
OSTATNÉ URČENÉ VÝROBKY

P. č.
Číselný kód

colného
sadzobníka

Názov položky

Minimálny
postup

posudzovania
zhody pod¾a
§ 12 ods. 3 

písm.

1. 0207 Mäso a jedlé drobky hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené. b+c

2. 0209 Bravčová slanina neprerastená chudým mäsom, bravčový a hydinový
tuk nevyškvarený, všetko, čerstvé chladené, mrazené, nasolené alebo
v slanom náleve, sušené alebo údené. Z toho len — údená slanina.

b+c

3. 0210 Mäso a jedlé drobky nasolené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené
múčky a prášky jedlé, z mäsa alebo z drobkov. Z toho len — údené
vykostené a vykostené: z toho len — stehná a ich časti, — pliecka a ich
časti, — bôčiky (prerastené) a ich časti, — predné časti a kusy z nich —
chrbty s kos�ou a kusy z nich.

b+c

4. 0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné
sladidlá, okrem surového kravského mlieka.

b+c

5. 0402 Mlieko a smotana zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo
iných sladidiel, okrem špeciálneho mlieka „pre dojčatá“ v hermeticky
uzatvorených nádobách s netto obsahom nepresahujúcim 500 g,
s obsahom tuku presahujúcim 10 %.

b+c

6. 0403 Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo
acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru
alebo iných sladidiel alebo ochutené s prídavkom ovocia, orechov alebo
kakaa.

b+c

7. 0405 Maslo a iné tuky pochádzajúce z mlieka; nátierky z mliečnych tukov. b+c

8. 0406 Syry a tvaroh. b+c

9. 0409 00 00 Prírodný med. b+c

10. 0710 Zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená z toho len — výrobky
zeleninové mrazené.

b+c

11. 0712 Zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo plátky, rozdrvená alebo
v prášku, avšak inak neupravovaná, okrem 0712 90 11 hybridy určené
na siatie.

b+c

12. 0713 Strukoviny suché, vylúpané, tiež ošúpané alebo drvené. Z toho len —
hrach, cícer, fazu¾a, šošovica balené.

b+c

13. 0802 Ostatné škrupinové ovocie, čerstvé alebo sušené tiež bez škrupiny alebo
vylúpané. Z toho len — mandle vylúpané, — lieskové oriešky vylúpané, —
pistácie.

b+c

14. 0811 Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, zmrazené tiež
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel. Z toho len — výrobky ovocné
mrazené.

b+c

15. 0813 Ovocie sušené, iné ako čísiel 0801 až 0806, zmesi sušeného ovocia alebo
škrupinového ovocia tejto kapitoly.

b+c

Príloha
k nariadeniu vlády č. 400/1999 Z. z.
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16. 0901 Káva pražená alebo dekofeinovaná, kávové náhradky s akýmko¾vek
obsahom kávy.

b+c

17. 0902 Čaj, tiež aromatizovaný. b+c

18. 1006 Ryža okrem: ryže na siatie. b+c

19. 1101 00 Pšeničná múka alebo múka zo súraže. b+c

20. 1103 Krupica, krupička a aglomerované výrobky z pšenice v tvare valčekov,
gu¾ôčok a v podobných tvaroch.

b+c,

21. 1104 Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené vo vločkách,
perlovité, rezané alebo šrotované) s výnimkou ryže čísla 1006; obilné
klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté.

b+c

22. 1105 Múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov. b+c

23. 1201 Sójové bôby, tiež drvené okrem určených na siatie. b+c

24. 1207 Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené. Z toho len —
sezamové semená, — mak

b+c

25. 1501 00 Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako čísla 0209 alebo
1503. Z toho len — bravčová mas�.

b+c

26. 1507 Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené.
Z toho len — na ¾udskú výživu.

b+c

27. 1508 Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené z
toho len na ¾udskú výživu.

b+c

28. 1509 Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
Z toho len — na ¾udskú výživu.

b+c

29. 1512 Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež
rafinované, ale chemicky neupravené. Z toho len — slnečnicový na
¾udskú výživu.

b+c

30. 1514 Repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky
neupravené. Z toho len na ¾udskú výživu.

b+c

31. 1516 Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, čiastočne alebo úplne
hydrogénované, interesterifikované, alebo elaidinizované, tiež
rafinované, ale inak neupravené z toho len stužené pokrmové tuky.

b+c

32. 1517 Margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych alebo
rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov, alebo olejov
tejto kapitoly, iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516.

b+c

33. 1601 00 Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobkov alebo z krvi;
potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov (okrem výrobkov,
kde spojku tvorí aspik). Z toho len — mäsové výrobky (z hovädzieho,
te¾acieho, bravčového a baranieho mäsa), — mäsové výrobky hydinové.

b+c

34. 1602 Iné prípravky a konzervy z mäsa, drobkov alebo z krvi okrem detskej
výživy.

b+c

35. 1604 Prípravky a konzervy z rýb; kaviár a jeho náhradky z rybacích ikier. b+c

36. 1605 Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce upravené alebo
v konzervách.

b+c

37. 1701 Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave.
Z toho len — rafinovaný cukor kockový, krupicový, kryštálový, múčkový,
bez prísad alebo s prísadami.

b+c

38. 1704 Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády). b+c
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39. 1805 00 00 Kakaový prášok bez prísady cukru alebo iných sladidiel; Z toho len —
kakaový prášok konzumný.

b+c

40. 1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao. b+c

41. 1901 Potravinové prípravky zo škrobu (prášky pudingové a krémové aj
mliečne; škroby jedlé).

b+c

42. 1902 Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo
inak upravené ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky,
ravioly (mäsové alebo zeleninové taštičky), cannellony (druh
makarónov).

b+c

43. 1904 Výrobky a pochú�ky obilné tepelne upravené, raňajky obilné. b+c

44. 1905 Pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež s pridaním kakaa;
hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky,
sušené cesto z múky, škrobu v listoch a podobné výrobky. Z toho len —
výrobky pekárenské trvanlivé, — pečivo trvanlivé bežné, — pečivo trvanlivé
špeciálne, — výrobky cereálne extrudované.

b+c

45. 2001 Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín pripravené alebo
konzervované v octe alebo v kyseline octovej. Z toho len — konzervovaná
zelenina, — huby a uhorky konzervované.

b+c

46. 2002 Paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo
v kyseline octovej. Z toho len — paradajkový pretlak, — kečup.

b+c

47. 2003 Huby a h¾uzovky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo
v kyseline octovej.

b+c

48. 2004 Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo
v kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006.

b+c

49. 2005 Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo
v kyseline octovej, nezmrazená, iná ako výrobky čísla 2006. Z toho len
— výrobky zeleninové kombinované (zmesi), — kyslá kapusta, — výrobky
zemiakové smažené, sušené a ostatné.

b+c

50. 2006 00 Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín,
konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním).
Z toho len — výrobky napustené cukrom a kandizované.

b+c

51. 2007 Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pretlaky a ovocné
alebo orechové pasty pripravené varením, tiež s pridaním cukru alebo
iných sladidiel. Z toho len — džemy a rôsoly, — marmelády, — lekváre, —
kompóty.

b+c

52. 2008 Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín inak upravené alebo
konzervované, tiež s prísadami cukru alebo iných sladidiel alebo
alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté.

b+c

53. 2009 Ovocné š�avy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové š�avy
neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných
sladidiel. Z toho len — š�avy ovocné a zeleninové, — džúsy, — ovocie a
zelenina tekuté, — zmesi štiav.

b+c

54. 2101 Vý�ažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na
základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená
čakanka a iné pražené kávové náhradky a vý�ažky, esencie a koncentráty
z nich. Z toho len — vý�ažky kávové, — vý�ažky čajové, — kávoviny.

b+c

55. 2102 Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); iné neaktívne jednobunkové
mikroorganizmy, s výnimkou očkovacej látky čísla 3002; hotové prášky
do pečiva. Z toho len — droždie, — hotové prášky do pečiva.

b+c
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56. 2103 Prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenité zmesi a zmesi
prísad na ochutenie; horčičná múčka a pripravená horčica. Z toho len
— hotové omáčky, — miešané korenité zmesi, — horčica.

b+c

57. 2104 Prípravky na polievky a na bujóny; pripravené polievky alebo bujóny. b+c

58. 2105 Mrazené krémy, balené zmrzliny aj ovocné, napr. zmrzlinové dezerty,
rolády a pod.

b+c

59. 2106 Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté. Z toho len —
žuvačky bez cukru, — nealkoholické nápoje v prášku, — ovocné sirupy,
ktoré nepatria do čísla 2009, — výrobky zo strukovín, — bielkovinové
koncentráty a bielkovinové texturované výrobky, — ovocné čaje.

b+c

60. 2202 Voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo
iných sladidiel alebo aromatizované a iné nealkoholické nápoje
s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009.

b+c

61. 2203 00 Pivo zo sladu. b+c

62. 2204 Víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom, hroznový
mušt iný ako čísla 2009.

b+c

63. 2205 Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené bylinami alebo
inými aromatickými látkami.

b+c

64. 2206 00 Ostatné kvasené (fermentované) nápoje (napr. jablčné, hruškové,
medovina) zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov
s nealkoholickými nápojmi inde neuvedené. Z toho len — ovocné vína, —
medovina.

b+c

65. 2208 Etylalkohol nedenaturovaný s objemový alkoholometrickým titrom
menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje okrem:-
etylalkoholu nedenaturovaného s objemovým alkoholometrickým titrom
menším ako 80 % vol.

b+c

66. 2209 00 Ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej. b+c

67. 2402 Cigary (aj z odrezanými koncami) a cigarky (cigarillos) a cigarety z tabaku
alebo z tabakových náhradiek.

b+c

68. 2403 Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný“
alebo „rekonštituovaný“ tabak, tabakové vý�ažky a esencie.

b+c

69. ex 2507 Pôdne pomocné látky. Z toho len — lignit určený na pestovanie rastlín. b+c

70. ex 2508
ex 2530
ex 2702 10

Pôdne pomocné látky. Z toho len — ostatné nerastné látky určené na
pestovanie rastlín.

b+c

71. ex 2510
ex 2530

Chemické a hnojivé nerasty. Z toho len — určené na pestovanie rastlín. b+c

72. ex 2520 10
ex 2521

Vápenec a sadrovec. Z toho len — určené na pestovanie rastlín. b+c

73. ex 2522 10 Vápno. Z toho len — určené na pestovanie rastlín. b+c

74. ex 2710 Motorový benzín (gazolín), vrátane leteckého benzínu. b+c

75. ex 2710 Ostatné ¾ahké ropné frakcie (oleje), produkty ¾ahkých ropných frakcií. b+c

76. ex 2710 Vykurovacie oleje, i. n. b+c

77. ex 2710
ex 3403

Kerozín (vrátane kerozínu používaného do tryskových motorov). b+c

78. ex 2710
ex 3403

Ostatné stredné ropné frakcie, produkty stredných ropných frakcií
(stredné minerálne oleje), i. n.

b+c
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79. ex 2710
ex 3403

Mazacie oleje, produkty �ažkých ropných frakcií. Mazacie prípravky,
oleje mazacie, izolačné a iné minerálne a syntetické i. n., mazivá
plastické a mazadlá.

b+c

80. ex 2710 00 Ostatné stredné ropné frakcie, produkty stredných ropných frakcií, i.n.
Z toho len- oleje mazacie, izolačné, obrábacie a iné minerálne, z toho len
stredné minerálne oleje len pre elektrotechnické účely.

b+c

81. ex 2710 00 Plynové oleje. Z toho len- oleje mazacie, izolačné, obrábacie a iné
minerálne, z toho len plynové oleje pre elektrotechnické účely.

b+c

82. ex 2710
ex 3403

Mazacie prípravky. Z toho len — oleje mazacie, izolačné, obrábacie a iné
minerálne -i.n., z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

83.
2801
2825 10
2805

2826 — 2829
2826 — 2827 60

2828 — 2829

2830 — 2836
2835

2836

2901 — 2904
2903

2905 — 2908
2905 — 2906

2921 — 2929
2927 — 2929

2930 — 2934

2930 — 2931

2919 — 2920

3102
3102

2922 — 2924

2940

Hasiace látky, ktoré obsahujú zlúčeniny.
Chemické prvky i.n.; anorganické kyseliny a ich zlúčeniny.

Kovové prvky alebo kovy vzácnych zemín, kadmium, ytrium, ortu�.
Odpady ortuti, odpady alkalických kovov a alkalických zemín, odpady
polovodičových kovov, kovy rozptýlené.
Halogenované zlúčeniny kovov, chlórnany, chlorečnany, chloristany.
Halogenované zlúčeniny kovov, soli anorganické obsahujúce halové
prvky — fluoridy, komplexné soli fluóru, chloridy, bromidy, jodidy.
Chlórnany, chlorečnany a chloristany, soli anorganické obsahujúce
halové prvky — kovové soli kyslíkatých halogénových kyselín.
Sírniky (sulfidy), sírany, dusičnany, fosforečnany a uhličitany.
Fosforany, hypofosfity, fosforitany (fosfity), fosforečnany
a polyfosforečnany, soli anorganické obsahujúce fosfor — soli kyslíkatých
kyselín fosforu okrem fosforečnanu triamónneho.
Uhličitany, soli anorganické obsahujúce uhlík — uhličitany okrem
uhličitanu amónneho.
Uh¾ovodíky a ich deriváty.
Ostatné deriváty uh¾ovodíkov, halogenidy uh¾ovodíkov — ostatné
halogénderiváty acyklických uh¾ovodíkov.
Alkoholy, fenoly a ich deriváty, technické mastné alkoholy.
Dioly, polyalkoholy, cyklické alkoholy a ich deriváty, alkoholy acyklické,
glykoly okrem epoxidov, alkoholy alifatické a alicyklické viacmocné,
alkoholy ostatné.
Organické zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou.
Zlúčeniny s inou dusíkatou funkčnou skupinou, zlúčeniny alifatické
a aromatické dusíkaté.
Organické zlúčeniny síry a ostatné organicko-anorganické zlúčeniny,
heterocyklické zlúčeniny a ich soli a estery, i.n.
Organické zlúčeniny síry a ostatné organicko-anorganické zlúčeniny,
produkty organické obsahujúce síru.
Fosforečné estery a estery ostatných anorganických kyselín a ich soli,
ich deriváty, estery kyselín minerálnych (okrem výbušných esterov
kyseliny dusičnej).
Dusíkaté hnojivá, minerálne alebo chemické.
Dusíkaté hnojivá, minerálne alebo chemické, soli anorganické
obsahujúce dusík — dusičnan amónny, hnojivá dusíka.
Aminokyseliny a jej soli, kvartérne amónne soli a hydroxidy,
fosfoaminolipidy, amidy a ich deriváty a ich soli.
Cukry, chemicky čisté, i.n., étery a estery cukrov a ich soli.

b+c
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2834
2837
ex 2843
ex 2844
ex 2904
ex 2905
ex 2907
ex 2913
ex 2914
ex 2915
ex 2917
ex 2918
ex 2919
ex 2921
ex 2926
ex 2927
ex 2929
ex 2932
ex 2933
ex 2935

sodný, Fosfidy, Fosfor biely, (žltý), 3-chlórakrylonitril, 4-
chlórobutyronitril, bis(2-chlóretyl)sulfid, 4-chlórfenyldiazotiomočovina,
chlórpikrín, jódkyán, kyanacetamid, kyanidy kovov, kyselina
fluóroctová, malonitril, metanol, tetradeuterometanol, metyl-bis(2-
chlóretyl)amín, metylester kyseliny kyánmravčej, alfa-
naftyltiomočovina, oxid osmičelý, oxid seleničitý, pentaborán,
pentakarbonyl železa, propionitril, pyrolidinditiokarbamát sodný,
alkylzlúčeniny ortuti, selénan sodný, strychnín, teluričitany,
tetraetylolovo, tetraizopropylfosforamid, tetrajóddifosfát, tetrakarbonyl
niklu, tetrametylendisulfotetramín, tetrametylolovo, tálium a jeho
zlúčeniny, tiokarbonyltetrachlorid, trialkylolovičité soli, tris(o-
kresyl)fosfát
tris(2-chlóretyl)amín, vínan antimonylodraselný

Ostatné jedy:
Acetanilid, Acetonitril, N-acetylfenylhydrazín, Adiponitril, Akrylonitril,
Allylalkohol, Allylchlorid, Allylkyanid, Allyltiomočovina, aminofenol,
Anilín a jeho N-alkyl a N-dialkyl deriváty, Zlúčeniny antimónu
s výnimkou sírnika antimonitého a vínanu antimonylodraselného,
Zlúčeniny bárya s výnimkou síranu bárnatého, Benzonitril, Benzidín a
jeho deriváty, Benzylkyanid, Zlúčeniny berýlia, Brómacetofenón,
Brómacetón, Brómfenylhydrazin, Brómoform, Organické zlúčeniny cínu
s výnimkou bis-tri-butylcínoxidu, Dekaborán, 2, 4-diaminotoluén, 2, 5-
diaminotoluén, 1,2-di-brometán, 2,6-di-bróm-4-nitrofenol,
dicyklohexylamín a jeho soli, dicyklopentadién, dietylénglykol,
dietylester kyseliny š�ave¾ovej, N, N-dietyltiomočovina, Difenylguanidín,
Dichlórbenzény, 1, 1-dichlóretylén, dichlórmetán, 1, 3-dichlór-2-
propanol, 2,3-dichlór-1-propanol, N, N-dimetylbenzylamín,
Dinitrobenzény, 2,4-dinitrofenylhydrazín, dinitrochlórbenzény, 2,4-
dinitrotoluén, dusičnan strieborný, dusitany, 1, 2-epoxy-3-chlórpropán
(epichlórhydrín), 1,2-etándiol (etylenglykol), etelénglykoldipropionitril,
N-etyltiomočovina, O-fenantrolín, P-afenedín, Fenylhydrazín,
Fluóranilíny, Fluoridy s výnimkou fluoridu hlinitého a fluoridových
minerálov — napr. Kazivec, kryolit, Fluórokremmičitany, Hexachlóretán,
Hydrazín a jeho soli, Hydrazín hydrát, Hydroxylamín a
hydroxylamóniové soli, Chinolín, Chlóracetofenón, Chlóracetón,
Chlóracetonitril, Chlóranilíny, 2-chlóretanol (etylénchlórhydrín),
chlórnitroanilíny, 3-chlór-1,2-propándiol, 1-chlórpropanol, 2-
chlórpyridín, chlórtoluidíny, 2-jódetanol, jodičnany, kapronitril,
kyselina akrylová, kyselina brómoctová, kyselina chlórmravčia, kyselina
metakrylová, kyselina š�ave¾ová, kyselina tioglykolová, kyselina
trifluóroctová, laktonitril, metoxyacetonitril, metylester kyseliny
akrylovej, metyljodid, metyltrifenylfosfóniumjodid, nikotín, nitroanilíny,
nitrobenzén, nitrofenoly, nitroglycerín, nitroglykol, 1-nitrropropan,
zlúčeniny olova s výnimkou sírnika olovnatého, tetraetylolova a
trialkylolovičitých solí, oxalylchlorid, pentachlórfenol a jeho soli, platina
— anorganické a organické zlúčeniny, ortu� — anorganické zlúčeniny
s výnimkou sírnika ortu�natého, arylzlúčeniny ortuti, seleničitany,
síran meïnatý, koloidné striebro, sulfurylchlorid, zlúčeniny telúru
s výnimkou teluričitanov, 1,1,2, 2-tetrabrómetán, 1,1,2,2-
tertrachlóretán, 2,3,4,6-tetrachlórfenol, tetrachlórmetán,
tetranitrotoluén, tionylbromid, tionylchlorid, tiosemikarbazid, o-
toluidín, tolylhydrazíny, trichlóracetonitril, 1,3,5-trinitrobenzén, 2,4,6-
trinitrofenol (kyselina pikrová), 2,4,6-trinitro-3-krezol, 2,4, 6-
trinitrotoluén, zlúčeniny uránu

86. 2815 11
2815 12
2806 10

Základné anorganické chemikálie; z toho len
- hydroxid sodný technický,
- kyselina chlorovodíková — pre technické účely.

b+c

87. ex 2925
ex 2926

Slzotvorné spreje. b+c
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88. ex 3002 90
ex 2102 20

Pôdne pomocné látky. Z toho len — prípravky biologické ostatné určené
na pestovanie rastlín.

b+c

89. ex 3101
ex 2703
ex 2530 90

Rašelina, rašelinové zeminy a hnojivá humusové priemyselné. Z toho len
— určené na pestovanie rastlín.

b+c

90. ex 3102
ex 3103
ex 3104
ex 3105

Hnojivá priemyselné. b+c

91. 3208 10
3208 20
3208 90

Náterové farby a laky na báze polyesterov, akrylových alebo vinylových
polymérov alebo iných syntetických materiálov, rozptýlené alebo
rozpustené v nevodnom prostredí. Z toho len — náterové látky s obsahom
neprchavých zložiek do 50 % v balení s čistou hmotnos�ou od 250g.

b+c

92. ex 3208 10
ex 3208 20

Náterové farby a laky na báze polyesterov. Z toho len — laky
nepigmentované — náterové na báze polyesterov, akrylových alebo
vinylových polymérov v nevodnom prostredí z toho len pre
elektrotechnické účely.

b+c

93. ex 3209 10 Náterové farby a laky na báze akrylových alebo vinylových polymérov,
vo vodnom prostredí. Z toho len — laky nepigmentované — na báze
akrylových alebo vinylových polymérov vo vodnom prostredí, z toho len
pre elektrotechnické účely.

b+c

94. ex 3213 Farby pre umeleckú ma¾bu, školské farby, plagátové farby, tónovacie
farby, farby na zábavné účely a pod. Z toho len školské farby.

b+c

95. ex 3215 90 Atramenty a tuše všetkých druhov na písanie alebo kreslenie. Z toho len
atramenty, tuše a náplne charakteru školských potrieb.

b+c

96. ex 3303 Vody kolínske. b+c

98. ex 3304 10 Rúže na pery. b+c

99. ex 3304 20
ex 3304 91
3304 99

Líčidlá na tvár, riasy, obočie a pomády na pery. b+c

100. ex 3304 30 Laky na nechty a odlakovače. b+c

101. ex 3304 91 Púdre ple�ové. b+c

102. ex 3304 91
ex 3304 99
ex 3307 30

Zásypy, prísady do kúpe¾a a prostriedky na ošetrovanie nôh. b+c

103. ex 3304 99 Obklady a masky na tvár. b+c

104. ex 3304 99 Krémy športové a opa¾ovacie. b+c

105. ex 3304 99 Krémy ple�ové. b+c

106. ex 3304 99 Mlieka kozmetické. b+c

107. ex 3304 99 Oleje na pokožku a opa¾ovanie. b+c

108. ex 3304 99 Vazelíny toaletné. b+c

109. ex 3304 99 Želé a prípravky na ruky. b+c

110. ex 3304 99 Vody ple�ové bez liehu. b+c

111. ex 3304 99 Vody ple�ové. b+c

112. ex 3304 99 Francovky. b+c

113. 3305 10 Šampóny na vlasy. b+c
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114. ex 3305 20 Prípravky na trvalú onduláciu. b+c

115. 3305 30 Laky na vlasy. b+c

116. ex 3305 90 Oleje, brilantíny a prostriedky regeneračné na vlasy. b+c

117. ex 3305 90 Vody vlasové. b+c

118. ex 3305 90 Farby na vlasy. b+c

119. ex 3305 90 Šampóny na vlasy tónovacie. b+c

120. ex 3306 10 Vody ústne. b+c

121. ex 3306 10 Zubné pasty. b+c

122. 3307 10 Vody pred a po holení. b+c

123. ex 3307 10 Krémy na holenie a po holení. b+c

124. 3307 20 Osobné dezodoranty a antiperspiranty. b+c

125. 3307 90 Prostriedky kozmetické depilačné. b+c

126. 3401 Mydlá toaletné. b+c

127. 3401 Mydlá. Z toho len — mydlá na pranie. a

128. ex 3401 20
ex 3402

Saponáty a pracie prostriedky. a

132. 3405 10
3405 20
3405 30
3405 90

Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, sklo alebo kov. b+c

133. ex 3506 10
ex 3506 91
3909 10

Ostatné chemické produkty, i.n. Z toho len
- lepidlá na báze kaučuku vo forme roztokov v balení s čistou 
  hmotnos�ou od 100g,
- močovinovo-formaldehydové lepidlá.

b+c

137. 3811 Antidetonačné prípravky, prísady do palív a mazív a podobné produkty. b+c

138. 3819
3820

Kvapaliny do hydraulických bŕzd, prípravky proti zamŕzaniu a prípravky
na odmrazovanie.

b+c

139. ex 3824 90 Ostatné chemické produkty, i.n. Z toho len — živice syntetické —
iónomeniče, z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

140. ex 3901 Polyméry etylénu, v primárnych formách. Z toho len
- plasty na báze polymerických pojív,
- polyetylén vysokotlakový (rozvetvený) a kopolyméry etylénu 
  vysokotlakového,
- polyetylén nízkotlakový (lineárny) a kopolyméry etylénu 
  nízkotlakového,
- polyetylén strednotlakový, z toho len lineárny,
z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

141. ex 3901 Polyméry etylénu v primárnych formách, určené pre styk
s požívatinami, nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami,
liečivami, na výrobu hračiek a tlakových rozvodov médií okrem použitia
na elektrotechnické účely.

b+c

142. ex 3902 Polyméry propylénu alebo ostatných polyolefínov, v primárnych
formách. Z toho len
- polypropylén a kopolyméry propylénu,
- polyizobutylén,
z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

Čiastka 159 Zbierka zákonov č. 400/1999 Strana 3901



143. ex 3902 Polypropylén a kopolyméry propylénu v primárnych formách, určené pre
styk s požívatinami, nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami,
liečivami, na výrobu hračiek a tlakových rozvodov médií okrem použitia
na elektrotechnické účely.

b+c

144. ex 3903 Polyméry styrénu, v primárnych formách. Z toho len- polystyrén
a kopolyméry, z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

145. ex 3903 Polystyrén a kopolyméry styrénu v primárnych formách, určené pre styk
s požívatinami, nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami,
liečivami, na výrobu hračiek a tlakových rozvodov médií okrem použitia
na elektrotechnické účely.

b+c

146. ex 3904 Polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov, v primárnych
formách. Z toho len
- polytetrafluóretylén,
- polytrifluórchlóretylén,
- polyméry a kopolyméry ostatné fluórové,
- PVC a kopolyméry,
z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

147. ex 3904 Polyvinylchlorid a kopolyméry vinylchloridu v primárnych formách,
určené pre styk s požívatinami, nebezpečnými chemickými látkami a
prípravkami, liečivami, na výrobu hračiek a tlakových rozvodov médií
okrem použitia na elektrotechnické účely.

b+c

148. ex 3905 Polyméry vinylacetátu alebo iných vinylesterov a ostatných
vinylpolymérov, v primárnych formách. Z toho len
- polyvinylalkohol,
- polyvinylacetát čistý,
- polyvinylacetát s inými chemickými zložkami,
- polyméry vinylové ostatné,
 z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

149. ex 3905 Polyméry vinylacetátu alebo iných vinylesterov a ostatných
vinylpolymérov, v primárnych formách, určené pre styk s požívatinami,
nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, liečivami, na výrobu
hračiek a tlakových rozvodov médií.

b+c

150. ex 3906 Akrylové polyméry, v primárnych formách. Z toho len — akryláty, z toho
len pre elektrotechnické účely.

b+c

151. ex 3906 Akrylové polyméry v primárnych formách, určené pre styk
s požívatinami, nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami,
liečivami, na výrobu hračiek a tlakových rozvodov médií.

b+c

152. ex 3907 Polyétery a polyestery, polykarbonáty, alkydové a epoxidové živice.
Z toho len
- hmoty polyesterové,
- polykondenzáty na báze dianu a fosgénu,
- hmoty epoxidové,
- živice syntetické I,
- živice syntetické II,
- živice syntetické III,
z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

153. ex 3907 Polyétery a polyestery; polykarbonáty; alkydové a epoxidové živice
v primárnych formách určené pre styk s požívatinami, nebezpečnými
chemickými látkami a prípravkami, liečivami, na výrobu hračiek a
tlakových rozvodov médií.

b+c

154. ex 3908 Polyamidy v primárnych formách, určené pre styk s požívatinami,
nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, liečivami, na výrobu
hračiek a tlakových rozvodov médií.

b+c
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155. ex 3908 Polyamidy, v primárnych formách. Z toho len — polyamidy, z toho len pre
elektrotechnické účely.

b+c

156. ex 3909 Aminové živice, fenolické živice a polyuretány v primárnych formách.
Z toho len — syntetické živice, určené na elektrotechnické účely.

b+c

157. ex 3909 10
ex 3909 20

Močovinové živice, tiomočovinové živice a melamínové živice,
v primárnych formách. Z toho len — polykondenzáty močovinovo-
formaldehydové, polykondenzáty melamínoformaldehydové, z toho len
pre elektrotechnické účely.

b+c

158. ex 3910 00 Silikóny v primárnych formách. Z toho len — silikóny, z toho len pre
elektrotechnické účely.

b+c

159. ex 3911
ex 3912
ex 3913
ex 3914

Ostatné plasty v primárnych formách. Z toho len — plasty- ostatné hmoty
okrem syntetických živíc, z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

160. 3916 Monofily s najväčším rozmerom priečneho rezu presahujúcim 1 mm,
prúty, tyčinky a profily z plastov.

b+c

161. ex 3916 Monofily, s najväčším rozmerom priečneho rezu presahujúcim 1 mm,
prúty, tyčinky a profily, z plastov, z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

162. ex 3917 Rúry, rúrky a hadice a ich príslušenstvo z plastov (napr. spojky, kolená,
príruby). Z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

163. 3917 10 Umelé črevá (črievka na párky) z plastov a na báze derivátov celulózy. b+c

164. ex 3919 Samolepiace pásky, dosky, pásy, fólie, filmy a iné tvary, z plastov, tiež
vo zvitkoch. Z toho len pre elektrotechnické účely.

b+c

165. 3920 Dosky, listy, filmy, fólie a pásky z plastov nepórovité nevystužené ani
inak nekombinované s inými materiálmi.

b+c

166. ex 3920 Dosky, listy, filmy, fólie a pásky z plastov nepórovité nevystužené ani
inak nekombinované s inými materiálmi. Z toho len pre
elektrotechnické účely.

b+c

167. 3921 11
3921 12
3921 13
3921 14
3921 19

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov ¾ahčené. b+c

168. 3921 90 Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov laminované. b+c

170. 3923 10
3923 21
3923 29
3923 30
3923 50
3923 90

Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru, z plastov; zátky, viečka,
tesnenia viečok a uzáverov, uzávery fliaš a iné uzávery z plastov, vrátane
uzáverov odolných proti otvoreniu de�mi, obalov s hmatovým
upozornením na nebezpečenstvo pre ¾udí s poruchou zraku.

b+c

171. 3924 Stolový a kuchynský riad, náradie a iné predmety pre domácnos�,
hygienické a toaletné potreby, z plastov.

b+c

172. 3925 10 Nádrže, zásobníky kade a podobné nádoby s obsahom nad 300 l
z plastov.

b+c

173. ex 3926 10
ex 4202
ex 8214 10

Kancelárske a školské potreby. Z toho len : školské potreby z plastov,
školské peračníky, orezávadlá na ceruzky charakteru školských potrieb.

b+c
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178. ex 3926 30 Ozdoby a iné vybavenie k nábytku, karosériám a pod. výrobky, sošky
a iné ozdobné výrobky atï.; z plastov. Z toho len — kolieska nábytkové z
plastov.

b+c

179. ex 3926 90 Ostatné výrobky z plastov, i. n. Z toho len — rebríky. b+c

180. ex 4005 10
ex 4005 91
ex 4008 19
ex 4008 21
ex 4008 29
ex 4005 99
ex 4016 10
ex 4016 93
ex 4016 99

Nevulkanizovaný zmesový kaučuk a vulkanizovaný kaučuk a výrobky
z nich, pre iné než stavebné účely.

b+c

182. ex 4009 Hadice gumové zváračské. b+c

183. ex 4009 Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného, iného než tvrdeného kaučuku.
Z toho len — vystužené i nevystužené, s doplnkami i bez nich, na použitie
na vykurovacie plyny, pohonné hmoty, konvenčné kvapalné palivá a pre
styk s požívatinami.

b+c

184. ex 4010 Dopravníkové pásy alebo hnacie remene, z vulkanizovaného kaučuku.
Z toho len — pásy gumové dopravné na všeobecné použitie okrem
výrobkov určených pre hlbinné bane.

b+c

185. ex 4010 Dopravníkové pásy alebo hnacie remene, z vulkanizovaného kaučuku.
Z toho len — pásy gumové ostatné, z toho len odolné proti zvýšeným
teplotám.

b+c

186. ex 4010 Dopravníkové pásy alebo hnacie remene, z vulkanizovaného kaučuku.
Z toho len — pásy gumové dopravné na všeobecné použitie, z toho len pre
hlbinné bane.

b+c

187. ex 4011 50 Nové pneumatiky z gumy pre motocykle a bicykle. Z toho len — plášte na
bicykle.

b+c

188. ex 4012 10 Protektorované pneumatiky z gumy. Z toho len — plášte protektorované
na automobily nákladné, autobusy, na automobily osobné a dodávkové.

b+c

189. ex 4013 Gumové duše, plné alebo komorové obruče, ochranné vložky do ráfika
pneumatiky, gumové. Z toho len — duše do pláš�ov.

b+c

192. ex 4202 11
ex 4202 12
ex 4202 19
ex 4203 30

Kufre, tašky a podobné výrobky z rôzneho materiálu. Z toho len —
aktovky školské.

b+c

195. ex 4203 29 Odevné doplnky vyrobené z prírodnej alebo kompozitnej usne. Z toho
len — rukavice vychádzkové z usní.

a

202. 4403 10 Drevo na banské výstuže. b+c

203. 4407 10
4408 10

Drevené podlahové dielce na lešenie. b+c

204. ex 4410 Drevotrieskové dosky a podobné dosky z dreva alebo iných drevitých
materiálov. Z toho len — drevotrieskové dosky povrchovo neupravené,
laminované a lakované na všeobecné účely vrátane pracovných dosiek.

b+c

205. ex 4411 Drevovláknité dosky alebo podobné dosky z iných drevitých materiálov.
Z toho len — na všeobecné účely vrátane pracovných dosiek.

b+c

206. ex 4412 Ostatné preglejky, dyhované panely a podobne upravované dosky
a diely. Z toho len — latovky, preglejky so stredom z iného materiálu než
rasteného dreva, voštinové dosky na všeobecné účely.

b+c
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207. ex 4412 Preglejky skladajúce sa len z drevených listov. Z toho len — preglejky
ploché na všeobecné účely.

b+c

208. ex 4415 20 Obyčajné palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva. Z toho
len — palety vratné a EUR.

b+c

209. 4418 90 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety z dreva.
Z toho len — drevené rebríky, rebríkové schody a schody, vrátane položky
— rebríkové kovanie a rebríky používané pri banskej činnosti.

b+c

210. ex 4802
ex 4803
ex 4804
ex 4805
ex 4806
ex 4807
ex 4808
ex 4810
ex 4811

Ostatný papier, kartón a lepenka. Z toho len — lepenky elektrotechnické. b+c

211. ex 4806 Pergamenový papier, nepremastite¾ný papier, pauzovací papier
a pergamín a iné hladené prieh¾adné alebo priesvitné papiere. Z toho len
— papiere kondenzátorové.

b+c

212. ex 4808 30
ex 4808 90

Papiere, kartóny a lepenka, krepované, plisované, razené alebo
perforované, i.n. Z toho len
- papiere káblové,
- papiere špeciálne pre elektrotechniku (rúrkový, na tvrdené papiere,
  na polepovanie dynamových plechov a pod.).

b+c

213. ex 4811 29
ex 4811 39

Papier, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy z plstených buničitých
vlákien, natierané, impregnované, povrchovo farbené alebo potlačené.
Z toho len — lepenky zuš¾achtené ostatné pre elektrotechniku.

b+c

214. 5106
5107
5108
5110

Vlnená priadza. b+c

215. 5204
5401
5508

Šijacie nite, neupravené a upravené na predaj v malom. a

216. 5205
5206

Bavlnená priadza. b+c

217. ex 5208
ex 5209
ex 5210
ex 5211
ex 5212

Tkaniny z bavlny. Z toho len — tkaniny bavlnené určené na poste¾nú
bielizeň,- tkaniny zo zmesí bavlna — polyester určené na poste¾nú
bielizeň.

a

218. 5306 ¼anová priadza. b+c

219. ex 5309 Tkaniny utkané z prírodných vlákien iných, než bavlnených. Z toho len
— tkaniny ¾anárske na poste¾nú bielizeň.

a

220. 5402
5403
5509
5510

Textilné vlákna z chemického hodvábu a chemických strižových vlákien. b+c

221. 5402 10
5402 20

Vysokopevné priadze z polyamidov a polyesterov. b+c
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222. 5402 31
5402 32
5402 33
5402 39

Tvarovaná priadza a iná priadza jednoduchá. b+c

223. 5403 20
5403 31
5403 32
5403 33
5403 39
5403 41
5403 42
5403 49

Umelá tvarovaná priadza a jednoduchá priadza. b+c

224. 5502
5504
5507
5508

Kábel z umelého hodvábu a umelé strižové vlákna. b+c

225. 5503 Kábel zo syntetického hodvábu a syntetické strižové vlákna. b+c

227. 5607
7312
ex 7315
8431

Časti a súčasti zdvíhacích a manipulačných zariadení. Z toho len-
prostriedky k žeriavom dopĺňajúce (závesné a pracovné).

b+c

228. ex 5607
ex 5609 00
ex 6307 20
ex 6307 90
ex 7326 90
ex 7616 99
ex 8108 90
ex 8425 19
ex 8425 39

Časti a súčasti zdvíhacích a manipulačných zariadení. Príslušenstvo k
zariadeniam na dopravu po lane. Z toho len — bezpečnostné a evakuačné
zariadenia, prístroje a príslušenstvo pre prácu a prepravu osôb vo
výškach a nad vo¾nou hĺbkou.

b+c

230. 5701
5702
5703
5704
5705

Koberce a iné textilné podlahové krytiny. a

231. 5909 Textilné výrobky na tech. účely. Z toho len — požiarne hadice. b+c

232. ex 6101
ex 6102
ex 6103
ex 6104

Vrchné ošatenie pletené alebo háčkované pre deti do 3 rokov. b+c

233. 6105
6106
6107
6108

Osobná bielizeň pletená alebo háčkovaná, vrátane detskej a dojčenskej
bielizne.

b+c

234. 6109
6111

Vrchné tričká (T — košele), tielka a iné tričká pletené alebo háčkované. b+c

235. ex 6110 Pletené alebo háčkované pulóvre, svetre a podobné výrobky pre deti do
konfekčnej ve¾kosti 110.

b+c

236. 6111 Dojčenské odevy a ostatné doplnky, odevné doplnky a ich časti pletené
alebo háčkované.

b+c

237. ex 6112
ex 6114
6111

Tepláky, lyžiarske odevy, plavky. (Odevy na vo¾ný čas a šport, pletené
alebo háčkované pre deti do konfekčnej ve¾kosti 164).

b+c
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242. 6115 Pančuchové nohavice, podkolienky, pančuchy, ponožky, elastické
nohavice a iné podobné výrobky pletené alebo háčkované.

b+c

243. ex 6116
6111

Rukavice pletené alebo háčkované pre deti do 3 rokov. b+c

246. ex 6201
ex 6202
ex 6203
ex 6204
ex 6210

Ostatné vrchné ošatenie pre deti do 3 rokov z tkanín. b+c

247. 6205
6206

Pánske, chlapčenské a dievčenské košele z tkanín. b+c

248. 6207 Pánske a chlapčenské tielka a tričká, spodky (dlhé a krátke), nočné
košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky z tkanín.

b+c

249. 6208 Dámske a dievčenské tielka, kombiné, spodničky, nohavičky, tiež dlhé
nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné
výrobky z tkanín.

b+c

250. 6209
6307

Dojčenské odevy a odevné doplnky z textilných materiálov okrem
pletených a háčkovaných, vrátane plienok tkaných.

b+c

251. ex 6211 Tepláky, lyžiarske odevy, plavky. (Odevy na vo¾ný čas a šport pre deti do
konfekčnej ve¾kosti 164 okrem pletených a háčkovaných).

b+c

252. 6212 Korzetová bielizeň — podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice,
podväzky a podobné výrobky a ich časti.

b+c

253. ex 6213
ex 6214
ex 6216
ex 6217

Vreckovky, šatky, šály, rukavice a ostatné časti odevov alebo odevných
doplnkov pre deti do 3 rokov okrem pletených a háčkovaných.

b+c

254. ex 6301 Prikrývky pre deti (s rozmermi max. 100 x 150 cm). b+c

255. 6301 10 Elektricky vyhrievané prikrývky. Z toho len — elektrické spotrebiče pre
osobnú hygienu, z toho len elektricky vyhrievané prikrývky nad 25 V.

b+c

256. ex 6302 10
ex 6302 21
ex 6302 22
ex 6302 29
ex 6302 31
ex 6302 32
ex 6302 39

Poste¾ná bielizeň z plošných textílií okrem prikrývok a súprav
prešívaných.

b+c

257. ex 6302 60
6302 91
6302 92
6302 93
6302 99

Toaletná bielizeň (uteráky, osušky a pod.). b+c

270. ex 6503
ex 6504
ex 6505
ex 6506

Pokrývky hlavy pre deti. b+c

273. ex 6602
ex 9021 90

Kĺbové protézy, ortopedické pomôcky, umelé zuby, zubné náhrady,
umelé časti tela (protézy), i.n. Z toho len — barly a palice.

b+c

274. ex 6804 Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a pod. výrobky. Z toho
len — kotúče brúsiace tvarové nad priemer 50,8 mm, — kotúče brúsiace,
rezacie a podávacie nad priemer 50,8 mm.

b+c
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275. ex 6911 Kuchynský a stolový riad, ostatné predmety pre domácnos�, toaletné
potreby z porcelánu. Z toho len — porcelán úžitkový prichádzajúci do
styku s požívatinami alebo ústami.

b+c

277. ex 7010 Obalové sklo. Z toho len — sklenené f¾aše nápojové a sklené f¾aše na
požívatiny, konzervové poháre a poháre na zaváranie.

b+c

278. ex 7012 Sklené vložky do termosiek a iných izolačných nádob. Z toho len —
prichádzajúce do styku s požívatinami alebo ústami.

b+c

279. ex 7013 Nápojové sklo, iné než sklo keramické. Stolové kuchynské sklo a sklo
pre domácnos�, sklenené toaletné, kancelárske výrobky a výrobky pre
výzdobu bytu a pod. Z toho len — sklo úžitkové a varné prichádzajúce do
styku s požívatinami alebo ústami.

b+c

285. 7205
7504
ex 8112

Prášky kovové (naváracie). b+c

286. ex 7210
ex 7212

Ploché valcované výrobky zo železa a ocele, z toho len plechy pocínované
v tabuliach a pásoch, lakované v tabuliach, určené pre obalovú
techniku.

b+c

287. ex 7304
ex 7305
ex 7306

Rúry, trubice a duté profily zo železa alebo ocele. Z toho len —
priemyselné potrubia zo železa alebo ocele pre rozvody tepla (izolované
potrubia).

b+c

288. ex 7304
ex 7305
ex 7306
ex 7322 90
ex 7608
ex 8415 90
ex 8479 89

Časti a súčasti chladiacich a mraziacich prístrojov. Z toho len — časti
vzduchotechnického potrubia, z toho len vzduchotechnické potrubie
(okrem potrubia s požiarnou odolnos�ou).

b+c

289. 7305
7306

Rúry oce¾ové zvárané. b+c

290. ex 7307
ex 8307

Príslušenstvo pre rúry, trubice a duté profily, zo železa alebo ocele.
Z toho len — tvarovky z rúrok bezšvových a zváraných, — oblúky rúrkové,
bezšvové a zvárané — kompenzátory, fitingy.

b+c

291. 7308
ex 7610

Ostatné konštrukcie a časti konštrukcií, dosky, tyče, prúty, uholníky,
tvarovky, profily a pod., zo železa, ocele alebo hliníka. Z toho len
- lešenie rúrkové a dielcové,
- rúrky rúrkových lešení,
- spojovacie a doplnkové časti lešení.

b+c

292. ex 7308
ex 7610
8428
8462
8464
8474
8479
8705

Stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie, zmiešavanie a jednoduché
spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok; stroje
na tvarovanie odlievacích foriem z piesku. Z toho len
- stroje  a  zariadenia  na  miešanie  komponentov  používaných 
 v stavebníctve,
- stroje  a  zariadenia  univerzálne  na  výrobu  zmesí  používaných 
 v stavebníctve,
- stroje  a  zariadenia  na  budovanie  bytových  a  občianskych 
 stavieb a ïalších objektov,
- stroje  a  zariadenia univerzálne pre plnenie základných funkcií
 skupiny  strojov  a  zariadení  na  výrobu  zmesí  používaných 
 v stavebníctve,
- stroje  a  zariadenia univerzálne  pre  plnenie  základných funkcií
 skupiny strojov a zariadení na budovanie bytových a občianskych
 stavieb a ïalších objektov,
- stroje  a  zariadenia  vytváracie na keramické výrobky a materiály
 murovacie pálené a nepálené.

b+c
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293. ex 7308 90
ex 7326 90
ex 7610 90
ex 7616 99

Ostatné výrobky z obyčajných kovov, i. n. Z toho len — rebríky, schody
a odvodené zariadenia pre výstup a pre prácu vo výškach.

b+c

294. 7309 Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akýko¾vek materiál
(okrem plynu), zo železa alebo ocele, s objemom presahujúcim 300 l.

b+c

300. ex 7312 Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a pod., zo železa
alebo ocele, elektricky neizolované. Z toho len — oce¾ové laná — zo železa
alebo ocele elektricky neizolované.

b+c

301. ex 7321
ex 7417

Zariadenia na varenie a ohrievanie tanierov, zo železa, ocele alebo z medi,
neelektrické. Z toho len — pre tuhé a kvapalné palivá.

b+c

302. ex 7321
ex 7417

Ostatné neelektrické zariadenia a prístroje pre domácnos� na plynné
palivá alebo kombinované na plyn a iné palivá, na kvapalné alebo tuhé
palivá. Z toho len — pre tuhé a kvapalné palivá.

b+c

304. ex 7322 90
ex 8415 90
ex 8479 89

Časti a súčasti chladiacich a mraziacich prístrojov a tepelných čerpadiel.
Z toho len — časti rozvodu vzduchu s elektrickým napájaním, z toho len
vzduchotechnických zariadení (okrem požiarnych klapiek).

b+c

305. ex 7323
ex 7418
ex 7615 19
ex 8210
ex 8214

Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnos� zo železa, ocele,
medi alebo hliníka a ich diely. Z toho len výrobky prichádzajúce do styku
s požívatinami.

b+c

306. ex 7326 90
ex 7616 99

Závesy, príchytky, kovania a pod. výrobky z obyčajných kovov do áut,
dverí, okien a nábytku a pod. z obyčajných kovov. Kovový tovar drobný
pre komerčnú spotrebu iný. Z toho len — rebríky.

b+c

307. 7407
7408
7106
7604
8311

Spájky tvrdé. b+c

310. 7311
7613
ex 3824

F¾aše bezšvové oce¾ové a hliníkové,
f¾aše zvárané oce¾ové,
porézna hmota acetylénových fliaš.

b+c

311. 7315 Re�aze zvárané. b+c

312. 7318 Skrutky presné, pevnos� nad 800 MPa. b+c

313. 7318 Matice presné, pevnos� nad 800 MPa. b+c

314. 7611 Hliníkové nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akýko¾vek
materiál (okrem plynu), s objemom presahujúcim 300 l.

b+c

315. ex 7612 Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice alebo podobné zásobníky pre
rôzny materiál s objemom menším ako 300 l. Z toho len — plechovky
s vtláčacím a nasadzovacím vekom a plechovky konzervové — len obaly
kovové jemné a zvláštne z hliníka s objemom nepresahujúcim 300 l .

b+c

316. 7803
8003
8311

Spájky mäkké. b+c

317. 8205 59
8205 60

Ostatné ručné nástroje. Náradie kováčske, klampiarske, zámočnícke a
elektrotechnické. Z toho len — benzínové nahrievacie, opa¾ovacie a
spájkovacie lampy.

b+c
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318. 8207 Vymenite¾né nástroje pre ručné náradie, tiež mechanicky poháňané
alebo pre obrábacie stroje. Nástroje diamantové. Z toho len — kotúče
brúsiace tvarové nad priemer 50,8 mm, — kotúče brúsiace, rezacie a
podávacie nad priemer 50,8 mm.

b+c

319. ex 8207
ex 8208
ex 8209

Ostatné nástroje. Z toho len — kotúčové píly a frézy na strojné obrábanie
dreva, drevitých a plastických hmôt (okrem fréz stopkových).

b+c

320. ex 8211
ex 8213
ex 8201 50

Nože, okrem nožov do strojov, nožnice a ich čepele. Z toho len — nože
a nožnice prichádzajúce do styku s požívatinami.

b+c

321. ex 8215 Lyžice, vidličky, zberačky, dezertné príbory, nože na rybu, nože na
maslo, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské výrobky.
Z toho len výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami.

b+c

322. ex 8301 Ostatné zámky z obyčajných kovov. Z toho len — vložky do stavebných
zámkov, — vložkové zámky visiace.

b+c

323. 8301 30 Visiace zámky a zámky pre motorové vozidlá, zámky pre nábytok,
z obyčajných kovov. Zámky uzávery a nábytkové k¾úče Z toho len —
zámky vložkové nábytkové.

b+c

324. 8301 40 Ostatné zámky z obyčajných kovov. Z toho len — stavebné zámky a k¾úče,
z toho len zámky stavebné vrchné vložkové, — zámky stavebné
zadlabovacie vložkové a dózické.

b+c

325. ex 8302 10
ex 8302 20
ex 8302 42

Závesy, príchytky, kovania a pod. výrobky z obyčajných kovov do áut,
ku dverám, oknám a nábytku a pod. Z toho len
- závesy nábytkové,
- výsuvné mechanizmy zásuviek k nábytku,
- kolieska nábytkové kovové.

b+c

326. 8303 00 Pancierové alebo spevnené skrine, priehradky a dvere z obyčajných
kovov.

b+c

327. 8309 10 00 Kovové uzávery na f¾aše — korunkové uzávery. b+c

328. 8311
7217
7223
7605

Prídavné materiály na zváranie: — elektródy, drôty, pásky. b+c

329. 8403 10 Kotly ústredného kúrenia okrem kotlov, na ktoré sa vz�ahuje osobitný
predpis.1)

b+c

331. ex 8405 Vyvíjače acetylénu. b+c

332. ex 8412 Časti a súčasti hydraulických a pneumatických pohonov a motorov.
Z toho len — sústavy hydrostatické.

b+c

333. 8412 39 Ostatné hydraulické a pneumatické pohony a motory. Pneumatické
motory s rotačným pohybom. Z toho len — pre hlbinné bane.

b+c

335. ex 8412 90
ex 8481

Časti a súčasti hydraulických a pneumatických pohonov a motorov.
Z toho len — riadiace prvky hydrostatické, z toho len — ventily
hydrostatické na riadenie tlaku, ventily hydrostatické na riadenie
prietoku I, ventily hydrostatické na riadenie prietoku II, — hydrostatické
rozvádzače.

b+c

336. 8413
8479
ex 8705

Čerpadlá na kvapaliny. Stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie,
zmiešavanie a jednoduché spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných
nerastných látok. Stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku.
Z toho len — čerpadlá na betónovú a maltovú zmes, stroje na striekanie
betónovej zmesi, omietačky, omietacie stroje, injektážne čerpadlá a
ostatné stroje určené na striekanie, nanášanie a aplikáciu stavebných
hmôt.

b+c
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337. ex 8413 Čerpadlá na kvapaliny. Z toho len — čerpacie agregáty. b+c

338. ex 8413
ex 8419 50

Výmenníky tepla. Z toho len -výmenníky tepla s čerpacími agregátmi
okrem výmenníkov tepla, na ktoré sa vz�ahuje osobitný predpis.1)

b+c

339. 8413 20
ex 8413 11

Čerpadlá na kvapaliny. Z toho len — čerpadlá s ručným pohonom. b+c

340. ex 8413 50 Objemové čerpadlá s vratným, kmitavým pohybom na kvapaliny, okrem
betónu. Z toho len — hydrostatické čerpadlá s kmitavým pohybom.

b+c

341. ex 8413 60 Objemové rotačné čerpadlá na kvapaliny. Z toho len — hydrostatické
čerpadlá rotačné.

b+c

342. ex 8413 70 Odstredivé čerpadlá na kvapaliny; ostatné čerpadlá; zdvíhadlá (vý�ahy)
na kvapaliny. Z toho len — hydrodynamické čerpadlá.

b+c

343. 8414 Ventilačné alebo recirkulačné digestory, iné než pre domácnos�. b+c

344. ex 8414 Vývevy a kompresory. Z toho len — kompresory a vývevy stabilné
piestové (pre sacie tlaky nad 1 333,22 Pa) okrem kompresorov
chladiacich.

b+c

345. ex 8414 Vzduchové kompresory a vývevy upevnené na podvozku s kolesami,
upravenom na �ahanie pre pojazdné a prenosné súpravy. Z toho len
- kompresory a vývevy piestové a valcami (L),
- motorkompresory,
- kompresory s vo¾nými piestami,
- kompresory a vývevy s protibežnými piestami (boxerové),
- kompresory a vývevy piestové ostatné, okrem ručnej a nožnej obsluhy,
- kompresory a vývevy rotačné,
- kompresory a vývevy piestové stojaté,
- kompresory a vývevy piestové ležaté,
- kompresory a vývevy piestové s valcami do V, do W, do vejára a do
 hviezdy.

b+c

346. ex 8414 Vratné objemové kompresory. Z toho len — membránové kompresory,
z toho len kompresory vratné objemové.

b+c

347. ex 8414 Vývevy a rotačné objemové kompresory s jedným alebo viacerými
hriade¾mi. Z toho len -kompresory a vývevy stabilné rotačné (pre sacie
tlaky 1333,22 Pa) okrem chladiacich kompresorov.

b+c

348. ex 8414
ex 9026 20

Nástroje alebo prístroje pre fyzikálne alebo chemické rozbory i. n. Z toho
len elektricky napájané: — prístroje na vývin a meranie vákua
s elektrickým napájaním zo siete.

b+c

349. ex 8414 51
ex 8414 59

Ventilátory. Z toho len — ventilátory s elektrickým napájaním. b+c

350. ex 8415 Klimatizačné zariadenia. Z toho len — klimatizačné zariadenia a jednotky
pre úpravu a dopravu vzduchu s elektrickým napájaním.

b+c

351. ex 8415 90
ex 8418 99

Časti a súčasti chladiacich a mraziacich prístrojov a tepelných
čerpadiel. Z toho len — diely chladiacich a mraziacich zariadení, z toho
len kondenzačné chladiace jednotky.

b+c

352. ex 8416 Horáky, mechanické prikladacie zariadenia a rošty, mechanické
zariadenia na odstraňovanie popola a pod. Z toho len — monoblokové
horáky, predkúreniská.

b+c

353. 8417 20
8419

Pece pekárenské, neelektrické, sušiace stroje na sušenie
po¾nohospodárskych výrobkov, priemyselné stroje a prístroje na varenie
alebo ohrievanie jedál, okrem prístrojov pre domácnos�.

b+c

354. ex 8418 Chladničky a mrazničky pre domácnos�. b+c

355. ex 8418 Chladiace a mraziace stroje, tepelné čerpadlá okrem zariadení pre
domácnos�.

b+c

Čiastka 159 Zbierka zákonov č. 400/1999 Strana 3911



356. 8419 Stroje, prístroje a laboratórne zariadenia i.n., na spracovanie materiálu
výrobnými postupmi spočívajúcimi v zmene teploty len na potravinárske
a po¾nohospodárske účely.

b+c

357. ex 8419 Stroje, prístroje a laboratórne zariadenia i. n. na spracovanie materiálu
výrobnými postupmi spočívajúcimi v zmene teploty. Z toho len —
elektricky napájané: laboratórne prístroje a zariadenia na dosahovanie
nízkych teplôt, — laboratórne prístroje a zariadenia na destiláciu,
odparovanie, extrakciu, mineralizáciu a elementárnu analýzu, —
laboratórne kúpele, — laboratórne termostaty a sušiarne, — ostatné
laboratórne výrobky pre zahrievanie a chladenie a základné chemické
operácie.

b+c

358. ex 8419
ex 8479

Klimatizačné zariadenia. Z toho len — zvlhčovače a odvlhčovače
s elektrickým napájaním.

b+c

359. ex 8419 81 Pece pekárenské, neelektrické, sušiace stroje na sušenie
po¾nohospodárskych výrobkov, priemyselné stroje a prístroje na varenie
alebo ohrievanie jedál okrem prístrojov pre domácnos�. Z toho len —
zariadenia na výdaj a úschovu pokrmov pre verejné stravovanie a predaj,
— zariadenia ve¾kokuchýň pre tepelnú prípravu jedál bez ohrevu na
plynné palivá.

b+c

362. ex 8421 Odstredivky, i.n., len na potravinárske a po¾nohospodárske účely. b+c

363. ex 8421 Prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín len na potravinárske a
po¾nohospodárske účely.

b+c

364. 8421 11 Odstredivky mlieka. b+c

365. ex 8421 21 Prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín. Z toho len — zariadenia
na úpravu vody (okrem civilných lietadiel).

b+c

367. 8422 19 Umývačky riadu priemyselného charakteru. Z toho len — stroje
a zariadenia na umývanie a osušovanie riadu (nádob).

b+c

369. 8423 Prístroje a zariadenia na váženie i.n. len na potravinárske a
po¾nohospodárske účely (vážiace, triediace, dávkovacie zariadenia
s váhovou kontrolou, baliace linky s vážiacim, dávkovacím etiketovacím
zariadením).

b+c

373. ex 8424 Hasiace prístroje ručné, pojazdné a prívesné, armatúry pre hasiace
prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, hydranty
a kompletné hydrantové skrine okrem tlakových nádob a
bezpečnostného príslušenstva hasiacich prístrojov, na ktoré sa vz�ahuje
osobitný predpis.1)

b+c

374. ex 8424
ex 8451
ex 8479 89
ex 8510 20
ex 8516 31
ex 8516 32
ex 8479

Účelové prístroje, i. n. Z toho len — zariadenia pre holičstvá a kaderníctva
s elektrickým napájaním, — upratovacie a čistiace stroje pre interiéry
(priemyselné) s elektrickým napájaním alebo spa¾ovacím pohonom, —
stroje a zariadenia na čistenie a úpravu exteriérov s elektrickým
napájaním alebo spa¾ovacím pohonom, — čistiace stroje a zariadenia
ostatné s elektrickým napájaním alebo spa¾ovacím pohonom.

b+c

375. ex 8424
ex 8479

Účelové prístroje, i. n. Z toho len — zariadenia pre umývanie, sušenie
a dezinfekciu cestných motorových vozidiel, — zariadenia pre čistenie
a dezinfekciu cestných motorových vozidiel.

b+c

378. 8426
ex 8474
8479
8705
ex 8716

Motorové vozidlá na špeciálne účely, i. n. Ostatné prívesy a návesy.
Z toho len — automiešače, autodomiešavače, prepravníky betónových,
maltových a živičných zmesí, cementu, bitumenu, suchých omietkových
zmesí, živíc, vápna a pod. materiálov, variče asfaltu, automobilové
zdvíhacie plošiny a rampy.

b+c
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379. 8428 Pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky na premiestňovanie
tovaru a materiálov (mimo pneumatických dopravníkov). Z toho len —
dopravníky závitovkové, pásové, korčekové, ž¾abové a ich uzávery.

b+c

380. 8428 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie
zariadenia. Z toho len pre použitie v po¾nohospodárstve
a potravinárstve.

b+c

381. 8428
8479
ex 8705

Vý�ahy, skipové vý�ahy, eskalátory a pohyblivé chodníky. Z toho len —
vý�ahy stavebné — nákladné, stavebné — osobno-nákladné, stavebné —
skipové, plošiny a rampy zdvíhacie.

b+c

382. ex 8428 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie
zariadenia. Z toho len — lanové dráhy nákladné, — lanové zhrňovače, —
lanové dráhy prenosné, — nakladače, okrem jednoúčelových pre
po¾nohospodárstvo a pre hlbinné bane, — zvláštne nakladacie a
vykladacie zariadenia okrem pre hlbinné bane.

b+c

383. 8428 40 Vý�ahy, skipové vý�ahy, eskalátory, a pohyblivé chodníky. Z toho len —
schody a chodníky pohyblivé, z toho len pre invalidné osoby a invalidné
vozíky.

b+c

384. ex 8428 90 Vý�ahy, skipové vý�ahy, eskalátory, a pohyblivé chodníky. Z toho len —
zdvíhacie plošiny a hydraulické rampy montované na dopravné
prostriedky, — zdvíhacie plošiny a rampy, z toho len pre invalidné osoby
a invalidné vozíky.

b+c

385. ex 8432 Stroje pre po¾nohospodárstvo a lesníctvo, i.n., valce na úpravu trávnikov
alebo športových plôch.

b+c

386. 8432 10
8432 21

Pluhy a tanierové brány. a

387. 8432 29 Brány okrem tanierových, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prútové
brány a plečky.

a

388. 8432 30 Stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie. b+c

389. 8432 40 Rozmetávače hnoja a umelých hnojív. b+c

390. 8433 11
8433 19

Kosačky na trávu, na úpravu trávnikov, parkov a športových plôch. b+c

391. 8433 20 Žacie stroje, vrátane žacích líšt na pripevnenie na traktory, i.n. b+c

392. 8433 30 Stroje a prístroje na spracovanie sena a zelených krmovín. b+c

393. 8433 40 Stroje na lisovanie a balenie slamy a zelených krmovín, vrátane
zberacích lisov.

b+c

394. 8433 51
8433 52
8433 53
8433 59

Stroje a prístroje na zberové práce, stroje a prístroje na výmlat, i.n. b+c

395. 8433 60 Stroje na čistenie, triedenie alebo klasifikovanie vajec, ovocia, alebo
iných po¾nohospodárskych výrobkov.

b+c

396. 8434 10 Stroje na dojenie. b+c

397. 8434 20 Mliekárenské stroje a prístroje. b+d

398. 8434 90
8435 90

Časti a súčasti strojov na dojenie a mliekárenských strojov a prístrojov,
časti a súčasti pre stroje na výrobu nápojov.

b+c

399. 8435 10 Stroje a prístroje na výrobu vína jablčných muštov, ovocných a
podobných nápojov.

b+c
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400. 8436 10
8436 21
8436 29

Stroje a prístroje na prípravu krmív pre dobytok; stroje a prístroje pre
hydinárne; umelé liahne a umelé kvočky.

b+c

401. 8436 80 Stroje a prístroje pre po¾nohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
hydinárstvo a včelárstvo, i.n.

b+c

402. 8437 10 Stroje na čistenie, triedenie alebo preosievanie semien, zrna alebo
suchých strukovín.

b+c

403. 8437 80
8437 10

Stroje a prístroje používané v mlynárstve alebo pri spracovaní obilia
alebo suchých strukovín, i.n.

b+c

404. 8437 90
8478 90

Časti a súčasti strojov a prístrojov na spracovanie tabaku. b+c

405. 8438
8479 20

Stroje a prístroje i.n. na priemyselnú výrobu alebo úpravu jedál alebo
nápojov, tukov alebo olejov.

b+c

406. 8438 90 Časti a súčasti strojov a prístrojov na výrobu jedál. b+c

407. ex 8451 Stroje a prístroje na výrobu, pranie, čistenie, vytláčanie, žehlenie,
potláčanie, sušenie. Z toho len — sušiace bubnové stroje pre práčovne,
— kulisové sušiarne pre práčovne bez ohrevu na plynné palivá.

b+c

408. ex 8462 Číslicovo riadené stroje na tvárnenie, obrábanie, dierovanie a inú
úpravu kovov. Z toho len — strihačky, deličky a nožnice stavebnej ocele,
plechov, rúrok, profilov, sie�ovín a iných armovacích materiálov.

b+c

409. ex 8462 Ostatné stroje na skladanie, narovnanie, vyrovnávanie, obrábanie
a vrásnenie. Z toho len — rovnačky, strmienkovačky, ohýbačky,
zakružovačky a zvinovačky stavebnej ocele, rúrok, profilov, plechov,
sie�ovín a iných armovacích materiálov.

b+c

410. ex 8464 Obrábacie stroje na opracovanie kameňa, keramickej hmoty, betónu
alebo podobných nerastných materiálov, stroje na obrábanie skla za
studena. Z toho len — stroje a zariadenia na rezanie, štiepanie, kálanie,
leštenie, vŕtanie, rytie a opracovanie kameňa, skla, keramiky, betónu a
iných podobných materiálov.

b+c

411. 8464
8466
8467
8468

Ručné náradie pneumatické alebo so vstavaným motorom, iným ako
elektrickým. Z toho len — náradie ručné mechanizované poháňané
spa¾ovacím motorom a náradie mechanizované prenosné, pojazdné
a závesné poháňané spa¾ovacím motorom.

b+c

412. ex 8467 Ručné náradie pneumatické alebo so vstavaným motorom iným ako
elektrickým, z toho len kosačky, krovinorezy, vyžínače a nožnice na
strihanie živých plotov s motorickým pohonom pre použitie
v po¾nohospodárstve a lesnom hospodárstve.

b+c

413. 8467 11
8467 19

Ručné náradie pneumatické alebo so vstavaným motorom, iným ako
elektrickým. Z toho len — ručné náradie pneumatické, okrem dutých
vrtných tyčí z nelegovanej ocele a ostatnej legovanej ocele.

b+c

414. 8467 11
8467 19

Ručné náradie pneumatické alebo so vstavaným motorom, iným ako
elektrickým. Z toho len — pneumatické náradie na dobývanie hornín a
pneumatické náradie priamočiare.

b+c

415. 8467 81
8467 89

Ručné náradie pneumatické alebo so vstavaným motorom, iným ako
elektrickým. Z toho len — ručné náradie hydraulické.

b+c

416. 8468 Hadicové poistky, bezpečnostné predlohy. b+c

417. 8470 21
8470 29
8470 40
8470 50
8470 90

Počítacie stroje, účtovacie stroje, stroje na vydávanie lístkov, frankovacie
stroje a pod., stroje vybavené počítacím zariadením. Z toho len
- kontrolné pokladne,
- stroje výplatné, listové, frankovacie a stroje na počítanie bankoviek,
- bankomaty a špecializované terminály.

b+c
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418. ex 8476 Predajné automaty. Z toho len — automaty verejného stravovania pre
predaj a individuálne služby s elektrickým napätím.

b+c

419. 8478 10 Stroje a prístroje na prípravu alebo spracovanie tabaku. b+c

420. 8479 10 Ostatné mechanické lopaty, exkavátory a lopatové nakladače s vlastným
pohonom; ostatné mechanické stroje s vlastným pohonom používané na
�ažbu. Z toho len — stroje a zariadenia na budovanie, údržbu a obnovu
zvrškov komunikácií a letištných plôch.

b+c

422. ex 8481 30 Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel, i. n. Z toho
len — ventily duší a ich príslušenstvo.

b+c

424. 8506 Galvanické články a batérie s vonkajšou ve¾kos�ou do 300 cm3,
galvanické články a batérie s vonkajšou ve¾kos�ou nad 300 cm3.

b+c

425. 8507 10 Olovené akumulátory používané pri štartovaní piestových motorov. b+c

426. 8507 20 Olovené akumulátory, okrem používaných pri štartovaní piestových
motorov.

b+c

427. 8507 30
8507 40
8507 80

Nikelkadmiové a feroniklové akumulátory a iné elektrické akumulátory. b+c

428. ex 8508 Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným elektrickým motorom
z toho len kosačky, krovinorezy, vyžínače; nožnice na strihanie živých
plotov a podobné nástroje pre použitie v po¾nohospodárstve a lesnom
hospodárstve.

b+c

429. 8530 Elektrické prístroje signalizačné, bezpečnostné, alebo na kontrolu a
riadenie železničnej, cestnej dopravy.

b+c

430. 8530 10
8530 80
8531 10
8531 20
8531 80

Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje, okrem
prístrojov určených pre bicykle a motorové vozidlá. Z toho len — výrobky
pre návestné a zabezpečovacie zariadenia železničné, mechanické
a elektromechanické.

b+c

431. 8531 Elektrická signalizácia. b+c

432. ex 8536 Zástrčky, zásuvky a ostatné príslušenstvo na zapnutie (vypnutie) alebo
prerušenie elektrického obvodu, i.n. Z toho len
- spoje zásuvkové viacpólové, z toho len pre napätie do 1000 V,
- spoje, zásuvky, vidlice, z toho len pre napätie do 1000 V.

b+c

433. 8539 10 Svetlomety typu „sealed beam“, okrem svetlometov pre cestné vozidlá.. b+c

434. 8539 21 Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom, okrem ultrafialových
a infračervených. Z toho len — žiarovky halogénové pre návestidlá.

b+c

435. 8539 21 Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom, okrem ultrafialových
a infračervených. Z toho len
- žiarovky halogénové pre filmové, televízne, divadelné a fotografické
 účely,
- žiarovky, halogénové na všeobecné osvet¾ovanie.
Len výrobky, ktoré prichádzajú do styku s napätím od 50 V do
1000 V pre striedavý prúd a od 75 V do 1500 V pre jednosmerný prúd.

b+c

436. 8607 Časti a súčasti železničných vozidiel alebo vozidiel pre inú ko¾ajovú
dopravu, ko¾ajový zvrškový upevňovací materiál; mechanické prístroje
návestné, bezpečnostné, kontrolné. Z toho len — pracujúce na rozhraní
vysokého a nízkeho napätia s bezpečným napätím do 50 V (napr.
napä�ové meniče, vykurovacie zariadenia, klimatizačné zariadenia,
transformátory a ich súčasti a pod.).

b+c

437. 8609 00 Kontajnery špeciálne konštruované a vybavené pre jeden alebo viac
druhov dopravy. Z toho len — kontajnery.

b+c
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438. 8701 10
ex 8701 90

Traktory, s výkonom motoru nepresahujúcim 37 kW,
traktory, s výkonom nepresahujúcim 59 kW,
traktory s výkonom presahujúcim 59 kW,
traktory, použité a iné.

b+c

439. ex 8701 10
8701 90

Jednonápravové kultivačné malotraktory. b+c

440. 8701 30 Pásové traktory. b+c

441. ex 8712 Bicykle a iné kolesové vozidlá na vlastný pohon. Z toho len bicykle. b+c

442. ex 8712 00
ex 8715 00
ex 8716 80

Ostatné dopravné zariadenia i. n. Z toho len -dopravné vozíky odvodené
od bicyklov, — dopravné vozíky odvodené od kočíkov.

b+c

443. 8713 10
8713 90

Vozíky pre invalidov. Z toho len — invalidné vozíky. b+c

444. ex 8715 Kočíky pre deti a ich časti a súčasti. Z toho len kočíky. b+c

445. 8716 20 Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy na
po¾nohospodárske účely.

b+c

448. ex 9014 20
ex 9014 80

Buzoly; iné navigačné nástroje a prístroje. Z toho len — prístroje meracie
elektrické pre meranie magnetických veličín. Len výrobky, ktoré
prichádzajú do styku s napätím od 50 V do 1000 V pre striedavý prúd
a od 75 V do 1500 pre jednosmerný prúd.

b+c

449. ex 9016 00 Váhy o citlivosti 5 cg alebo citlivejšie. Z toho len — laboratórne prístroje
na meranie hmotnosti. Len výrobky, ktoré prichádzajú do styku
s napätím od 50 V do 1000 V pre striedavý prúd a od 75 V do 1500 V pre
jednosmerný prúd.

b+c

452. ex 9018
8419 40

Injekčné striekačky, ihly, katétre (cievky), kanyly a pod. výrobky;
oftalmologické a iné nástroje a prístroje, i.n. Z toho len
- prístroje svetlo — teplo — a vodoliečebné prístroje, — prístroje
a zariadenia na destiláciu a dezinfekciu, — prístroje vyšetrovacie
a liečebné prístroje, — nástroje, pomôcky, prístroje a zariadenia
veterinárne, — prístroje zdravotníckej techniky pre tlak a sanie.

b+c

454. 9018 41
9018 49

Ostatné nástroje a prístroje používané v zubnom lekárstve. Z toho len-
vybavenie zubných ordinácií okrem zubolekárskych kresiel, — vybavenie
pre zubné laboratóriá okrem zubolekárskych kresiel.

b+c

455. ex 9018 90
9019 20

Terapeutické prístroje a zariadenia; dýchacie prístroje, plynové masky.
Z toho len
- narkotizačné prístroje,
- prístroje pre umelé dýchanie,
- prístroje pre inhaláciu kyslíkom.

b+c

457. 9021 50 Prístroje pre nedoslýchavých; kardiostimulátory; časti a súčasti
a príslušenstvo k týmto prístrojom a pomôckam a ortopedickým
zariadeniam. Z toho len
- prístroje elektrické terapeutické (kardiostimulátor),
- diely k výrobkom zdravotníckej techniky, nerozoberate¾né.

b+c

458. 9022 Röntgenové prístroje a prístroje používajúce žiarenie alfa, beta alebo
gama. Z toho len
- röntgenové prístroje diagnostické,
- náradie diagnostické röntgenové,
- príslušenstvo a pomôcky pre lekárske röntgenové zariadenia ostatné.

b+c

466. ex 9026 20 Hydrometre, teplomery, žiaromery, tlakomery, vlhkomery a
psychometre. Z toho len — tlakomery mechanické (okrem civilných
lietadiel).

a

486. 9301 00 Vojenské zbrane, okrem revolverov, pištolí a mečov a pod. zbraní. b+c
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487. 9305 10
9305 21
9305 29
9305 90

Časti, súčasti a príslušenstvo vojenských zbraní. b+c

488. 9306 10
9306 21
9306 29
9306 30
9306 90

Bomby a pod. vojenská munícia; náboje, ostatné strelivo, rakety, torpéda
a pod., ich časti a súčasti.

b+c

489. ex 9401 30
ex 9401 40
ex 9401 71
ex 9401 79
ex 9401 80

Sedadlá s prevažne kovovou kostrou. Z toho len — stoličky a kreslá
kovové, sedacie súpravy a pohovky.

b+c

490. ex 9401 30
ex 9401 40
ex 9401 61
ex 9401 69
ex 9401 80

Sedadlá s prevažne drevenou kostrou. Z toho len — stoličky, kreslá
stoličkové, kreslá sklápacie, kreslá viacúčelové, hojdacie, otáčacie,
s menite¾nou polohou operadla a sedadla a rozkladacie na ležanie,
kreslá s nemenite¾nou polohou sedadla a operadla, sedacie súpravy
a pohovky.

b+c

491. ex 9401 30
ex 9401 61
ex 9401 69
ex 9401 71
ex 9401 79
ex 9401 80

Ostatné sedadlá i.n. Z toho len — nábytok sedací detský a školský. b+c

492. ex 9401 50
ex 9401 61
ex 9401 69
ex 9403 60

Drevený nábytok, i.n. Z toho len — drevený nábytok do exteriérov z toho
len stoličky a kreslá záhradné.

b+c

493. 9401 50
9403 70
9403 80

Nábytok z plastov a iných materiálov, vrátane nábytku z indickej
trstiny, vŕbového prútia, bambusu alebo podobných materiálov. Z toho
len — stoličky, kreslá a kreslá s menite¾nou polohou sedadla a operadla,
sedacie súpravy a lôžka.

b+c

494. ex 9402 90 Lekársky, chirurgický a zubolekársky nábytok alebo zverolekársky
nábytok, kreslá pre holičstvá a kaderníctva a pod. kreslá, ich časti
a súčasti. Z toho len — nosidlá záchranárske, vyšetrovacie stoly a lôžka
okrem zariadení s elektrovýzbrojou.

b+c

495. ex 9402 90
ex 9402 10

Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok;
kreslá pre holičstvá a kaderníctva a pod. kreslá, ich časti a súčasti.
Z toho len
- zariadenia ordinácií a operačných sál,
- vybavenie nemocničných miestností a výchovných ústavov zvláštne,
- vybavenie pre zubné laboratóriá, z toho len zubolekárske kreslá.

b+c

496. ex 9402 90
ex 9403 20

Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok;
kreslá pre kaderníctva a holičstvá a pod. kreslá, ich časti a súčasti.
Z toho len — vybavenie nemocničných miestností a výchovných ústavov,
zvláštne, z toho len lôžka.

b+c

497. 9403 10 Ohňovzdorné skrine. b+c
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498. ex 9403 10
ex 9403 20

Kovový nábytok, i.n. Z toho len
- lôžka kovové poschodové,
- lôžka detské kovové,
- postele a dvojlôžka kovové,
- stolíky kovové detské.

b+c

499. ex 9403 30 Kancelársky nábytok drevený. Z toho len — s použitím aglomerovaných
alebo preglejovaných a/alebo materiálov uvo¾ňujúcich formaldehyd
a demontovate¾ných spojov.

b+c

500. ex 9403 40
ex 9403 60
ex 9403 70
ex 9403 80

Kuchynský nábytok, vrátane kúpe¾ňového. Z toho len — s použitím
aglomerovaných alebo preglejovaných a/alebo materiálov uvo¾ňujúcich
formaldehyd a demontovate¾ných spojov.

b+c

501. 9403 50
ex 9403 60

Drevený nábytok do spální, jedální a obývacích izieb. Z toho len —
skriňový, skrinkový a lôžkový nábytok, jedálenské a bytové písacie stoly
s použitím aglomerovaných alebo preglejovaných a/alebo materiálov
uvo¾ňujúcich formaldehyd a/alebo čalúnických materiálov
podporujúcich horenie a demontovate¾ných spojov.

b+c

502. ex 9403 90 Časti a súčasti nábytku. Z toho len — preglejky tvarované a pracovné
dosky.

b+c

503. 9404 21
9404 29

Matrace. b+c

504. 9504 Automaty mincové s elektrickým napájaním. b+c

505. 9504 10
9504 20
9504 30
9504 40
9504 90

Potreby pre biliard, lunaparkové, stolové a spoločenské hry fungujúce
po vhodení mince alebo hracej známky. Z toho len — mincové automaty
s elektrickým napájaním.

b+c

506. ex 9506 99 Ostatné športové potreby alebo potreby pre hry pod šírym nebom,
bazény alebo plytké bazény. Z toho len — sánky a skateboard.

b+c

509. ex 9608 Gu¾ôčkové perá, popisovače, značkovače alebo zvýrazňovače s plsteným
alebo iným pórovitým hrotom, patentné ceruzky. Z toho len značkovače,
fixky a patentné ceruzky, z toho len výrobky charakteru školských
potrieb.

b+c

510. ex 9608 Súbory písacích potrieb, násadky na perá, držadlá na ceruzky a pod.
výrobky, ich časti alebo súčasti. Z toho len časti a súčasti výrobkov,
násadky na perá, náplne do gu¾ôčkových pier atï., z toho len výrobky
charakteru školských potrieb.

b+c

511. ex 9608 Plniace perá s perom, iné plniace perá, na rysovanie tušom a iné perá,
rysovadlá a rydlá. Z toho len grafické perá, z toho len výrobky
charakteru školských potrieb.

b+c

512. ex 9609 Ceruzky, tuhy, pastely, kresliace uhle, písacie alebo kresliace kriedy
a krajčírske kriedy. Z toho len obyčajné ceruzky a pastelky, tuhy do
patentných ceruziek, pastely, uhle, kriedy na písanie, z toho len výrobky
charakteru školských potrieb.

b+c

513. ex 9610 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a pod. predmety, z dreva.
Z toho len — tabule drevené školské pre 1. a 2. učebný cyklus.

b+c

515. Výrobky a materiály z h¾adiska ochrany pred vznikom nežiadúcich
a nebezpečných účinkov statickej elektriny a mechanických zápalných
iskier.

b+c

516. Zariadenia na nanášanie hmôt v elektrostatickom a elektrodynamickom
poli.

b+c

517. Banské prilbové svietidlá. b+c
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519. Nádoby z ¾ahkých kovov, iné než z hliníka. Z toho len — plechovky
s vtláčacím a nasadzovacím vekom a plechovky konzervové.

b+c
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