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314
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. novembra 2015,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 25/2014 Z. z.
o integrovaných obsluných miestach a podmienkach ich zriaïovania, oznaèovania,
prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení vyhláky è. 3/2015 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 59
ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) v znení zákona è. 273/2015 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 25/2014 Z. z. o integrovaných obsluných miestach
a podmienkach ich zriaïovania, oznaèovania, prevádzky

a o sadzobníku úhrad v znení vyhláky è. 3/2015
Z. z. sa mení takto:
1. V § 5 odsek 2 znie:
(2) Celkovou úhradou za slubu obsluného miesta je súèet úhrady za èinnos obsluného miesta
a správneho poplatku alebo súdneho poplatku alebo
poplatku za výpis z registra trestov. Úhrada za èinnos obsluného miesta sa povauje za úhradu vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovate¾ platite¾om tejto dane..
2. Prílohy è. 1 a 3 vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 1
k vyhláke è. 25/2014 Z. z.

VZOR
IADOS O ZÁPIS
1.1 Identifikaèné údaje prevádzkovate¾a
Obchodné meno, názov alebo
oznaèenie prevádzkovate¾a:
Sídlo alebo adresa umiestnenia
prevádzkovate¾a:
Identifikátor osoby prevádzkovate¾a:
Identifikaèné èíslo platite¾a dane
z pridanej hodnoty, ak bolo pridelené:

1.1.1 KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATE¼A
Meno a priezvisko kontaktnej fyzickej
osoby:
e-mailová adresa:
telefónne èíslo:

(ulica, èíslo, obec, PSÈ)
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1.2 Prevádzkové údaje
1.2.1 ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ INTEGROVANÉHO
Obchodné meno
alebo názov
prevádzkarne
integrovaného
obsluného miesta

Identifikaèné
èíslo
prevádzkarne
integrovaného
obsluného
miesta
1.

OBSLUNÉHO MIESTA

Adresa a kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obsluného
miesta

ulica, èíslo, obec, PSÈ:
telefónne èíslo:
e-mailová adresa:

2.

ulica, èíslo, obec, PSÈ:
telefónne èíslo:
e-mailová adresa:

...

1.2.2 PRACOVNÍCI INTEGROVANÉHO OBSLUNÉHO MIESTA
Identifikaèné èíslo
prevádzkarne
integrovaného
obsluného miesta

Meno
a priezvisko
pracovníka
integrovaného
obsluného
miesta

1.

Dátum vykonania
skúky

Údaje pod¾a § 4 ods. 1
písm. i) vyhláky
è. 25/2014 Z. z.*

Identifikátor fyzickej
osoby**

(deò/mesiac/rok)

2.
3.
...

OZNAÈENIE PREVÁDZKOVATE¼A
Dátum a miesto
Meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby oprávnenej kona za prevádzkovate¾a integrovaného
obsluného miesta
Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov pod¾a zákona è. 122/2013 Z. z.
...........................................

Odtlaèok peèiatky
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Vysvetlivky
* Uvádza sa obsah skúky, ktorú fyzická osoba absolvovala, a zoznam èinností, ktoré je fyzická osoba oprávnená na
základe tejto skúky vykonáva pri prevádzke a poskytovaní sluieb integrovaného obsluného miesta.
** Uvádza sa rodné èíslo v spojení s menom a priezviskom pod¾a § 3 písm. j) zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení neskorích predpisov.

Príloha è. 2
k vyhláke è. 25/2014 Z. z.
VZOR
IADOS O VYKONANIE ZMENY V ÚDAJOCH ZAPÍSANÝCH DO REGISTRA PREVÁDZKARNÍ
OBSLUNÝCH MIEST
1. Identifikaèné údaje prevádzkovate¾a
Obchodné meno, názov alebo
oznaèenie prevádzkovate¾a:
Sídlo alebo adresa umiestnenia
prevádzkovate¾a:

(ulica, èíslo, obec, PSÈ)

Identifikátor osoby
prevádzkovate¾a:
Dôvod zmeny údajov:

 Zmena údajov prevádzkovate¾a
 Zmena údajov prevádzkarne integrovaného obsluného miesta
 Zmena pracovníka integrovaného obsluného miesta
 Zmena dokumentácie pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) vyhláky è. 25/2014 Z. z.
 Zmena vybavenia pracoviska integrovaného obsluného miesta pod¾a § 4
ods. 1 písm. g) vyhláky è. 25/2014 Z. z.
 Zmena rozsahu sprostredkovaných sluieb orgánov verejnej moci
 Zruenie prevádzkarne integrovaného obsluného miesta
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1.1 Zmena údajov prevádzkovate¾a
Identifikaèné údaje prevádzkovate¾a
Obchodné meno, názov alebo
oznaèenie prevádzkovate¾a:
Sídlo alebo adresa umiestnenia
prevádzkovate¾a:

(ulica, èíslo, obec, PSÈ)

Identifikátor osoby
prevádzkovate¾a:
Identifikaèné èíslo platite¾a dane
z pridanej hodnoty, ak bolo
pridelené:

Kontaktné údaje prevádzkovate¾a
Meno a priezvisko kontaktnej
fyzickej osoby:
E-mailová adresa:
Telefónne èíslo:

1.2 Zmena údajov prevádzkarne integrovaného obsluného miesta
Identifikaèné
èíslo
prevádzkarne
integrovaného
obsluného
miesta
1.

Obchodné meno
alebo názov
prevádzkarne
integrovaného
obsluného
miesta

Adresa a kontaktné údaje prevádzkarne
integrovaného obsluného miesta

ulica, èíslo, obec,
PSÈ:
telefónne èíslo:
e-mailová adresa:

2.

ulica, èíslo, obec,
PSÈ:
telefónne èíslo:
e-mailová adresa:

...

Dátum úèinnosti
navrhovanej/
uskutoènenej zmeny
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1.3 Zmena pracovníka integrovaného obsluného miesta
Identifikaèné
èíslo
prevádzkarne
integrovaného
obsluného
miesta

Meno
a priezvisko
pracovníka
integrovaného
obsluného
miesta

1.

Dátum vykonania
skúky

Údaje
pod¾a § 4
ods. 1
písm. i)
vyhláky
è. 25/2014
Z. z.*

Identifikátor
fyzickej
osoby **

(deò/mesiac/rok)

Druh zmeny
údajov
pracovníka

Dátum
úèinnosti
navrhovanej/
uskutoènenej
zmeny

 pridanie
 odobratie
 iná zmena
(popis
zmeny...)

2.
...

1.4 Zmena dokumentácie pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) vyhláky è. 25/2014 Z. z.
Názov dokumentácie

Dátum úèinnosti zmeny

1.
2.
...

1.5 Zmena vybavenia pracoviska integrovaného obsluného miesta pod¾a § 4 ods. 1 písm. g) vyhláky
è. 25/2014 Z. z.
Popis zmeny (napríklad rozírenie poètu pracovísk, pracovných staníc)

1.
2.
...

Dátum úèinnosti
navrhovanej/uskutoènenej zmeny
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1.6 Zmena rozsahu sprostredkovaných sluieb orgánov verejnej moci
Názov sluby

Dátum úèinnosti
navrhovanej/uskutoènenej zmeny

1.
2.
...

1.7 Zruenie prevádzkarne integrovaného obsluného miesta
Identifikaèné
èíslo
prevádzkarne
integrovaného
obsluného
miesta

Obchodné meno
alebo názov
prevádzkarne
integrovaného
obsluného
miesta

1.

Adresa a kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného
obsluného miesta, ktorej vyèiarknutie z registra
prevádzkarní integrovaných obsluných miest pod¾a § 7
ods. 7 písm. b) zákona sa poaduje

Dátum
úèinnosti
navrhovanej
zmeny

ulica, èíslo, obec,
PSÈ:
telefónne èíslo:
e-mailová adresa:

2.

ulica, èíslo, obec,
PSÈ:
telefónne èíslo:
e-mailová adresa:

...

OZNAÈENIE PREVÁDZKOVATE¼A
Dátum a miesto
Meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby oprávnenej kona za prevádzkovate¾a integrovaného obsluného
miesta
Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov pod¾a zákona è. 122/2013 Z. z.
...........................................

Odtlaèok peèiatky
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Vysvetlivky
* Uvádza sa obsah skúky, ktorú fyzická osoba absolvovala, a zoznam èinností, ktoré je fyzická osoba oprávnená na
základe tejto skúky vykonáva pri prevádzke a poskytovaní sluieb integrovaného obsluného miesta.
** Uvádza sa rodné èíslo v spojení s menom a priezviskom pod¾a § 3 písm. j) zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení neskorích predpisov.

Príloha è. 3
k vyhláke è. 25/2014 Z. z.
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ÈINNOS OBSLUNÉHO MIESTA

Sluba

Sadzba úhrady za asistovanú slubu,
ktorá je príjmom prevádzkovate¾a*

Sprostredkovanie výpisu z registra trestov, poskytnutia výpisu
z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom
èlenskom táte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) pod¾a
poloky 30 sadzobníka súdnych poplatkov

1,90 eura

Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania výpisu z obchodného
registra pod¾a poloky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov

4,50 eura

Sprostredkovanie výpisu z katastra nehnute¾ností, za kadých aj
zaèatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov
v rámci jedného výpisu pod¾a poloky 10 písm. a) prvého bodu
sadzobníka správnych poplatkov

3,90 eura

Podanie vo veci, ktoré nie je explicitne uvedené v sadzobníku
poplatkov**

8 eur

Sprostredkovanie ostatných elektronických sluieb verejnej správy
okrem sluieb vymenovaných vyie, ak nie je pre ne ustanovená
osobitná sadzba.

Najviac 50 % zo základnej sadzby
poplatkov ustanovených v sadzobníku
správnych poplatkov, sadzobníku
súdnych poplatkov alebo poplatku za
výpis z registra trestov, najviac 70 eur.

Ostatné nepecifikované sluby***

Pod¾a sadzobníka prevádzkovate¾a

Vysvetlivky
* Uvedené sadzby úhrady sú vrátane jednej zaruèenej konverzie, ktorá je súèasou poskytnutia sluby, a to na výstupe v mieste podania. Celková zaplatená úhrada za slubu je vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovate¾ jej
platite¾om. K úhrade za asistovanú slubu sa pripoèítava upravená sadzba poplatku pod¾a zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorích
predpisov.
** Podanie neklasifikované pod¾a iadneho konkrétneho typu správnych podaní a súdnych podaní.
*** Za sluby, ktoré nepredstavujú sprostredkované sluby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveò spoplatòované
pod¾a osobitného sadzobníka, sa vyberá len úhrada pod¾a osobitného predpisu, napríklad pod¾a vyhláky Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 275/2014 Z. z. o zaruèenej konverzii. Za ostatné sluby (napríklad kopírovanie,
napa¾ovanie CD) sa vyberá úhrada pod¾a sadzobníka prevádzkovate¾a za tieto úkony..
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Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra 2015.

Peter Kaimír v. r.
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315
VYHLÁKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
z 18. novembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení
neskorích predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 9, § 10 ods. 8 a § 15
ods. 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004
Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhláky
è. 310/2000 Z. z., vyhláky è. 403/2000 Z. z., vyhláky
è. 9/2001 Z. z., vyhláky è. 48/2001 Z. z., vyhláky
è. 75/2001 Z. z., vyhláky è. 133/2001 Z. z., vyhláky
è. 27/2002 Z. z., vyhláky è. 69/2002 Z. z., vyhláky
è. 427/2003 Z. z., vyhláky è. 361/2004 Z. z., vyhláky
è. 669/2004 Z. z., vyhláky è. 187/2005 Z. z., vyhláky
è. 570/2006 Z. z., vyhláky è. 171/2008 Z. z., vyhláky
è. 13/2009 Z. z., vyhláky è. 162/2011 Z. z. a vyhláky
è. 287/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: platných v èase posúdenia zhody.
2. Za § 12b sa vkladá § 12ba, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 12ba
Prechodné ustanovenia k úprave
úèinnej od 1. decembra 2015
(1) Schválenie typu Európskych spoloèenstiev a rozhodnutie o schválení typu Európskych spoloèenstiev na
a) meraèe preteèeného mnostva studenej vody pod¾a
prílohy è. 8,
b) liehomery a hustomery na lieh pod¾a prílohy è. 16,
c) tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel pod¾a prílohy è. 19,
d) obilné skúaèe pod¾a prílohy è. 20
sa od 1. decembra 2015 nevydáva.

teèeného mnostva studenej vody (ïalej len
meraèe) ako urèené meradlá pod¾a § 8 zákona. Nevzahuje sa na vodomery na studenú vodu uvádzané na trh pod¾a osobitného predpisu9) okrem overovania meraèov uvádzaných na trh pod¾a osobitného
predpisu.10) Na úèely tejto prílohy sa pod výrazom
studená voda rozumie voda, ktorej teplota je v rozsahu od 0 oC do 30 oC..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 294/2005 Z. z.
10
) § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 294/2005 Z. z..

4. V prílohe è. 8 prvej èasti tretí bod znie:
3. Podrobnosti o technických poiadavkách a metrologických poiadavkách na meraèe urèené na trh
èlenských tátov Európskej únie, tátov, ktoré sú
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo tátov, ktoré majú s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, sú
uvedené v druhej èasti..
5. V prílohe è. 8 prvej èasti tvrtom bode uvádzacia
veta znie: Podrobnosti o technických poiadavkách
a metrologických poiadavkách na meraèe urèené na
trh Slovenskej republiky sú uvedené v druhej èasti alebo.
6. V prílohe è. 8 prvej èasti sa za piaty bod vkladá
nový iesty bod, ktorý znie:
6. Prvotné overenie meraèov iných ako uvádzaných na
trh pod¾a osobitného predpisu9) mono vykona iba
pre meraèe s platným schválením typu..
Doterajie body 6 a 8 sa oznaèujú ako body 7 a 9.
7. V prílohe è. 8 nadpise druhej èasti, nadpise tretej
èasti, tretej èasti nadpise oddielu I, tretej èasti nadpise
oddielu II, tretej èasti nadpise oddielu III, tretej èasti
oddielu III v bodoch 1.10 a 1.12 a tretej èasti nadpise
oddielu IV sa vypúajú slová preteèeného mnostva
studenej vody.

(3) Prvotné overenie Európskych spoloèenstiev závaí
pod¾a prílohy è. 17 sa vykonáva do 30. novembra 2025..

8. V prílohe è. 8 nadpise druhej èasti sa slová Európskej únie nahrádzajú slovami èlenských tátov
Európskej únie, tátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo tátov, ktoré majú s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu.

3. V prílohe è. 8 prvej èasti prvý bod znie:
1. Táto príloha sa vzahuje na meraèe preteèeného
mnostva vody, ktoré sa pouívajú na meranie pre-

9. V prílohe è. 8 tretej èasti oddielu I bode 1.1 a oddielu II bode 1.1 sa vypúajú slová preteèeného mnostva vody a slová Európskych spoloèenstiev.

(2) Konania o vydanie rozhodnutia o schválení typu
Európskych spoloèenstiev pod¾a odseku 1 zaèaté do 30.
novembra 2015 sa dòom 1. decembra 2015 zastavujú.
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10. V prílohe è. 16 prvej èasti tretí bod znie:
3. Podrobnosti o technických poiadavkách a metrologických poiadavkách na liehomery a hustomery
na lieh urèené na trh èlenských tátov Európskej
únie, tátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore, alebo tátov, ktoré majú s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, sú uvedené v druhej èasti..

Trieda
presnosti pod¾a
slovenských technických
noriem

Trieda presnosti
pod¾a klasifikácie
Európskych spoloèenstiev

1

E2

2

F1

11. V prílohe è. 16 prvej èasti piaty bod znie:
5. Liehomery a hustomery na lieh pred uvedením na
trh èlenských tátov Európskej únie, tátov, ktoré
sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo tátov, ktoré majú s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu,
podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu..

3

F2

4

M1

12. V prílohe è. 16 prvej èasti sa za piaty bod vkladá
nový iesty bod, ktorý znie:
6. Liehomery a hustomery na lieh pred uvedením na
trh Slovenskej republiky podliehajú schváleniu
typu a prvotnému overeniu..
Doterajie body 6 a 7 sa oznaèujú ako body 7 a 8.
13. V prílohe è. 16 nadpise druhej èasti sa vypúajú
slová na trh Európskej únie.
14. V prílohe è. 16 druhej èasti desiatom bode prvej
vete sa slová na znaèku prvotného overenia Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami na overovaciu znaèku.
15. V prílohe è. 17 prvej èasti tretí a siedmy bod znejú:
3. Podrobnosti o technických poiadavkách a metrologických poiadavkách na závaia sú uvedené
v druhej èasti.
4. Závaia pred uvedením na trh podliehajú prvotnému overeniu.
5. Závaia, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným
poiadavkám, sa oznaèia overovacou znaèkou.
6. Závaia poèas ich pouívania ako urèené meradlá
podliehajú následnému overeniu.
7. Jednotlivým triedam presnosti pod¾a slovenských
technických noriem zodpovedajú tieto triedy presnosti pod¾a klasifikácie Európskych spoloèenstiev:

5

M2 (stredná trieda).

16. V prílohe è. 17 prvej èasti sa vypúa ôsmy a deviaty bod.
17. V prílohe è. 17 nadpise druhej èasti sa vypúajú
slová urèené na trh Európskej únie.
18. V prílohe è. 17 sa vypúa tretia èas.
19. V prílohe è. 19 prvej èasti druhý a tvrtý bod
znejú:
2. Podrobnosti o technických poiadavkách a metrologických poiadavkách na tlakomery sú uvedené
v druhej èasti.
3. Tlakomery pred uvedením na trh èlenských tátov
Európskej únie, tátov, ktoré sú zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo tátov, ktoré majú s Európskou úniou uzavretú
medzinárodnú zmluvu, podliehajú schváleniu typu
a prvotnému overeniu. Metódy skúania pri overovaní sú uvedené v druhej èasti.
4. Tlakomery pred uvedením na trh Slovenskej republiky podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu. Metódy technických skúok pri schva¾ovaní
typu a metódy skúania pri overovaní sú uvedené
v druhej èasti..
20. V prílohe è. 19 nadpise druhej èasti sa vypúajú
slová urèených na trh Európskej únie.
21. V prílohe è. 19 druhej èasti bode 4.2 sa slová
znaèiek prvotného overenia Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami overovacích znaèiek.
22. Príloha è. 20 vrátane nadpisov znie:
Príloha è. 20
k vyhláke è. 210/2000 Z. z.

OBILNÉ SKÚAÈE
Prvá èas
Veobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
1. Táto príloha sa vzahuje na obilné skúaèe, ktoré sú urèené na meranie násypnej hustoty obilia ako urèené meradlá pod¾a § 8 zákona.
2. Násypná hustota je pomer hmotnosti obilia vyjadrenej v kilogramoch k objemu vyjadrenému v hektolitroch, ktorý
sa pre daný druh obilia stanoví meraním s pouitím meradla, ktoré je v súlade s ustanoveniami tejto prílohy.
3. Podrobnosti o technických poiadavkách a metrologických poiadavkách na obilné skúaèe sú uvedené v druhej
èasti.
4. Obilné skúaèe pred uvedením na trh podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu.
5. Obilné skúaèe schváleného typu oznaèí výrobca alebo dovozca znaèkou schváleného typu.
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6. Obilné skúaèe, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným poiadavkám, sa oznaèia overovacou znaèkou.
7. Obilné skúaèe poèas ich pouívania ako urèené meradlá podliehajú následnému overeniu.

Druhá èas
Poiadavky na meracie zariadenia obilných skúaèov
1. Meradlá pouívané na urèenie násypnej hustoty obilia musia ma tieto vlastnosti:
a) sú skontruované a vyhotovené tak, aby zabezpeèovali dostatoènú opakovate¾nos a reprodukovate¾nos meraní,
b) najväèia dovolená chyba násypnej hustoty je ±5/1 000 hodnoty nameranej etalónom,
c) najväèia dovolená chyba objemu pouitej odmernej nádoby je ±2/1 000,
d) najväèia dovolená relatívna chyba váh pre váené mnostvo je ±1/1 000,
e) odchýlky jednotlivých hodnôt získaných pri danom obilí od strednej hodnoty násypnej hustoty urèenej zo iestich po sebe idúcich meraní nesmú by väèie ako ±3/1 000 tejto strednej hodnoty.
2. Kadé meradlo musí ma dobre vidite¾ný popisný títok, na ktorom sú èitate¾ným a nezmazate¾ným písmom uvedené tieto údaje:
a) znaèka schváleného typu,
b) identifikaèná znaèka alebo názov výrobcu,
c) výrobné oznaèenie, ak existuje,
d) identifikaèné èíslo a rok výroby,
e) menovitý objem odmernej nádoby a návod na pouitie alebo odkaz na tento návod..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2015.

Jozef Mihok v. r.
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316
VYHLÁKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
z 19. novembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení
neskorích predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 5, § 9 ods. 9, § 10
ods. 8 a § 15 ods. 7 a 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 431/2004 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhláky
è. 310/2000 Z. z., vyhláky è. 403/2000 Z. z., vyhláky
è. 9/2001 Z. z., vyhláky è. 48/2001 Z. z., vyhláky
è. 75/2001 Z. z., vyhláky è. 133/2001 Z. z., vyhláky
è. 27/2002 Z. z., vyhláky è. 69/2002 Z. z., vyhláky
è. 427/2003 Z. z., vyhláky è. 361/2004 Z. z., vyhláky
è. 669/2004 Z. z., vyhláky è. 187/2005 Z. z., vyhláky
è. 570/2006 Z. z., vyhláky è. 171/2008 Z. z., vyhláky
è. 13/2009 Z. z., vyhláky è. 162/2011 Z. z., vyhláky
è. 287/2015 Z. z. a vyhláky è. 315/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 12ba sa vkladá § 12bb, ktorý znie:
§ 12bb
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným do 1. januára 2016
Èas platnosti overenia membránových plynomerov
so syntetickými membránami do ve¾kosti G6 vrátane,
uvedených do pouívania do 31. decembra 2015, ktoré
majú platné overenie, sa predluje pod¾a ustanovení
úèinných od 1. januára 2016..
2. V prílohe è. 1 poloka 1.3.17 písmeno a) znie:
a) s membránami z prírodného materiálu do ve¾kosti
G6 vrátane, pri priemernej roènej spotrebe do
500 m3 a so syntetickými membránami do ve¾kosti
G6 vrátane.
3. V prílohe è. 6 prvej èasti druhom bode, prílohe è. 7
prvej èasti druhom bode, prílohe è. 9 prvej èasti treom
bode, prílohe è. 10 prvej èasti tvrtom bode, prílohe
è. 11 prvej èasti treom bode, prílohe è. 12 prvej èasti
tvrtom bode, prílohe è. 13 prvej èasti tvrtom bode,
prílohe è. 15 prvej èasti druhom bode a prílohe è. 18
prvej èasti druhom bode sa slová krajín Európskej
únie nahrádzajú slovami èlenských tátov Európskej
únie, tátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Eu-

rópskom hospodárskom priestore, alebo tátov, ktoré
majú s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu a vypúajú sa slová zodpovedajúce predpisom Európskych spoloèenstiev.
4. V prílohe è. 6 prvej èasti treom bode, prílohe è. 7
prvej èasti treom bode, prílohe è. 9 prvej èasti tvrtom
bode a prílohe è. 13 prvej èasti piatom bode sa slová
poiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych
spoloèenstiev nahrádzajú slovami technické poiadavky a metrologické poiadavky, ktorých podrobnosti
sú uvedené v druhej èasti.
5. V prílohe è. 6 v nadpise druhej èasti, prílohe è. 7
v nadpise druhej èasti, prílohe è. 9 v nadpise druhej
èasti, prílohe è. 10 v nadpise druhej èasti, prílohe è. 11
v nadpise druhej èasti, prílohe è. 12 v nadpise druhej
èasti, prílohe è. 13 v nadpise druhej èasti, prílohe è. 14
v nadpise druhej èasti, prílohe è. 15 v nadpise druhej
èasti a prílohe è. 18 v nadpise druhej èasti sa slová Európskej únie nahrádzajú slovami èlenských tátov
Európskej únie, tátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo tátov, ktoré majú s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu.
6. V prílohe è. 9 tretej èasti oddiele I bode 1.1, tretej
èasti oddiele II bode 1.1, prílohe è. 11 tretej èasti prvom
bode, prílohe è. 14 prvej èasti treom bode a prílohe
è. 18 prvej èasti treom bode sa za slovo poiadavkami
vkladá èiarka a slová Európskych spoloèenstiev uvedenými nahrádzajú slovami ktorých podrobnosti sú
uvedené.
7. V prílohe è. 10 prvej èasti piatom bode a prílohe
è. 15 prvej èasti treom bode sa za slová metrologické
poiadavky vkladá èiarka a slová zhodné s poiadavkami Európskych spoloèenstiev nahrádzajú slovami
ktorých podrobnosti sú uvedené v druhej èasti.
8. V prílohe è. 12 prvej èasti piatom bode sa vypúajú slová zhodné s poiadavkami Európskych spoloèenstiev.
9. V prílohe è. 14 prvej èasti druhom bode sa slová
krajín Európskej únie nahrádzajú slovami èlenských tátov Európskej únie, tátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo tátov, ktoré majú s Európskou úniou
v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, za
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slová metrologické poiadavky sa vkladá èiarka a slová zodpovedajúce predpisom Európskych spoloèenstiev; sa nahrádzajú slovom ktorých.

alebo tátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti
uzatvorenú medzinárodnú zmluvu.

10. V prílohe è. 15 druhej èasti bode 6.6 sa za slovo
únie vkladá èiarka a slová tátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Jozef Mihok v. r.
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317
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e Spoloèným vyhlásením medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Peruánskej republiky o dvojstranných dohodách uzatvorených medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky podpísaným v Lime 28. októbra
2015, ktoré nadobudlo platnos 28. októbra 2015, bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Peruánskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Èeskej a Slovenskej Federatívnej
Republiky.
Vo vzahu medzi Slovenskou republikou a Peruánskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1. Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky (Lima 7. júla 1971, vyhláka è. 6/1974 Zb.),
2. Kultúrna dohoda medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky (Lima
14. októbra 1974, vyhláka è. 30/1977 Zb.).
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318
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 8. apríla 2014 bola
v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom
vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine.
Dohoda nadobudla platnos 1. novembra 2015 v súlade s èlánkom 13.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky a na
Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.

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: SLOVART G.T.G., spol.
s r.o., Krupinská 4, 851 01 Bratislava
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 584113 510608

