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268
ZÁKON
zo 16. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 517/2005 Z. z., zákona è. 120/2006 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 538/2007 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 535/2008 Z. z., zákona
è. 467/2009 Z. z., zákona è. 527/2010 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 460/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z., zákona è. 343/2012 Z. z., zákona
è. 347/2013 Z. z. a zákona è. 484/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová èasti zastavaných
plôch a nádvorí nahrádzajú slovami pozemky alebo
ich èasti.

kov pod¾a odseku 1, uplatní sa roèná sadzba dane
z pozemkov pod¾a odseku 1. Ak roèná sadzba dane z pozemkov pre pozemky pod¾a § 6 ods. 1 písm. b), c) a e)
ustanovená pod¾a odseku 2 a roèná sadzba dane z pozemkov ustanovená pod¾a odseku 4 presiahne 5-násobok
najniej roènej sadzby dane z pozemkov ustanovenej
správcom dane pre pozemky pod¾a § 6 ods. 1 písm. b), c)
a e) vo veobecne záväznom nariadení,11) uplatní sa roèná sadzba dane z pozemkov pod¾a odseku 1..
7. V § 10 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáe,.
8. V § 10 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
e) stavby hromadných garáí,
f) stavby hromadných garáí umiestnené pod zemou,.
Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená g) a i).
9. V § 10 ods. 1 písm. i) sa slová a) a f) nahrádzajú
slovami a) a h).

2. V § 7 ods. 2 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 7.

10. V § 10 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo ukotvené pilótami.

3. V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Základom dane z pozemkov pod¾a § 6 ods. 1, na
ktorých sa nachádza transformaèná stanica alebo predajný stánok slúiaci k predaju tovaru a poskytovaniu
sluieb (ïalej len predajný stánok), je hodnota pozemku urèená vynásobením skutoènej výmery transformaènej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe è. 2 pre
stavebné pozemky..

11. V § 11 sa na konci pripája táto veta: Základom
dane pri stavbe hromadných garáí umiestnenej pod
zemou je výmera zastavanej plochy v m2, prièom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejej podzemnej èasti stavby..

Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5 a 7.
4. V § 8 ods. 2 tretia veta znie: Takto ustanovená
roèná sadzba dane z pozemkov pre pozemky pod¾a § 6
ods. 1 písm. a) a d) nesmie presiahnu 5-násobok roènej sadzby dane z pozemkov pod¾a odseku 1 a roèná
sadzba dane z pozemkov pre pozemky pod¾a § 6 ods. 1
písm. b), c) a e) nesmie presiahnu 5-násobok najniej
roènej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom
dane pre pozemky pod¾a § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo
veobecne záväznom nariadení.11).
5. V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo energie, )
vkladajú slová transformaèná stanica alebo predajný
stánok,.
11ab

6. V § 8 odsek 5 znie:
(5) Ak roèná sadzba dane z pozemkov pre pozemky
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a d) ustanovená pod¾a odseku 2 presiahne 5-násobok roènej sadzby dane z pozem-

12. V § 17 ods. 2 písmeno f) znie:
f) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných
rezerváciách, národných prírodných rezerváciách,
prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a tvrtým
stupòom ochrany a územiach medzinárodného významu,18).
13. V § 17 ods. 2 písm. k) sa slovo obèania nahrádza slovami fyzické osoby a slová obèania starí sa
nahrádzajú slovami fyzické osoby starie.
14. V § 17 ods. 3 písmená d) a e) znejú:
d) stavby na bývanie a byty pod¾a druhej èasti tohto
zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi,19) fyzických osôb starích ako 62 rokov, drite¾ov preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím alebo drite¾ov preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevane alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúia na ich trvalé bývanie,
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e) garáe a nebytové priestory v bytových domoch
slúiace ako gará vo vlastníctve fyzických osôb
starích ako 62 rokov, drite¾ov preukazu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím alebo
drite¾ov preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúia pre
motorové vozidlo pouívané na ich dopravu,.
15. V § 17 ods. 4 sa slovo obèanov nahrádza slovami fyzických osôb.
16. V § 17 odsek 7 znie:
(7) Daòovník uplatní nárok na zníenie dane alebo
oslobodenie od dane pod¾a odsekov 2 a 4 v priznaní
k dani z nehnute¾ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v èiastkovom priznaní na to zdaòovacie obdobie, na
ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníenie dane alebo
oslobodenie od dane, najneskôr v lehote pod¾a § 99a
ods. 1, inak nárok na prísluné zdaòovacie obdobie zaniká..
17. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
§ 17a
Jednotlivou èasou obce je územne celistvá èas
obce, v ktorej je najmenej 5 % daòovníkov dane z nehnute¾ností danej obce a ktorá je ustanovená vo veobecne záväznom nariadení.11) Ak má daòovník viac
nehnute¾ností v jednotlivej èasti obce, na úèely ustanoveného percenta sa povauje za daòovníka len raz. Jednotlivú èas obce môe tvori ulica, vzájomne susediace
ulice alebo susediace parcely pozemkov..
18. V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Pri
nadobudnutí nehnute¾nosti dedením v priebehu roka
daòová povinnos dedièovi vzniká prvým dòom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dediè stal vlastníkom nehnute¾nosti na základe právoplatného osvedèenia o dedièstve alebo rozhodnutia o dedièstve..
19. V § 22 ods. 2 písm. c) sa slová obèan s akým
zdravotným postihnutím nahrádzajú slovami drite¾
preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím alebo drite¾ preukazu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.
20. V § 34a ods. 2 a § 64a ods. 2 sa na konci pripája
táto veta: Daòovník môe vyrubenú daò, ktorá bola
rozhodnutím obce urèená v splátkach, zaplati aj naraz
najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky..
21. Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 34b
Urèenie dane pod¾a pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daòovníka, ktorý nesplní
oznamovaciu povinnos o vzniku daòovej povinnosti,
na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôe by
kratia ako osem dní.
(2) Ak daòovník nesplní oznamovaciu povinnos ani
na základe výzvy pod¾a odseku 1, obec zistí základ dane
a urèí daò pod¾a pomôcok.
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(3) Obec oznámi daòovníkovi urèenie dane pod¾a pomôcok, prièom dòom zaèatia urèenia dane pod¾a pomôcok je deò uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri urèení dane pod¾a pomôcok sa
vzahuje osobitný predpis.37a).
22. V § 36 sa za slovo kritérií vkladajú slová alebo
poèas podujatí konaných na území obce.
23. § 37 vrátane nadpisu znie:
§ 37
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie pod¾a § 754 a 759 Obèianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ïalej len zariadenie),
ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpe¾ný dom, lieèebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných
lieèební, turistická ubytovòa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp,
táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúiacej na viaceré úèely..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23 sa vypúa.
24. V § 48 a 56 sa vypúajú slová nasledujúceho po
mesiaci a na konci sa pripája táto veta: Ak dôjde
v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daòová
povinnos u nového správcu dane prvým dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dolo k zmene
správcu dane..
25. Za § 64a sa vkladá § 64b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 64b
Urèenie dane pod¾a pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daòovníka, ktorý nesplní
oznamovaciu povinnos o vzniku daòovej povinnosti,
na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôe by
kratia ako osem dní.
(2) Ak daòovník nesplní oznamovaciu povinnos ani
na základe výzvy pod¾a odseku 1, obec zistí základ dane
a urèí daò pod¾a pomôcok.
(3) Obec oznámi daòovníkovi urèenie dane pod¾a pomôcok, prièom dòom zaèatia urèenia dane pod¾a pomôcok je deò uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri urèení dane pod¾a pomôcok sa
vzahuje osobitný predpis.37a).
26. V nadpise § 73a a 81a sa slovo Vyrubenie nahrádza slovom Urèenie.
27. V § 78 ods. 1 písm. b) sa za slovom deò vypúa
èiarka a slová ak v obci nie je zavedený mnostvový zber.
28. § 78 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Obec môe ustanovi veobecne záväzným nariadením11) pri mnostvovom zbere rôzne sadzby poplatku
v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej výky poplatku urèenej
v odseku 1 písm. a)..

Strana 2004

Zbierka zákonov è. 268/2014

29. V § 79 ods. 3 písm. b) prvom bode sa na konci èiarka nahrádza slovom a a v druhom bode sa vypúajú
slová a ak sa u tohto poplatníka nezapoèítava do ukazovate¾a produkcie komunálnych odpadov v zdaòovacom
období priemerný poèet pod¾a prvého bodu..
30. V § 79 ods. 4 úvodnej vete v celom texte sa slovo
urèenom nahrádza slovom zdaòovacom a v písmene a) sa slovo urèené nahrádza slovom zdaòovacie.
31. V § 81 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Poplatník môe vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce urèený v splátkach, zaplati aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky..
32. V § 82 odsek 2 znie:
(2) Obec poplatok zníi alebo odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník obci preukáe splnenie podmienok na
zníenie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloí
podklady, ktoré obec urèila veobecne záväzným nariadením,11) e viac ako 90 dní v zdaòovacom období sa nezdriava alebo sa nezdriaval na území obce..
33. § 83 vrátane nadpisu znie:
§ 83
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Obec ustanoví veobecne záväzným nariadením11)
k 1. januáru zdaòovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri mnostvovom
zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej èasti pod¾a § 82
ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukáza a podklady, ktoré má poplatník predloi pri zníení
alebo odpustení poplatku pod¾a § 82 ods. 2.
(2) Obec môe ustanovi veobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaòovacieho obdobia sadzby poplatku aj pod¾a objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 ods. 4, zníenie poplatku alebo
oslobodenie od poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staria ako
62 rokov, drite¾ preukazu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím, drite¾ preukazu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom
alebo prevane alebo úplne bezvládna fyzická osoba..
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36. V § 99c ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Dodatoèným priznaním nemono meni úèel vyuitia
stavby..
37. V § 99e ods. 2 sa za slovo vydraením vkladajú
slová alebo dedením, za slovo vydraite¾ovi sa vkladajú slová alebo dedièovi a na konci sa pripája táto
veta: Ak správca dane nevyrubil daò poruèite¾ovi dedenej nehnute¾nosti na prísluné zdaòovacie obdobie
pod¾a stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú èas dane z nehnute¾ností dedièovi zaèínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daòová povinnos, a do konca prísluného zdaòovacieho obdobia..
38. § 99e sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak dôjde poèas zdaòovacieho obdobia k zániku
daòovej povinnosti k dani z nehnute¾ností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje alebo niektorej z nich, správca dane vydá nové
rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú èas dane. Novým
rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo èas výroku
rozhodnutia zruuje; proti novému rozhodnutiu alebo
èasti výroku rozhodnutia mono poda odvolanie..
39. V § 99g odsek 2 znie:
(2) Správca dane môe urèi platenie dane z nehnute¾ností, dane za psa, dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach; ak je
vyrubená daò z nehnute¾ností vyia ako 33 000 eur,
správca dane urèí platenie tejto dane najmenej v dvoch
rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách urèených správcom dane v rozhodnutí, ktorým
sa vyrubuje daò. Daòovník môe vyrubenú daò z nehnute¾ností, daò za psa, daò za predajné automaty
a daò za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane urèená v splátkach, zaplati aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky..
40. V § 102 sa za slovo 34a, vkladá slovo 34b,, za
slovo 64a, sa vkladá slovo 64b, a za èíslo 75, sa
vkladá slovo 81a,.
41. Za § 104g sa vkladá § 104h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 104h
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 15. októbra 2014

34. § 98 znie:
§ 98
Miestnu daò pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h)
a ods. 3 mono zavies a zrui, urèi a zmeni sadzby
dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlaie, oslobodenie od dane alebo zníenie dane len k 1. januáru zdaòovacieho obdobia..
35. V § 99a ods. 3 a § 99b ods. 3 sa za slovo vydraením vkladajú slová alebo dedením.

Ak daòová povinnos k miestnym daniam, poplatková povinnos k poplatku a oznamovacia povinnos
vzniknú do 31. decembra 2014, postupuje sa pod¾a
predpisov úèinných do 14. októbra 2014..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. októbra 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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269
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 397/1999 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 397/1999
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2000 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 380/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 182/2006 Z. z. a nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 202/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 7 sa vypúa odsek 6.
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
2. V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Typovú
kontrolu streliviny nahrádza certifikát streliviny vydaný pod¾a osobitného predpisu.2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 6 a 6a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 179/2001
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbuniny na
civilné pouitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 294/2002 Z. z..

3. V § 14 ods. 3 sa slovo protokol nahrádza slovom
správu.
4. V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Overovacia znaèka sa skladá z jednotnej znaèky pod¾a prílohy è. 2, èasti B, druhého bodu, národnej identifikaènej
znaèky pod¾a prílohy è. 2, èasti B, tretieho bodu a posledného dvojèísla roku, v ktorom bolo vykonané kusové overenie..
5. V § 16 ods. 3 sa za slová typovú kontrolu vkladajú slová alebo posúdenie zhody vlastností streliva.
6. Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18b
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 19. októbra 2014
Strelné zbrane èlenských tátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúky ruèných palných zbraní2) vyrobené do 19. októbra 2014 oznaèené znaèkou platnou
do 19. októbra 2014 a strelivo èlenských tátov Stálej
medzinárodnej komisie pre skúky ruèných palných
zbraní2) vyrobené do 19. októbra 2016 a oznaèené
znaèkou platnou do 19. októbra 2016 môu by uvedené na trh aj po uvedenom dátume..
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7. Príloha è. 2 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 397/1999 Z. z.

OVEROVACIE ZNAÈKY STRELNÝCH ZBRANÍ A STRELIVA
A. Overovacie značky strelných zbraní a streliva povolené pre strelné zbrane do 19. októbra
2014 a pre strelivo do 19. októbra 2016
1. SLOVENSKÁ REPUBLIKA
1.1

Kusové overenie signálnych, poplašných a narkotizačných zbraní
a ostatných expanzných prístrojov

1.2

Kusové overenie všetkých druhov zbraní nabíjaných zozadu,
určených na použitie streliva s bezdymovým prachom

1.3

Kusové overenie zbraní určených na použitie čierneho prachu,
nabíjaných spredu

1.4

Kusové overenie brokovníc – vyššia skúška

1.5

Homologizácia zbraní a expanzných prístrojov

1.6

Kontrola streliva

1.7

Kontrola streliviny

1.8

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

1.9

Identifikačná značka Úradnej skúšobne strelných zbraní a streliva
SKTC-112 Lieskovec

1.10

Nové kusové overenie všetkých druhov zbraní nabíjaných zozadu,
určených na použitie streliva s bezdymovým prachom
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2. ČESKÁ REPUBLIKA
2.1

Kusové overenie signálnych, metných, narkotizačných zbraní
a expanzných zbraní a prístrojov

2.2

Typová kontrola streliva do plynových zbraní

2.3

Kusové overenie strelných zbraní určených výhradne na použitie
čierneho prachu

2.4

Kusové overenie strelných zbraní nabíjaných zozadu, s hladkým
vývrtom, na použitie bezdymového prachu

2.5

Kusové overenie brokovníc – vyššia skúška

2.6

Kusové overenie brokovníc – oceľové broky

2.7

Identifikačná značka Českej skúšobne strelných zbraní a streliva
v Prahe

2.8

Nové kusové overenie všetkých typov strelných zbraní

2.9

Kusové overenie strelných zbraní nabíjaných zozadu,
s drážkovaným vývrtom, na použitie bezdymového prachu

2.10

Homologizácia expanzných zbraní a expanzných prístrojov

2.11

Typová kontrola streliva

2.12

Typová kontrola streliviny
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3. RAKÚSKA REPUBLIKA
Viedeň

Ferlach

3.1

Provizórna skúška hlavní

3.2

Definitívna povinná skúška čiernym prachom
Všetky strelné zbrane

3.3

3.4

Definitívna povinná skúška bezdymovým prachom pri všetkých
strelných zbraniach určených na streľbu nábojmi s bezdymovým
prachom
Dobrovoľná vyššia skúška loveckých zbraní s hladkým vývrtom

3.5

Kontrola streliva

3.6

Skúška určitých strelných zbraní a ručných prístrojov s výbušnou
náplňou

3.7

Kusové overenie brokovníc – oceľové broky

4. NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA
a) Značky a kontrolné označenie používané od roku 1991
4.1

Definitívna skúška bezdymovým prachom

4.2

Vyššia skúška bezdymovým prachom

4.3

Definitívna skúška čiernym prachom

4.4

Skúška zbraní slúžiacich na výmet inej látky než pevnej strely
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4.5

Skúška po oprave

4.6

Dobrovoľná skúška

4.7

Homologizácia určitých strelných zbraní a ručných prístrojov
s výbušnou náplňou

4.8

Homologizácia strelných zbraní poplašných, so slzotvorným nábojom
a signálnych

4.9

Kusové overenie brokovníc – oceľové broky

4.10 Značky rozlišujúce rôzne skúšobne

Hannover

Kiel

Kolín n/
Rýnom

Mellrichstadt

Mníchov

Suhl

Ulm

4.11 Kontrola streliva

Hannover

Kiel

Kolín n/
Rýnom

Mellrichstadt

Mníchov

b) Značky používané v NSR v období 1945 až 1990 vrátane
4.12

Predbežná skúška

Suhl

Ulm
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Definitívna skúška čiernym prachom

4.13

4.14
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Definitívna skúška bezdymovým prachom

alebo

4.15

Skúška určitých strelných zbraní a prístrojov
s náplňou výbušných látok

4.16

Dobrovoľná skúška

4.17

alebo

Skúška po oprave

4.18

alebo

Vyššia skúška bezdymovým prachom

4.19

alebo

Skúška zbraní slúžiacich na výmet inej látky
než pevnej strely

4.20 Značky rozlišujúce rôzne skúšobne

Mellrichstadt Hannover

Kiel

Kolín n/
Rýnom

Mníchov

Berlín

Ulm

c) Značky používané v NDR v období 1975 až 1990 vrátane
4.21

Definitívna skúška bezdymovým prachom

4.22

Skúška zbraní slúžiacich na výmet inej látky než pevnej strely

4.23

Vyššia skúška bezdymovým prachom
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4.24

Skúška po oprave

4.25

Kontrola streliva
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d) Značky používané v NDR v období 1950 až 1975 vrátane
4.26

Skúška zbraní s hladkým vývrtom hlavne

4.27

Skúška zbraní s drážkovaným vývrtom hlavne

4.28

Definitívna skúška

4.29

Prehliadka po definitívnej skúške – vždy v spojení
so značkou pre definitívnu skúšku

4.30

Definitívna skúška bezdymovým prachom (v spojení
so značkou definitívnej skúšky), len pre zbrane s hladkým
vývrtom hlavne s dodatkom „Nitro“

4.31

Dodatočná skúška zbraní s hladkým vývrtom so zahrdlením

4.32

Skúška po oprave

4.33

Skúšobňa Suhl

4.34

Mesiac a rok skúšky (príklad: jún 1960)

e) Značky používané v NDR v rokoch 1945 až 1950 vrátane
4.35

Predbežná skúška čiernym prachom pri kombinovaných
zbraniach s hladkým vývrtom a drážkovaným vývrtom
hlavne

4.36

Definitívna skúška čiernym prachom
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4.37

Definitívna skúška bezdymovým prachom

4.38

Skúšobňa Suhl

f) Značky Nemecka používané v rokoch 1939 až 1945 vrátane
4.39

Predbežná skúška

4.40

Definitívna skúška čiernym prachom

4.41

Definitívna skúška zbraní na bezdymový strelný prach

4.42

Značky pre špeciálne zbrane

4.43

Dobrovoľná skúška

4.44

Skúška po oprave

4.45 Značky rozlišujúce rôzne skúšobne

Suhl

Oberdorf
n/Neckarom

Zella-Mehlis

g) Značky Nemecka používané do roku 1939 vrátane
4.46

Predbežná skúška (1. skúška)

4.47

Definitívna skúška (2. skúška)

4.48

Hlaveň s hladkým vývrtom (normálna skúška)
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4.49

Hlaveň s hladkým vývrtom so zahrdlením

4.50

Hlaveň s drážkovaným vývrtom (guľovnica s jednou
hlavňou)

4.51

Skúška po oprave

4.52

Značka pre zahraničné zbrane

4.53

Skúška guľovníc bezdymovým prachom

4.54

Skúška zbraní s hladkým vývrtom bezdymovým prachom

5. BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO
Pušky predovky s hladkým vývrtom – povinná skúška
5.1

Obyčajná skúška - hlaveň
- dnová skrutka

5.2

Vyššia skúška

- hlaveň
- dnová skrutka

Pušky nabíjané zozadu s hladkým vývrtom
5.3

Provizórna dobrovoľná skúška hlavne

5.4

Povinná skúška obyčajná - hlaveň, záver

5.5

Povinná skúška vyššia - hlaveň, záver
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Terčovnice
5.6

Skúška čiernym prachom - hlaveň
- záver

5.7

Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, záver

5.8

Strelné zbrane s drážkovaným vývrtom - povinná skúška hlaveň, záver

Revolvery
5.9

Skúška čiernym prachom - hlaveň, telo

5.10

5.11

- valec

Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, telo, valec

Automatické pištole
5.12

Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, skúšané súčasti

Pištole na náboje „Flobert“ alebo revolverové náboje
5.13

5.14
5.15

Skúška čiernym prachom - hlaveň
- skúšané súčasti

Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, skúšané súčasti
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Zahraničné zbrane
5.16

Obyčajná skúška - hlaveň, skúšané súčasti

5.17

Vyššia skúška - hlaveň, skúšané súčasti

Vojenské zbrane
5.18

- hlavne

5.19

- skúšané súčasti

Ostatné značky
5.20

Tvrdé kalené súčasti môžu byť označené takto

5.21

Kontrola streliva

5.22

Skúška určitých strelných zbraní a ručných prístrojov
s výbušnou náplňou

5.23

Identifikačná značka skúšobne v Liège

5.24

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

6. ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO

6.1

Identifikačná značka skúšobne v Eibar vyrazená na všetkých
strelných zbraniach
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6.2

Skúška predoviek (čierny prach)

6.3

Dobrovoľná skúška čiernym prachom hlavní nabíjaných zozadu

6.4

Povinná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým
vývrtom nabíjaných zozadu

6.5

Dodatočná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní
s hladkým vývrtom nabíjaných zozadu

6.6

Skúška pištolí a terčovníc (s bežne používaným prachom)

6.7

Povinná skúška strelných zbraní s drážkovaným vývrtom

6.8

Povinná skúška strelných zbraní, na ktorých nie sú vyrazené
skúšobné značky uznávané C. I. P.

6.9

Kontrola streliva

6.10

Skúška určitých ručných strelných zbraní a prístrojov s výbušnou
náplňou

6.11

Kusové overenie brokovníc – oceľové broky

7. TALIANSKA REPUBLIKA

7.1

Identifikačná značka skúšobne v Gardone V. T.

7.2

Definitívna skúška čiernym prachom

7.3

Definitívna skúška bezdymovým prachom

7.4

Vyššia dobrovoľná skúška bezdymovým prachom
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7.5

Homologizácia prototypu ručných prístrojov s výbušnou náplňou

7.6

Opakovaná skúška

7.7

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

7.8

Kontrola streliva

7.9

Zbrane na stlačený vzduch, pri ktorých energia strely (hybnosť) je
nižšia ako 7,5 Joulov
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8. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA
Londýn

8.1

8.2

8.3

8.4

Birmingham
Provizórna skúška hlavne

-

na mechanizme

Definitívna skúška strelných zbraní určených na použitie
bezdymového prachu
-

na hlavni

8.5

Definitívna skúška strelných zbraní určených len na
použitie čierneho prachu

8.6

Špeciálna zvýšená skúška

8.7

Opakovaná skúška
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8.8

Kontrola streliva

8.9

Skúška určitých strelných zbraní a prístrojov s výbušnou
náplňou

8.10

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

9. FÍNSKA REPUBLIKA

9.1

Kontrolná značka pre strelivo určené na trh

9.2

Obyčajná skúška

9.3

Skúška čiernym prachom

9.4

Vyššia skúška

9.5

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky
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10. MAĎARSKÁ REPUBLIKA
10.1

Dobrovoľná provizórna skúška

10.2

Definitívna skúška strelnej zbrane bez úpravy alebo v dodanom stave

10.3

Nová (opakovaná) skúška

10.4

Vyššia skúška

10.5

Kontrola streliva

10.6

Skúška signálnych prístrojov
Skúška poplašných, štartovacích a plynových zbraní
Skúška plynoviek a zbraní na stlačený vzduch, pri ktorých sa používa
slepé strelivo alebo strelivo, ktorého energia strely je menšia ako 7,5 J

10.7

Skúška niektorých ručných strelných zbraní a prístrojov s výbušnou
náplňou

10.8

Definitívna skúška čiernym prachom

10.9

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky
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11. FRANCÚZSKA REPUBLIKA
11.1

Dohotovené zmontované hlavne - obyčajná skúška

11.2

Dohotovené zmontované hlavne - dvojnásobná skúška

11.3

Dohotovené zmontované hlavne - trojnásobná skúška

11.4

Prístroje vyrobené na princípe zbraní; skúška výberovej
vzorky

11.5

Dohotovené strelné zbrane - obyčajná skúška čiernym
prachom

11.6

Doplnková skúšobná značka na označenie strelných zbraní
skúšaných v dodanom stave

11.7

Dohotovené strelné zbrane - obyčajná skúška bezdymovým
prachom

11.8

Dohotovené strelné zbrane – vyššia skúška bezdymovým
prachom

11.9

Skúška dlhých strelných zbraní s drážkovaným vývrtom

11.10

Nová (opakovaná) skúška dlhých strelných zbraní
s drážkovaným vývrtom

11.11

Dohotovené strelné zbrane - nová (opakovaná) skúška čiernym
prachom

11.12

Kontrola streliva

11.13

Obyčajná nová (opakovaná) skúška bezdymovým prachom

11.14

Vyššia nová (opakovaná) skúška bezdymovým prachom
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11.15

Skúška krátkych strelných zbraní

11.16

Nová (opakovaná) skúška krátkych strelných zbraní

11.17

Označenie odmietnutých (vyradených) strelných zbraní

11.18

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

Strana 2021

12. RUSKÁ FEDERÁCIA
12.1

Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Iževsk

12.2

Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Klimovsk

12.3

Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Krasnozavodsk

12.4

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

12.5

Overovacia značka Skúšobne Klimovsk II.
(od 26. januára 2010)

13. ČILSKÁ REPUBLIKA

13.1

Skúška strelných zbraní
Skúška ručných prístrojov s výbušnou náplňou

Strana 2022

Zbierka zákonov è. 269/2014

13.2

Kontrola streliva

13.3

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

14. REPUBLIKA JUHOSLÁVIA
(skúšobné značky sú platné, pokiaľ boli vyznačené do 30. septembra 1992)

14.1

Obyčajná skúška zbrane v dokončenom stave čiernym
prachom

14.2

Obyčajná skúška zbrane v dokončenom stave bezdymovým
prachom

14.3

Vyššia skúška zbrane v dokončenom stave bezdymovým
prachom

14.4

Dodatočná značka pre zbrane pripravené na predaj po
skúške

14.5

Opakovaná skúška čiernym prachom

14.6

Opakovaná skúška bezdymovým prachom

14.7

Predbežná skúška vložných hlavní

14.8

Predbežná skúška vložných hlavní vyšším predpísaným
tlakom

14.9

Predbežná skúška vložných hlavní najvyšším predpísaným
tlakom

14.10

Dobrovoľná predbežná skúška hrubých výkovkov

14.11

Skúšobná (preberacia) značka

14.12

Skúšobná značka – mechanizmus záveru
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14.13

Medzinárodná značka pre merací prístroj

14.14

Skúšobná značka pre zahraničné strelné zbrane

14.15

Skúšobná značka – správne spájané hlavne

14.16

Menovitý kaliber a dĺžka nábojovej komory

14.17

Značka skúšobného technika

14.18

Mesiac a rok skúšky (príklad: jún 1970)

14.19

Označenie zahrdlenia hlavne

14.20

Hmotnosť hlavne

14.21

Skúška určitých strelných zbraní a zariadení s výbušnou
náplňou

14.22

Kontrola streliva
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B. Jednotné overovacie značky strelných zbraní a streliva v zmysle prijatých rozhodnutí Stálej
medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní2)
1. Jednotné značky pre strelné zbrane a strelivo, ktoré sú považované za platné, ak boli
vyznačené najskôr v septembri 2011, a najneskôr v októbri 2014 pri skúšobných značkách
označených na zbraniach a najneskôr v októbri 2016 pri skúšobných značkách streliva

1.1

Obyčajná skúška

1.2

Vyššia skúška

1.3

Skúška s čiernym strelným prachom
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1.4

Skúška s „oceľovými brokmi“

1.5

Homologizačná značka

1.6

Kontrola streliva

Značky uvedené v bodoch 1.5 a 1.6 sa nedopĺňajú vyznačením dvojčísla roku.
2. Jednotné značky členských štátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných
zbraní2) sú považované za platné, ak boli vyznačené od 20. októbra 2014, pokiaľ ide
o overovacie značky umiestňované na zbrane a od 20. októbra 2016, pokiaľ ide o overovacie
značky na strelive.
2.1

Obyčajná skúška

2.2

Vyššia skúška

2.3

Skúška s čiernym strelným prachom

2.4

Skúška s „oceľovými brokmi“

2.5

Homologizačná značka

2.6

Kontrola streliva

Značka uvedená v bode 2.5 je na mieste bodiek doplnená číslom rozhodnutia o homologizácii.
Značky uvedené v bodoch 2.5 a 2.6 sa nedopĺňajú vyznačením dvojčísla roku.
3. Národné identifikačné značky členských štátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky
ručných palných zbraní2)
3.1

Praha

Česká republika

3.2

Kiel

Nemecká spolková republika

Èiastka 85

Èiastka 85

Zbierka zákonov è. 269/2014

3.3

Kolín nad Rýnom

3.4

Mellrichstadt

3.5

Mníchov

3.6

Suhl

3.7

Ulm

3.8

Braunschweig

3.9

Ferlach

3.10

Viedeň

3.11

Liège

Belgické kráľovstvo

3.12

Santiago de Chile

Čilská republika

3.13

Eibar

Španielske kráľovstvo

3.14

St. Etienne

Francúzska republika

3.15

Gardone V.T.

Talianska republika

3.16

Riihimäki

Fínska republika

3.17

Londýn

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a
Severného Írska

3.18

Birmingham

Rakúska republika
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3.19

Budapešť

Maďarská republika

3.20

Iževsk

Ruská federácia

3.21

Klimovsk I

3.22

Klimovsk II

3.23

Krasnozavodsk

3.24

Lieskovec

Slovenská republika

3.25

Abu Dhabí

Spojené arabské emiráty
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4. Nové značky Slovenskej republiky platné od 20. októbra 2014 pre zbrane a od 20. októbra
2016 pre strelivo

4.1

Kontrola streliva pre národné účely (s národnou platnosťou)

4.2

Nové kusové overenie zbraní, určených na nabíjanie streliva
zozadu

4.3

Kusové overenie zakázaných zbraní.“.
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Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 19. októbra 2014.

Robert Fico v. r.
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270
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 22. septembra 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduí

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 33 písm. a) zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí v znení zákona è. 318/2012 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduí sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písmeno f) znie:
f) nábehom a odstavovaním úkony, ktoré sú pre
1. spa¾ovacie zariadenia pod¾a § 4 písm. a) ustanovené v § 18 ods. 5 písm. b), a
2. ostatné zariadenia úkony, ktorými sa èinnosti,
zariadenia alebo nádre uvádzajú do chodu alebo
do stavu neèinnosti alebo do chodu naprázdno,
alebo z chodu naprázdno; za nábeh a odstavovanie sa nepovaujú pravidelne oscilujúce fázy, predohrev, ohrev, chladenie a ostatné obdobné technologické èinnosti, ak ide o diskontinuálnu
technológiu s charakterom várky alebo vsádzky,.
2. V § 6 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
b) je v § 25 ods. 4 alebo prílohách è. 3 a 7 ustanovené,
e sa veobecný emisný limit neuplatòuje,
c) je pre danú zneèisujúcu látku a èinnos alebo operáciu ustanovený emisný limit zneèisujúcej látky
pre vybrané technológie (ïalej len pecifický emisný limit).
3. V § 6 odsek 3 znie:
(3) pecifický emisný limit platí pre zariadenie
a) ve¾kého zdroja a zariadenie stredného zdroja, ak
v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení
nie je urèený individuálny emisný limit; individuálny emisný limit nesmie by miernejí ako pecifický
emisný limit; výnimku pod¾a § 26 ods. 3 písm. l) zákona mono povoli, len ak je takáto monos ïalej
ustanovená,
b) malého zdroja uvedené v § 9 ods. 6..
4. V § 6 odsek 5 znie:
(5) Ak súèasou ve¾kého zdroja alebo stredného zdroja je zariadenie, ktorého menovitá kapacita je niia
ako prahová kapacita pre stredný zdroj pod¾a prílohy
è. 1, emisné limity sa pre toto zariadenie neuplatòujú
okrem emisného limitu pod¾a odseku 3 písm. b)..
5. V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová 1. bode nahrádzajú
slovami odseku 1.

6. V § 8 ods. 2 písm. f) sa slová dva typy alebo viac
typov palív nahrádzajú slovami rôzne palivá, pre ktoré platia rozdielne emisné limity pod¾a prílohy è. 4 druhej èasti prvého bodu.
7. V § 8 sa odsek 2 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) súèinite¾om prebytku vzduchu bezrozmerná velièina vyjadrujúca pomer mnostva vzduchu v zmesi,
ktorá sa vo valci spa¾ovacieho motora zúèastní
spa¾ovania, a teoretického mnostva vzduchu potrebného na dokonalé spálenie mnostva paliva obsiahnutého v tejto zmesi; pod¾a tohto pomeru rozliujeme spa¾ovanú zmes ako:
1. stechiometrická zmes, ak súèinite¾ prebytku
vzduchu = 1,
2. chudobná zmes, ak súèinite¾ prebytku vzduchu > 1,
3. bohatá zmes, ak súèinite¾ prebytku vzduchu < 1..
8. V § 9 odsek 3 znie:
(3) Pre uplatòovanie emisných limitov na
a) ve¾ké spa¾ovacie zariadenia platia pecifické poiadavky ustanovené v § 10 a § 17 ods. 1 a 2 a § 18,
b) spa¾ovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a viac okrem ve¾kých spa¾ovacích zariadení platia pecifické poiadavky ustanovené v § 16,
§ 17 ods. 3 a 4 a § 18..
9. V § 10 ods. 5 sa slová: Od 1. januára 2016 nahrádzajú slovami Po vyèerpaní 20 000 h, najneskôr od
1. januára 2016,.
10. § 11 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak ide o spa¾ovacie zariadenie, ktorého súèasou
sú dve alebo viac spa¾ovacích jednotiek, do prevádzkových hodín sa nezapoèítava èas nábehu prvej spa¾ovacej jednotky, ktorá je v chode, a èas odstavovania poslednej spa¾ovacej jednotky z chodu. Ak sa obmedzený
prevádzkový reim uplatòuje na èas zariadenia, prevádzkové hodiny sa poèítajú pre túto èas osobitne..
11.§ 14 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak ide o spa¾ovacie zariadenie, ktorého súèasou
sú dve alebo viac spa¾ovacích jednotiek, do prevádzkových hodín sa nezapoèítava èas nábehu prvej spa¾ovacej jednotky, ktorá je v chode, a èas odstavovania poslednej spa¾ovacej jednotky z chodu..
12. V § 16 ods. 2 sa za slovo plynu vkladajú slová
a stavu núdze pod¾a osobitného predpisu4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 21 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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13. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovo celkového
vkladá slovo menovitého.
14. V § 18 ods. 3 sa èíslo 4 nahrádza èíslom 8.
15. V § 34 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
a) zaèlenené ako technologické zariadenia pre uplatnenie príloh è. 2, 3 a 7,
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b) iné ako technologické zariadenia len pre uplatnenie
príloh è. 2 a 3..
16. V § 34 ods. 4 sa èíslo 2015 nahrádza èíslom
2016.
17. V prílohe è. 1 tabu¾ke kategória 1.4 znie:

Zariadenia na splyòovanie alebo skvapalòovanie palív s celkovým
menovitým tepelným príkonom v MW
1.4

a) uhlia

>0



b) iných palív okrem zariadení na výrobu bioplynu a na
zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi pod¾a bodu 5.7

≥ 20

> 0,3

a) valcovne s projektovanou výrobou surovej ocele v t/h

> 20

>0

b) kováèske dielne s projektovanou spotrebou tepelnej energie

> 50

≥1

 ≤ 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo



≥1

c) lisovne a tepelné spracovanie neelezných kovov s projektovanou výrobou v t/h



≥ 1

a) výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t/rok



≥ 1 000

b) výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným mnostvom spracovaného
polyméru v kg/h



≥ 100

c) spracovanie polyesterových ivíc s prídavkom styrénu alebo epoxidových
ivíc s amínmi, napríklad výroba èlnov, vozíkov, automobilových dielov,
s projektovanou spotrebou surovín v kg/d



≥ 100

d) spracovanie aminoplastov alebo fenolových ivíc s projektovanou
spotrebou surovín v kg/d



≥ 150

e) výroba polyuretanových výrobkov s projektovanou spotrebou organických
rozpúadiel v t/rok



≥ 0,6

f) výroba expandovaných plastov, napríklad penového polystyrénu,
s projektovanou spotrebou organických nadúvadiel v t/rok



≥ 0,6

.

18. V prílohe è. 1 tabu¾ke kategória 2.5 znie:
Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne,
kováèovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania:
2.5

 > 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo
.

19. V prílohe è. 1 tabu¾ke v kategórii 2.9 druhom
ståpci písmeno e) znie:
e) nanáanie ochranných povlakov z roztavených kovov
so vstupom surovej ocele s projektovanou kapacitou
v t/h.
20. V prílohe è. 1 tabu¾ke kategória 4.38 znie:
Priemyselné spracovanie plastov:

4.38

.

21. V prílohe è. 1 tabu¾ke kategória 5.1 znie:
Spa¾ovne odpadov
5.1

a) spa¾ujúce nebezpeèný odpad s projektovanou kapacitou v t/d

> 10

>0

b) spa¾ujúce iný ako nebezpeèný odpad s kapacitou v t/h

>3

> 0

.
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22. V prílohe è. 1 sa na konci dopåòa tvrtý bod, ktorý
znie:
4. Ak je spoluspa¾ovanie odpadov súèasou technológie, ktorej kapacita zodpovedá prahovej kapacite
ustanovenej pre malé zdroje, technológia sa zaèleòuje ako stredný zdroj..
23. V prílohe è. 2 prvej èasti v tabu¾ke v 5. skupine
3. podskupine sa slovo 1,2 dibrómmetán nahrádza
slovom 1,2-dibrómetán.
24. V prílohe è. 3 prvej èasti v tabu¾ke v èasti 4. skupina zneèisujúcich látok  organické plyny a pary
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v poslednom riadku v treom ståpci sa slová 3. a 4. skupinu nahrádzajú slovami 3. a 4. podskupinu.
25. V prílohe è. 4 prvej èasti bode 1 sa vypúa písmeno c).
26. V prílohe è. 4 druhej èasti bod 3.2 znie:
3.2 Odchylne od bodu 2 a bodu 3, ak nedôjde k celkovému zvýeniu mnostva emisií, mono pre jestvujúce viacpalivové zariadenia v rámci rafinérie,
ktoré vyuívajú zvyky z destilácie a konverzie
z rafinácie ropy pre vlastnú spotrebu, samostatne
alebo s iným palivom namiesto emisných limitov
pod¾a § 10 ods. 2 urèi emisný limit pre SO2 takto:
tandardné stavové podmienky, suchý plyn,
Tuhé palivo: O2 ref: 6 % objemu

Kvapalné palivo a plynné palivo: O2 ref: 3 % objemu

Podmienky platnosti EL

Daný EL sa nevzahuje na plynové turbíny a záihové
motory.
Emisný limit SO2 [mg/m3]

Jestvujúce zariadenia Z1 a Z2

1 000

Jestvujúce zariadenia Z3

600

27. V prílohe è. 4 tretej èasti bodoch 3, 4, 5 a 6 tabu¾kách A2 a B v prvom riadku sa slová tandardný
stav nahrádzajú slovami tandardné stavové podmienky.

.

28. V prílohe è. 4 tretej èasti bode 5 v prvom riadku
tabu¾ky A1 sa slová 3 objemu nahrádzajú slovami
3 % objemu.
29. V prílohe è. 4 tretej èasti siedmy bod znie:
7. Ve¾ké spa¾ovacie zariadenia zloené zo stacionárnych piestových spa¾ovacích motorov

A.1 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné do 31. decembra 2015
tandardné stavové podmienky, suchý plyn,
O2 ref: 15 % objemu
Na piestové spa¾ovacie motory urèené výluène na
núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok,
sa emisné limity neuplatòujú.
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez
odluèovania, veobecné emisné limity pod¾a prílohy
è. 3 pre tuhé anorganické zneèisujúce látky
zaradené v 2. skupine sa neuplatòujú.
MTP [MW]

Typy motorov

≥ 50

Vznetové motory

≥ 50

Záihové motory

≥ 50
)
)
3
)
4
)
1
2

Platí
Platí
Platí
Platí

pre
pre
pre
pre

Emisný limit [mg/m3]

Kvapalné palivo
Plynné palivo

TZL

NOX

10, 501)

190, 7502)

250

50

190, 300 )

250



190

250, 5004)

spa¾ovanie kvapalných palív.
vznetové motory, ktoré mali povolenie vydané do 31. augusta 2009.
dvojtaktné motory.
dvojtaktné motory spa¾ujúce bioplyn.

CO
3
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A.2 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné od 1. januára 2016
tandardné stavové podmienky, suchý plyn,
O2 ref: 15 % objemu
Na piestové spa¾ovacie motory urèené výluène
na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke
< 500 h/rok, sa emisné limity neuplatòujú.

Podmienky platnosti EL

Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez
odluèovania, veobecné emisné limity pod¾a
prílohy è. 3 pre tuhé anorganické zneèisujúce
látky zaradené v 2. skupine sa neuplatòujú.
MTP [MW]

Typy motorov

≥ 50

Vznetové motory

≥ 50
≥ 50

Emisný limit [mg/m3]
TZL

NOX
190, 750 )

250

30

190, 300 )

250



100

100

Kvapalné palivo

Záihové motory

CO

10, 30 )
1

Plynné palivo

2
3

1

) Platí pre spa¾ovanie kvapalných palív.

2

) Platí do 31. decembra 2019 pre vznetové motory, ktoré mali povolenie vydané do 31. augusta 2009.

3

) Platí pre dvojtaktné motory.

B. Emisné limity pre nové zariadenia
tandardné stavové podmienky, suchý plyn,
O2 ref: 15 % objemu
Na piestové spa¾ovacie motory urèené výluène
na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke
< 500 h/rok, sa emisné limity neuplatòujú.

Podmienky platnosti EL

Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez
odluèovania, veobecné emisné limity pod¾a
prílohy è. 3 pre tuhé anorganické zneèisujúce
látky zaradené v 2. skupine sa neuplatòujú.
MTP [MW]

Typy motorov

Emisný limit [mg/m3]
TZL

≥ 50
≥ 50
≥ 50
1

Vznetové motory
Záihové motory

NOX

CO

10, 30 )

190

250

30

190

250



75

100

1

Kvapalné palivo
Plynné palivo

) Platí pre spa¾ovanie kvapalných palív..

30. V prílohe è. 4 tvrtej èasti bode 1.2.2 v tabu¾ke èasti
Podmienky platnosti emisných limitov v druhom ståpci
sa dopåòa piaty riadok, ktorý znie:
EL vyjadrený ako hmotnostný tok mono uplatni len pre spa¾ovacie zariadenia s vymedzeným
MTP s povolením vydaným do 31. decembra 2012. V takom prípade sa uplatòujú emisné limity pre
CO buï ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej
koncentrácie.

.
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31. V prílohe è. 4 tvrtej èasti bode 1.2.2 v tabu¾ke za
posledným riadkom sa dopåòajú dva riadky, ktoré
znejú:


Hmotnostný tok [kg/h]
≥ 0,3

<5







5



.

32. V prílohe è. 4 tvrtej èasti bod 5.2 znie:
5.2 Emisné limity
tandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu

Podmienky platnosti EL

Pre zariadenie pouívané výluène na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke
< 500 h/rok, sa emisné limity neuplatòujú.
Veobecné emisné limity sa neuplatòujú okrem veobecných emisných
limitov pre tuhé anorganické zneèisujúce látky zaradené v 2. skupine, ktoré
platia, ak je na úèel dodriavania emisných limitov pre TZL naintalovaný
odluèovaè.

Typy motorov

MTP [MW]
od

do

TZL

NOX

≥ 0,3

<3

102), 503)

≥3

<5

CO

Formaldehyd1)

380, 1 5004)

250

25

10 ), 50 )

190, 750 )

250

25

102)5), 506)

190, 2257)

250

102), 503)

190, 300 )

250, 500 )

25

≥1

10 ) ), 50 )

95 ), 190

250, 500 )

25

Plynné palivá

≥1

10 )

190

250, 500 )

25

Kvapalné palivá

≥1

105), 50

225

250, 5009)

25

Vznetové (dieselové) motory

≥5
Záihové (plynové) motory
Dvojpalivové
motory

Emisný limit [mg/m3]

≥ 0,3

<1

2

3

2 5

6

2

4

8

10

25
9
9
9

) Platí na spa¾ovanie bioplynu; pre zariadenia povolené do 1. januára 2013 platí od 1. januára 2016.
) Platí na spa¾ovanie plynných palív v zariadeniach povolených od 1. januára 2014; pre ZPN z verejnej distribuènej
siete a skvapalnené uh¾ovodíkové plyny sa pecifický emisný limit neuplatòuje.
3
) Platí na spa¾ovanie kvapalných palív.
4
) Platí pre spa¾ovacie zariadenia povolené do 31. augusta 2009.
5
) Platí pre zariadenia na spa¾ovanie kvapalných palív povolené od 1. januára 2014.
6
) Platí pre zariadenia na spa¾ovanie kvapalných palív povolené do 31. decembra 2013.
7
) Platí pre motory s MTP (5  20) MW s otáèkami za minútu ≤ 1 200 spa¾ujúce aký vykurovací olej a kvapalné biopalivá/biooleje.
8
) Platí pre dvojtaktné motory.
9
) Platí na spa¾ovanie bioplynu a kvapalných palív v zariadeniach povolených do 31. decembra 2013.
10
) Platí pre motory spa¾ujúce chudobnú zmes povolené od 1. januára 2021..
1
2

33. V prílohe è. 5 tvrtej èasti bode 3.2.3 v nadpise sa
za slovom turbín vkladajú slová vznetových motorov.
Ic
Id

Ostatné rotaèné håbkotlaèe
(potlaè obalových materiálov)
Flexografia (> 200 t/rok)

35. V prílohe è. 7 druhej èasti písm. A bode 4.2 sa
slovo koksu3) nahrádza slovom koksu2), slovo
koksu1),3) sa nahrádza slovom koksu1),2) a vypúa
sa poznámka k odkazu 3.

34. V prílohe è. 6 tvrtej èasti prvom bode posledný
riadok tabu¾ky znie:
> 200



100

20

0,5,6) 0,6,7) 18)
.

36. V prílohe è. 7 druhej èasti písm. B bode 1. 2 tabu¾ke B v poznámke pod tabu¾kou k odkazu 1 sa slová
za bodkoèiarkou posúvajú na nový riadok.
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37. V prílohe è. 7 druhej èasti písm. B bodoch 1.2
a 3.2 v tabu¾ke B èasti Podmienky platnosti emisných
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limitov v druhom ståpci sa dopåòa druhý riadok, ktorý
znie:

Veobecné emisné limity pre zneèisujúce látky 2. skupiny a zneèisujúce látky 5. skupiny
1. podskupiny ustanovené pre nové zariadenia platia pre jestvujúce zariadenia od 1. januára
2020.
38. V prílohe è. 7 druhej èasti písm. C bode 1.2 poznámky pod tabu¾kou B k odkazom 1 a 2 znejú:
1) Platí do 31. decembra 2019 pre pece s vydaným povolením do 31. decembra 2013 s kapacitou vyrobeného slinku, ak ide o rotaèné pece > 500 t/d alebo
ostané pece > 50 t/d.

Podmienky platnosti EL

2

.

) Platí od 1. januára 2020 pre dlhé rotaèné pece a pece
LEPOL povolené do 31. decembra 2013 pre zariadenia
s kapacitou pod¾a poznámky 1..

39. V prílohe è. 7 druhej èasti písm. F bode 3.2 prvý
riadok v tabu¾ke A a v tabu¾ke B znie:

tandardné stavové podmienky, vlhký plyn,
 priamy procesný ohrev: O2 ref: 17 % objemu (okrem
spa¾ovania ZPN a skvapalnených uh¾ovodíkových plynov)

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. októbra 2014.

Peter iga v. r.

.
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271
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 43 písm. a) zákona è. 392/2011 Z. z. o obchodovaní
s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos è. 1/2014 z 22. septembra 2014, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Výnos nadobúda úèinnos 15. októbra 2014.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 2/2014 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.
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272
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 16. októbra 2013 bola
v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnos 22. mája 2014 v súlade s èlánkom 10 ods. 2.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.

Strana 2036

Zbierka zákonov 2014

Èiastka 85

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 9 2 2 0

