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292
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. októbra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 268/2006 Z. z.
o rozsahu zráok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 278 ods. 1 a § 279
ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov a pod¾a § 70 ods. 1 a § 71 ods. 3 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov
v znení neskorích predpisov nariaïuje:

saènej mzdy, je 60 % zo ivotného minima na plnoletú
fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zráky; toto ustanovenie sa pouije aj vtedy, ak je
povinným osoba pod¾a § 2a..

Èl. I

3. V § 2a ods. 1 sa odkaz 2a nad slovom predpisu
nahrádza odkazom 2aa.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 268/2006
Z. z. o rozsahu zráok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 469/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 216/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová 60 % nahrádzajú slovami
100 %.
2. § 2 znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..

4. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:
§ 5b
V konaniach zaèatých pred 1. januárom 2016 sa pre
spôsob výpoètu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zrazi z mesaènej mzdy, pouije od 1. januára
2016 toto nariadenie vlády v znení úèinnom od 1. januára 2016..

§ 2

Èl. II

Ak ide o výivné pre maloleté diea, základná suma
pod¾a osobitného predpisu,2a) z ktorej sa vypoèíta základná suma, ktorú povinnému nemono zrazi z me-

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2016.

Robert Fico v. r.
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293
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. októbra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 50/2007 Z. z.
o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 50/2007
Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 315/2007 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 491/2007

Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 22/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 131/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 3 èasti A PO¼NÉ PLODINY A ZELENINY prvom bode písmená a) a b) znejú:

a) po¾né plodiny
kostrava vláskovitá
kostrava ovèia
kostrava èervená
kostrava drsnolistá
mätonoh mnohokvetý
mätonoh trváci
mätonoh hybridný
hrach siaty
repka olejka
konopa siata
slneènica roèná
¾an siaty
ovos nahý
ovos siaty
jaèmeò siaty
rya siata
ra siata
tritikale
penica letná
penica tvrdá
kukurica siata
zemiak

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

67/1 z 23. 6. 2011
67/1 z 23. 6. 2011
67/1 z 23. 6. 2011
67/1 z 23. 6. 2011
4/1 z 23. 6. 2011
4/1 z 23. 6. 2011
4/1 z 23. 6. 2011
7/2 z 11. 3. 2010
36/2 zo 16. 11. 2011
276/1 z 28. 11. 2012
81/1 z 31. 10. 2002
57/2 z 19. 3. 2014
20/1 zo 6. 11. 2003
20/1 zo 6. 11. 2003
19/3 z 21. 3. 2012
16/2 z 21. 3. 2012
58/1 z 31. 10. 2002
121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
3/4 rev. 2 zo 16. 2. 2011
120/3 z 19. 3. 2014
2/3 z 11. 3. 2010
23/2 z 1. 12. 2005

b) zeleniny
cibu¾a a cibu¾a kuchynská nakopená
alotka
cibu¾a zimná

TP 46/2 z 1. 4. 2009
TP 46/2 z 1. 4. 2009
TP 161/1 z 11. 3. 2010
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pór pestovaný
cesnak kuchynský
cesnak paítkový (paítka)
zeler voòavý stopkový
zeler voòavý bu¾vový
asparágus lekársky (parg¾a)
repa obyèajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej
kel kuèeravý
karfiol
brokolica
kel ruièkový
kaleráb
kel hlávkový
kapusta hlávková biela
kapusta hlávková èervená
kapusta pekinská/èínska
paprika roèná
èakanka trbáková pravá kuèeravá,
èakanka trbáková pravá irokolistá
èakanka obyèajná siata cigóriová (priemyselná)
èakanka obyèajná
dyòa èervená
melón cukrový
uhorka siata alátová, uhorka siata nakladaèka
tekvica obyèajná pravá (parg¾ová) alebo patizónová
artièoka kardová, artièoka zeleninová
mrkva obyèajná, mrkva obyèajná kàmna
fenikel obyèajný
alát siaty
rajèiak jedlý
petrlen záhradný
fazu¾a arlátová
fazu¾a záhradná kríèkovitá, fazu¾a záhradná tyèová
hrach siaty pravý stròový, hrach siaty pravý
lúskavý, hrach siaty pravý cukrový
reïkev siata pravá (reïkovka), reïkev siata èierna
¾u¾ok baklaánový (baklaán)
penát siaty
valeriánka po¾ná
bôb obyèajný
kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancová
podpníky pre rajèiak

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

85/2 z 1. 4. 2009
162/1 z 25. 3. 2004
198/1 z 1. 4. 2009
82/1 z 13. 3. 2008
74/1 z 13. 3. 2008
130/2 zo 16. 2. 2011
60/1 z 1. 4. 2009
90/1 zo 16. 2. 2011
45/2 z 11. 3. 2010
151/2 z 21. 3. 2007
54/2 z 1. 12. 2005
65/1 z 25. 3. 2004
48/3 zo 16. 2. 2011
48/3 zo 16. 2. 2011
48/3 zo 16. 2. 2011
105/1 z 13. 3. 2008
76/2 z 21. 3. 2007
118/3 z 19. 3. 2014

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

172/2 z 1. 12. 2005
173/1 z 25. 3. 2004
142/2 z 19. 3. 2014
104/2 z 21. 3. 2007
61/2 z 13. 3. 2008
119/1 rev. z 19. 3. 2014
184/2 z 27. 2. 2013
49/3 z 13. 3. 2008
183/1 z 25. 3. 2004
13/5 zo 16. 2. 2011
44/4 rev. z 27. 2. 2013
136/1 z 21. 3. 2007
9/1 z 21. 3. 2007
12/4 z 27. 2. 2013
7/2 z 11. 3. 2010

TP 64/2 z 27. 2. 2013
TP 117/1 z 13. 3. 2008
TP 55/5 z 27. 2. 2013
TP 75/2 z 21. 3. 2007
TP bôb obyèajný/1 z 25. 3. 2004
TP 2/3 z 11. 3. 2010
TP/294/1 z 19. 3. 2014

2. V prílohe è. 3 èasti A PO¼NÉ PLODINY A ZELENINY
druhom bode písmená a) a b) znejú:
a) po¾né plodiny
repa kàmna
psinèek psí
psinèek obrovský
psinèek poplazový

TG/150/3 zo 4. 11. 1994
TG/30/6 z 12. 10. 1990
TG/30/6 z 12. 10. 1990
TG/30/6 z 12. 10. 1990
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psinèek obyèajný tenuèký
stoklas preháòavý
stoklas sitkanský
reznaèka laloènatá
kostrava trsteníkovitá
kostrava lúèna
kostravovec
timotejka uzlatá
timotejka lúèna
lipnica lúèna
¾adenec rokatý
lupina biela
lupina úzkolistá
lupina ltá
lucerna siata
lucerna menlivá
ïatelina lúèna
ïatelina plazivá
bôb obyèajný
vika siata
kvaka
reïkev siata olejná
podzemnica olejná
repica olejnatá
polt farbiarsky
bavlník
mak siaty
horèica biela
sója fazu¾ová
cirok dvojfarebný
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TG/30/6 z 12. 10. 1990
TG/180/3 zo 4. 4. 2001
TG/180/3 zo 4. 4. 2001
TG/31/8 zo 17. 4. 2002
TG/39/8 zo 17. 4. 2002
TG/39/8 zo 17. 4. 2002
TG/243/1 z 9. 4. 2008
TG/34/6 zo 7. 11. 1984
TG/34/6 zo 7. 11. 1984
TG/33/7 z 9. 4. 2014
TG/193/1 z 9. 4. 2008
TG/66/4 z 31. 3. 2004
TG/66/4 z 31. 3. 2004
TG/66/4 z 31. 3. 2004
TG/6/5 zo 6. 4. 2005
TG/6/5 zo 6. 4. 2005
TG/5/7 zo 4. 4. 2001
TG/38/7 z 9. 4. 2003
TG/8/6 zo 17. 4. 2002
TG/32/7 z 20. 3. 2013
TG/89/6 rev. zo 4. 4. 2001 + 1. 4. 2009
TG/178/3 zo 4. 4. 2001
TG/93/4 z 9. 4. 2014
TG/185/3 zo 17. 4. 2002
TG/134/3 z 12. 10. 1990
TG/88/6 zo 4. 4. 2001
TG/166/4 z 9. 4. 2014
TG/179/3 zo 4. 4. 2001
TG/80/6 z 1. 4. 1998
TG/122/3 zo 6. 10. 1989

b) zeleniny
repa obyèajná pravá penátová alebo zeleninová
(mangold)
okrúhlica
èakanka obyèajná siata listnatá (alátová)
tekvica obrovská
rebarbora vlnitá
hadomor panielsky
3. Príloha è. 4 sa dopåòa dvadsiatym tvrtým bodom,
ktorý znie:
24. Vykonávacia smernica Komisie 2014/105/EÚ zo
4. decembra 2014, ktorou sa menia smernice
2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na úèely èlánku 7 smernice Rady 2002/53/ES a èlánku 7 smernice Rady
2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia
by splnené ako minimum pri skúkach, a mini-

TG/106/4 z 31. 3. 2004
TG/37/10 zo 4. 4. 2001
TG/154/3 z 18. 10. 1996
TG/155/4 rev. z 28. 3. 2007 + 1. 4. 2009
TG/62/6 z 24. 3. 1999
TG/116/4 z 24. 3. 2010
málnych podmienok na skúanie urèitých odrôd
po¾nohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 349, 5. 12. 2014)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2016.

Robert Fico v. r.

.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. októbra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 280/2003 Z. z.
o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvòujú výmenu s hovädzím dobytkom a oípanými
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 280/2003
Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvòujú výmenu s hovädzím dobytkom a oípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 487/2003 Z. z.
a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 219/2009
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
(1) Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené
v prílohe è. 1..
2. V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slovo tátom vkladajú
slová Európskej únie (ïalej len èlenský tát) a vypúa sa slovo je.
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1760/2000
zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaïuje systém identifikácie
a registrácie hovädzieho dobytka, o oznaèovaní hovädzieho
mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (ES) è. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000;
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 278/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 305/2003 Z. z..

4. V § 14 ods. 8 písm. c) prvý bod znie:
1. pre zviera
1.1. jedineèný identifikaèný kód alebo jedineèné
identifikaèné kódy, ak ide o prípady uvedené
v osobitnom predpise,28a)
1.2. dátum narodenia,
1.3. pohlavie,
1.4. plemeno alebo farba srsti,
1.5. identifikaèný kód matky, alebo ak ide o zviera
dovezené z tretej krajiny, jedineèný identifi-

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

kaèný kód individuálneho prostriedku identifikácie pridelený pod¾a osobitného predpisu,8)
identifikaèné èíslo chovu, kde sa zviera narodilo,
identifikaèné èísla vetkých chovov, kde bolo
zviera drané, a dátumy kadej zmeny chovu,
dátum uhynutia alebo dátum zabitia,
druh elektronického identifikátora, ak je ním
zviera oznaèené..

Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:

28a) Èl. 4 ods. 1, èl. 4b, èl. 4c ods. 1 a èl. 4d nariadenia (ES)
è. 1760/2000 v platnom znení..

5. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18a
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. januára 2016
Údaje zvieraa pod¾a § 14 ods. 8 písm. c) prvého bodu
sa v poèítaèovej databáze uvádzajú od 18. júla 2019..
6. V prílohe è. 1 sa slová Zoznam preberaných a vykonávaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie.
7. Príloha è. 1 sa dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/64/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa mení
smernica Rady 64/432/EHS, pokia¾ ide o poèítaèové databázy, ktoré sú súèasou sietí doh¾adu
v èlenských tátoch (Ú. v. EÚ, L 189, 27. 6.
2014)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2016.

Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. septembra 2015,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách
na obmedzenie oiarenia z prírodného iarenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. v) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na obmedzenie oiarenia z prírodného iarenia sa mení takto:
1. V § 1 písm. b) a c) sa slová v dodávanej vode nahrádzajú slovami v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojèatá
a prírodnej minerálnej vode1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 è. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú
minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení
neskorích predpisov (oznámenie è. 198/2004 Z. z.)..

2. § 4 znie:
§ 4
(1) Za systematické stanovovanie a hodnotenie obsa-

hu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej
vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre
dojèatá a prírodnej minerálnej vode sa povauje úplný
rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov
v rozsahu a spôsobom pod¾a prílohy è. 4 tabu¾ky è. 1.
(2) Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej
pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu
stravy pre dojèatá a prírodnej minerálnej vode je uvedený v prílohe è. 5.
(3) Smerné hodnoty na vykonanie opatrení na zníenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu
stravy pre dojèatá a prírodnej minerálnej vode sú uvedené v prílohe è. 4 tabu¾ke è. 2.
(4) Najvyie prípustné hodnoty obsahu prírodných
rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojèatá a prírodnej minerálnej vode odvodené z úväzku efektívnej
dávky 0,1 mSv z príjmu rádionuklidov za rok sú uvedené v prílohe è. 4 tabu¾ke è. 3..
3. Prílohy è. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 4
k vyhláke è. 528/2007 Z. z.

ÚPLNÝ ROZBOR A HODNOTENIE OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV
V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY
PRE DOJÈATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE, SMERNÉ HODNOTY NA VYKONANIE
OPATRENÍ A NAJVYIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY PRE OBSAH PRÍRODNÝCH
RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ
NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJÈATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE
Tabu¾ka è. 1
Úplný rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej
na prípravu stravy pre dojèatá a prírodnej minerálnej vode
Druh vody

Frekvencia

Rozsah
a) celková objemová aktivita alfa,
b) celková objemová aktivita beta,
c) objemová aktivita 222Rn,
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Frekvencia
d)

e)

f)

Pramenitá voda, pramenitá voda
vhodná na prípravu stravy pre dojèatá a prírodná minerálna voda

Jedenkrát za rok

g)

h)

Rozsah
objemová aktivita 226Ra, ak celková
objemová aktivita alfa presiahne
smernú hodnotu na vykonanie
opatrení,
obsah prírodných izotopov uránu,
ak celková objemová aktivita alfa
po odpoèítaní príspevku od 226Ra
presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,
objemové aktivity ïalích rádionuklidov emitujúcich iarenie alfa
uvedených v tabu¾ke è. 3, ak celková objemová aktivita alfa po odpoèítaní príspevku 226Ra a prírodných izotopov uránu presiahne
smernú hodnotu na vykonanie
opatrení,
objemová aktivita 40K, ak celková
objemová aktivita beta presiahne
smernú hodnotu na vykonanie
opatrení,
objemové aktivity ïalích rádionuklidov emitujúcich iarenie
beta uvedených v tabu¾ke è. 3, ak
celková objemová aktivita beta po
odpoèítaní príspevku 40K presiahne smernú hodnotu na vykonanie
opatrení.

Tabu¾ka è. 2
Smerné hodnoty na vykonanie opatrení na zníenie obsahu prírodných rádionuklidov
Druh vody
Pramenitá voda vhodná
na prípravu stravy
pre dojèatá
Prírodná minerálna voda
Pramenitá voda

Celková objemová
aktivita alfa [Bq·l-1]
0,1

Celková objemová
aktivita beta [Bq·l-1]
0,2

Objemová aktivita
222
Rn [Bq·l-1]
20

1,0
0,2

2,0
0,5

100
100

Tabu¾ka è. 3
Najvyie prípustné hodnoty obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojèatá a prírodnej minerálnej vode
Rádionuklid

Pb
Po
222
Rn
223
Ra
224
Ra
226
Ra
228
Ra
210

210

Pramenitá voda
vhodná na prípravu
stravy pre dojèatá
[Bq·l-1]
0,1
0,1
100
0,2
0,3
0,2
0,1

Prírodná minerálna
voda
[Bq·l-1]

Pramenitá voda
[Bq·l-1]

0,8
0,5
600
5,0
7,5
1,9
0,7

0,3
0,2
300
1,5
2,3
0,6
0,3
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Rádionuklid

Pramenitá voda
vhodná na prípravu
stravy pre dojèatá
[Bq·l-1]
1,8
1,9
2,0

U
U
238
U
234
235
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Prírodná minerálna
voda
[Bq·l-1]

Pramenitá voda
[Bq·l-1]

12,1
12,6
13,2

3,9
4,1
4,3

Príloha è. 5
k vyhláke è. 528/2007 Z. z.

PROTOKOL O VÝSLEDKU STANOVENIA A HODNOTENIA OBSAHU PRÍRODNÝCH
RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ
NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJÈATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE
1.
2.
3.

Identifikaèné údaje výrobcu alebo dovozcu prírodnej
minerálnej vody, pramenitej vody (názov, adresa,
telefónne èíslo, faxové èíslo, e-mailová adresa)
Predmet èinnosti

4.

Druh vody  pramenitá voda, pramenitá voda vhodná
na prípravu stravy pre dojèatá, prírodná minerálna voda
Obchodný názov balenej vody

5.

Dátum výroby balenej vody

6.

Spôsob technologickej úpravy vody

7.

Roèný objem dodávanej pramenitej vody, pramenitej
vody vhodnej na prípravu stravy pre dojèatá a prírodnej
minerálnej vody
Dátum a miesto odberu vzorky vody

8.
9.
10.

Spôsob odberu vzorky vody
(opíe sa presne spôsob odberu vzorky vody)
Dátum merania vzorky vody

11.

Výsledky stanovení
a

U

aND

Pouitá
metodika

Merací
prístroj

aV, cá [Bq·l-1]
aV, câ [Bq·l-1]
aV, Rn222 [Bq·l-1]
aV, Ra226 [Bq·l-1]
Iné:
a  objemová aktivita, U - rozírená neistota s koeficientom pokrytia k = 2, aND  najmenia detegovate¾ná objemová
aktivita (na hladine významnosti 95 %)
Identifikaèné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenie pod¾a bodu 11
Názov laboratória
12.

Adresa
Èíslo povolenia Úradu
verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky
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Vypracoval
(meno, priezvisko a funkcia
zodpovednej osoby)

.

Èl. II
4. V prílohe è. 4 poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa
vypúa.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Viliam Èislák v. r.
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296
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 21. októbra 2015 è. MF/14949/2015-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 è. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre zdravotné poisovne v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005
è. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre
zdravotné poisovne v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra
2007 è. MF/25864/2007-74 (oznámenie è. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/24442/2008-74
(oznámenie è. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 è. MF/10208/2009-74 (oznámenie è. 101/2009
Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 è. MF/19523/2010-74 (oznámenie è. 528/2009 Z. z.) a opatrenia z 3. novembra
2011 è. MF/24652/2011-74 (oznámenie è. 398/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. decembra 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 10/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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297
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 21. októbra 2015 è. MF/14950/2015-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 è. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a oznaèovaní poloiek individuálnej úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto poloiek
a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisovne v znení neskorích
predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005
è. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a oznaèovaní poloiek individuálnej úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie
pre zdravotné poisovne (oznámenie è. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 è. MF/25864/2007-74
(oznámenie è. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/24443/2008-74 (oznámenie è. 503/2008
Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 è. MF/19523/2009-74 (oznámenie è. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra
2010 è. MF/25054/2010-74 (oznámenie è. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 è. MF/24031/2011-74
(oznámenie è. 366/2011 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 è. MF/17696/2013-74 (oznámenie è. 379/2013 Z. z.)
a opatrenia z 12. novembra 2014 è. MF/19553/2014-74 (oznámenie è. 316/2014 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2016.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 10/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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298
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 25. marca 2014 bola
v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Èiernej Hory o hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnos 9. júna 2015 v súlade s èlánkom 7 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
Dòom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzahu medzi Slovenskou republikou a Èiernou Horou skonèila
platnos Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Èiernej Hory o hospodárskej spolupráci podpísanej v Belehrade 5. októbra 2005 (oznámenie è. 91/2006 Z. z.).
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