú sa vzahujú nariadenia 5 a 6 tejto prílohy, údaje o vykurovacom oleji pre úèely spa¾ovania, ktorý bol dodaný na palubu alebo sa pouíva na palube lode, budú zaznamenané prostredníctvom dodacieho listu pre nádr lode, ktorý bude obsahova aspoò informácie uvedené v dodatku V tejto prílohy.
(4) Dodací list pre nádr lode bude uloený na palube lode na mieste, kde bude bene dostupný pre nahliadnutie
v kadom vhodnom èase, a uchovávaný poèas obdobia troch rokov od dodania vykurovacieho oleja na palubu.
(5)
(a) Prísluný orgán vlády zmluvnej strany protokolu z roku 1997 môe skontrolova dodacie listy pre nádr lode na
palube kadej lode, pre ktorú platí táto príloha, poèas pobytu lode v jej prístave alebo pobrenom termináli, urobi
si kópiu kadého dodacieho listu a poiada kapitána alebo osobu zodpovednú za loï, aby potvrdil, e kadá kópia
je vernou kópiou takéhoto dodacieho listu pre nádr lode. Okrem toho, prísluný orgán môe overi obsah kadého
listu prostredníctvom konzultácií s prístavom, kde bol list vydaný.
(b) Kontrola dodacích listov a vyhotovenie overených kópií prísluným orgánom pod¾a tohto odseku budú vykonané
èo najrýchlejie bez toho, aby spôsobili zbytoèné zdranie lode.
(6) K dodaciemu listu pre nádr lode bude priloená reprezentatívna vzorka dodaného vykurovacieho oleja s prihliadnutím na smernice vydané organizáciou. Vzorka bude zapeèatená a podpísaná zástupcom dodávate¾a a kapitánom alebo dôstojníkom zodpovedným za prevádzku nádrí lode po doplnení paliva a zostane pod kontrolou lode dovtedy, kým nebude vykurovací olej z podstatnej èasti spotrebovaný, no v kadom prípade aspoò poèas dvanástich
mesiacov od jeho dodania.
(7) Zmluvné strany protokolu z roku 1997 sa zaväzujú, e zabezpeèia, aby nimi urèené prísluné orgány:
(a) viedli zoznam miestnych dodávate¾ov vykurovacieho oleja;
(b) poiadali miestnych dodávate¾ov, aby poskytli dodací list pre nádr lode a vzorku poadovanú týmto nariadením,
spolu s potvrdením dodávate¾a vykurovacieho oleja, e vykurovací olej spåòa poiadavky nariadení 14 a 18 tejto
prílohy;
(c) poiadali miestnych dodávate¾ov, aby uchovávali kópiu dodacieho listu pre nádr lode aspoò poèas 3 rokov za úèelom kontroly a overenia prístavným tátom, ak to bude potrebné;
(d) prijali potrebné kroky voèi dodávate¾om vykurovacieho oleja, u ktorých sa zistilo, e dodávajú vykurovací olej, ktorý nezodpovedá oleju uvedenému v dodacom liste pre nádr lode;
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(e) informovali úrad o kadej lodi, ktorá prijala vykurovací olej, u ktorého sa zistilo, e nespåòa poiadavky nariadenia 14
alebo nariadenia 18 tejto prílohy; a
(f) oznámili organizácii za úèelom informovania zmluvných strán protokolu z roku 1997 vetky prípady, keï dodávatelia vykurovacieho oleja nesplnili poiadavky uvedené v nariadení 14 alebo nariadení 18 tejto prílohy.
(8) V súvislosti s inpekciami prístavného tátu, ktoré vykonávajú zmluvné strany protokolu z roku 1997, zmluvné
strany sa ïalej zaväzujú, e:
(a) budú informova zmluvnú stranu alebo nezmluvnú stranu, v ktorej jurisdikcii bol vydaný dodací list pre nádr
lode, o prípadoch dodania nevyhovujúceho vykurovacieho oleja, prièom uvedú vetky dôleité informácie; a
(b) zabezpeèia prijatie vhodných nápravných opatrení s cie¾om uvies nevyhovujúci vykurovací olej do súladu s poiadavkami.
NARIADENIE 19
Poiadavky na ploiny a vrtné súpravy
(1) V súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto nariadenia pevné a plávajúce ploiny a vrtné súpravy budú spåòa
poiadavky tejto prílohy.
(2) Emisie vznikajúce priamo pri prieskume, abe a súvisiacom pobrenom spracovaní nerastných zdrojov z morského dna sú v súlade s èlánkom 2 odsek 3 písm. b) (ii) tohto dohovoru vyòaté z ustanovení tejto prílohy. Tieto emisie
budú zahàòa:
(a) emisie vznikajúce pri spa¾ovaní látok, ktoré vznikajú výluène a priamo pri prieskume, abe a súvisiacom pobrenom spracovaní nerastných zdrojov z morského dna, najmä pri spa¾ovaní uh¾ovodíkov a horení úlomkov vrtného kalu a/alebo podporných kvapalín poèas vystrojovania vrtu a vykonávania skúok, a pri spa¾ovaní vznikajúcom pri naruení prevádzkových podmienok;
(b) uvo¾nenie plynov a prchavých zlúèenín vo výplachových kvapalinách a úlomkoch;
(c) emisie súvisiace výluène a priamo so spracovaním, manipuláciou alebo skladovaním nerastov z morského dna; a
(d) emisie z dieselových motorov, ktoré sú vyhradené len pre prieskum, abu a súvisiace pobrené spracovanie nerastných zdrojov z morského dna.
Poiadavky nariadenia 18 tejto prílohy nebudú plati pre pouitie uh¾ovodíkov, ktoré vznikajú a sú následne
pouité na mieste ako palivo, ak sú schválené úradom.
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DODATOK I
FORMULÁR OSVEDÈENIA IAPP
(Nariadenie 8)

MEDZINÁRODNÉ OSVEDÈENIE O PREVENCII ZNEÈISOVANIA OVZDUIA
Vydané pod¾a ustanovení Protokolu z roku 1997, ktorým sa mení a dopåòa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému
dohovoru o zabránení zneèisovaniu z lodí, ktorého nedelite¾nou súèasou je Medzinárodný dohovor o zabránení zneèisovaniu z lodí z roku 1973 (ïalej uvádzaný ako dohovor) pod právomocou vlády:

(úplný názov krajiny)
u .......................................................................................................................................................................
(úplné oznaèenie príslunej osoby alebo
organizácie oprávnenej na základe ustanovení
dohovoru)

Názov lode

Typ lode:

Rozliujúce èíslo
alebo znaky

Èíslo IMO

Èas registra

Hrubá priestornos

 tanker
 iné lode ako tanker

TÝMTO SA POTVRDZUJE, E:
1. loï bola podrobená inpekcii v súlade s nariadením 5 prílohy VI dohovoru; a
2. inpekcia ukázala, e zariadenia, systémy, prísluenstvo, usporiadania a materiály úplne spåòajú vetky uplatnite¾né poiadavky prílohy VI dohovoru.
Toto osvedèenie platí do ......................................................................................................................................
a podlieha inpekciám v súlade s nariadením 5 prílohy VI dohovoru.
Vydané v ...........................................................................................................................................................
(miesto vydania osvedèenia)
.........................
(dátum vydania)

.........................................................
(podpis riadne oprávneného
pracovníka vydávajúceho osvedèenie)

(odtlaèok peèate alebo peèiatky orgánu)
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POTVRDENIE O ROÈNÝCH A PRIEBENÝCH INPEKCIÁCH
TÝMTO SA POTVRDZUJE, e pri inpekcii poadovanej nariadením 5 prílohy VI dohovoru sa zistilo, e loï spåòa prísluné ustanovenia dohovoru:

Roèná inpekcia:

Podpísal: .............................................................
(podpis riadne oprávneného pracovníka)
Miesto ................................................................
Dátum ............................................................
(odtlaèok peèate alebo peèiatky orgánu)

Roèná*/priebená* inpekcia:

Podpísal: ............................................................
(podpis riadne oprávneného pracovníka)
Miesto ................................................................
Dátum ...........................................................
(odtlaèok peèate alebo peèiatky orgánu)

Roèná*/priebená* inpekcia:

Podpísal: .............................................................
(podpis riadne oprávneného pracovníka)
Miesto .................................................................
Dátum .............................................................
(odtlaèok peèate alebo peèiatky orgánu)

Roèná inpekcia:

Podpísal: .............................................................
(podpis riadne oprávneného pracovníka)
Miesto .................................................................
Dátum ............................................................
(odtlaèok peèate alebo peèiatky orgánu)

* Nehodiace sa preèiarknite.
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Dodatok k Medzinárodnému osvedèeniu o prevencii zneèisovania ovzduia (osvedèenie IAPP)
ZÁZNAM O STAVBE A VYBAVENÍ
Vzh¾adom na ustanovenia prílohy VI Medzinárodného dohovoru o zabránení zneèisovania z lodí z roku 1973, zmeneného protokolom z roku 1978 (ïalej uvádzaný ako dohovor).
Poznámky:
1. Tento záznam bude trvalo pripojený k osvedèeniu IAPP. Osvedèenie IAPP bude sa bude nepretrite nachádza
na palube lode.
2. Ak jazyk pôvodného záznamu nie je angliètina, francúztina alebo panielèina, text bude obsahova preklad do
jedného z týchto jazykov.
3. Zápisy v rámèekoch budú urobené vloením kríika (x) pre odpoveï áno a pouite¾né alebo znamienka (-) pre
odpovede nie a nepouite¾né, pod¾a okolností.
4. Ak nie je ustanovené inak, nariadenia uvedené v tomto zázname sa vzahujú na nariadenia prílohy VI dohovoru
a rezolúcie alebo obeníky sa vzahujú na rezolúcie alebo obeníky prijaté Medzinárodnou námornou organizáciou.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Údaje o lodi
Názov lode
Rozliujúce èíslo alebo znaky
Èíslo IMO
Prístav registra
Hrubá priestornos
Dátum pokládky kýlu alebo podobnej fázy výstavby lode
Dátum zaèatia väèej prestavby motora (ak bola vykonaná) (nariadenie 13):

2
2.1

Regulácia mnostva emisií z lodí
Látky pokodzujúce ozón (nariadenie 12)

2.1.1

Nasledujúce hasiace systémy a zariadenia obsahujúce halóny môu zosta v prevádzke:
......................................................................................................................................................... 

Systém/zariadenie

2.1.2

Nasledujúce systémy a zariadenia obsahujúce CFC môu zosta v prevádzke:
.......................................................................................................................................................... 

Systém/zariadenie

2.1.2

Umiestnenie na palube

Umiestnenie na palube

Nasledujúce systémy obsahujúce hydrochlórofluorokarbóny (HCFC), ktoré boli naintalované pred 1. januárom
2020, môu zosta v prevádzke:
.......................................................................................................................................................... 

Systém/zariadenie

Umiestnenie na palube

2.2

Oxidy dusíka (NOx) (nariadenie 13)

2.2.1

Nasledujúce dieselové motory s výkonom väèím ako 130 kW, a ktoré boli naintalované na loï postavenú
1. januára 2000 alebo po tomto dni, spåòajú emisné tandardy nariadenia 13 odsek 3 písm. a) v súlade s Technickým kódexom NOx: ........................................................................................................................ 

Výrobca
a model

Výrobné
èíslo

Pouitie

Výkon
(kW)

Nominálna
rýchlos
(RPM)
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2.2.2

Výrobné
èíslo

Pouitie

Výkon
(kW)

Nominálna
rýchlos
(RPM)

Nasledujúce dieselové motory s výkonom väèím ako 130 kW, a ktoré boli naintalované na loï postavenú
1. januára 2000 alebo po tomto dni, alebo s výkonom väèím ako 130 kW a ktoré boli podrobené väèej
prestavbe pod¾a nariadenia 13 odsek 2 dòa 1. januára 2000 alebo po tomto dni sú vybavené systémom na
èistenie výfukových plynov alebo inými podobnými metódami v súlade s nariadením 13 odsek 3, a Technickým
kódexom NOx: ..................................................................................................................................... 

Výrobca
a model

2.2.4
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Nasledujúce dieselové motory s výkonom väèím ako 130 kW a ktoré boli podrobené väèej prestavbe pod¾a
nariadenia 13 odsek 2 dòa 1. januára 2000 alebo po tomto dni spåòajú emisné tandardy nariadenia 13
odsek 3 písm. a) v súlade s Technickým kódexom NOx: ........................................................................ 

Výrobca
a model

2.2.3

Zbierka zákonov 2013

Výrobné
èíslo

Pouitie

Výkon
(kW)

Nominálna
rýchlos
(RPM)

Nasledujúce dieselové motory z 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 vyie sú vybavené zariadeniami na monitorovanie
a zaznamenanie emisií NOx v súlade s Technickým kódexom NOx: ........................................................ 

Výrobca
a model

Výrobné
èíslo

Pouitie

Výkon
(kW)

Nominálna
rýchlos
(RPM)

2.3

Oxidy síry (SOx) (nariadenie 14)

2.3.1

Ak loï pôsobí v kontrolnej oblasti emisií SOx uvedenej v nariadení 14 odsek 3, táto loï pouíva:
1. vykurovací olej s obsahom síry nepresahujúcim 1,5% m/m, doloeným dodacími listami pre nádr lode;
alebo .............................................................................................................................................. 
2. schválený systém na èistenie výfukových plynov s cie¾om zníi emisie SOx pod hodnotu 6,0g SOx/kWh;
alebo .............................................................................................................................................. 
3. inú schválenú technológiu pre zníenie emisií SOx pod hodnotu 6,0g SOx/kWh. ........................... 

2.4

Prchavé organické zlúèeniny (POZ) (nariadenie 15)

2.4.1

Tanker má systém pre zber pary naintalovaný a schválený v súlade s MSC/Obe.
........................................................................................................................................................... 

2.5

Loï má spa¾ovòu:
1. ktorá je v súlade s rezolúciou MEPC. 76(40), v platnom znení ............................................................ 
2. ktorá bola naintalovaná pred 1. januárom 2000 a nie je v súlade s rezolúciou MEPC.76(40),
v platnom znení ............................................................................................................................... 

TÝMTO SA POTVRDZUJE, e tento záznam je vo vetkých oh¾adoch správny.
Vydaný v ...........................................................................................................................................................
(miesto vydania záznamu)
.........................
(dátum vydania)

..............................................................................................
(podpis riadne oprávneného pracovníka vydávajúceho záznam)

(odtlaèok peèate alebo peèiatky orgánu)
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DODATOK II
SKÚOBNÉ CYKLY A VÁHOVÉ FAKTORY (Nariadenie 13)
Nasledujúce skúobné cykly a váhové faktory by mali by pouité na overenie súladu námorných dieselových motorov s limitmi NOx v zmysle nariadenia 13 tejto prílohy pomocou skúobného postupu a výpoètovej metódy, ktoré sú
uvedené v Technickom kódexe NOx.
1. Pre námorné motory s kontantnou rýchlosou pouívané pre hlavný pohon lode, vrátane dieselelektrického pohonu, je potrebné poui skúobný cyklus E2.
2. Pre sústavy s nastavite¾nou vrtu¾ou je potrebné poui skúobný cyklus E2.
3. Pre hlavné a pomocné motory ovládané vrtu¾ou je potrebné poui skúobný cyklus E3.
4. Pre pomocné motory s kontantnou rýchlosou je potrebné poui skúobný cyklus D2.
5. Pre pomocné motory s premenlivou rýchlosou a premenlivou záaou, ktoré nepatria medzi motory uvedené vyie, je potrebné poui skúobný cyklus CI.
Skúobný cyklus pre aplikáciu Hlavný pohon s kontantnou rýchlosou
(vrátane intalácií s dieselelektrickým pohonom alebo nastavite¾nou vrtu¾ou)
Skúobný cyklus E2

Rýchlos
Výkon
Váhový
faktor

100 %
100 %

100 %
75 %

100 %
50 %

100 %
25 %

0,2

0,5

0,15

0,15

Skúobný cyklus pre aplikáciu Hlavný a pomocný motor ovládaný vrtu¾ou
Skúobný cyklus E3

Rýchlos
Výkon
Váhový
faktor

100 %
100 %

91 %
75 %

80 %
50 %

63 %
25 %

0,2

0,5

0,15

0,15

Skúobný cyklus pre aplikáciu Pomocný motor s kontantnou rýchlosou
Skúobný cyklus D2

Rýchlos
Výkon
Váhový
faktor

100 %
100 %

100 %
75 %

100 %
50 %

100 %
25 %

100 %
10 %

0,05

0,25

0,3

0,3

0,1

Pomocný motor s premenlivou rýchlosou a záaou
Skúobný
cyklus CI

Rýchlos
Krútiaci moment %
Váhový faktor

100 %
0.15

Nominálna
75 %
50 %
0.15
0.15

10 %
0.1

Stredná
100 % 75 %
0.1
0.1

50 %
0.1

Vo¾nobeh
0%
0.15
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DODATOK III
KRITÉRIÁ A POSTUPY PRE URÈENIE KONTROLNÝCH OBLASTÍ EMISIÍ SOx
(Nariadenie 14)

1

CIELE

1.1

Cie¾om tohto dodatku je poskytnú kritériá a postupy pre vyhlásenie kontrolných oblastí emisií SOx.
Kontrolné oblasti emisií SOx majú zabráni, obmedzi a regulova zneèistenie vzduchu emisiami SOx
z lodí a ich sprievodné nepriaznivé úèinky na suchozemské a morské oblasti.

1.2

Kontrolná oblas emisií SOx by mala by preskúmaná za úèelom schválenia organizáciou, ak sa preukáe, e
je potrebné zabráni, obmedzi a regulova zneèistenie ovzduia emisiami SOx z lodí.

2

KRITÉRIÁ NÁVRHU NA VYHLÁSENIE KONTROLNEJ OBLASTI EMISIÍ SOx

2.1

Návrh na vyhlásenie kontrolnej oblasti emisií SOx môu predloi organizácii len zmluvné táty protokolu
z roku 1997. Ak dva alebo viacero zmluvných tátov má spoloèný záujem o urèitú oblas, mali by
sformulova koordinovaný návrh.

2.2

Návrh musí obsahova:
1. jasné vymedzenie navrhnutej oblasti uplatòovania opatrení na kontrolu emisií SOx z lodí, spolu s referenènou
mapou, na ktorej je vyznaèená táto oblas;
2. opis suchozemských a morských oblastí, ktoré sú ohrozené dosahmi emisií SOx z lodí;
3. hodnotenie, e SOx emisie z lodí pôsobiacich v navrhnutej oblasti uplatòovania opatrení na kontrolu emisií
SOx prispievajú k zneèisteniu ovzduia SOx vrátane ukladania SOx, a ich sprievodných nepriaznivých
úèinkov na uvaované suchozemské a morské oblasti. Toto hodnotenie musí obsahova opis úèinkov
emisií SOx na terestriálne a vodné ekosystémy, oblasti prirodzenej produktivity, kritické biotopy, kvalitu
vôd, ¾udské zdravie a prípadne na oblasti kultúrneho a vedeckého významu.
Musia by identifikované zdroje dôleitých údajov vrátane pouitých metód;
4. prísluné informácie týkajúce sa meteorologických podmienok v navrhnutej oblasti uplatòovania opatrení
na kontrolu emisií SOx a ohrozených suchozemských a morských oblastiach, najmä prevládajúce
veterné podmienky alebo topografické, geologické, oceánografické alebo iné podmienky, ktoré môu vies
k zvýenej pravdepodobnosti vyieho lokalizovaného zneèistenia ovzduia alebo úrovniam acidifikácie;
5. typ lodnej dopravy v navrhnutej kontrolnej oblasti emisií SOx vrátane modelov a hustoty tejto dopravy;
6. opis regulaèných opatrení prijatých navrhujúcim zmluvným tátom alebo zmluvnými tátmi, zaoberajúci
pozemnými zdrojmi emisií SOx ovplyvòujúcich ohrozenú oblas, ktoré sa tam nachádzajú a pôsobia
súbene, s uvaovanými opatreniami, ktoré by mali by prijaté vzh¾adom na ustanovenia nariadenia 14
prílohy VI tohto dohovoru.

2.3

Geografické obmedzenia kontrolnej oblasti emisií SOx budú vychádza z prísluných kritérií opísaných vyie,
vrátane emisií a ukladania SOx z lodí plávajúcich v navrhnutej oblasti, modelov a hustoty dopravy, a veterných
podmienok.

2.4

Návrh na vyhlásenie danej oblasti za kontrolnú oblas emisií SOx musí by predloený organizácii v súlade
s normami a postupmi urèenými organizáciou.

3

POSTUPY PRE POSÚDENIE A SCHVÁLENIE KONTROLNÝCH OBLASTÍ EMISIÍ SOx ORGANIZÁCIOU

3.1

Organizácia posúdi kadý návrh, ktorý jej predloí zmluvný tát alebo zmluvné táty.

3.2

Kontrolná oblas emisií SOx bude vyhlásená prostredníctvom dodatku k tejto prílohe posúdeného, schváleného
a uvedeného do platnosti v súlade s èlánkom 16 tohto dohovoru.

3.3

Pri posudzovaní návrhu organizácia vezme do úvahy kritériá, ktoré budú zahrnuté v kadom návrhu na
schválenie a ktoré sú uvedené v bode 2 vyie, ako aj náklady súvisiace s obmedzením ukladania síry
z lodí v porovnaní s pozemnými kontrolami.
Do úvahy musia vzia aj ekonomické dosahy na lodnú dopravu pouívanú v medzinárodnom obchode.

4

PREVÁDZKOVANIE KONTROLNÝCH OBLASTÍ EMISIÍ SOx

4.1

Zmluvné strany, ktorých lode plávajú v danej oblasti, by mali informova organizáciu o vetkých obavách
týkajúcich sa prevádzkovania tejto oblasti.
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DODATOK IV
TYPOVÉ SCHVÁLENIE A OBMEDZENIA PRE PREVÁDZKOVANIE SPA¼OVNÍ NA PALUBE LODE
(Nariadenie 16)
(1) Palubné spa¾ovne opísané v nariadení 16 odsek 2 budú vlastni osvedèenie o typovom schválení IMO pre kadú
spa¾ovòu. Aby získala toto osvedèenie, spa¾ovòa musí by navrhnutá a postavená v súlade so schváleným tandardom opísaným v nariadení 16 odsek 2. Kadý model bude podrobený skúobnej prevádzke pre urèené typové schválenie v továrni alebo schválenej skúobni, za ktorú bude zodpovedný úrad, s pouitím nasledujúcej tandardnej pecifikácie paliva/odpadu pre typové schválenie s cie¾om zisti, èi spa¾ovòa funguje v rámci obmedzení uvedených
v odseku 2 tohto dodatku:
Ropný kal s nasledujúcim zloením:

75 % ropného kalu z HFO;
5 % odpadového mazacieho oleja; a
20 % emulgovanej vody

Tuhý odpad s nasledujúcim zloením:

50 % potravinárskeho odpadu
50 % odpadkov obsahujúcich
cca 30 % papiera
40 % kartónu
10 % handier
20 % plastov
Zmes bude obsahova max. 50% vlhkosti a 7%
nehor¾avých tuhých látok.

(2)
Spa¾ovne opísané v nariadení 16 odsek 2 budú
prevádzkované s nasledujúcimi obmedzeniami:
Mnostvo O2 v spa¾ovacej komore:

6  12 %

Maximálne priemerné mnostvo CO v dymových
plynoch:

200 mg/MJ

Maximálne priemerné mnostvo sadzí:

BACHARACH 3 alebo
RINGELMAN 1 (20 % hustota)
(Vyie mnostvo sadzí je prípustné len poèas ve¾mi
krátkych období, napr. pri spustení)

Nespálené zloky v zvykoch popola:

Maximálne 10 % hmotnosti

Rozsah teplôt dymových plynov na výstupe zo
spa¾ovacej komory:

850  1 200 stupòov Celzia
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DODATOK V
INFORMÁCIE, KTORÉ BUDÚ UVEDENÉ V DODACOM LISTE PRE NÁDR LODE
(Nariadenie 18 odsek 3)

Názov a èíslo IMO prijímacej lode
Prístav
Dátum zaèatia dodávok
Meno, adresa a telefónne èíslo dodávate¾a námorného vykurovacieho oleja
Názov výrobku/výrobkov
Mnostvo v metrických tonách
Hustota pri teplote 15 oC, kg/m3
Obsah síry (% m/m)
Vyhlásenie podpísané a potvrdené zástupcom dodávate¾a vykurovacieho oleja, e dodaný vykurovací olej je v súlade
s nariadením 14 odsek 1 alebo 4 písm. a) a s nariadením 18 odsek 1 tejto prílohy.
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K oznámeniu è. 344/2013 Z. z.

PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS OF 2 NOVEMBER 1973,
AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,
BEING Parties to the Protocol of 1978 relating to the
International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973,
RECOGNIZING the need to prevent and control air
pollution from ships,
RECOGNIZING Principle 15 of the Rio Declaration on
Environment and Development which calls for the
application of a precautionary approach,
CONSIDERING that this objective could best be
achieved by the conclusion of a Protocol of 1997 to
amend the International Convention for the Prevention
of Pollution from Ships, 1973, as modified by the
Protocol of 1978 relating thereto,
HAVE AGREED as follows:
Article 1
Instrument to be amended
The instrument which the present Protocol amends
is the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol
of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as the
Convention).
Article 2
Addition of Annex VI to the Convention
Annex VI entitled Regulations for the Prevention of
Air Pollution from Ships, the text of which is set out in
the Annex to the present Protocol, is added.
Article 3
General Obligations
1. The Convention and the present Protocol shall, as
between the Parties to the present Protocol, be read
and interpreted together as one single instrument.
2. Every reference to the present Protocol constitutes
at the same time a reference to the Annex hereto.
Article 4
Amendment procedure
In applying Article 16 of the Convention to an
amendment to Annex VI and its appendices, the
reference to a Party to the Convention shall be

deemed to mean the reference to a Party bound by that
Annex.
FINAL CLAUSES
Article 5
Signature, ratification, acceptance,
approval and accession
1. The present Protocol shall be open for signature at
the Headquarters of the International Maritime
Organization (hereinafter referred to as the
Organization) from 1 January 1998 until 31
December 1998 and shall thereafter remain open for
accession. Only Contracting States to the Protocol of
1978 relating to the International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter
referred to as the 1978 Protocol) may become Parties
to the present Protocol by:
(a) signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval; or
(b) signature, subject to ratification, acceptance or
approval, followed by ratification, acceptance or
approval; or
(c) accession.
2. Ratification, acceptance, approval or accession
shall be effected by the deposit of an instrument to that
effect with the Secretary-General of the Organization
(hereinafter referred to as the Secretary-General).
Article 6
Entry into force
1. The present Protocol shall enter into force twelve
months after the date on which not less than fifteen
States, the combined merchant fleets of which
constitute not less than 50 percent of the gross
tonnage of the worlds merchant shipping, have
become Parties to it in accordance with Article 5 of the
present Protocol.
2. Any instrument of ratification, acceptance,
approval or accession deposited after the date on which
the present Protocol enters into force shall take effect
three months after the date of deposit.
3. After the date on which an amendment to the
present Protocol is deemed to have been accepted in
accordance with Article 16 of the Convention, any
instrument of ratification, acceptance, approval or
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accession deposited shall apply to the present Protocol
as amended.
Article 7
Denunciation
1. The present Protocol may be denounced by any
Party to the present Protocol at any time after the
expiry of five years from the date on which the Protocol
enters into force for that Party.
2. Denunciation shall be effected by the deposit of an
instrument
of
denunciation
with
the
Secretary-General.
3. A denunciation shall take effect twelve months
after
receipt
of
the
notification
by
the
Secretary-General or after the expiry of any other
longer period which may be indicated in the
notification.
4. A denunciation of the 1978 Protocol in accordance
with Article VII thereof shall be deemed to include a
denunciation of the present Protocol in accordance
with this Article. Such denunciation shall take effect
on the date on which denunciation of the 1978 Protocol
takes effect in accordance with Article VII of that
Protocol.
Article 8
Depositary
1. The present Protocol shall be deposited with the
Secretary-General (hereinafter referred to as the
Depositary).

Príloha k èiastke 86

2. The Depositary shall:
(a) inform all States which have signed the present
Protocol or acceded thereto of:
(i) each new signature or deposit of an instrument
of ratification, acceptance, approval or
accession, together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of the present
Protocol; and
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of
the present Protocol, together with the date on
which it was received and the date on which the
denunciation takes effect; and
(b) transmit certified true copies of the present Protocol
to all States which have signed the present Protocol
or acceded thereto.
3. As soon as the present Protocol enters into force, a
certified true copy thereof shall be transmitted by the
Depositary to the Secretariat of the United Nations for
registration and publication in accordance with Article
102 of the Charter of the United Nations.
Article 9
Languages
The present Protocol is established in a single copy in
the Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish languages, each text being equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly
authorized by their respective Governments for that
purpose, have signed the present Protocol.
DONE at London this twenty-sixth day of September,
one thousand nine hundred and ninety-seven.
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ANNEX
ADDITION OF ANNEX VI TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION
OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL
OF 1978 RELATING THERETO

The following new Annex VI is added after the existing Annex V:
ANNEX VI
REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF AIR POLLUTION FROM SHIPS
CHAPTER I  GENERAL
REGULATION 1
Application
The provisions of this Annex shall apply to all ships, except where expressly provided otherwise in regulations 3, 5,
6, 13, 15, 18 and 19 of this Annex.
REGULATION 2
Definitions
For the purpose of this Annex:
(1) A similar stage of construction means the stage at which:
(a) construction identifiable with a specific ship begins; and
(b) assembly of that ship has commenced comprising at least 50 tonnes or one percent of the estimated mass of all
structural material, whichever is less.
(2) Continuous feeding is defined as the process whereby waste is fed into a combustion chamber without human
assistance while the incinerator is in normal operating conditions with the combustion chamber operative
temperature between 850 oC and 1200 oC.
(3) Emission means any release of substances, subject to control by this Annex from ships into the atmosphere or
sea.
(4) New installations, in relation to regulation 12 of this Annex, means the installation of systems, equipment,
including new portable fire extinguishing units, insulation, or other material on a ship after the date on which this
Annex enters into force, but excludes repair or recharge of previously installed systems, equipment, insulation, or
other material, or recharge of portable fire extinguishing units.
(5) NOx Technical Code means the Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel
Engines adopted by Conference Resolution 2, as may be amended by the Organization, provided that such
amendments are adopted and brought into force in accordance with the provisions of Article 16 of the present
Convention concerning amendment procedures applicable to an appendix to an Annex.
(6) Ozone depleting substances means controlled substances defined in paragraph 4 of Article 1 of the Montreal
Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, listed in Annexes A, B, C or E to the said Protocol in force
at the time of application or interpretation of this Annex.
Ozone depleting substances that may be found on board ship include, but are not limited to:
Halon 1211 Bromochlorodifluoromethane
Halon 1301 Bromotrifluoromethane
Halon 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroethane (also known as Halon 114B2)
CFC-11 Trichlorofluoromethane
CFC-12 Dichlorodifluoromethane
CFC-113 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane
CFC-115 Chloropentafluoroethane
(7) Sludge oil means sludge from the fuel or lubricating oil separators, waste lubricating oil from main or auxiliary
machinery, or waste oil from bilge water separators, oil filtering equipment or drip trays.
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(8) Shipboard incineration means the incineration of wastes or other matter on board a ship, if such wastes or
other matter were generated during the normal operation of that ship.
(9) Shipboard incinerator means a shipboard facility designed for the primary purpose of incineration.
(10) Ships constructed means ships the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction.
(11) SOx Emission Control Area means an area where the adoption of special mandatory measures for SOx
emissions from ships is required to prevent, reduce and control air pollution from SOx and its attendant adverse
impacts on land and sea areas. SOx Emission Control Areas shall include those listed in regulation 14 of this Annex.
(12) Tanker means an oil tanker as defined in regulation 1(4) of Annex I or a chemical tanker as defined in
regulation 1(1) of Annex II of the present Convention.
(13) The Protocol of 1997" means the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as amended by the Protocol of 1978 relating thereto.
REGULATION 3
General Exceptions
Regulations of this Annex shall not apply to:
(a) any emission necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea; or
(b) any emission resulting from damage to a ship or its equipment:
(i) provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the
emission for the purpose of preventing or minimizing the emission; and
(ii) except if the owner or the master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge
that damage would probably result.
REGULATION 4
Equivalents
(1) The Administration may allow any fitting, material, appliance or apparatus to be fitted in a ship as an
alternative to that required by this Annex if such fitting, material, appliance or apparatus is at least as effective as
that required by this Annex.
(2) The Administration which allows a fitting, material, appliance or apparatus as an alternative to that required by
this Annex shall communicate to the Organization for circulation to the Parties to the present Convention particulars
thereof, for their information and appropriate action, if any.
CHAPTER II  SURVEY, CERTIFICATION AND MEANS OF CONTROL
REGULATION 5
Surveys and Inspections
(1) Every ship of 400 gross tonnage or above and every fixed and floating drilling rig and other platforms shall be
subject to the surveys specified below:
(a) an initial survey before the ship is put into service or before the certificate required under regulation 6 of this
Annex is issued for the first time. This survey shall be such as to ensure that the equipment, systems, fittings,
arrangements and material fully comply with the applicable requirements of this Annex;
(b) periodical surveys at intervals specified by the Administration, but not exceeding five years, which shall be such as
to ensure that the equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the requirements of
this Annex; and
(c) a minimum of one intermediate survey during the period of validity of the certificate which shall be such as to
ensure that the equipment and arrangements fully comply with the requirements of this Annex and are in good
working order. In cases where only one such intermediate survey is carried out in a single certificate validity
period, and where the period of the certificate exceeds 21 2 years, it shall be held within six months before or after
the halfway date of the certificates period of validity. Such intermediate surveys shall be endorsed on the
certificate issued under regulation 6 of this Annex.
(2) In the case of ships of less than 400 gross tonnage, the Administration may establish appropriate measures in
order to ensure that the applicable provisions of this Annex are complied with.
(3) Surveys of ships as regards the enforcement of the provisions of this Annex shall be carried out by officers of the
Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the
purpose or to organizations recognized by it. Such organizations shall comply with the guidelines adopted by the
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Organization. In every case the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and efficiency of
the survey.
(4) The survey of engines and equipment for compliance with regulation 13 of this Annex shall be conducted in
accordance with the NOx Technical Code.
(5) The Administration shall institute arrangements for unscheduled inspections to be carried out during the
period of validity of the certificate. Such inspections shall ensure that the equipment remains in all respects
satisfactory for the service for which the equipment is intended. These inspections may be carried out by their own
inspection service, nominated surveyors, recognized organizations, or by other Parties upon request of the
Administration. Where the Administration, under the provisions of paragraph (1) of this regulation, establishes
mandatory annual surveys, the above unscheduled inspections shall not be obligatory.
(6) When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the equipment does not
correspond substantially with the particulars of the certificate, they shall ensure that corrective action is taken and
shall in due course notify the Administration. If such corrective action is not taken, the certificate should be
withdrawn by the Administration. If the ship is in a port of another Party, the appropriate authorities of the port State
shall also be notified immediately. When an officer of the Administration, a nominated surveyor or recognized
organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned
shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this
regulation.
(7) The equipment shall be maintained to conform with the provisions of this Annex and no changes shall be made
in the equipment, systems, fittings, arrangements, or material covered by the survey, without the express approval of
the Administration. The direct replacement of such equipment and fittings with equipment and fittings that conform
with the provisions of this Annex is permitted.
(8) Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered, which substantially affects the efficiency or
completeness of its equipment covered by this Annex, the master or owner of the ship shall report at the earliest
opportunity to the Administration, a nominated surveyor, or recognized organization responsible for issuing the
relevant certificate.
REGULATION 6
Issue of International Air Pollution Prevention Certificate
(1) An International Air Pollution Prevention Certificate shall be issued, after survey in accordance with the
provisions of regulation 5 of this Annex, to:
(a) any ship of 400 gross tonnage or above engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of
other Parties; and
(b) platforms and drilling rigs engaged in voyages to waters under the sovereignty or jurisdiction of other Parties to the
Protocol of 1997.
(2) Ships constructed before the date of entry into force of the Protocol of 1997 shall be issued with an International
Air Pollution Prevention Certificate in accordance with paragraph (1) of this regulation no later than the first
scheduled drydocking after entry into force of the Protocol of 1997, but in no case later than 3 years after entry into
force of the Protocol of 1997.
(3) Such certificate shall be issued either by the Administration or by any person or organization duly authorized by
it. In every case the Administration assumes full responsibility for the certificate.
REGULATION 7
Issue of a Certificate by another Government
(1) The Government of a Party to the Protocol of 1997 may, at the request of the Administration, cause a ship to be
surveyed and, if satisfied that the provisions of this Annex are complied with, issue or authorize the issuance of an
International Air Pollution Prevention Certificate to the ship in accordance with this Annex.
(2) A copy of the certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the requesting
Administration.
(3) A certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the
Administration and it shall have the same force and receive the same recognition as a certificate issued under
regulation 6 of this Annex.
(4) No International Air Pollution Prevention Certificate shall be issued to a ship which is entitled to fly the flag of a
State which is not a Party to the Protocol of 1997.
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REGULATION 8
Form of Certificate
The International Air Pollution Prevention Certificate shall be drawn up in an official language of the issuing
country in the form corresponding to the model given in appendix I to this Annex. If the language used is not English,
French or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages.
REGULATION 9
Duration and Validity of Certificate
(1) An International Air Pollution Prevention Certificate shall be issued for a period specified by the Administration,
which shall not exceed five years from the date of issue.
(2) No extension of the five-year period of validity of the International Air Pollution Prevention Certificate shall be
permitted, except in accordance with paragraph (3).
(3) If the ship, at the time when the International Air Pollution Prevention Certificate expires, is not in a port of the
State whose flag it is entitled to fly or in which it is to be surveyed, the Administration may extend the certificate for a
period of no more than 5 months. Such extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to
complete its voyage to the State whose flag it is entitled to fly or in which it is to be surveyed, and then only in cases
where it appears proper and reasonable to do so. After arrival in the State whose flag it is entitled to fly or in which it is
to be surveyed, the ship shall not be entitled by virtue of such extension to leave the port or State without having
obtained a new International Air Pollution Prevention Certificate.
(4) An International Air Pollution Prevention Certificate shall cease to be valid in any of the following
circumstances:
(a) if the inspections and surveys are not carried out within the periods specified under regulation 5 of this Annex;
(b) if significant alterations have taken place to the equipment, systems, fittings, arrangements or material to which
this Annex applies without the express approval of the Administration, except the direct replacement of such
equipment or fittings with equipment or fittings that conform with the requirements of this Annex. For the purpose
of regulation 13, significant alteration shall include any change or adjustment to the system, fittings, or
arrangement of a diesel engine which results in the nitrogen oxide limits applied to that engine no longer being
complied with; or
(c) upon transfer of the ship to the flag of another State. A new certificate shall be issued only when the Government
issuing the new certificate is fully satisfied that the ship is in full compliance with the requirements of regulation 5
of this Annex. In the case of a transfer between Parties, if requested within three months after the transfer has
taken place, the Government of the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible,
transmit to the Administration of the other Party a copy of the International Air Pollution Prevention Certificate
carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports.
REGULATION 10
Port State Control on Operational Requirements
(1) A ship, when in a port or an offshore terminal under the jurisdiction of another Party to the Protocol of 1997, is
subject to inspection by officers duly authorized by such Party concerning operational requirements under this
Annex, where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard
procedures relating to the prevention of air pollution from ships.
(2) In the circumstances given in paragraph (1) of this regulation, the Party shall take such steps as will ensure that
the ship shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of this
Annex.
(3) Procedures relating to the port State control prescribed in Article 5 of the present Convention shall apply to this
regulation.
(4) Nothing in this regulation shall be construed to limit the rights and obligations of a Party carrying out control
over operational requirements specifically provided for in the present Convention.
REGULATION 11
Detection of Violations and Enforcement
(1) Parties to this Annex shall co-operate in the detection of violations and the enforcement of the provisions of this
Annex, using all appropriate and practicable measures of detection and environmental monitoring, adequate
procedures for reporting and accumulation of evidence.
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(2) A ship to which the present Annex applies may, in any port or offshore terminal of a Party, be subject to
inspection by officers appointed or authorized by that Party for the purpose of verifying whether the ship has emitted
any of the substances covered by this Annex in violation of the provisions of this Annex. If an inspection indicates a
violation of this Annex, a report shall be forwarded to the Administration for any appropriate action.
(3) Any Party shall furnish to the Administration evidence, if any, that the ship has emitted any of the substances
covered by this Annex in violation of the provisions of this Annex. If it is practicable to do so, the competent authority
of the former Party shall notify the master of the ship of the alleged violation.
(4) Upon receiving such evidence, the Administration so informed shall investigate the matter, and may request the
other Party to furnish further or better evidence of the alleged contravention. If the Administration is satisfied that
sufficient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged violation, it shall cause
such proceedings to be taken in accordance with its law as soon as possible. The Administration shall promptly
inform the Party which has reported the alleged violation, as well as the Organization, of the action taken.
(5) A Party may also inspect a ship to which this Annex applies when it enters the ports or offshore terminals under
its jurisdiction, if a request for an investigation is received from any Party together with sufficient evidence that the
ship has emitted any of the substances covered by the Annex in any place in violation of this Annex. The report of
such investigation shall be sent to the Party requesting it and to the Administration so that the appropriate action
may be taken under the present Convention.
(6) The international law concerning the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment
from ships, including that law relating to enforcement and safeguards, in force at the time of application or
interpretation of this Annex, applies, mutatis mutandis, to the rules and standards set forth in this Annex.
CHAPTER III  REQUIREMENTS FOR CONTROL OF EMISSIONS FROM SHIPS
REGULATION 12
Ozone Depleting Substances
(1) Subject to the provisions of regulation 3, any deliberate emissions of ozone depleting substances shall be
prohibited. Deliberate emissions include emissions occurring in the course of maintaining, servicing, repairing or
disposing of systems or equipment, except that deliberate emissions do not include minimal releases associated with
the recapture or recycling of an ozone depleting substance. Emissions arising from leaks of an ozone depleting
substance, whether or not the leaks are deliberate, may be regulated by Parties to the Protocol of 1997.
(2) New installations which contain ozone depleting substances shall be prohibited on all ships, except that new
installations containing hydro-chlorofluorocarbons (HCFCs) are permitted until 1 January 2020.
(3) The substances referred to in this regulation, and equipment containing such substances, shall be delivered to
appropriate reception facilities when removed from ships.
REGULATION 13
Nitrogen Oxides (NOx)
(1)
(a) This regulation shall apply to:
(i) each diesel engine with a power output of more than 130 kW which is installed on a ship constructed on or after
1 January 2000; and
(ii) each diesel engine with a power output of more than 130 kW which undergoes a major conversion on or after
1 January 2000.
(b) This regulation does not apply to:
(i) emergency diesel engines, engines installed in lifeboats and any device or equipment intended to be used solely
in case of emergency; and
(ii) engines installed on ships solely engaged in voyages within waters subject to the sovereignty or jurisdiction of
the State the flag of which the ship is entitled to fly, provided that such engines are subject to an alternative NOx
control measure established by the Administration.
(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, the Administration may allow exclusion
from the application of this regulation to any diesel engine which is installed on a ship constructed, or on a ship
which undergoes a major conversion, before the date of entry into force of the present Protocol, provided that the
ship is solely engaged in voyages to ports or offshore terminals within the State the flag of which the ship is entitled
to fly.
(2)
(a) For the purpose of this regulation, major conversion means a modification of an engine where:
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(i) the engine is replaced by a new engine built on or after 1 January 2000, or
(ii) any substantial modification, as defined in the NOx Technical Code, is made to the engine, or
(iii) the maximum continuous rating of the engine is increased by more than 10%.
(b) The NOx emission resulting from modifications referred to in the sub-paragraph (a) of this paragraph shall be
documented in accordance with the NOx Technical Code for approval by the Administration.
(3)
(a) Subject to the provision of regulation 3 of this Annex, the operating of each diesel engine to which this regulation
applies is prohibited, except where the emission of nitrogen oxides (calculated as the total weighted emission of
NO2) from the engine is within the following limits:
(i) 17.0 g/kWh
when n is less than 130 rpm
(ii) 45.0*n(-0.2) g/kWh
when n is 130 or more but less than 2000 rpm
(iii) 9.8 g/kWh
when n is 2000 rpm or more
where n = rated engine speed (crankshaft revolutions per minute).
When using fuel composed of blends from hydrocarbons derived from petroleum refining, test procedure and measurement methods shall be in accordance with the NOx Technical Code, taking into consideration the Test Cycles
and Weighting Factors outlined in appendix II to this Annex.
(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, the operation of a diesel engine is
permitted when:
(i) an exhaust gas cleaning system, approved by the Administration in accordance with the NOx Technical Code, is
applied to the engine to reduce onboard NOx emissions at least to the limits specified in sub-paragraph (a), or
(ii) any other equivalent method, approved by the Administration taking into account relevant guidelines to be
developed by the Organization, is applied to reduce onboard NOx emissions at least to the limit specified in
sub-paragraph (a) of this paragraph.
REGULATION 14
Sulphur Oxides (SOx)
General requirements
(1) The sulphur content of any fuel oil used on board ships shall not exceed 4.5% m/m.
(2) The worldwide average sulphur content of residual fuel oil supplied for use on board ships shall be monitored
taking into account guidelines to be developed by the Organization.
Requirements within SOx Emission Control Areas
(3) For the purpose of this regulation, SOx Emission Control Areas shall include:
(a) the Baltic Sea area as defined in regulation 10(1)(b) of Annex I; and
(b) any other sea area, including port areas, designated by the Organization in accordance with criteria and
procedures for designation of SOx Emission Control Areas with respect to the prevention of air pollution from
ships contained in appendix III to this Annex.
(4) While ships are within SOx Emission Control Areas, at least one of the following conditions shall be fulfilled:
(a) the sulphur content of fuel oil used on board ships in a SOx Emission Control Area does not exceed 1.5% m/m;
(b) an exhaust gas cleaning system, approved by the Administration taking into account guidelines to be developed by
the Organization, is applied to reduce the total emission of sulphur oxides from ships, including both auxiliary
and main propulsion engines, to 6.0 g SOx/kWh or less calculated as the total weight of sulphur dioxide emission.
Waste streams from the use of such equipment shall not be discharged into enclosed ports, harbours and
estuaries unless it can be thoroughly documented by the ship that such waste streams have no adverse impact on
the ecosystems of such enclosed ports, harbours and estuaries, based upon criteria communicated by the
authorities of the port State to the Organization. The Organization shall circulate the criteria to all Parties to the
Convention; or
(c) any other technological method that is verifiable and enforceable to limit SOx emissions to a level equivalent to
that described in sub-paragraph (b) is applied. These methods shall be approved by the Administration taking into
account guidelines to be developed by the Organization.
(5) The sulphur content of fuel oil referred to in paragraph (1) and paragraph 4(a) of this regulation shall be
documented by the supplier as required by regulation 18 of this Annex.
(6) Those ships using separate fuel oils to comply with paragraph (4)(a) of this regulation shall allow sufficient time
for the fuel oil service system to be fully flushed of all fuels exceeding 1.5% m/m sulphur content prior to entry into a
SOx Emission Control Area. The volume of low sulphur fuel oils (less than or equal to 1.5% sulphur content) in each
tank as well as the date, time and position of the ship when any fuel-changeover operation is completed, shall be
recorded in such log-book as prescribed by the Administration.
(7) During the first twelve months immediately following entry into force of the present Protocol, or of an
amendment to the present Protocol designating a specific SOx Emission Control Area under paragraph (3)(b) of this
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regulation, ships entering a SOx Emission Control Area referred to in paragraph (3)(a) of this regulation or designated
under paragraph (3)(b) of this regulation are exempted from the requirements in paragraphs (4) and (6) of this
regulation and from the requirements of paragraph (5) of this regulation insofar as they relate to paragraph (4)(a) of
this regulation.
REGULATION 15
Volatile Organic Compounds
(1) If the emissions of volatile organic compounds (VOCs) from tankers are to be regulated in ports or terminals
under the jurisdiction of a Party to the Protocol of 1997, they shall be regulated in accordance with the provisions of
this regulation.
(2) A Party to the Protocol of 1997 which designates ports or terminals under its jurisdiction in which VOCs
emissions are to be regulated, shall submit a notification to the Organization. This notification shall include
information on the size of tankers to be controlled, on cargoes requiring vapour emission control systems, and the
effective date of such control. The notification shall be submitted at least six months before the effective date.
(3) The Government of each Party to the Protocol of 1997 which designates ports or terminals at which VOCs
emissions from tankers are to be regulated shall ensure that vapour emission control systems, approved by that
Government taking into account the safety standards developed by the Organization, are provided in ports and
terminals designated, and are operated safely and in a manner so as to avoid undue delay to the ship.
(4) The Organization shall circulate a list of the ports and terminals designated by the Parties to the Protocol of
1997 to other Parties to the Protocol of 1997 and Member States of the Organization for their information.
(5) All tankers which are subject to vapour emission control in accordance with the provisions of paragraph (2) of
this regulation shall be provided with a vapour collection system approved by the Administration taking into account
the safety standards developed by the Organization, and shall use such system during the loading of such cargoes.
Terminals which have installed vapour emission control systems in accordance with this regulation may accept
existing tankers which are not fitted with vapour collection systems for a period of three years after the effective date
identified in paragraph (2).
(6) This regulation shall only apply to gas carriers when the type of loading and containment systems allow safe
retention of non-methane VOCs on board, or their safe return ashore.
REGULATION 16
Shipboard Incineration
(1) Except as provided in paragraph (5), shipboard incineration shall be allowed only in a shipboard incinerator.
(2)
(a) Except as provided in sub-paragraph (b) of this paragraph, each incinerator installed on board a ship on or after
1 January 2000 shall meet the requirements contained in appendix IV to this Annex. Each incinerator shall be
approved by the Administration taking into account the standard specifications for shipboard incinerators
developed by the Organization.
(b) The Administration may allow exclusion from the application of sub-paragraph (a) of this paragraph to any
incinerator which is installed on board a ship before the date of entry into force of the Protocol of 1997, provided
that the ship is solely engaged in voyages within waters subject to the sovereignty or jurisdiction of the State the
flag of which the ship is entitled to fly.
(3) Nothing in this regulation affects the prohibition in, or other requirements of, the Convention on the Prevention
of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, as amended, and the 1996 Protocol thereto.
(a)
(b)
(c)
(d)

(4) Shipboard incineration of the following substances shall be prohibited:
Annex I, II and III cargo residues of the present Convention and related contaminated packing materials;
polychlorinated biphenyls (PCBs);
garbage, as defined in Annex V of the present Convention, containing more than traces of heavy metals; and
refined petroleum products containing halogen compounds.

(5) Shipboard incineration of sewage sludge and sludge oil generated during the normal operation of a ship may
also take place in the main or auxiliary power plant or boilers, but in those cases, shall not take place inside ports,
harbours and estuaries.
(6) Shipboard incineration of polyvinyl chlorides (PVCs) shall be prohibited, except in shipboard incinerators for
which IMO Type Approval Certificates have been issued.
(7) All ships with incinerators subject to this regulation shall possess a manufacturers operating manual which
shall specify how to operate the incinerator within the limits described in paragraph 2 of appendix IV to this Annex.
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(8) Personnel responsible for operation of any incinerator shall be trained and capable of implementing the
guidance provided in the manufacturers operating manual.
(9) Monitoring of combustion flue gas outlet temperature shall be required at all times and waste shall not be fed
into a continuous-feed shipboard incinerator when the temperature is below the minimum allowed temperature of
850 oC. For batch-loaded shipboard incinerators, the unit shall be designed so that the temperature in the
combustion chamber shall reach 600 oC within 5 minutes after start-up.
(10) Nothing in this regulation precludes the development, installation and operation of alternative design
shipboard thermal waste treatment devices that meet or exceed the requirements of this regulation.
REGULATION 17
Reception Facilities
(1) The Government of each Party to the Protocol of 1997 undertakes to ensure the provision of facilities adequate to
meet the:
(a) needs of ships using its repair ports for the reception of ozone depleting substances and equipment containing
such substances when removed from ships;
(b) needs of ships using its ports, terminals or repair ports for the reception of exhaust gas cleaning residues from an
approved exhaust gas cleaning system when discharge into the marine environment of these residues is not
permitted under regulation 14 of this Annex;
without causing undue delay to ships, and
(c) needs in ship breaking facilities for the reception of ozone depleting substances and equipment containing such
substances when removed from ships.
(2) Each Party to the Protocol of 1997 shall notify the Organization for transmission to the Members of the
Organization of all cases where the facilities provided under this regulation are unavailable or alleged to be
inadequate.
REGULATION 18
Fuel Oil Quality
(1) Fuel oil for combustion purposes delivered to and used on board ships to which this Annex applies shall meet
the following requirements:
(a) except as provided in sub-paragraph (b):
(i) the fuel oil shall be blends of hydrocarbons derived from petroleum refining. This shall not preclude the
incorporation of small amounts of additives intended to improve some aspects of performance;
(ii) the fuel oil shall be free from inorganic acid;
(iii) the fuel oil shall not include any added substance or chemical waste which either:
(1) jeopardizes the safety of ships or adversely affects the performance of the machinery, or
(2) is harmful to personnel, or
(3) contributes overall to additional air pollution; and
(b) fuel oil for combustion purposes derived by methods other than petroleum refining shall not:
(i) exceed the sulphur content set forth in regulation 14 of this Annex;
(ii) cause an engine to exceed the NOx emission limits set forth in regulation 13(3)(a) of this Annex;
(iii) contain inorganic acid; and
(iv)
(1) jeopardize the safety of ships or adversely affect the performance of the machinery, or
(2) be harmful to personnel, or
(3) contribute overall to additional air pollution.
(2) This regulation does not apply to coal in its solid form or nuclear fuels.
(3) For each ship subject to regulations 5 and 6 of this Annex, details of fuel oil for combustion purposes delivered
to and used on board shall be recorded by means of a bunker delivery note which shall contain at least the
information specified in appendix V to this Annex.
(4) The bunker delivery note shall be kept on board the ship in such a place as to be readily available for inspection
at all reasonable times. It shall be retained for a period of three years after the fuel oil has been delivered on board.
(5)
(a) The competent authority of the Government of a Party to the Protocol of 1997 may inspect the bunker delivery
notes on board any ship to which this Annex applies while the ship is in its port or offshore terminal, may make a
copy of each delivery note, and may require the master or person in charge of the ship to certify that each copy is a
true copy of such bunker delivery note. The competent authority may also verify the contents of each note through
consultations with the port where the note was issued.
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(b) The inspection of the bunker delivery notes and the taking of certified copies by the competent authority under this
paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.
(6) The bunker delivery note shall be accompanied by a representative sample of the fuel oil delivered taking into
account guidelines to be developed by the Organization. The sample is to be sealed and signed by the suppliers
representative and the master or officer in charge of the bunker operation on completion of bunkering operations and
retained under the ships control until the fuel oil is substantially consumed, but in any case for a period of not less
than twelve months from the time of delivery.
(7) Parties to the Protocol of 1997 undertake to ensure that appropriate authorities designated by them:
(a) maintain a register of local suppliers of fuel oil;
(b) require local suppliers to provide the bunker delivery note and sample as required by this regulation, certified by
the fuel oil supplier that the fuel oil meets the requirements of regulations 14 and 18 of this Annex;
(c) require local suppliers to retain a copy of the bunker delivery note for at least 3 years for inspection and verification
by the port State as necessary;
(d) take action as appropriate against fuel oil suppliers that have been found to deliver fuel oil that does not comply
with that stated on the bunker delivery note;
(e) inform the Administration of any ship receiving fuel oil found to be noncompliant with the requirements of
regulations 14 or 18 of this Annex; and
(f) inform the Organization for transmission to Parties to the Protocol of 1997 of all cases where fuel oil suppliers have
failed to meet the requirements specified in regulations 14 or 18 of this Annex.
(8) In connection with port State inspections carried out by Parties to the Protocol of 1997, the Parties further
undertake to:
(a) inform the Party or non-Party under whose jurisdiction bunker delivery note was issued of cases of delivery of
noncompliant fuel oil, giving all relevant information; and
(b) ensure that remedial action as appropriate is taken to bring noncompliant fuel oil discovered into compliance.
REGULATION 19
Requirements for Platforms and Drilling Rigs
(1) Subject to the provisions of paragraphs (2) and (3) of this regulation, fixed and floating platforms and drilling
rigs shall comply with the requirements of this Annex.
(2) Emissions directly arising from the exploration, exploitation and associated offshore processing of sea-bed
mineral resources are, consistent with Article 2(3)(b)(ii) of the present Convention, exempt from the provisions of this
Annex. Such emissions include the following:
(a) emissions resulting from the incineration of substances that are solely and directly the result of exploration,
exploitation and associated offshore processing of sea-bed mineral resources, including but not limited to the
flaring of hydrocarbons and the burning of cuttings, muds, and/or stimulation fluids during well completion and
testing operations, and flaring arising from upset conditions;
(b) the release of gases of volatile compounds entrained in drilling fluids and cuttings;
(c) emissions associated solely and directly with the treatment, handling, or storage of sea-bed minerals; and
(d) emissions from diesel engines that are solely dedicated to the exploration, exploitation and associated offshore
processing of sea-bed mineral resources.
(3) The requirements of regulation 18 of this Annex shall not apply to the use of hydrocarbons which are produced
and subsequently used on site as fuel, when approved by the Administration.
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APPENDIX I
FORM OF IAPP CERTIFICATE
(Regulation 8)

INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
Issued under the provisions of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as the
Convention) under the authority of the Government of:
.........................................................................................................................................................................
(full designation of the country)
by .....................................................................................................................................................................
(full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Convention)
Name of ship

Distinctive
number or
letters

IMO
number

Port of
registry

Gross tonnage

Type of ship:  tanker
 ships other than a tanker
THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5 of Annex VI of the Convention; and
2. That the survey shows that the equipment, systems, fittings, arrangements and materials fully comply with the
applicable requirements of Annex VI of the Convention.
This certificate is valid until ..............................................................................................................................
subject to surveys in accordance with regulation 5 of Annex VI of the Convention.
Issued at ...........................................................................................................................................................
(Place of issue of certificate)
...........................

........................................................

(Date of issue)

(Signature of duly authorized official
issuing the certificate)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
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ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS

THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation 5 of Annex VI of the Convention the ship was found to
comply with the relevant provisions of the Convention:

Annual survey:

Signed ...........................................................................
(Signature of duly authorized official)
Place ..............................................................................
Date ...............................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual*/Intermediate* survey:

Signed ...........................................................................
(Signature of duly authorized official)
Place ..............................................................................
Date ...............................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual*/Intermediate* survey:

Signed ...........................................................................
(Signature of duly authorized official)
Place ..............................................................................
Date ...............................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey:

Signed ...........................................................................
(Signature of duly authorized official)
Place ..............................................................................
Date ...............................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Delete as appropriate
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SUPPLEMENT TO INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (IAPP CERTIFICATE)
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT
In respect of the provisions of Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as the Convention).
Notes:
1 This Record shall be permanently attached to the IAPP Certificate. The IAPP Certificate shall be available on
board the ship at all times.
2 If the language of the original Record is not English, French or Spanish, the text shall include a translation into
one of these languages.
3 Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answer yes and applicable or a (-) for the
answers no and not applicable as appropriate.
4 Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex VI of the
Convention and resolutions or circulars refer to those adopted by the International Maritime Organization.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Particulars of ship
Name of ship .............................................................................................................................................
Distinctive number or letters ......................................................................................................................
IMO number .............................................................................................................................................
Port of registry .........................................................................................................................................
Gross tonnage ...........................................................................................................................................
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction .......................................................
Date of commencement of major engine conversion (if applicable) (regulation 13): ..........................................

2
2.1

Control of emissions from ships
Ozone depleting substances (regulation 12) ................................................................................................

2.1.1 The following fire extinguishing systems and equipment containing halons may continue in
service: .................................................................................................................................................. 
System Equipment

Location on board

2.1.2 The following systems and equipment containing CFCs may continue in service: ..................................... 
System Equipment

Location on board

2.1.3 The following systems containing hydro-chlorofluorocarbons (HCFCs) installed before 1 January 2020
may continue in service: ........................................................................................................................ 
System Equipment

2.2

Location on board

Nitrogen oxides (NOx) (regulation 13) ..................................................................................................... 

2.2.1 The following diesel engines with power output greater than 130 kW, and installed on a ship
constructed on or after 1 January 2000, comply with the emission standards of
regulation 13(3)(a) in accordance with the NOx Technical Code: ............................................................. 
Manufacturer
and Model

Serial
Number

Use

Power
Output (kW)

Rated Speed
(RPM)
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2.2.2 The following diesel engines with power output greater than 130 kW, and which underwent major
conversion per regulation 13(2) on or after 1 January 2000, comply with the emission standards of
regulation 13(3)(a) in accordance with the NOx Technical Code: ............................................................. 
Manufacturer
and Model

Serial
Number

Use

Power Output
(kW)

Rated Speed
(RPM)

2.2.3 The following diesel engines with a power output greater than 130 kW and installed on a ship
constructed on or after 1 January 2000, or with a power output greater than 130 kW and which
underwent major conversion per regulation 13(2) on or after 1 January 2000, are fitted with an
exhaust gas cleaning system or other equivalent methods in accordance with regulation 13(3), and
the NOx Technical Code: ........................................................................................................................ 
Manufacturer
and Model

Serial
Number

Use

Power Output
(kW)

Rated Speed
(RPM)

2.2.4 The following diesel engines from 2.2.1, 2.2.2 and 2.2.3 above are fitted with NOx emission
monitoring and recording devices in accordance with the NOx Technical Code: ............................................ 
Manufacturer
and Model

2.3

Serial
Number

Use

Power Output
(kW)

Rated Speed
(RPM)

Sulphur oxides (SOx) (regulation 14)

2.3.1 When the ship operates within an SOx Emission Control Area specified in regulation 14(3), the ship uses:
.1 fuel oil with a sulphur content that does not exceed 1.5% m/m as documented by bunker delivery
notes; or ............................................................................................................................................. 
.2 an approved exhaust gas cleaning system to reduce SOx emissions below 6.0 g SOx/kWh; or .............. 
.3 other approved technology to reduce SOx emissions below 6.0 g SOx/kWh .............................................. 
2.4

Volatile organic compounds (VOCs) (regulation 15)

2.4.1 The tanker has a vapour collection system installed and approved in accordance with MSC/Circ. 585 ........... 
2.5

The ship has an incinerator:
.1 which complies with resolution MEPC.76(40) as amended ..................................................................... 
.2 installed before 1 January 2000 which does not comply with resolution MEPC.76(40) as amended ...... 

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at ...........................................................................................................................................................
(Place of issue of the Record)
....................................
(Date of issue)

............................................................
(Signature of duly authorized official
issuing the Record)

Seal or stamp
of the authority,
as appropriate
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APPENDIX II
TEST CYCLES AND WEIGHTING FACTORS
(Regulation 13)

The following text cycles and weighing factors should be applied for verification of compliance of marine diesel
engines with the NOx limits in accordance with regulation 13 of this Annex using the test procedure and calculation
method as specified in the NOx technical Code.
.1 For constant speed marine engines for ship main propulsion, including diesel electric drive, test cycle E2 should
be applied.
.2 For variable pitch propeller sets test cycle E2 should be applied.
.3 For propeller law operated main and propeller law operated auxiliary engines the test cycle E3 should be applied.
.4 For constant speed auxiliary engines test cycle D2 should be applied.
.5 For variable speed, variable load auxiliary engines, not included above, test cycle C1 should be applied.
Test cycle for Constant Speed main Propulsion Application
(incl. Diesel Electric Drive or Variable Pitch Propeller Installations)
Test cycle type E2

Speed
Power
Weighting Factor

100%
100%
0.2

100%
75%
0.5

100%
50%
0.15

100%
25%
0.15

Test cycle for Propeller Law operated Main and Propeller Law operated Auxiliary Engine Application
Test cycle type E3

Speed
Power
Weighting Factor

100%
100%
0.2

91%
75%
0.5

80%
50%
0.15

100%
75%
0.25

100%
50%
0.3

63%
25%
0.15

Test cycle for Constant Speed Auxiliary Engine Application
Test cycle type D2

Speed
Power
Weighting Factor

100%
100%
0.05

100%
25%
0.3

100%
10%
0.1

Test cycle for Variable Speed and Load Auxiliary Engine Application
Test cycle type C1

Speed
Torque %
Weighting Factor

100%
0.15

Rated
75%
50%
0.15 0.15

10%
0.1

Intermediate
100% 75% 50%
0.1
0.1
0.1

Idle
0%
0.15
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APPENDIX III
CRITERIA AND PROCEDURES FOR DESIGNATION OF SOx EMISSION CONTROL AREAS
(Regulation 14)

1
1.1
1.2

2
2.1
2.2

2.3
2.4

3
3.1
3.2
3.3

4
4.1

OBJECTIVES
The purpose of this appendix is to provide the criteria and procedures for the designation of SOx Emission
Control Areas. The objective of SOx Emission Control Areas is to prevent, reduce, and control air pollution
from SOx emissions from ships and their attendant adverse impacts on land and sea areas.
A SOx Emission Control Area should be considered for adoption by the Organization if supported by a
demonstrated need to prevent, reduce, and control air pollution from SOx emissions from ships.

PROPOSAL CRITERIA FOR DESIGNATION OF A SOx EMISSION CONTROL AREA
A proposal to the Organization for designation of a SOx Emission Control Area may be submitted only by
contracting States to the Protocol of 1997. Where two or more contracting States have a common interest
in a particular area, they should formulate a coordinated proposal.
The proposal shall include:
.1 a clear delineation of the proposed area of application of controls on SOx emissions from ships, along
with a reference chart on which the area is marked;
.2 a description of the land and sea areas at risk from the impacts of ship SOx emissions;
.3 an assessment that SOx emissions from ships operating in the proposed area of application of the SOx
emission controls are contributing to air pollution from SOx, including SOx deposition, and their
attendant adverse impacts on the land and sea areas under consideration. Such assessment shall
include a description of the impacts of SOx emissions on terrestrial and aquatic ecosystems, areas of
natural productivity, critical habitats, water quality, human health, and areas of cultural and
scientific significance, if applicable. The sources of relevant data including methodologies used, shall
be identified;
.4 relevant information pertaining to the meteorological conditions in the proposed area of application of
the SOx emission controls and the land and sea areas at risk, in particular prevailing wind patterns, or
to topographical, geological, oceanographic, morphological or other conditions that may lead to an
increased probability of higher localized air pollution or levels of acidification;
.5 the nature of the ship traffic in the proposed SOx Emission Control Area, including the patterns and
density of such traffic; and
.6 a description of the control measures taken by the proposing contracting State or contracting States
addressing land-based sources of SOx emissions affecting the area at risk that are in place and
operating concurrent with the consideration of measures to be adopted in relation to provisions of
regulation 14 of Annex VI of the present Convention.
The geographical limits of an SOx Emission Control Area will be based on the relevant criteria outlined
above, including SOx emission and deposition from ships navigating in the proposed area, traffic patterns
and density, and wind conditions.
A proposal to designate a given area as an SOx Emission Control Area should be submitted to the
Organization in accordance with the rules and procedures established by the Organization.
PROCEDURES FOR THE ASSESSMENT AND ADOPTION OF SOx EMISSION CONTROL AREAS BY
THE ORGANIZATION
The Organization shall consider each proposal submitted to it by a contracting State or contracting
States.
A SOx Emission Control Area shall be designated by means of an amendment to this Annex, considered,
adopted and brought into force in accordance with Article 16 of the present Convention.
In assessing the proposal, the Organization shall take into account the criteria which are to be included in
each proposal for adoption as set forth in section 2 above, and the relative costs of reducing sulphur
depositions from ships when compared with land-based controls. The economic impacts on shipping
engaged in international trade should also be taken into account.
OPERATION OF SOx EMISSION CONTROL AREAS
Parties which have ships navigating in the area are encouraged to bring to the Organization any concerns
regarding the operation of the area.
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APPENDIX IV
TYPE APPROVAL AND OPERATING LIMITS FOR SHIPBOARD INCINERATORS
(Regulation 16)

(1) Shipboard incinerators described in regulation 16(2) shall possess an IMO type approval certificate for each
incinerator. In order to obtain such certificate, the incinerator shall be designed and built to an approved standard as
described in regulation 16(2). Each model shall be subject to a specified type approval test operation at the factory or
an approved test facility, and under the responsibility of the Administration, using the following standard fuel/waste
specification for the type approval test for determining whether the incinerator operators within the limits specified
in paragraph (2) of this appendix:
Sludge Oil Consisting of:

75% SLUDGE OIL FROM HFO;
5% WASTE LUBRICATING OIL; and
20% EMULSIFIED WATER.

Solid Waste Consisting of:

50% Food Waste
50% Rubbish Containing
Approx. 30% Paper,
" 40% Cardboard,
" 10% Rags,
" 20% Plastic
The mixture will have up to 50% moisture and 7%
incombustible solids.

(2) Incinerators described in regulation 16(2) shall operate within the following limits:
O2 in Combustion Chamber:

6  12%

CO in Flue Gas Maximum Average:

200 mg/MJ

Soot Number Maximum Average:

BACHARACH 3 or RINGELMAN 1 (20% opacity)
(A higher soot number is acceptable only during very
short periods such as starting up)

Unburned Components in Ash Residues:

Maximum 10% by Weight

Combustion Chamber Flue Gas Outlet Temperature Range: 850-1200 degrees Celcius
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APPENDIX V
INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE BUNKER DELIVERY NOTE
(Regulation 18(3))

Name and IMO Number of receiving ship
Port
Date of commencement of delivery
Name, address and telephone number of marine fuel oil supplier
Product name(s)
Quantity in metric tons
Density at 15 oC, kg/m3
Sulphur content (%m/m)
A declaration signed and certified by the fuel oil suppliers representative that the fuel oil supplied is in conformity
with regulation 14(1) or (4)(a) and regulation 18(1) of this Annex.
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