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474
ZÁKON
z 27. novembra 2013
o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky elektronického výberu mýta a náhradného
výberu mýta za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic,
rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest
III. triedy (ïalej len vymedzené úseky ciest),
b) práva a povinnosti prevádzkovate¾a vozidla,1) vodièa
vozidla, správcu výberu mýta, osoby poverenej správcom výberu mýta, poskytovate¾a Európskej sluby
elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby,
c) podmienky poskytovania Európskej sluby elektronického výberu mýta,
d) zmierovacie konanie v oblasti Európskej sluby
elektronického výberu mýta,
e) postup pri autorizácii a notifikácii,
f) výkon kontroly dodriavania tohto zákona,
g) pôsobnos orgánov tátnej správy,
h) zodpovednos za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.2)
(2) Elektronický mýtny systém pouíva jednu alebo
viacero z týchto technológií:
a) satelitné urèovanie polohy,
b) mobilné komunikácie GSM-GPRS,
c) 5,8 GHz mikrovlnovú technológiu.
§2
Základné ustanovenia
(1) Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky
vypoèítanej sumy pod¾a kategórie vozidla, emisnej trie1

dy vozidla a poètu náprav vozidla za prejazdenú
vzdialenos po vymedzenom úseku ciest na základe
elektronicky získaných údajov. Prejazdenou vzdialenosou sa rozumie vzdialenos medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty urèenými vykonávacím predpisom. Tým nie je dotknutá monos výberu mýta za
uívanie vymedzeného úseku cesty v menej dåke, ako
je dåka celého vymedzeného úseku cesty.
(2) Mýto mono vybera za uívanie vymedzených
úsekov ciest motorovými vozidlami s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväèou prípustnou hmotnosou
nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise,3) (ïalej
len vozidlo) okrem motorových vozidiel kategórie M14)
a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1,4) N1,5) M1G6) a N1G.7) Na úèely tohto
zákona uívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie
aj zvlátne uívanie cesty pod¾a osobitného predpisu,8)
a to aj vtedy, ak na také zvlátne uívanie nie je potrebné povolenie.
(3) Mýto mono uhradi v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo iným spôsobom schváleným správcom výberu mýta alebo dohodnutým s poskytovate¾om Európskej sluby elektronického výberu
mýta.9)
(4) Mýto, okrem mýta vybraného za uívanie vymedzených úsekov koncesných ciest10) a okrem mýta vybraného za uívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy11) je príjmom Národnej dia¾niènej
spoloènosti, a.s. Mýto je Národná dia¾nièná spoloènos,
a.s. povinná poui na plnenie úloh pod¾a osobitného
predpisu.12)
(5) Mýto vybrané za uívanie vymedzených úsekov
koncesných ciest, zníené o nevyhnutné náklady Národnej dia¾niènej spoloènosti, a.s. spojené so zabezpeèením ich výberu, je príjmom tátneho rozpoètu. Príj-

) § 2 písm. am) zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 144/2010 Z. z.
2
) Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej sluby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov
(2009/750/ES) (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009).
3
) Príloha è. 1 èas B bod 2,3 a 5 zákona è. 725/2004 Z. z.
4
) Príloha è. 1 èas B bod 2 písm. a) zákona è. 725/2004 Z. z.
5
) Príloha è. 1 èas B bod 3 písm. a) zákona è. 725/2004 Z. z.
6
) Príloha è. 1 èas B bod 2 písm. a) a bod 5 písm. a) zákona è. 725/2004 Z. z.
7
) Príloha è. 1 èas B bod 3 písm. a) a bod 5 písm. a) a b) zákona è. 725/2004 Z. z.
8
) § 8 ods. 1 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
9
) Èlánok 2 písm. b) rozhodnutia Komisie 2009/750/ES.
10
) § 3d ods. 1 zákona è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 8 ods. 4 zákona è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 664/2007 Z. z.
11
) § 3d ods. 2 zákona è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov a § 8 ods. 4 zákona è. 639/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) § 12 ods. 1 zákona è. 639/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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my tátneho rozpoètu z mýta vyberaného z koncesných
ciest sú úèelovo viazané na krytie výdavkov na úhradu
záväzkov tátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv, týkajúcich sa koncesných ciest, uzavretých medzi tátom a koncesionárom.
(6) Mýto vybrané za uívanie vymedzených úsekov
ciest II. triedy a vymedzených úsekov ciest III. triedy,
zníené o nevyhnutné náklady Národnej dia¾niènej
spoloènosti, a.s. spojené s výberom mýta, je príjmom
vyieho územného celku.13) Príjmy vyieho územného
celku z mýta sú úèelovo viazané na krytie výdavkov
a mono ich poui len na úhradu nákladov súvisiacich
s výstavbou, správou, údrbou, rekontrukciou a opravou ciest v jeho vlastníctve. Ak sú náklady správcu výberu mýta súvisiace s výberom mýta na cestách II. a III.
triedy vyie ako dosahované príjmy, tieto náklady znáa vyí územný celok.
§3
Oslobodenie od mýta
Mýto sa neplatí za uívanie vymedzených úsekov
ciest vozidlami
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo obrany),
c) ozbrojených síl alebo civilných zloiek vysielajúceho
tátu na úèel plnenia sluobných povinností,14)
d) ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie
Severoatlantickej zmluvy,
e) záchranných zloiek integrovaného záchranného
systému,15)
f) správcu výberu mýta,
g) vykonávajúcimi údrbu vymedzených úsekov ciest,
h) pouívanými na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta (ïalej
len osoba poverená výkonom kontroly),
i) Slovenskej informaènej sluby,
j) Zboru väzenskej a justiènej stráe,
k) finanènej správy,16)
l) ktoré tvoria mobilizaèné rezervy, pri plnení úloh
pod¾a osobitného predpisu,17)
m) Národnej banky Slovenska vykonávajúce prepravu
peòazí a iných cenností.18)
§4
Sadzba mýta
(1) Sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty
sa urèí pre kategórie
13
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a) vozidiel s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou
1. od 3500 kg do 12 000 kg,
2. 12 000 kg a viac,
b) vozidiel umoòujúcich prepravu viac ako deviatich
osôb vrátane vodièa s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou
1. od 3500 kg do 12 000 kg,
2. 12 000 kg a viac.
(2) Sadzba mýta musí zoh¾adòova najmenej emisnú
triedu vozidla a poèet náprav vozidla.
(3) Prevádzkovate¾ vozidla si môe uplatni z¾avu
z aktuálnej výky sadzby mýta na základe systému
zliav a spôsobom, ktoré ustanoví vykonávací predpis.
(4) Výka sadzieb mýta sa upravuje aj o harmonizovaný index spotrebite¾ských cien v medziroènom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka zverejòovaným tatistickým úradom Slovenskej
republiky. Výka sadzieb mýta sa upravuje kadoroène, a to vdy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho
roka a zaokrúh¾uje sa na tri desatinné miesta nahor.
§5
Spôsob uívania vymedzených úsekov ciest
s elektronickým výberom mýta
(1) Vymedzený úsek cesty mono uíva v oboch smeroch jazdy, ktoré sú spoplatòované samostatne na základe záznamu o jeho pouití v elektronickom mýtnom
systéme. Vymedzený úsek cesty môe by rozdelený na
viac èastí, na ktorých je moné na vymedzený úsek cesty vstúpi alebo ho opusti (ïalej len podúsek).
(2) Mýto sa platí na základe príslunej sadzby mýta
po prejdení vetkých podúsekov v rovnakom smere jazdy v rámci jedného vymedzeného úseku okrem uívania vymedzených úsekov v intraviláne obce pod¾a odseku 4 a 5. Mýto za prísluný vymedzený úsek cesty sa
platí aj v prípade, ak bol po prejdení vetkých podúsekov vyuitý v súlade s pravidlom uvedeným v odseku 3,
bezprostredne predchádzajúci a bezprostredne nasledujúci vymedzený úsek cesty v rámci jedného smeru
jazdy.
(3) Vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty
a neskôr ho opustí bez vyuitia vetkých jeho podúsekov v rovnakom smere jazdy, nepodlieha spoplatneniu
za tento vymedzený úsek, okrem uívania vymedzených úsekov v intraviláne obce pod¾a odseku 4 a 5. Vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr
ho opustí bez vyuitia vetkých jeho podúsekov a ná-

) § 6 ods. 1 písm. k) zákona è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
14
) Zmluva medzi tátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými tátmi zúèastnenými v Partnerstve za mier vzahujúca sa na
tatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 324/1997 Z. z.).
Zmluva medzi tátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 566/2004 Z. z.).
15
) § 7 písm. a) a b) zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
16
) § 2 ods. 2 zákona è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorích predpisov.
17
) § 11 ods. 2 a 6 zákona è. 372/2012 Z. z. o tátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere
mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 218/2013 Z. z.
18
) § 17 ods. 1 a § 35a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích
predpisov.
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sledne znova vstúpi na ten istý vymedzený úsek cesty
v rovnakom smere jazdy do 46 hodín nasledujúcich od
vstupu tohto vozidla na vymedzený úsek cesty a vyuije
vetky zvyné podúseky vymedzeného úseku cesty,
podlieha spoplatneniu za celý vymedzený úsek cesty.
(4) Za uívanie vymedzených úsekov ciest nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí sa na základe príslunej
sadzby mýta platí mýto, a to za najkratiu vzdialenos,
ktorá zodpovedá vzdialenosti za sebou nasledujúcich
súvislých alebo nesúvislých podúsekov vymedzených
úsekov ciest v jednom smere, s vopred urèeným miestom vstupu a miestom opustenia vymedzeného úseku
cesty nachádzajúcom sa v intraviláne obce.
(5) Vozidlo, ktoré v urèenom mieste vstupu vstúpi na
vymedzený úsek cesty nachádzajúci sa v intraviláne
obce, a neskôr ho do 45 minút nasledujúcich od vstupu
tohto vozidla na vymedzený úsek cesty v urèenom mieste opustenia opustí bez vyuitia vetkých jeho podúsekov v rovnakom smere jazdy, podlieha spoplatneniu za
celý vymedzený úsek cesty. Mýto za prísluný vymedzený úsek cesty, ktorý sa nachádza v intraviláne obce, sa
platí aj v prípade, ak bol po prejdení vetkých podúsekov
vyuitý v súlade s pravidlom uvedeným v odseku 3, bezprostredne predchádzajúci a bezprostredne nasledujúci
vymedzený úsek cesty v rámci jedného smeru jazdy.
§6
Náhradný výber mýta
(1) Ak nie je moné vypoèíta mýto elektronicky alebo
na základe elektronicky získaných údajov, správca výberu mýta vypoèíta a vyberie mýto náhradným spôsobom na základe údajov získaných pod¾a odseku 4.
(2) Náhradným spôsobom je moné vypoèíta mýto,
ak tak urèí správca výberu mýta, v prípade
a) výpadku elektronického mýtneho systému alebo jeho
komponentov, znemoòujúceho riadny výber mýta,
b) výpadku signálu satelitného urèovania polohy,
c) ohrozenia bezpeènosti alebo plynulosti cestnej premávky.
(3) Pri náhradnom výbere mýta sa mýto vypoèíta za
vzdialenos, ktorá zodpovedá vzdialenosti za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých vymedzených
úsekov ciest v jednom smere, s vopred urèeným miestom vstupu a miestom opustenia vymedzených úsekov
ciest, prièom vodiè vozidla je v tomto prípade oprávnený len na jednu takto urèenú jazdu v jednom smere.
Mýto vypoèítané náhradným spôsobom sa vyberá pred
uskutoènením jazdy.
(4) Správca výberu mýta alebo osoba poverená správcom výberu mýta vypoèíta a vyberie mýto náhradným
spôsobom na základe technických údajov vozidla pod¾a
§ 8 ods. 1 písm. i) zistených z osvedèenia o evidencii vozidla, technického preukazu vozidla, certifikátu vozidla
alebo potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu (ïalej len doklad vozidla) s pouitím príslunej sadzby
mýta pre danú kategóriu vozidla.
(5) Ak v dokladoch vozidla pod¾a odseku 4 nie je uvedená emisná trieda vozidla, pouije sa na výpoèet mýta
emisná trieda EURO 0.

Èiastka 107

(6) Mýto vypoèítané náhradným spôsobom je moné
uhradi v hotovosti, platobnou kartou alebo pouitím
iných elektronických prostriedkov platobného styku,
ktoré akceptuje správca výberu mýta. Osobitné obchodné podmienky pre náhradný výber mýta vrátane
zoznamu akceptovaných elektronických prostriedkov
platobného styku a zoznamu údajov a dokladov, ktoré
je potrebné poskytnú pre výpoèet mýta náhradným
spôsobom, zverejòuje správca výberu mýta na svojom
webovom sídle alebo webovom sídle ním urèenom.
(7) Správca výberu mýta vydá potvrdenie o úhrade
mýta, ktoré sa viae k vozidlu identifikovanému evidenèným èíslom vozidla. Správca výberu mýta v potvrdení urèí vymedzené úseky ciest, po ktorých je moné
vykona jazdu s presným miestom vstupu a miestom
opustenia týchto úsekov a zároveò urèí obdobie, poèas
ktorého mono jazdu vykona. Vykonanie jazdy po
iných vymedzených úsekoch ako tých, ktoré boli urèené v potvrdení alebo vykonanie jazdy mimo urèeného
obdobia sa povauje za uívanie vymedzených úsekov
ciest bez úhrady mýta.
(8) Na náhradný výber mýta sa nevzahujú ustanovenia § 7, 8 a 11. Zmluva o uívaní vymedzených úsekov
ciest v prípade náhradného výberu mýta vzniká vydaním potvrdenia pod¾a odseku 7 a zaniká prejazdom urèeného miesta opustenia vymedzených úsekov ciest
pod¾a odseku 3, najneskôr vak uplynutím èasovo obmedzeného obdobia urèeného v potvrdení.
Zmluva o uívaní vymedzených úsekov ciest
§7
(1) Právo uíva vymedzené úseky ciest s elektronickým výberom mýta vzniká prevádzkovate¾ovi vozidla na
základe zmluvy o uívaní vymedzených úsekov ciest,
ktorú uzatvára so správcom výberu mýta alebo poskytovate¾om Európskej sluby elektronického výberu
mýta.
(2) Súèasou zmluvy o uívaní vymedzených úsekov
ciest sú veobecné obchodné podmienky a cenník
správcu výberu mýta alebo poskytovate¾a Európskej
sluby elektronického výberu mýta.
(3) Správca výberu mýta alebo poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta má povinnos
zverejni na svojom webovom sídle veobecné obchodné podmienky, cenník a zoznam údajov a dokladov,
ktoré je potrebné predloi na úèely uzavretia zmluvy
o uívaní vymedzených úsekov ciest.
§8
(1) Podstatnými náleitosami zmluvy o uívaní vymedzených úsekov ciest sú
a) obchodné meno, adresa miesta podnikania, ak je
prevádzkovate¾om vozidla fyzická osoba-podnikate¾;
ak je prevádzkovate¾om vozidla iná fyzická osoba,
meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska, tátna príslunos, èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b) názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je
prevádzkovate¾om vozidla právnická osoba,
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c) meno a priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia, tátna príslunos a adresa bydliska vodièa vozidla alebo splnomocneného zástupcu prevádzkovate¾a vozidla,
d) èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného pasu
vodièa vozidla alebo splnomocneného zástupcu
a èíslo vodièského preukazu vodièa vozidla,
e) identifikaèné èíslo organizácie prevádzkovate¾a vozidla, ak bolo pridelené, alebo obdobný údaj tomu
zodpovedajúci v inej krajine,
f) daòové identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a vozidla,
ak bolo pridelené,
g) údaje o zápise prevádzkovate¾a vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je v takom
registri zapísaný,
h) evidenèné èíslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo
registrované,
i) kategória vozidla, najväèia prípustná celková
hmotnos vozidla, poèet náprav a emisnú triedu vozidla (ïalej len technické údaje vozidla),
j) údaj o tom, èi je vozidlo vybavené zariadením alebo
úpravou, ktoré by mohli bráni správnej funkcii palubnej jednotky.
(2) Veobecné obchodné podmienky obsahujú najmä
a) podmienky uzatvárania zmluvy, zmeny zmluvy a zániku zmluvy,
b) podmienky poskytnutia a pouívania palubnej jednotky,
c) platobné podmienky,
d) podmienky zabezpeèenia záväzkov,
e) reklamaèný poriadok.
§9
Povinnosti prevádzkovate¾a vozidla a vodièa vozidla
(1) Povinnos platby mýta má prevádzkovate¾ vozidla
a na mieste v èase výkonu kontroly úhrady mýta aj vodiè vozidla. Vodiè vozidla nesmie uíva vymedzené
úseky ciest bez úhrady mýta.
(2) Prevádzkovate¾ vozidla alebo vodiè vozidla je povinný
a) umiestni a uvies, pred jazdou po vymedzených
úsekoch ciest, do èinnosti vo vozidle palubnú jednotku vrátene jej prísluenstva v súlade s týmto zákonom a tak, aby umoòovala získanie údajov potrebných na výpoèet mýta a na výkon kontroly,
b) pouíva palubnú jednotku v súlade s týmto zákonom a takým spôsobom, aby umoòovala získanie
údajov potrebných na výpoèet mýta a na výkon kontroly,
c) oznámi správcovi výberu mýta alebo poskytovate¾ovi Európskej sluby elektronického výberu mýta
bezodkladne pred jazdou po vymedzených úsekoch
ciest kadú zmenu zaregistrovaných technických
údajov vozidla potrebných na výpoèet mýta a jeho
vyúètovanie, zmenu evidenèného èísla zaregistrovaného vozidla a zmenu zaregistrovaných údajov
o prevádzkovate¾ovi vozidla.
(3) Vodiè vozidla je povinný
a) správne a úplne zada do palubnej jednotky technické údaje vozidla potrebné na výpoèet mýta a jeho vyúètovanie,
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b) poskytnú správne a úplne údaje pre výpoèet mýta
náhradným spôsobom pod¾a § 6,
c) pre jazdu pod¾a § 6 vyui len vymedzené úseky ciest
a obdobie, ktoré sú urèené v potvrdení o úhrade mýta,
d) predloi na výzvu prísluníka Policajného zboru doklad vozidla, pod¾a ktorého je moné urèi alebo overi technické údaje vozidla,
e) predloi na výzvu prísluníka Policajného zboru
alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie
o úhrade mýta pod¾a § 6 ods. 7,
f) sprístupni na výzvu prísluníka Policajného zboru
alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú
jednotku a údaje v palubnej jednotke.
(4) Povinnosti pod¾a odseku 2 a odseku 3 písm. a) a f)
sa nevzahujú na prevádzkovate¾a vozidla alebo vodièa
vozidla pri náhradnom výbere mýta pod¾a § 6.
(5) Od vzniku zmeny údajov pod¾a odseku 2 písm. c) a
do vydania potvrdenia o registrácii zmenených údajov
v elektronickom mýtnom systéme prevádzkovate¾ vozidla
alebo vodiè vozidla nemôe uíva vozidlom vymedzené
úseky ciest; to neplatí, ak zmena údajov má za následok
zníenie sadzby mýta alebo oslobodenie vozidla od mýta.
§ 10
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a
vozidla oslobodeného od mýta
(1) Prevádzkovate¾ vozidla oslobodeného od mýta
pod¾a § 3 nie je povinný poèas doby oslobodenia vozidla
plati mýto za uívanie vymedzených úsekov ciest a vybavi vozidlo palubnou jednotkou.
(2) Prevádzkovate¾ vozidla oslobodeného od mýta
pod¾a § 3 písm. e) a h) a l) je povinný takéto vozidlo zaregistrova do elektronického mýtneho systému pred
zaèatím uívania vymedzených úsekov ciest. Pri registrácii predloí prevádzkovate¾ vozidla oslobodeného od
mýta doklady preukazujúce osobu prevádzkovate¾a vozidla oslobodeného od mýta a doklady preukazujúce
dôvod oslobodenia vozidla. Ak je oslobodenie vozidla od
mýta èasovo alebo priestorovo obmedzené, prevádzkovate¾ vozidla uvedie èas a miesto, na ktoré sa vzahuje
oslobodenie vozidla od mýta.
(3) Ministerstvo obrany je povinné zaregistrova do
elektronického mýtneho systému pred zaèatím uívania vymedzených úsekov ciest vozidlo oslobodené od
mýta pod¾a § 3 písm. c).
(4) Pri registrácii pod¾a odseku 2 poskytne prevádzkovate¾ vozidla oslobodeného od mýta tieto údaje:
a) obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je
prevádzkovate¾om vozidla fyzická osoba - podnikate¾; ak je prevádzkovate¾om vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia, adresu bydliska, tátnu príslunos, èíslo
obèianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b) názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je
prevádzkovate¾om vozidla právnická osoba,
c) evidenèné èíslo vozidla a krajinu v ktorej je vozidlo
registrované,
d) kontaktné údaje prevádzkovate¾a vozidla, najmä
kontaktné telefónne èíslo, faxové èíslo a adresu elektronickej poty, ak ich má.
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(5) Pri registrácii pod¾a odseku 3 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:
a) plánovanú trasu jazdy vozidla,
b) miesto a èas vstupu vozidla na územie Slovenskej republiky a miesto a èas opustenia územia Slovenskej
republiky,
c) evidenèné èíslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo
registrované.
(6) Ak bezprostredne pred zaèatím uívania alebo poèas uívania vymedzených úsekov ciest vozidlom oslobodeným od mýta pod¾a § 3 písm. c) dôjde k zmene niektorého z údajov zaregistrovaných pod¾a odseku 5,
ministerstvo obrany je povinné poskytnú zmenený
údaj na zaregistrovanie do elektronického mýtneho
systému do 5 dní odo dòa vzniku zmeny.
§ 11
Palubná jednotka
(1) Palubnou jednotkou je elektronické technické zariadenie s minimálnou interoperabilitou na vykonávanie mýtnych transakcií v elektronickom mýtnom systéme. Palubná jednotka môe by spojená so
záznamovým zariadením vozidla.
(2) Vo vozidle mono pouíva iba palubnú jednotku
a prísluenstvo palubnej jednotky, ktoré sú k vozidlu
poskytnuté a priradené správcom výberu mýta alebo
osobou poverenou pod¾a § 12 ods. 2 alebo poskytovate¾om Európskej sluby elektronického výberu mýta na
základe zmluvy (ïalej len poskytovate¾ palubnej jednotky). Palubná jednotka je neprenosná.
(3) Palubná jednotka sa umiestòuje, intaluje a pouíva
iba spôsobom ustanoveným týmto zákonom a tak, aby
umoòovala získanie údajov potrebných na výpoèet
mýta a na výkon kontroly.
(4) V palubnej jednotke musia by nastavené technické údaje vozidla pod¾a dokladov vozidla. Ak v dokladoch vozidla nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0. Ak pred uívaním alebo
poèas uívania vymedzených úsekov ciest dôjde k zmene pouívaného poètu náprav vozidla, prevádzkovate¾
vozidla alebo vodiè vozidla zmení bezodkladne pred
uívaním vymedzených úsekov ciest v palubnej jednotke údaj o poète náprav tak, aby zodpovedal skutoènému stavu vozidla.
(5) Ak poèas jazdy po vymedzených úsekoch ciest dôjde k poruche alebo pokodeniu palubnej jednotky, vodiè vozidla odstaví vozidlo na najbliom mieste
umoòujúcom bezpeèné odstavenie vozidla a oznámi
poruchu alebo pokodenie palubnej jednotky poskytovate¾ovi palubnej jednotky.
(6) Ak prevádzkovate¾ vozidla alebo vodiè vozidla zistí
po skonèení jazdy chybu v nastavení palubnej jednotky, bezodkladne oznámi poskytovate¾ovi palubnej jednotky údaje potrebné na správny výpoèet mýta.
19
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(7) Prevádzkovate¾ vozidla alebo vodiè vozidla je povinný bezodkladne oznámi kráde, stratu, znièenie
alebo pokodenie palubnej jednotky, ktoré má vplyv na
jej správne fungovanie poèas jazdy po vymedzených
úsekoch ciest poskytovate¾ovi palubnej jednotky. Poskytovate¾ palubnej jednotky vloí oznámenie o krádei
alebo strate palubnej jednotky do elektronického mýtneho systému a zablokuje palubnú jednotku bezodkladne po prijatí oznámenia.
(8) Ak bola palubná jednotka po krádei alebo strate
pouitá neoprávnenou osobou, prevádzkovate¾ vozidla,
ku ktorému je palubná jednotka priradená, uhradí
mýto v plnej výke vypoèítanej pod¾a záznamov v elektronickom mýtnom systéme za obdobie od okamihu
krádee alebo straty a po vloenie oznámenia o krádei
alebo strate do elektronického mýtneho systému.
§ 12
Správca výberu mýta
(1) Správcom výberu mýta je Národná dia¾nièná spoloènos, a.s.19) Správca výberu mýta plní aj úlohu mýtneho úradu20) pod¾a osobitného predpisu.2)
(2) Správca výberu mýta je oprávnený prevádzkovaním výberu mýta vrátane uzatvárania zmlúv pod¾a § 7
a § 11 ods. 2, vybudovania platobných miest, distribuèných miest a kontaktných miest pod¾a odseku 3 a vrátane kontroly výberu mýta pod¾a tohto zákona poveri
inú osobu.
(3) Správca výberu mýta je povinný vybudova platobné miesta na úhradu mýta v hotovosti, bankovým
prevodom, platobnou kartou alebo iným spôsobom urèeným správcom výberu mýta a zabezpeèi ich prístupnos aj pre osoby so zdravotným postihnutím. V súvislosti so svojou èinnosou pod¾a tohto zákona správca
výberu mýta môe zriaïova aj distribuèné miesta
a kontaktné miesta, prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.
(4) Správca výberu mýta je povinný zaregistrova
zmeny údajov pod¾a § 9 ods. 2 písm. c) bezodkladne.
(5) Na úèely tohto zákona správca výberu mýta a osoba poverená pod¾a odseku 2 má oprávnenie získava,
zaznamenáva, zhromaïova, spracúva, vyuíva
a uchováva tieto údaje:
a) evidenèné èíslo vozidla a jeho fotografické zobrazenie,
b) technické údaje vozidla,
c) identifikaèný kód palubnej jednotky,
d) dåku prejazdenej vzdialenosti po ceste,
e) sadzbu mýta a sumu vypoèítaného mýta,
f) údaje o prevádzkovate¾ovi vozidla pod¾a § 8 ods. 1
a údaje z evidencie vozidiel pod¾a osobitného predpisu,21)
g) údaje o geografickej polohe vozidla.
(6) Správca výberu mýta a osoba poverená pod¾a odseku 2 sú na úèely tohto zákona oprávnení spracúva

) Zákon è. 639/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Èlánok 2 písm. k) rozhodnutia 2009/750/ES.
21
) § 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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pod¾a osobitného predpisu22) osobné údaje prevádzkovate¾a vozidla, ak ide o fyzickú osobu, splnomocneného
zástupcu prevádzkovate¾a vozidla a vodièa vozidla
v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, tátna príslunos, èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného
pasu a èíslo vodièského preukazu; tým nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutoèností.23)
(7) Správca výberu mýta a osoba poverená pod¾a odseku 2 nie sú oprávnení získava alebo zaznamenáva
údaje uvedené v odsekoch 5 a 6 o vozidlách oslobodených od mýta pod¾a § 3 písm. a), b), d), i) a k) a o ich
prevádzkovate¾och a vodièoch.
(8) Správca výberu mýta a osoba poverená pod¾a odseku 2 sú povinní Policajnému zboru, Slovenskej informaènej slube, finanènej správe a Vojenskému spravodajstvu na plnenie ich úloh pod¾a osobitných
predpisov24) umoni nepretritý a priamy prístup k informáciám zhromadeným elektronickým zariadením
pod¾a odseku 5.
(9) Správca výberu mýta devä mesiacov pred zavedením nového mýtneho reimu predloí ministerstvu
správu, ktorá obsahuje jednotkové hodnoty a parametre nákladových poloiek, ktoré sa pouijú pri výpoète
sadzieb mýta pre vymedzené úseky ciest.
(10) Správca výberu mýta vydáva stanovisko pod¾a
§ 22 ods. 5 pre notifikovanú osobu pri posudzovaní
vhodnosti zloiek interoperability na pouitie25) pod¾a
osobitného predpisu.26)
§ 13
Európska sluba elektronického výberu mýta
(1) Európska sluba elektronického výberu mýta je
súborom èinností a sluieb, ktoré v súlade s osobitným
predpisom2) umoòujú jednoduchú prepojite¾nos systémov elektronického výberu mýta v èlenských tátoch
Európskej únie a v tátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore
(ïalej len èlenský tát), a ktoré zároveò umoòujú
uívanie vymedzených úsekov ciest pri pouití jedinej
palubnej jednotky a za podmienky súhrnnej úhrady
mýta poskytovate¾ovi Európskej sluby elektronického
výberu mýta.
(2) Poskytova Európsku slubu elektronického výberu mýta môe právnická osoba, ktorej bolo Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) na túto
èinnos udelené oprávnenie pod¾a § 14, alebo právnic22
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ká osoba, ktorej bolo toto oprávnenie udelené v súlade
s osobitným predpisom2) prísluným orgánom iného
èlenského tátu, v ktorom je usadená a má uzavretú
zmluvu so správcom výberu mýta.
(3) Prevádzkovate¾ vozidla, ktorý má uzavretú zmluvu s poskytovate¾om Európskej sluby elektronického
výberu mýta, uhradí mýto za uívanie vymedzených
úsekov ciest tomuto poskytovate¾ovi. Poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta je povinný
vybrané mýto za podmienok dohodnutých v zmluve následne odvies správcovi výberu mýta.
Udelenie a odòatie oprávnenia na
poskytovanie Európskej sluby
elektronického výberu mýta
§ 14
(1) Ministerstvo udelí iadate¾ovi oprávnenie na poskytovanie Európskej sluby elektronického výberu
mýta (ïalej len oprávnenie) na základe písomnej iadosti, ak iadate¾ preukáe, e
a) spåòa podmienky ustanovené osobitným predpisom,27)
b) jeho tatutárny orgán alebo aspoò jeden èlen tatutárneho orgánu alebo ustanovený zodpovedný zástupca má odbornú spôsobilos na poskytovanie
Európskej sluby elektronického výberu mýta,
c) fyzická osoba, ktorá je tatutárnym orgánom alebo
èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a alebo zodpovedným zástupcom iadate¾a je bezúhonná.
(2) Odborná spôsobilos pod¾a odseku 1 písm. b) sa
preukazuje dokladom o ukonèenom vysokokolskom
vzdelaní druhého stupòa dopravného, ekonomického,
technického alebo právneho zamerania a najmenej
trojroènou odbornou praxou v oblasti správy alebo poskytovania elektronického výberu mýta, sluieb v oblasti informaèných technológií, elektronických komunikaèných sluieb alebo sluieb intitúcií elektronických
peòazí.28)
(3) Finanèná
spôsobilos
pod¾a
osobitného
predpisu29) je schopnos iadate¾a finanène zabezpeèi
riadne a nepretrité poskytovanie Európskej sluby
elektronického výberu mýta vo vetkých èlenských tátoch, ktoré sú súèasou Európskej sluby elektronického výberu mýta. Finanèná spôsobilos sa preukazuje
úètovnou závierkou za predchádzajúci rok overenou
audítorom, dokladmi o celkovom objeme dostupných
finanèných prostriedkov na bankových úètoch, zoznamom verite¾ov a dlníkov s uvedenou výkou dlhu a dokladom o uzavretí poistenia na krytie zodpovednosti za

) Zákon è.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
24
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov,
Zákon è. 333/2011 Z. z. o v znení neskorích predpisov.
25
) Èlánok 2 písm. f) rozhodnutia 2009/750/ES.
26
) Bod 2 písm. b) prílohy IV rozhodnutia 2009/750/ES.
27
) Èlánok 3 rozhodnutia 2009/750/ES.
28
) Zákon è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
29
) Èlánok 3 písm. d) rozhodnutia 2009/750/ES.
23

Strana 4980

Zbierka zákonov è. 474/2013

kodu spôsobenú poskytovaním Európskej sluby
elektronického výberu mýta. Poistenie musí trva po
celý èas poskytovania Európskej sluby elektronického
výberu mýta.
(4) Finanène spôsobilý nie je ten, kto nespåòa poiadavky finanènej spôsobilosti a ten, voèi komu je zaèaté
konkurzné konanie alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, je v likvidácii, bolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruený konkurz pre nedostatok majetku alebo kto nemá
vyrovnané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom, má
daòové nedoplatky evidované správcom dane alebo má
evidované nedoplatky poistného na verejné zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie v zahranièí rovnakého alebo porovnate¾ného druhu.
(5) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný èin
majetkovej povahy, za trestný èin spáchaný v súvislosti
s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný
èin. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra
trestov30) nie starím ako tri mesiace.
(6) iadate¾, ktorý spåòa podmienky finanènej spôsobilosti a bezúhonnosti pod¾a odsekov 3 a 5, sa
povauje za iadate¾a, ktorý má dobrú poves pod¾a
osobitného predpisu.31)
§ 15
(1) iados o udelenie oprávnenia obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu a adresu sídla iadate¾a,
b) identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby,
ktorá je tatutárnym orgánom alebo osôb, ktoré sú
èlenmi tatutárneho orgánu iadate¾a,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu iadate¾a, ak je ustanovený.
e) podpis tatutárneho orgánu a odtlaèok peèiatky iadate¾a.
(2) Prílohou k iadosti o udelenie oprávnenia sú
a) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace
alebo iný doklad preukazujúci podmienku usadenia sa
v Slovenskej republike pod¾a osobitného predpisu,27)
b) výpisy z registra trestov vetkých èlenov tatutárneho orgánu a ustanoveného zodpovedného zástupcu
nie starí ako tri mesiace,
c) doklady preukazujúce odbornú spôsobilos aspoò
jedného èlena tatutárneho orgánu alebo ustanoveného zodpovedného zástupcu,
d) doklady preukazujúce finanènú spôsobilos iadate¾a pod¾a § 14 ods. 3, okrem overenej úètovnej zá30

)
)
)
33
)
34
)
35
)
36
)
37
)
31
32
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vierky iadate¾a, ak je uloená v registri úètovných
závierok pod¾a osobitného predpisu,32)
e) certifikát systému riadenia kvality alebo iné rovnocenné osvedèenie pod¾a osobitného predpisu,33)
f) plán riadenia rizík pod¾a osobitného predpisu,34)
g) doklady preukazujúce technické vybavenie a splnenie poiadaviek na zloky interoperability pod¾a osobitného predpisu.35)
(3) Ministerstvo rozhodne o udelení oprávnenia do
60 dní od doruèenia iadosti o udelenie oprávnenia. Ak
je iados neúplná alebo ak chýbajú doklady preukazujúce splnenie poiadaviek pod¾a § 14, ministerstvo vyzve iadate¾a, aby ich v urèenej lehote doplnil, inak konanie o udelení oprávnenia zastaví.
(4) Ak ministerstvo zistí, e iadate¾ nespåòa podmienky pod¾a § 14 oprávnenie neudelí.
§ 16
Ministerstvo rozhodne o odòatí oprávnenia, ak
a) poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta prestal spåòa niektorú z podmienok uvedených v § 14,
b) poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta ani v dodatoènej esmesaènej lehote od
uplynutia
lehoty
ustanovenej
osobitným
predpisom36) neuzavrie zmluvy o poskytovaní Európskej sluby elektronického výberu mýta vo vetkých oblastiach Európskej sluby elektronického
výberu mýta,
c) o to poiada poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta,
d) poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta opakovane alebo závane poruil alebo nesplnil niektorú z povinností uvedených v § 17
a v osobitnom predpise.2)
§ 17
Práva a povinnosti poskytovate¾a
Európskej sluby elektronického výberu mýta
(1) Poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta, ktorému bolo udelené oprávnenie pod¾a
§ 15 je okrem povinností ustanovených osobitným
predpisom,2) povinný
a) predloi ministerstvu kadoroène najneskôr do
31. januára nasledujúceho kalendárneho roku písomné vyhlásenie o rozsahu pokrytia oblastí Európskej sluby elektronického výberu mýta37) ním poskytovanou Európskou slubou elektronického
výberu mýta,
b) ku dòu podpisu zmluvy so správcom výberu mýta
o poskytovaní Európskej sluby elektronického výberu mýta poskytnú správcovi výberu mýta zoznam

Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Èlánok 3 písm. f) rozhodnutia 2009/750/ES.
§ 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
Èlánok 3 písm. a) rozhodnutia 2009/750/ES.
Èlánok 3 písm. e) rozhodnutia 2009/750/ES.
Èlánok 3 písm. b) rozhodnutia 2009/750/ES.
Èlánok 4 bod 1 rozhodnutia 2009/750/ES.
Èlánok 2 písm. a) rozhodnutia 2009/750/ES.
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vetkých vozidiel a ich prevádzkovate¾ov, ktorí majú
s poskytovate¾om Európskej sluby elektronického
výberu mýta uzavretú zmluvu,
bezodkladne po vydaní palubnej jednotky prevádzkovate¾ovi vozidla alebo vodièovi vozidla poskytnú
správcovi výberu mýta údaje pod¾a odseku 2,
bezodkladne oznámi správcovi výberu mýta kadú
zmenu údajov pod¾a odseku 2,
bezodkladne zaregistrova zmeny údajov pod¾a § 9
ods. 2 písm. c),
predklada kadé dva roky závery auditu plánu riadenia rizík pod¾a osobitného predpisu34) ministerstvu do 30 dní od jeho vyhodnotenia.

(2) Zoznam pod¾a odseku 1 písm. b) musí obsahova
tieto údaje:
a) evidenèné èíslo vozidla,
b) technické údaje vozidla,
c) identifikaèný kód palubnej jednotky,
d) údaje o prevádzkovate¾ovi vozidla v rozsahu pod¾a
§ 8 ods. 1 písm. a) a b).
(3) Na úèely tohto zákona poskytovate¾ Európskej
sluby elektronického výberu mýta
a) získava, zhromaïuje, spracúva, vyuíva a uchováva údaje pod¾a odseku 2,
b) spracúva osobné údaje pod¾a § 12 ods. 6.
(4) Poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta nie je oprávnený získava alebo zaznamenáva údaje uvedené v § 12 ods. 5 a 6 o vozidlách oslobodených od mýta pod¾a § 3 písm. a), b), d), i) a j) a o ich
prevádzkovate¾och a vodièoch.
§ 18
Zmierovacia komisia
(1) Zriaïuje sa zmierovacia komisia ako nezávislý orgán na rieenie posudzovanie sporov pod¾a § 19.
(2) Zmierovacia komisia má troch èlenov. Zmierovacia komisia je zloená z predsedu komisie a ïalích
dvoch èlenov komisie.
(3) Èlenmi zmierovacej komisie sú
a) jeden odborník z oblasti práva,
b) jeden odborník z oblasti ekonómie alebo financií a
c) jeden odborník z oblasti prevádzky a ekonomiky pozemných komunikácií.
(4) Za odborníka sa povauje fyzická osoba, ktorá má
úplné vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a najmenej pä rokov odbornej praxe v poadovanej oblasti.
(5) Èlenom zmierovacej komisie pod¾a odseku 3 môe
by fyzická osoba, ktorá má spôsobilos na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonná.
(6) Za bezúhonnú sa povauje fyzická osoba, ktorá
nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin.
Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra
trestov31) nie starím ako tri mesiace.
(7) Funkcia èlena zmierovacej komisie je nezluèite¾ná s pracovnoprávnym vzahom alebo iným obdobným
právnym vzahom k stranám sporu alebo k tretím stra38

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
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nám podnikajúcim v oblasti Európskej sluby elektronického výberu mýta (ïalej len tretia strana). Èlen
zmierovacej komisie nesmie by tatutárnym orgánom
alebo èlenom tatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu,
kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu strany
sporu alebo tretej strany. Èlen zmierovacej komisie nesmie podnika v oblasti Európskej sluby elektronického výberu mýta. Èlen zmierovacej komisie nesmie by
zamestnancom ministerstva. Tieto obmedzenia sa
vzahujú aj na osoby blízke38) èlenovi zmierovacej komisie.
(8) Administratívne, organizaèné a technické zabezpeèenie èinnosti zmierovacej komisie zabezpeèuje
tajomník zmierovacej komisie. Tajomník zmierovacej
komisie je zamestnanec ministerstva poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ïalej
len minister). Tajomník zmierovacej komisie nie je
èlenom zmierovacej komisie.
(9) Predsedu zmierovacej komisie, ostatných èlenov
zmierovacej komisie a tajomníka zmierovacej komisie
vymenúva a odvoláva minister. Èlenov zmierovacej komisie minister vymenúva z odborníkov pôsobiacich
v oblastiach pod¾a odseku 3, ktorí sú navrhovaní odbornými organizáciami a vedeckými intitúciami, najmä vysokými kolami a vedeckými pracoviskami Slovenskej akadémie vied.
(10) Funkèné obdobie èlena zmierovacej komisie je
päroèné. Èlenstvo v zmierovacej komisii je dobrovo¾né
a nezastupite¾né.
(11) Èlenstvo v zmierovacej komisii zaniká
a) vzdaním sa èlenstva,
b) odvolaním èlena,
c) úmrtím èlena.
(12) Minister èlena zmierovacej komisie odvolá
a) ak èlen zmierovacej komisie prestane spåòa predpoklady pod¾a odseku 5,
b) pri opakovanej neúèasti èlena zmierovacej komisie
na rokovaní a práci zmierovacej komisie bez predloenia náleitého ospravedlnenia,
c) ak èlen zmierovacej komisie nie je schopný es po
sebe nasledujúcich mesiacov vykonáva svoju funkciu,
d) ak èlen zmierovacej komisie poruí povinnos mlèanlivosti pod¾a odseku 15 písm. e).
(13) Ak zanikne èlenstvo v zmierovacej komisii pod¾a
odseku 10, subjekty oprávnené navrhova prísluného
èlena zmierovacej komisie sú povinné do jedného mesiaca od zániku èlenstva, predloi ministerstvu návrh
na vymenovanie nového èlena zmierovacej komisie.
Èlenstvo v zmierovacej komisii je nezastupite¾né.
a)
b)
c)
d)
e)

(14) Predseda zmierovacej komisie
zodpovedá za èinnos zmierovacej komisie,
zvoláva a vedie rokovanie zmierovacej komisie,
overuje záznam z rokovania zmierovacej komisie,
podpisuje stanovisko pod¾a § 19 ods. 5,
ak je to potrebné, prizýva na rokovanie zmierovacej
komisie ïalieho odborníka, ktorý nemá hlasovacie
právo.
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(15) Èlen zmierovacej komisie
a) sa zúèastòuje na rokovaní zmierovacej komisie,
b) sa vyjadruje k bodom programu rokovania zmierovacej komisie,
c) predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania zmierovacej komisie a v súvislosti s prácou komisie,
d) hlasuje o návrhoch predloených na rokovanie zmierovacej komisie,
e) zachováva mlèanlivos, a to aj po skonèení svojej
funkcie, o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa
dozvedel pri výkone funkcie èlena zmierovacej komisie alebo v súvislosti s òou,
f) overuje písomný záznam z rokovania zmierovacej
komisie na základe rozhodnutia zmierovacej komisie,
g) sa vyjadruje k rozhodnutiu zmierovacej komisie, ak
nesúhlasí s rozhodnutím zmierovacej komisie a za
rozhodnutie zmierovacej komisie nehlasoval.
(16) Zmierovacia komisia je uznáaniaschopná, ak
sú na rokovaní prítomní vetci jej èlenovia. Na prijatie
stanoviska je potrebný súhlas väèiny vetkých èlenov
zmierovacej komisie.
(17) Podrobnosti o èinnosti zmierovacej komisie
upravuje tatút zmierovacej komisie, ktorého súèasou
je aj rokovací poriadok zmierovacej komisie. tatút
zmierovacej komisie schva¾uje minister.
§ 19
Zmierovacie konanie
(1) V prípade sporu týkajúceho sa rokovania o uzavretie zmluvy alebo návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní Európskej sluby elektronického výberu mýta,
alebo sporu týkajúceho sa zmluvných vzahov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy o poskytovaní Európskej
sluby elektronického výberu mýta, sa môe správca
výberu mýta alebo poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta obráti na zmierovaciu komisiu so iadosou o vydanie stanoviska k sporu. Zmierovacia komisia pri posudzovaní sporu okrem iného
posudzuje a skúma èi zmluvné podmienky nie sú diskriminaèné a èi spravodlivo zoh¾adòujú náklady a riziká zmluvných strán.
(2) iados o vydanie stanoviska k sporu obsahuje
a) obchodné meno alebo názov, právnu formu, identifikaèné èíslo a adresu sídla iadate¾a,
b) meno a priezvisko osoby, ktorá je tatutárnym orgánom alebo osôb, ktoré sú èlenmi tatutárneho orgánu iadate¾a,
c) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu iadate¾a, ak je ustanovený,
d) identifikáciu druhej strany sporu,
e) presné vymedzenie predmetu sporu,
f) odôvodnenie nemonosti dosiahnutia dohody,
g) návrh rieenia sporu,
h) podpis tatutárneho orgánu a odtlaèok peèiatky iadate¾a.
39
40

) Prílohy II, III a bod 1 prílohy IV rozhodnutia 2009/750/ES.
) Èlánok 2 písm. i) rozhodnutia 2009/750/ES.
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(3) Strany sporu môu navrhova dôkazy a ich doplnenie, predklada podklady potrebné na posúdenie
sporu. Zmierovacia komisia si môe od strán sporu alebo od tretích strán vykonávajúcich èinnos v oblasti
Európskej sluby elektronického výberu vyiada ïalie informácie a podklady potrebné na posúdenie sporu. Pred vydaním stanoviska pod¾a odseku 4 zmierovacia komisia vypoèuje strany sporu.
(4) Zmierovacia komisia vydá svoje písomné stanovisko k sporu (ïalej len stanovisko) najneskôr do iestich mesiacov odo dòa prijatia úplnej iadosti o rieenie
sporu. Stanovisko sa doruèí stranám sporu do vlastných rúk.
a)
b)
c)
d)
e)

(5) Stanovisko pod¾a odseku 4 obsahuje
oznaèenie strán sporu,
presné vymedzenie predmetu sporu,
návrh rieenia sporu a jeho odôvodnenie,
dátum vyhotovenia stanoviska,
meno a priezvisko predsedu zmierovacej komisie,
jeho podpis a odtlaèok peèiatky zmierovacej komisie.

(6) Konanie pred zmierovacou komisiou sa povauje
za neúspené, ak sa spor nevyriei do siedmich mesiacov odo dòa prijatia úplnej iadosti o rieenie sporu.
§ 20
Autorizácia
(1) Autorizácia pod¾a tohto zákona je rozhodnutie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky (ïalej len úrad) o poverení právnickej osoby so sídlom v Slovenskej republike (ïalej len
iadate¾) na vykonávanie
a) posudzovania zhody zloiek interoperability vrátane
cestných zariadení a rozhraní s poiadavkami pod¾a
osobitného predpisu39) a s príslunými technickými
pecifikáciami40) (ïalej len posudzovanie zhody),
b) posudzovania vhodnosti zloiek interoperability na
pouitie25) pod¾a osobitného predpisu26) (ïalej len
posudzovanie vhodnosti) alebo
c) doh¾adu nad posudzovaním zhody a posudzovaním
vhodnosti (ïalej len doh¾ad nad posudzovaním).
(2) iados o autorizáciu podáva iadate¾ písomne na
úrad.
(3) iados o autorizáciu obsahuje
a) názov alebo obchodné meno, právnu formu a sídlo
iadate¾a,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby,
ktorá je oprávnená kona v mene iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo iadate¾a, ak je pridelené,
d) vymedzenie oblasti a rozsahu, v ktorých sa iada
o autorizáciu,
e) podpis a odtlaèok peèiatky iadate¾a.
(4) Prílohou k iadosti o autorizáciu sú
a) zoznam èinností, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo vykonávania doh¾adu nad posudzovaním,
b) opis postupov posudzovania zhody, postupov posudzovania vhodnosti alebo postupov vykonávania do-
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h¾adu nad posudzovaním, ktoré bude iadate¾
pouíva,
c) zoznam zloiek interoperability, o ktorých iadate¾
tvrdí, e je spôsobilý posudzova ich zhodu, posudzova ich vhodnos alebo vykonáva doh¾ad nad ich
posudzovaním,
d) osvedèenie o akreditácii,41) ktoré osvedèuje, e iadate¾ spåòa poiadavku akreditácie pod¾a osobitného predpisu,42)
e) iné písomné doklady, ktoré sú potrebné na posúdenie, overenie alebo uznanie splnenia poiadaviek
pod¾a osobitného predpisu;43) splnenie poiadaviek
nezávislosti a profesionálnej bezúhonnosti44) môe
iadate¾ preukáza èestným vyhlásením.
(5) Úrad rozhodne o udelení autorizácie, ak iadate¾
predloil úplnú a správnu iados o autorizáciu a zároveò spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu.43)
Autorizácia sa ude¾uje na neurèitý èas.
(6) Rozhodnutie o udelení autorizácie obsahuje okrem veobecných náleitosti rozhodnutia
a) údaje pod¾a odseku 3 písm. a) a c),
b) odkaz na poiadavky a technické pecifikácie, pod¾a
ktorých iadate¾ bude vykonáva posudzovanie zhody alebo posudzovanie vhodnosti, oblas a rozsah
autorizácie a postupy posudzovania zhody, postupy
posudzovania vhodnosti alebo postupy vykonávania
doh¾adu nad posudzovaním, ktoré bude iadate¾
pouíva.
(7) Doh¾ad nad dodriavaním ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu2) autorizovanou osobou
vykonáva úrad.
(8) Úrad rozhodne o pozastavení èinnosti autorizovanej osoby najviac na 90 dní, ak autorizovaná osoba
a) doèasne nespåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu,43)
b) doèasne nemôe riadne vykonáva èinnos, na ktorú
je autorizovaná,
c) o to poiada.
(9) Úrad zruí rozhodnutie o pozastavení èinnosti
autorizovanej osoby pod¾a odseku 8 bez zbytoèného odkladu po tom, ako odpadol dôvod na vydanie takéhoto
rozhodnutia.
(10) Úrad rozhodne o zruení rozhodnutia o autorizácií, ak autorizovaná osoba
a) prestala spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu,43)
b) poruila opakovane pri svojej èinnosti ustanovenia
tohto zákona alebo osobitného predpisu,2)
c) neodstránila v urèenej lehote nedostatky vo svojej
èinnosti zistené pri kontrole,
d) poiadala o zruenie autorizácie najmenej 30 dní
pred navrhovaným dátumom zruenia,
e) konala nad rozsah urèený v rozhodnutí o autorizácií,
f) poruila povinnosti notifikovanej osoby pod¾a § 22
ods. 4.
41

)
)
43
)
44
)
42
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(11) Ak autorizovaná osoba oznámi úradu zmeny
údajov pod¾a odseku 6 písm. a) a naïalej spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu43) alebo poiada o obmedzenie rozsahu autorizácie, úrad vydá nové rozhodnutie o autorizácii, ktorým zruí pôvodné rozhodnutie
o autorizácií a následne oznámi zmenu údajov pod¾a
§ 21 ods. 4.
(12) Ak autorizovaná osoba poiada úrad o autorizáciu na posudzovanie zhody ïalej zloku interoperability alebo na vykonávanie ïalieho postupu posudzovania zhody a spåòa poiadavky pod¾a osobitného
predpisu,43) úrad vydá nové rozhodnutie o autorizácií.
(13) Autorizácia zaniká zánikom autorizovanej osoby
bez právneho nástupcu.
(14) Autorizovaná osoba môe vykonáva èinnos
pod¾a odseku 1, na ktorú jej bola udelená autorizácia
a po zápise do zoznamu notifikovaných osôb pod¾a
§ 21 ods. 2.
§ 21
(1) Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii
a èlenským tátom, e autorizovaná osoba spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu;43) úrad v oznámení
uvedie údaje pod¾a § 20 ods. 3 a 4. Ak je to potrebné,
poskytne úrad Európskej komisii a èlenským tátom aj
doklady preukazujúce splnenia poiadaviek pod¾a osobitného predpisu.43)
(2) Autorizovaná osoba sa povauje za notifikovanú
osobu a môe vykonáva èinnos notifikovanej osoby,
ak Európska komisia a èlenské táty nevznesú námietky Európska komisia ju zapíe do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikaèné èíslo.
(3) Po zápise do zoznamu notifikovaných osôb pod¾a
odseku 2 vydá úrad notifikovanej osobe potvrdenie
o notifikácií v ktorom uvedie identifikaèné èíslo pridelené Európskou komisiou a rozsah èinností na vykonávanie ktorých je notifikovaná.
(4) Úrad oznamuje Európskej komisii a èlenským tátom
a) zmeny súvisiace s notifikáciou,
b) rozhodnutie o pozastavení èinnosti autorizovanej
osoby pod¾a § 20 ods. 8 a rozhodnutie, ktorým sa
toto rozhodnutie zruuje,
c) rozhodnutie o obmedzení autorizácie a rozhodnutie
o zruení autorizácie pod¾a § 20 ods. 10 a 11.
(5) Úrad oznamuje Európskej komisii postup preverovania splnenia poiadaviek pod¾a osobitného predpisu,43) postup notifikácie, spôsob kontroly notifikovanej
osoby a ich zmeny.
(6) Ak úrad vydá rozhodnutie pod¾a § 20 ods. 8, 10
alebo ods. 11, alebo ak notifikovaná osoba svoju èinnos u nevykonáva, úrad zabezpeèí, aby
a) iná notifikovaná osoba spracovala dokumentáciu
týkajúcu sa posudzovania zhody alebo posudzovania vhodnosti tejto notifikovanej osoby alebo

§ 2 písm. d) zákona è. 505/2009 Z. z. o akreditácií orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Písmeno a) prílohy V rozhodnutia 2009/750/ES.
Èlánok 17 ods. 2 a príloha V rozhodnutia 2009/750/ES.
Písmená b), c) a f) prílohy V rozhodnutia 2009/750/ES.
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b) dokumentácia týkajúca sa posudzovania zhody alebo posudzovania vhodnosti bola k dispozícii úradu
alebo na základe iadosti orgánu doh¾adu nad trhom
tomuto orgánu.45)

f)

§ 22
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1) Notifikovaná osoba je oprávnená
a) vykonáva posudzovanie zhody, posudzovanie vhodnosti alebo doh¾ad nad posudzovaním pod¾a § 20
ods. 1 v èlenských tátoch,
b) nahliada pri posudzovaní zhody, posudzovaní
vhodnosti alebo pri vykonávaní doh¾adu nad posudzovaním do technickej, výrobnej, obchodnej a inej
dokumentácie týkajúcej sa posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo vykonávania doh¾adu
nad posudzovaním, vstupova do výrobných, prevádzkových, skladových a obchodných priestorov
výrobcu zloiek interoperability alebo jeho splnomocneného zástupcu, poskytovate¾a Európskej
sluby elektronického výberu mýta alebo správcu
výberu mýta, ak ide o súèas postupu posudzovania
zhody, posudzovania vhodnosti alebo vykonávania doh¾adu nad posudzovaním a výrobca, jeho splnomocnený zástupca, poskytovate¾ Európskej
sluby elektronického výberu mýta alebo správca
výberu mýta je povinný poskytnú notifikovanej osobe potrebnú súèinnos.
(2) Notifikovaná osoba môe so súhlasom iadate¾a
o vykonanie posúdenia zhody zabezpeèi výkon niektorých èinností spojených s posudzovaním zhody
prostredníctvom svojej organizaènej zloky alebo uzavrie s treou osobou zmluvu o výkone èinností spojených s posudzovaním zhody (ïalej len subdodávate¾);
notifikovaná osoba pritom zodpovedá za to, e subdodávate¾ spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu.43)
(3) Zodpovednos za èinnos, ktorá je predmetom
zmluvy pod¾a odseku 2 voèi iadate¾ovi o vykonanie posúdenia zhody a voèi orgánu doh¾adu, nesie notifikovaná osoba.
(4) Notifikovaná osoba je povinná
a) zdra sa konania nad rozsah notifikácie,
b) postupova pri posudzovaní zhody, posudzovania
vhodnosti alebo pri vykonávaní doh¾adu nad posudzovaním zhody pod¾a osobitných predpisov,
c) poiada výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, aby prijal nápravné opatrenia, ak zistí, e
zloka interoperability nespåòa technické pecifikácie,
d) pozastavi platnos dokumentu vydaného na úèely
posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo
doh¾adu nad posudzovaním zhody do prijatia nápravných opatrení pod¾a písmena b),
e) zrui òou vydaný dokument vydaný na úèely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo do45

g)

h)
i)

j)
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h¾ad nad posudzovaním zhody, ak zistí nedodranie
podmienok jeho vydania,
zúèastòova sa na prísluných normalizaèných èinnostiach a èinnostiach koordinaènej skupiny notifikovaných osôb zriadenej Európskou komisiou priamo alebo prostredníctvom urèeného zástupcu
a uplatòova rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom èinnosti tejto koordinaènej skupiny,
poskytnú na základe iadosti úradu kópiu dokumentu vydaného na úèely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo vykonávania doh¾adu
nad posudzovaním vrátane súvisiacich dokladov,
poskytnú na základe iadosti úradu informácie, dokumenty, vysvetlenia a umoni vstup do svojich
priestorov pri výkone doh¾adu pod¾a § 20 ods. 7,
poskytnú inej notifikovanej osobe, ktorá vykonáva
rovnaké postupy posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo doh¾adu nad posudzovaním na
rovnakej zloke interoperability informácie o záporných výsledkoch posudzovania a na poiadanie aj
o kladných výsledkoch posudzovania,
informova úrad o
1. zamietnutí, obmedzení, pozastavení alebo zruení dokumentu vydaného notifikovanou osobou na
úèely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo vykonávania doh¾adu nad posudzovaním,
2. vetkých skutoènostiach a zmenách, ktoré majú
vplyv na plnenie poiadaviek pod¾a osobitného
predpisu,43)
3. iadosti o informácie o vykonaných èinnostiach,
ktorú dostala od orgánu doh¾adu nad trhom,
4. èinnostiach vykonaných v rozsahu jej notifikácie
a o inej vykonanej èinnosti vrátane cezhraniènej
èinnosti a uzatvorení zmluvy so subdodávate¾om
na základe iadosti úradu.

(5) Notifikovaná osoba pri posudzovaní vhodnosti26)
berie do úvahy stanovisko správcu výberu mýta.
§ 23
Ministerstvo
(1) Ministerstvo najmenej es mesiacov pred zavedením nového mýtneho reimu predloí Európskej komisii správu, ktorá obsahuje
a) jednotkové hodnoty a parametre pouité pri výpoète
nákladových poloiek,
b) kategórie vozidiel s povinnosou úhrady mýta,
c) rozsah vymedzených úsekov ciest, ktoré sa pouijú
na výpoèet nákladov, percentuálnu výku urèenú
na úhradu nákladov a výku sadzieb mýta spolu
s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb mýta.
(2) Ministerstvo
a) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmeròuje výkon tátnej správy na úseku výberu mýta uskutoèòovaný okresnými úradmi,
b) oznamuje Európskej komisii zavádzanie nových
mýtnych reimov, zavádzanie spoloèného mýtneho
systému s inými èlenskými tátmi,

) Napríklad zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov.
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c) ude¾uje a odníma oprávnenia na poskytovanie Európskej sluby elektronického výberu mýta pod¾a
§ 14 a 16,
d) vykonáva tátny odborný dozor pod¾a tohto zákona
v oblasti elektronického výberu mýta a v oblasti poskytovania Európskej sluby elektronického výberu
mýta,
e) aspoò raz roène overuje, èi poskytovate¾ Európskej
sluby výberu mýta naïalej spåòa podmienky ustanovené v § 14 a èi plní informaènú povinnos ustanovenú osobitným predpisom,46)
f) vedie vnútrotátny elektronický register pre oblas
Európskej sluby elektronického výberu mýta a plní
povinnosti súvisiace s vedením tohto registra v súlade s osobitným predpisom,47)
g) vydáva preukazy kontrolóra pod¾a § 24 ods. 2 a preukazy osoby poverenej výkonom kontroly pod¾a § 25
ods. 3 a vedie ich evidenciu,
h) prejednáva správne delikty a ukladá pokuty pod¾a
§ 28 ods. 2 a 5.
§ 24
tátny odborný dozor
(1) tátny odborný dozor nad oblasou elektronického výberu mýta vrátane poskytovania Európskej
sluby elektronického výberu mýta, je vykonávanie
kontroly èinnosti správcu výberu mýta alebo ním poverenej osoby a poskytovate¾a Európskej sluby elektronického výberu mýta poverenými zamestnancami ministerstva a prizvanými osobami (ïalej len kontrolór).
Obsahom tátneho odborného dozoru je kontrola
dodriavania tohto zákona a osobitného predpisu.2) Ak
ïalej nie je ustanovené inak, kontrolóri postupujú pri
výkone tátneho odborného dozoru pod¾a osobitného
predpisu.48)
(2) Oprávnením na vykonanie tátneho odborného
dozoru je preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom.
Preukaz obsahuje údaje o drite¾ovi v rozsahu priezvisko, meno, titul, dátum vydania a platnos preukazu
kontrolóra.
(3) Evidenciu preukazov kontrolóra vedie ministerstvo.
(4) Okrem oprávnení pod¾a osobitného predpisu48) sú
kontrolóri oprávnení
a) vstupova do objektov, zariadení, prevádzkových
priestorov, dopravných prostriedkov alebo na pozemky kontrolovanej osoby, ak je to nevyhnutné na
výkon tátneho odborného dozoru,
b) vstupova a vchádza do uzavretých úsekov ciest,
c) zisova totonos osoby zodpovednej za dodriavanie ustanovenej povinnosti,
d) vyadova od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov v urèenej lehote bezodplatné poskytnutie
1. originálov dokladov a iných písomností a informácii vrátane informácií na pamäových médiách
prostriedkov výpoètovej techniky, ako aj úradne
osvedèené preklady preverovanej dokumentácie,
46

e)

f)
g)
h)
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robi si z nich kópie a vykonáva s nimi potrebné
úkony súvisiace s výkonom tátneho odborného
dozoru,
2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné
informácie a podklady k predmetu tátneho odborného dozoru a k zisteným nedostatkom,
vyadova od iných osôb, ktoré majú doklady alebo
informácie súvisiace s èinnosou tátneho odborného dozoru pod¾a tohto zákona predloenie dokladov,
poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s výkonom tátneho odborného dozoru a odobra doklady a iné materiály, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie úèelu a cie¾a tátneho odborného dozoru,
vykonáva ïalie potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom tátneho odborného dozoru,
vyadova od kontrolovanej osoby zabezpeèenie potrebného sprevádzania,
uloi kontrolovanej osobe vykona v urèenej lehote
opatrenia na nápravu nedostatkov zistených tátnym odborným dozorom a na odstránenie príèin ich
vzniku a predloi v urèenej lehote písomnú správu
o ich splnení.
§ 25
Kontrola dodriavania povinností
prevádzkovate¾a vozidla a vodièa vozidla

(1) Kontrolu dodriavania povinností prevádzkovate¾a vozidla a vodièa vozidla pod¾a tohto zákona vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v súèinnosti
s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania doh¾adu nad bezpeènosou a plynulosou cestnej premávky.
(2) Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a) zamestnanci správcu výberu mýta,
b) zamestnanci osoby, ktorú správca výberu mýta poveril výkonom èinností pod¾a § 12 ods. 2.
(3) Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje
na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totonosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska.
(4) Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom
kontroly vedie ministerstvo. Na úèely vedenia evidencie
preukazov osôb poverených výkonom kontroly je ministerstvo oprávnené spracúva pod¾a osobitného
predpisu22) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a èíslo obèianskeho preukazu.
(5) Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená
na úèel kontroly dodriavania tohto zákona:
a) získava a zaznamenáva údaje pod¾a § 12 ods. 5
stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) zabezpeèova dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytova ich okresným
úradom na úèely konaní pod¾a § 27 a 32,

) Èlánok 4 ods. 1 a 2 rozhodnutia 2009/750/ES.
) Èlánok 19 rozhodnutia 2009/750/ES.
48
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
47
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c) na mieste v èase kontroly vybra vypoèítanú sumu
mýta,
d) vypoèíta mýto z dåky 650 km a príslunej sadzby,
ak nemono zisti skutoènú prejazdenú vzdialenos
vozidla po vymedzených úsekoch ciest,
e) poadova od vodièa vozidla vysvetlenie, ktoré môe
prispie k objasneniu skutoèností dôleitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu,
f) poadova od vodièa vozidla predloenie dokladu
o úhrade mýta,
g) kontrolova umiestnenie, èinnos a pouívanie palubnej jednotky,
h) kontrolova údaje zadané do palubnej jednotky na
úèely výpoètu mýta a zúètovania mýta.
(6) Ak vodiè vozidla pri plnení sluobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáe svoju príslunos pod¾a
osobitného predpisu,49) osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodièa vyadova len evidenèné
èíslo sluobného preukazu.
(7) Prísluník Policajného zboru pri výkone kontroly
je oprávnený
a) usmeròova vozidlá na kontrolné miesta,
b) zakáza vodièovi vozidla pokraèova v jazde alebo
prikáza smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo mýto uhradené alebo nie je uhradené vo vypoèítanej sume,
c) zakáza vodièovi ïaliu jazdu, ak je zistené poruenie niektorej z povinností ustanovených v § 9; zakáza vodièovi jazdu mono a do èasu, kým si prevádzkovate¾ vozidla alebo vodiè vozidla nesplní
povinnos,
d) prikáza vodièovi motorového vozidla jazdu na urèené miesto a prikáza, aby na nevyhnutne potrebný
èas zotrval s vozidlom na urèenom mieste,
e) poui technické prostriedky na zabránenie odjazdu
dopravného prostriedku,
f) poadova predloenie osvedèenia o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, najväèiu prípustnú
celkovú hmotnos vozidla, poèet náprav vozidla
a emisnú triedu vozidla.
(8) Oprávnenia prísluníka Policajného zboru pod¾a
odseku 7 sa nevzahuje na vodièa vozidla, ktorý plní
úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpeènosti tátu.50)
(9) Osoba poverená výkonom kontroly je povinná
vyhotovi záznam o kontrole.
(10) Na úèely rozkazného konania pod¾a § 29 a 32
môe správca výberu mýta alebo osoba poverená pod¾a
§ 12 ods. 2 vykonáva kontrolu dodriavania povinností
prevádzkovate¾a vozidla a vodièa vozidla pod¾a tohto
zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami
a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu mýta alebo osoby poverenej pod¾a § 12 ods. 2 bez
49
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zastavenia vozidla aj bez súèinnosti orgánov Policajného zboru.
(11) Na úèely rozkazného konania pod¾a § 29 a 32
správca výberu mýta alebo osoba poverená pod¾a § 12
ods. 2 je oprávnená
a) získava a zaznamenáva údaje pod¾a § 12 ods. 5
stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) zabezpeèova dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytova ich okresným
úradom,
c) vypoèíta sumu mýta,
d) vypoèíta mýto z dåky 650 km a príslunej sadzby,
ak nemono zisti skutoènú prejazdenú vzdialenos
vozidla po vymedzených úsekoch ciest,
e) kontrolova umiestnenie, èinnos a pouívanie palubnej jednotky,
f) kontrolova údaje zadané do palubnej jednotky na
úèely výpoètu mýta a zúètovania mýta.
§ 26
Zadranie osvedèenia o evidencii
a tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla
(1) Prísluník Policajného zboru je oprávnený zadra
osvedèenie o evidencii a tabu¾ku s evidenèným èíslom
vozidla, ak vodiè vozidla neuhradí mýto. V prípade, ak
vodiè vozidla nie je ochotný tabu¾ku s evidenèným èíslom vyda, prísluník Policajného zboru je oprávnený
túto odòa; kodu spôsobenú v súvislosti s jej odòatím
znáa prevádzkovate¾ vozidla. Osvedèenie o evidencii
a tabu¾ka s evidenèným èíslom vozidla sa zadria do
doby uhradenia mýta.
(2) Prísluník Policajného zboru vydá o zadraní
osvedèenia o evidencii a o zadraní tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla pod¾a odseku 1 potvrdenie.
(3) Ak bolo mýto preukázate¾ne uhradené, zadrané
osvedèenie o evidencii a tabu¾ku s evidenèným èíslom
vozidla prísluný orgán Policajného zboru vráti vodièovi vozidla alebo jeho prevádzkovate¾ovi. Ak bolo mýto
preukázate¾ne uhradené v lehote do 15 dní od
zadrania osvedèenia o evidencii a tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla, je prísluný na ich vrátenie orgán
Policajného zboru, ktorý ich zadral. Ak bolo mýto preukázate¾ne uhradené v lehote nad 15 dní od zadrania
osvedèenia o evidencii a tabu¾ky s evidenèným èíslom
vozidla a ide o vozidlo evidované v Slovenskej republike, je prísluný na ich vrátenie orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.
(4) Ak dôvody zadrania osvedèenia o evidencii a tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla nepominú ani do
15 dní odo dòa ich zadrania, orgán Policajného zboru
ich zale orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.

) Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona è. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona è. 393/2008 Z. z., § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. v znení zákona è. 192/2011 Z. z., § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, § 70 ods. 6 zákona è. 215/2004 Z. z. , § 16 ods. 2 a 8 zákona è. 652/2004 Z. z. v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
50
) Napríklad zákon è. 124/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov, zákon è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(5) Ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, zadrané osvedèenie o evidencii a tabu¾ku s evidenèným èíslom vozidla uschováva orgán
Policajného zboru, ktorý ich zadral. Orgán Policajného zboru, ktorý zadral osvedèenie o evidencii a tabu¾ku s evidenèným èíslom vozidla, ich vráti vodièovi alebo
prevádzkovate¾ovi vozidla a po preukázanom uhradení mýta.
§ 27
Priestupky
(1) Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí ten,
kto
a) uíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady
mýta,
b) odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v èase kontroly,
c) nemá vo vozidle palubnú jednotku pod¾a § 9 ods. 2
písm. a),
d) neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje,
e) palubnú jednotku vo vozidle umiestni alebo ju
pouíva v rozpore s § 9 ods. 2 písm. a) a b),
f) nezadá do palubnej jednotky správne a úplné technické údaje o vozidle potrebné na výpoèet mýta
a jeho odúètovanie,
g) poskytne nesprávne alebo neúplne údaje pre výpoèet mýta náhradným spôsobom pod¾a § 6,
h) nepredloí na výzvu prísluníka Policajného zboru
1. doklad o vozidle pod¾a ktorého je moné urèi alebo overi technické údaje vozidla,
2. potvrdenie o úhrade mýta pod¾a § 6 ods. 7,
i) nesprístupni údaje v palubnej jednotke prísluníkovi Policajného zboru alebo osobe poverenej výkonom
kontroly,
j) neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov pod¾a § 9
ods. 2 písm. c),
k) neoprávnene vydá, pozmení alebo sfaluje dokument vydaný na úèely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na úèely doh¾adu nad posudzovaním pod¾a § 22.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) sa uloí pokuta vo výke stopädesiatnásobku nedoplatku mýta,
najviac vak 2 250 eur a v blokovom konaní vo výke
stonásobku nedoplatku mýta, prièom výsledná suma
sa zaokrúhli na celú sumu v eurách delite¾nú piatimi,
najviac vak do výky 1500 eur. Ak nie je moné urèi
výku nedoplatku mýta, uloí sa pokuta vo výke 1 500
eur.
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(6) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. h) a j) sa
uloí pokuta vo výke od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výke od 50 eur do 600 eur.
(7) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. k) sa uloí pokuta od 5 000 eur do 100 000 eur.
(8) Ak sa zistí opätovné poruenie povinnosti pod¾a
odseku 1 písm. a) a j) do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty, uloí
sa tomu, kto sa poruenia dopustil, pokuta vo výke
dvojnásobku maximálnej sadzby pod¾a odsekov 2 a 6.
(9) Priestupky pod¾a odseku 1 písm. a) a j) prejednávajú okresné úrady a v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.
(10) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu
o priestupku pod¾a odseku 1 písm. a) a j) rozhoduje
prísluný okresný úrad v sídle kraja.
(11) Priestupky pod¾a odseku 1 písm. k) prejednáva
úrad.
(12) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
osobitný predpis.51)
(13) Výnos z pokút uloených za priestupky pod¾a odseku 1 je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 28
Správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovate¾ vozidla, ktorý
a) uíva alebo umoní uívanie vymedzených úsekov
ciest vozidlom bez úhrady mýta,
b) nesplní povinnosti pod¾a § 9 ods. 2 písm. a) a b),
c) neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov pod¾a § 9
ods. 2 písm. c).
(2) Správneho deliktu sa dopustí správca výberu
mýta alebo poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta, ktorý poruí alebo nesplní povinnos ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným
predpisom.2)
(3) Správneho deliktu sa dopustí
a) notifikovaná osoba, ktorá
1. koná nad rozsah notifikácie alebo v rozpore s notifikáciou,
2. poruí povinnos pod¾a § 22 ods. 4 písm. b) a j),
b) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾,
ktorá neoprávnene vydá, pozmení alebo sfaluje dokument vydaný na úèely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na úèely doh¾adu nad posudzovaním pod¾a § 22.

(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) sa uloí pokuta vo výke 3000 eur a v blokovom konaní vo výke
2000 eur.

(4) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) sa uloí
pokuta vo výke od 5 000 eur do 15 000 eur.

(4) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. c) a d) sa uloí
pokuta vo výke 2250 eur a v blokovom konaní vo výke
1500 eur.

(5) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b) a c)
a pod¾a odseku 2 sa uloí pokuta vo výke od 3 000 eur
do 10 000 eur.

(5) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. e) a g) sa
uloí pokuta vo výke 160 eur a v blokovom konaní vo
výke 120 eur.

(6) Za správny delikt pod¾a odseku 3 písm. a) prvého
bodu a písm. b) sa uloí pokuta vo výke od 50 000 eur
do 500 000 eur. Za správny delikt pod¾a odseku 3

51

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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písm. a) druhého bodu sa uloí pokuta vo výke od
5 000 eur do 100 000 eur.
(7) Správne delikty pod¾a odseku 1 prejednávajú
okresné úrady. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte pod¾a odseku 1 rozhoduje
prísluný okresný úrad v sídle kraja.
(8) Správne delikty pod¾a odseku 2 prejednáva ministerstvo. Správne delikty pod¾a odseku 3 prejednáva
úrad.
(9) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do iestich mesiacov odo dòa, keï orgán prísluný na prejednanie správneho deliktu zistil poruenie povinností,
najneskôr vak do dvoch rokov odo dòa, keï dolo k porueniu povinností. Pri urèovaní výky pokuty sa prihliadne na závanos, spôsob, èas trvania a následky
poruenia povinnosti.
(10) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(11) Výnos z pokút uloených za správne delikty pod¾a odseku 1 a 3 je príjmom tátneho rozpoètu.
(12) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola prevádzkovate¾ovi vozidla uloená pokuta za správny delikt prevádzkovate¾a vozidla pod¾a odseku 1, nemono
zaèa konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 29 za ten istý skutok a nemono zaèa konanie o priestupku vodièa pod¾a § 27, ku ktorému dolo
v dôsledku poruenia povinností pod¾a odseku 1; ak
také konanie u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad
konanie zastaví.
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konania vydá rozkaz o uloení pokuty vo výke 1 200
eur. Pokuta sa zvyuje o 300 eur tomu, kto sa dopustí
poruenia povinností pod¾a odseku 1 opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozkazu
alebo rozhodnutia o uloení pokuty.
(3) Správny delikt prevádzkovate¾a vozidla pod¾a odseku 1 mono prejedna a uloi zaò pokutu pod¾a odseku 2 len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym
elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré pouíva správca výberu mýta
alebo osoba poverená pod¾a § 12 ods. 2 alebo osoby poverené výkonom kontroly alebo Policajný zbor.
(4) Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero poruení povinností pod¾a odseku 1, výka pokuty sa urèí
pod¾a najprísnejie postihnute¾ného poruenia povinnosti.
(5) Konanie o uloenie pokuty pod¾a odseku 2 mono
zaèa do es mesiacov odo dòa, v ktorom sa okresný
úrad dozvedel o poruení povinnosti pod¾a odseku 1;
najneskôr do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti pod¾a odseku 1 dolo.
(6) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa, keï rozkaz
o jej uloení nadobudol právoplatnos. Ak do 15 dní od
doruèenia rozkazu uhradí prevádzkovate¾ vozidla dve
tretiny z uloenej výky pokuty, pokuta sa povauje za
uhradenú v plnej výke.
(7) Pokuta pod¾a odseku 2 a trovy konania pod¾a § 31
ods. 8 sa musia uhradi formou platby na platobný
úèet.52)

Osobitné ustanovenia o správnych
deliktoch prevádzkovate¾a vozidla

(8) Výnos pokút uloených za správne delikty pod¾a
odseku 1 je príjmom tátneho rozpoètu.

§ 29

§ 30

(1) Prevádzkovate¾ vozidla je povinný zabezpeèi, aby
pri uívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom bola
splnená povinnos
a) úhrady mýta,
b) umiestnenia palubnej jednotky vo vozidle a jej uvedenia do èinnosti,
c) správneho a úplného zadania technických údajov
o vozidle do palubnej jednotky, ktoré sú potrebné na
výpoèet mýta a jeho odúètovanie.

(1) Okresný úrad vec odloí, ak
a) nemono zisti prevádzkovate¾a vozidla,
b) prevádzkovate¾ vozidla poíva výsady a imunitu pod¾a medzinárodného práva,
c) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené poruenie povinnosti pod¾a § 29 ods. 1,
d) zodpovednos za poruenie povinnosti pod¾a § 29
ods. 1 zanikla,
e) bolo v èase poruenia povinnosti pod¾a § 29 ods. 1
vozidlo odcudzené alebo bola odcudzená tabu¾ka
s evidenèným èíslom alebo palubná jednotka,
f) ide o vozidlo oslobodené od mýta pod¾a § 3.

(2) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta alebo osobou poverenou
pod¾a § 12 ods. 2 alebo osobami poverenými výkonom
kontroly alebo orgánmi Policajného zboru pod¾a odseku 3 poruenie povinnosti prevádzkovate¾a vozidla
pod¾a odseku 1 písm. a) a b) a nie je dôvod na odloenie
veci, bezodkladne bez ïalieho konania vydá rozkaz
o uloení pokuty vo výke 3 000 eur. Ak okresný úrad
zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu
mýta alebo osobou poverenou pod¾a § 12 ods. 2 alebo
osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi
Policajného zboru pod¾a odseku 3 poruenie povinnosti prevádzkovate¾a vozidla pod¾a odseku 1 písm. c) a nie
je dôvod na odloenie veci, bezodkladne bez ïalieho
52

(2) Rozhodnutie o odloení veci sa nevydáva a údaj
o odloení veci sa zaznamená v evidencii pod¾a § 33.
O odloení veci sa prevádzkovate¾ vozidla neupovedomuje.
(3) Ak okresný úrad zistí poruenie povinnosti pod¾a
§ 29 ods. 1 a vec odloí pod¾a odseku 1 písm. b), bezodkladne o tom upovedomí Ministerstvo zahranièných
vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky. Okresný úrad zale Ministerstvu zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky aj fotografiu

) § 2 ods. 9 zákona è. 492/2009 Z. z. v znení zákona è. 394/2011 Z. z.
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o poruení povinnosti pod¾a § 29 ods. 1 a údaje pod¾a
§ 33 ods. 2.
§ 31
(1) Rozkaz vydaný pod¾a § 29 ods. 2 má rovnaké
náleitosti ako rozhodnutie, ak v odseku 10 nie je uvedené inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovate¾ovi vozidla zale aj fotografia o poruení povinnosti pod¾a 29
ods. 1. Rozkaz nemono doruèi verejnou vyhlákou.
(2) Prevádzkovate¾ vozidla môe proti rozkazu poda
do 15 dní odo dòa jeho doruèenia odpor okresnému
úradu, ktorý rozkaz vydal.
(3) Okresný úrad odmietne odpor, ak
neobsahuje predpísané náleitosti,
bol podaný oneskorene,
bol podaný neoprávnenou osobou,
bol podaný pod¾a odseku 7 a neobsahuje údaje o vodièovi pod¾a odseku 7,
e) bola pokuta u uhradená.

a)
b)
c)
d)

(4) O odmietnutí odporu sa prevádzkovate¾ vozidla
upovedomí.
(5) Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý pod¾a
odseku 3, sa rozkaz zruuje a okresný úrad pokraèuje
v konaní o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla,
ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.
(6) Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody
pod¾a § 30 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu
o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(7) Ak prevádzkovate¾ vozidla v odpore proti rozkazu
o uloení pokuty za poruenie povinnosti pod¾a § 29
ods. 1 písm. b) alebo c) uvedie údaje o vodièovi vozidla,
ktorý viedol vozidlo v èase poruenia v rozsahu meno,
priezvisko a adresu pobytu, okresný úrad konanie
o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla preruí
a zaène konanie o priestupku vodièa pod¾a § 27. Ak
bolo konanie o priestupku vodièa pod¾a § 27 zastavené
z dôvodu, e skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, okresný úrad pokraèuje v konaní o správnom
delikte prevádzkovate¾a vozidla; inak okresný úrad konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(8) Prevádzkovate¾ovi vozidla, ktorému je po podaní
odporu pod¾a odseku 2 uloená pokuta za správny delikt pod¾a § 29 ods. 1, okresný úrad uloí povinnos
uhradi tátu trovy spojené s prejednaním správneho
deliktu vo výke 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom tátneho rozpoètu.
(9) Rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor pod¾a
odseku 2, alebo rozkaz, proti ktorému bol podaný odpor odmietnutý, má úèinky právoplatného rozhodnutia.
(10) Rozkaz pod¾a odseku 1, rozhodnutie o zastavení
konania pod¾a odsekov 6 a 7 a rozhodnutie o preruení
53
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konania pod¾a odseku 7 môu obsahova namiesto odtlaèku úradnej peèiatky predtlaèený odtlaèok úradnej
peèiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla sa môe vies len v elektronickej podobe.
§ 32
(1) Konanie o priestupku vodièa pod¾a § 27, ku ktorému dolo v dôsledku poruenia povinnosti prevádzkovate¾om vozidla pod¾a § 29 ods. 1 písm. b) a c), nemono
zaèa alebo v u zaèatom konaní pokraèova poèas konania o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla za
poruenie povinnosti pod¾a § 29 ods. 1 písm. b) a c); to
neplatí, ak je konanie preruené pod¾a § 31 ods. 7.
(2) Ak je totonos vodièa motorového vozidla pod¾a
odseku 1 zistená pred zaèatím konania o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 29 ods. 1 písm. b)
a c), konanie vodièa sa prejedná pod¾a § 27; konanie
o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla nie je
v tomto prípade prípustné.
(3) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola prevádzkovate¾ovi vozidla uloená pokuta za správny delikt prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 29 ods. 1, nemono
zaèa konanie o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 28 za ten istý skutok. Po právoplatnosti
rozhodnutia, ktorým bola prevádzkovate¾ovi vozidla
uloená pokuta za správny delikt prevádzkovate¾a vozidla pod¾a § 29 ods. 1 písm. b) a c), nemono zaèa konanie o priestupku vodièa pod¾a § 27, ku ktorému dolo
v dôsledku poruenia povinností pod¾a § 29 ods. 1. Ak
také konanie u bolo zaèaté, prísluný okresný úrad
konanie zastaví.
(4) Prevádzkovatel vozidla má voèi fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v èase poruenia povinnosti pod¾a § 29 ods. 1 písm. b) a c),
nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej èasti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom
delikte prevádzkovate¾a vozidla.
§ 33
Evidencia správnych deliktov
prevádzkovate¾ov vozidiel
(1) Evidencia správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel je informaèný systém ministerstva pod¾a osobitného predpisu,53) ktorý sa vedie na úèely rozhodovania o správnych deliktoch prevádzkovate¾ov vozidiel
pod¾a § 28 a 29.
(2) V evidencii správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel sa vedú
a) údaje o prevádzkovate¾ovi vozidla, ktorý poruil povinnos pod¾a § 9 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1, v rozsahu
1. meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, tátna príslunos, èíslo dokladu totonosti, ak prevádzkovate¾om vozidla je fyzická osoba,

) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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2. názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo
prevádzkarne, oznaèenie organizaènej zloky a jej
umiestnenie a identifikaèné èíslo, ak prevádzkovate¾om vozidla je právnická osoba,
údaje o vozidle, ktorým bola poruená povinnos
pod¾a § 9 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 v rozsahu základného technického opisu,
evidenèné èíslo vozidla,
opis poruenia povinnosti,
miesto, dátum a èas poruenia povinnosti,
fotodokumentácia poruenia povinnosti pod¾a § 29
ods. 1,
údaje o podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla,
údaje o odloených veciach spolu s dôvodmi ich
odloenia,
údaje o výkonoch rozhodnutí alebo o exekuèných
konaniach.

(3) Okresný úrad, ktorý rozhodol o uloení pokuty
za správny delikt prevádzkovate¾a vozidla, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia túto
skutoènos zaznamená v evidencii správnych deliktov
prevádzkovate¾ov vozidiel.
(4) Okresný úrad a správca výberu mýta je na úèely
tohto zákona oprávnený spracúva pod¾a osobitného
predpisu22) osobné údaje prevádzkovate¾a vozidla, ak
ide o fyzickú osobu, a vodièa vozidla v rozsahu titul,
meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia,
adresa trvalého pobytu, tátna príslunos, èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného pasu a èíslo vodièského preukazu; tým nie sú dotknuté ustanovenia
osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutoènosti.
(5) Údaje z evidencie pod¾a odseku 2 sa poskytujú
dia¾kovým, nepretritým a priamym prístupom správcovi výberu mýta na úèely plnenia úloh pod¾a tohto zákona.
(6) Informácie z evidencie správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel sa poskytujú tátnym orgánom
a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti.
(7) Kadému sa v poadovanom rozsahu poskytne
písomná informácia o údajoch, ktoré sa o òom uchovávajú v evidencii správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel.
(8) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 6 a 7, sa
poskytne informácia z evidencie správnych deliktov
prevádzkovate¾ov vozidiel, ak s tým vopred vysloví písomný súhlas osoba, ktorej sa informácia týka.
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(11) Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné
údaje z evidencie správnych deliktov prevádzkovate¾ov
vozidiel poskytla, smie takú informáciu poui len na
úèely, na ktoré ju iadala, a musí zabezpeèi jej ochranu pred zneuitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.
§ 34
Vzah k správnemu poriadku
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní54), ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa
nevzahuje na
a) zmierovacie konanie pod¾a § 19,
b) postup pri notifikácii pod¾a § 21,
c) konania notifikovanej osoby pri posudzovaní zhody,
posudzovaní vhodnosti a pri výkone doh¾adu nad
posudzovaním,
d) na konanie o zadraní osvedèenia o evidencii
a o zadraní tabu¾ky s evidenèným èíslom vozidla
pod¾a § 26.
§ 35
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením
a) spôsob výpoètu mýta, výku sadzby mýta za 1 km
vymedzeného úseku cesty, systém zliav zo sadzieb
mýta a podrobnosti o uplatnení zliav zo sadzieb mýta
pre kategórie vozidiel pod¾a § 4,
b) výku sadzby mýta upravenú aj o harmonizovaný index spotrebite¾ských cien na prísluný kalendárny
rok.
(2) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, ktorý ustanoví
a) vymedzenie úsekov ciest s výberom mýta,
b) rozsah nevyhnutných nákladov spojených s výberom mýta za uívanie vymedzených úsekov ciest
II. triedy a ciest III. triedy,
c) podrobnosti o výke limitu poistného plnenia v poistnej zmluve na preukázanie finanènej spôsobilosti
pod¾a § 14 ods. 3,
d) podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom
kontroly a vzor preukazu osoby poverenej výkonom
kontroly,
e) podrobnosti o preukaze kontrolóra a vzor preukazu
kontrolóra.
§ 36

(9) iados o informáciu pod¾a odsekov 7 a 8 sa podáva okresnému úradu príslunému pod¾a miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej
sa informácia týka.

(1) Konania zaèaté pred úèinnosou tohto zákona sa
dokonèia pod¾a doterajích predpisov.

(10) Informácia z evidencie správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutoènosti, sa môe poskytnú len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.23)

(2) Doklady na preukazovanie osôb poverených výkonom kontroly vydané pred úèinnosou tohto zákona
ostávajú v platnosti do dátumu, ktorý je v nich uvedený.

54

Prechodné ustanovenia

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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§ 37
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 38
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta
za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 664/2007 Z. z., zákona
è. 86/2008 Z. z., zákona è. 435/2008 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 488/2009 Z. z., zákona
è. 31/2010 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 232/2011 Z. z. a zákona
è. 372/2012 Z. z.
2. nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výka sadzby mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 586/2009 Z. z. a nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 280/2011 Z. z.
3. vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 388/2009 Z. z., ktorou sa
vydáva Mýtny poriadok v znení vyhláky
è. 536/2009 Z. z., vyhláky è. 1/2010 Z. z., vyhláky
è. 27/2010 Z. z., vyhláky è. 108/2010 Z. z., vyhláky
è. 274/2010 Z. z., vyhláky è. 24/2011 Z. z., vyhláky
è. 84/2011 Z. z., vyhláky è. 160/2011 Z. z., vyhláky
è. 281/2011 Z. z., vyhláky è. 522/2011 Z. z., vyhláky è. 192/2012 vyhláky è. 450/2012 Z. z., vyhláky
è. 65/2013 Z. z. a vyhláky è. 185/2013 Z. z.
4. vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 389/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o doklade na preukazovanie osoby poverenej výkonom kontroly elektronického výberu mýta.
5. vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 529/2009 Z. z. ktorou
sa vymedzujú úseky dia¾nic, rýchlostných ciest
a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení
vyhláky è. 10/2010 Z. z., vyhláky è. 26/2010 Z. z.,
vyhláky è. 61/2010 Z. z., vyhláky è. 147/2010 Z. z.,
vyhláky è. 297/2010 Z. z., vyhláky è. 292/2011 Z. z.,
vyhláky è. 441/2011 Z. z. a vyhláky è. 147/2012 Z. z.
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publiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,
zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 206/2009 Z. z., zákona
è. 387/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 313/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 79/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z., zákona
è. 31/2013 Z. z., zákona è. 80/2013 Z. z., zákona
è. 94/2013 Z. z., zákona è. 299/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z. a zákona è. 417/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 22 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
j) ako vodiè vozidla s najväèou prípustnou celkovou
hmotnosou vozidla prevyujúcou 12 000 kg alebo
ako vodiè jazdnej súpravy s najväèou prípustnou
hmotnosou prevyujúcou 12 000 kg vojde na pozemnú komunikáciu, na ktorej je jazda takéhoto vozidla alebo takejto jazdnej súpravy zakázaná,.
Doterajie písmená j) a k) sa oznaèujú ako písmená k) a l).

Èl. II

2. V § 22 ods. 1 písm. l) sa slová v písmenách a) a j)
nahrádzajú slovami v písmenách a) a k).

Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-

3. V § 22 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) písm. j) sa uloí pokuta 1 500 eur,.
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená e) a f).
4. V § 22 ods. 2 písm. e) sa slová písm. j) nahrádzajú
slovami písm. k).
5. V § 22 ods. 2 písm. f) sa slová písm. k) nahrádzajú
slovami písm. l).
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6. V § 22 odsek 3 znie:
(3) V blokovom konaní mono uloi za priestupok
pod¾a odseku 1 písm. a) a i) pokutu do 650 eur, pod¾a
odseku 1 písm. j) do 1 000 eur, pod¾a odseku 1 písm. k)
do 150 eur a pod¾a odseku 1 písm. l) do 50 eur. V rozkaznom konaní mono uloi za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a i) pokutu do 650 eur a pod¾a odseku 1
písm. j) do 1 000 eur..
7. V § 22 ods. 4 sa slová odseku 1 písm. i) a k) nahrádzajú slovami odseku 1 písm. i) a l).
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákon è. 347/2004 Z .z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákon è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z .z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z .z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 594/2009 Z .z.,
274/2009 Z .z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
258/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z.,
96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z.,
286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z.,
339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z. a
459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z.,
39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z.,
72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z.,
96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z.,
154/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z.,
311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z.,
347/2013 Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z.,
388/2013 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VI Doprava sa za poloku 85 vkladá poloka 85a, ktorá znie:
Poloka 85a
Podanie iadosti o udelenie oprávnenia
na poskytovanie Európskej sluby
elektronického výberu mýta25aaa) ........... 200 000 eur..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25aaa znie:

25aaa) § 14 a 15 zákona è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XVII
Metrológia a posudzovanie zhody sa za poloku 237
vkladá poloka 238, ktorá znie:
Poloka 238
Podanie iadosti o
a) autorizáciu na vykonávanie posudzovania
zhody zloiek interoperability vrátane
cestných zariadení pod¾a osobitného
predpisu47ad) ........................................... 1 000 eur
b) autorizáciu na vykonávanie posudzovania
vhodnosti zloiek interoperability na
pouitie pod¾a osobitného predpisu47ad) ..... 1 000 eur
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c) autorizáciu na vykonávanie doh¾adu nad
posudzovaním zhody a posudzovaním
vhodnosti pod¾a písm. a) a b) pod¾a
osobitného predpisu47ad) ............................ 1 000 eur
d) zmenu údajov alebo o obmedzenie rozsahu
autorizácie pod¾a osobitného predpisu47ae) .. 500 eur..
Poznámky pod èiarou k odkazom 47ad a 47ae znejú:

47ad) § 20 ods. 1 a 2 zákona è. 474/2013 Z. z.
47ae
) § 20 ods. 11 zákona è. 474/2013 Z. z.

Èl. IV
Zákon è. 639/2004 Z. z. o Národnej dia¾niènej spoloènosti a o zmene a doplnení zákona è. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 747/2004 Z. z.,
zákona è. 664/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona è. 232/2008 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z. a zákona è. 317/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa bodka nahrádza èiarkou a na konci
sa pripájajú tieto slová: pozemky pod dia¾nicami vo
vlastníctve dia¾niènej spoloènosti vrátane súèastí dia¾nic a pozemkov pod nimi vo vlastníctve dia¾niènej spoloènosti..
2. V § 2 ods. 4 sa slová Na úèinnos nájomnej zmluvy
nahrádzajú slovami Na platnos nájomnej zmluvy.
3. V § 2 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Ministerstvo vykonáva zmenu pecifikácie prioritného infratruktúrneho majetku..
4. V § 8 ods. 1 sa slová vyberanie poplatkov nahrádzajú slovami výber mýta.
5. V § 8 ods. 2 sa slovo poplatkov nahrádza slovom
mýta.
6. V § 8 ods. 3 sa slová vyberanie poplatkov nahrádzajú slovami výber mýta.
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Zákon è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

8. V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Mýto vybrané za uívanie vymedzených úsekov
ciest II. triedy a vymedzených úsekov ciest III. triedy,
zníené o nevyhnutné náklady dia¾niènej spoloènosti spojené so výberom mýta, sú príjmom vyieho územného
celku.11aa) Príjmy vyieho územného celku z mýta sú úèelovo viazané a mono ich poui len na krytie výdavkov na
úhradu nákladov súvisiacich s výstavbou, správou,
údrbou, rekontrukciou a opravou ciest v jeho vlastníctve. Ak sú náklady správcu výberu mýta súvisiace s výberom mýta na cestách II. a III. triedy vyie ako dosahované
príjmy, tieto náklady znáa vyí územný celok..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11aa znie:

11aa) § 6 ods. 1 písm. k) zákona è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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9. V § 12 odsek 2 znie:
(2) Po vybudovaní uceleného úseku dia¾nice a kolaudácii stavby alebo po rozhodnutí o predèasnom uívaní, okrem koncesných ciest, dia¾nièná spoloènos poskytne ministerstvu vetky údaje na zaradenie takto
ukonèenej èasti stavby vrátane pozemkov pod stavbou
do prioritného infratruktúrneho majetku dia¾niènej
spoloènosti pod¾a § 2 ods. 1..
10. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 13a
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. januára 2014
Dia¾nièná spoloènos poskytne ministerstvu vetky
údaje pod¾a § 2 ods. 6 na zaradenie pozemkov pod stavbami dia¾nic existujúcimi ku dòu úèinnosti tohto zákona do prioritného infratruktúrneho majetku do 12 mesiacov od úèinnosti tohto zákona..
Èl. V
Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 84/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 199/2009 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 313/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z., zákona
è. 317/2012 Z. z., zákona è. 357/2012 Z. z., zákona
è. 42/2013 Z. z., zákona è. 98/2013 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z., zákona
è. 290/2013 Z. z. a zákona è. 388/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. § 6a sa dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) zákaz vjazdu vozidla alebo zákaz jazdy vozidla s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou vozidla
prevyujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou prevyujúcou 12 000 kg..
2. V § 39 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným
motorovým vozidlám s najväèou prípustnou celkovou
hmotnosou presahujúcou 12 000 kg alebo jazdným
súpravám s najväèou prípustnou hmotnosou presahujúcou 12 000 kg, okrem nákladných motorových vozidiel a jazdných súprav,
a) ktoré zabezpeèujú nakládku alebo vykládku tovaru
alebo iného nákladu, opravárenské, údrbárske
sluby alebo komunálne a podobné sluby na ceste
III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len
po ceste III. triedy,
b) ktorých vodièi, prípadne prevádzkovatelia, majú na
ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy, sídlo, gará alebo prevádzku,
c) ktorých jazda alebo preprava po ceste III. triedy alebo na miesto, ku ktorému je prístup len po ceste III.
triedy je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originali-
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ty predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej
jednotky,24a)
d) ktoré sa na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy pouívajú ako
výcvikové vozidlá autokoly alebo na ktorých sa vykonáva skúka z odbornej spôsobilosti.
(5) Zákaz jazdy pod¾a odseku 4 neplatí aj pre vozidlá
a prepravu uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) a f) a l)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 11 zákona è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
3. V § 39 ods. 6 sa slová v odseku 3 nahrádzajú slovami v odsekoch 3 a 5.

Èiastka 107

4. V § 57 ods. 5 sa slová § 39 ods. 6 nahrádzajú slovami § 39 ods. 8.
5. § 139a sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Drite¾ovi vozidla, ktorý poruil povinnos pod¾a § 6a písm. i), orgán Policajného zboru uloí pokutu
2 000 eur. Pokutu vo výke dvojnásobku sadzby pod¾a
prvej vety orgán Policajného zboru uloí tomu, kto sa
dopustí poruenia povinností pod¾a § 6a písm. i) opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o uloení pokuty..
6. V § 140 ods. 1 písm. a) sa slová § 39 ods. 1, 2, 5
a 7 nahrádzajú slovami § 39 ods. 1, 2, 7 a 9.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 474/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za pouívanie urèitej dopravnej infratruktúry akými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187,
20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157,
9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady
2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013),
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoloèenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004)
v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
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475
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa vymedzujú úseky dia¾nic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy
a ciest III. triedy s výberom mýta

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 35 ods. 2 písm. a) zákona è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Zoznam vymedzených úsekov dia¾nic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ktoré mono uíva s úhradou
mýta, je uvedený v prílohe.
(2) Vetky úseky ciest II. triedy a ciest III. triedy sú
vymedzenými úsekmi.
§2
Vymedzené úseky dia¾nic a rýchlostných ciest, ktoré
mono uíva s úhradou mýta, sa oznaèujú dopravnými znaèkami Dia¾nica (IP 23a), Rýchlostná cesta
(IP 22a) alebo Úhrada mýta (II 21a).
§3
Zaèiatok vymedzených úsekov dia¾nic alebo rýchlostných ciest, ktoré mono uíva bez úhrady mýta, sa
oznaèuje dopravnou znaèkou Koniec úhrady mýta
(II 21b).

§4
(1) Uívanie vymedzených úsekov dia¾nic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy, ktoré mono uíva motorovými vozidlami s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou nad 3 500 kg
alebo jazdnými súpravami s najväèou prípustnou
hmotnosou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom
predpise,1) okrem motorových vozidiel kategórie M12)
a jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1,2) N1,3) M1G4) a N1G5) len s úhradou mýta,
sa oznaèuje na cestných priechodoch cez tátne hranice Slovenskej republiky dopravnou znaèkou Veobecné informácie o povinnosti úhrady (IP 33a).
(2) Dopravná znaèka Veobecné informácie o povinnosti úhrady (IP 33a) sa umiestni len na cestných priechodoch cez tátne hranice Slovenskej republiky, cez
ktoré je povolený prejazd motorovými vozidlami s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou nad 3 500 kg
alebo jazdnými súpravami s najväèou prípustnou
hmotnosou nad 3 500 kg.
§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ján Poèiatek v. r.

1

) Príloha è. 1 èas B body 2, 3 a 5 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Príloha è. 1 èas B bod 2 písm. a) zákona è. 725/2004 Z. z.
3
) Príloha è. 1 èas B bod 3 písm. a) zákona è. 725/2004 Z. z.
4
) Príloha è. 1 èas B bod 2 písm. a) a bod 5 písm. a) zákona è. 725/2004 Z. z.
5
) Príloha è. 1 èas B bod 3 písm. a) a bod 5 písm. a) a b) zákona è. 725/2004 Z. z.
2
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Príloha
k vyhláke è. 475/2013 Z. z.

1. VYMEDZENÉ ÚSEKY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST
Identifikátor Začiatok úseku

Križovanie

Koniec úseku

Križovanie

Spoplatnená
dĺžka v km

Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001

Bratislava-Vajnory

D/1, I/61

Senec

D/1, II/503

12,908

D01-002

Senec

D/1, II/503

Senec-Blatné

D/1, I/61

3,749

D01-003

Senec-Blatné

D/1, I/61

Trnava-Voderady

D/1, III/06117

13,195

D01-004

Trnava-Voderady

D/1, III/06117

Trnava-Modranka

D/1, I/51

6,141

D01-005

Trnava-Modranka

D/1, I/51

Trakovice

D/1, II/513

15,884

D01-006

Trakovice

D/1, II/513

Žlkovce

D/1, I/61

2,584

D01-007

Žlkovce

D/1, I/61

Piešťany

D/1, II/499

15,280

D01-008

Piešťany

D/1, II/499

Horná Streda

D/1, I/61

8,145

D01-009

Horná Streda

D/1, I/61

Lúka

D/1, PD/4

3,853

D01-010

Lúka

D/1, PD/4

Beckov

D/1, II/515

10,234

D01-011

Beckov

D/1, II/515

Chocholná-Velčice

D/1, I/50

13,219

D01-012

Chocholná-Velčice

D/1, I/50

Trenčín-Záblatie

D/1, PD/5

5,611

D01-013

Trenčín-Záblatie

D/1, PD/5

Trenčín-Zlatovce

D/1, MK

1,722

D01-014

Trenčín-Zlatovce

D/1, MK

Dubnica nad Váhom

D/1, I/57

11,492

D01-015

Dubnica nad Váhom

D/1, I/57

Ilava

D/1, II/574A

7,259

D01-016

Ilava

D/1, II/574A

Ladce

D/1, I/61

8,613

D01-017

Ladce

D/1, I/61

Beluša-Visolaje

D/1, I/49A

3,321

D01-018

Beluša-Visolaje

D/1, I/49A

Sverepec 2

D/1, I/61

7,931

D01-019

Sverepec 2

D01-020

Považská Bystrica-stred

D01-021

Považská Bystrica-sever

D/1, I/61

Bytča

D/1, PD/10

8,614

D01-022

Bytča

D/1, PD/10

Hričovské Podhradie

D/3, D/1, D/3

4,007

D01-023

Ivachnová 1

D/1, I/18

Ivachnová

D/1, I/18

1,342

D01-024

Ivachnová

D/1, I/18

Liptovský Mikuláš 1

D/1, II/584

13,687

D01-025

Liptovský Mikuláš 1

D/1, II/584

Uhorská Ves

D/1, III/018137

6,645

D01-026

Uhorská Ves

D/1, II/584

Liptovský Peter

D/1, II/537

4,611

D01-027

Liptovský Peter

D/1, II/537

Hybe

D/1, I/18

8,767

D01-028

Hybe

D/1, I/18

Východná

D/1, PD/6

4,760

D01-029

Východná

D/1, PD/6

Važec

D/1, PD/8

5,568

D01-030

Važec

D/1, PD/8

Štrba

D/1, PD/9

7,791

D01-031

Štrba

D/1, PD/9

Mengusovce

D/1, I/18

4,430

D01-032

Mengusovce

D/1, I/18

Poprad 1

D01-033

Poprad 1

D/1, I/18

Poprad 2

D/1, II/534

2,242

D01-034

Poprad 2

D/1, II/534

Poprad 3

D/1, I/67

3,938

D01-035

Poprad 3

D/1, I/67

Jánovce

D/1, I/18

12,393

D01-036

Jablonov

Studenec

4,806

D01-037

Studenec

Beharovce

3,209

Považská Bystrica-stred

4,863

Považská Bystrica-sever

4,867

7,941
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D01-038

Beharovce

D01-039

Beharovce-Široké

D01-040

Široké

D01-041

Svinia

D01-042

Prešov-juh 2

D01-043

D/1, I/18
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Beharovce-Široké

7,466

Široké

D/1, PD/7

2,935

Fričovce

D/1, I/18

3,914

Prešov-západ

I/18, D1

8,192

D1

Lemešany

D/1, III/068010

11,145

Lemešany

D/1, III/068010

Budimír

D/1, I/68, III/068019

9,606

D01-045

Bratislava-Petržalka 2

D1, D2

Bratislava-Ružinov 1

D1, I/61

6,626

D01-046

Bratislava-Ružinov 1

D1, I/61

Bratislava-Ružinov 2

D1, I/63

2,432

D01-047

Bratislava-Ružinov 2

D1, I/63

Bratislava-Vajnory

D/1, I/61

5,212

D/1, PD/7

Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002

Malacky

D/2, II/503

Lozorno

D/2, I/2

11,474

D02-003a

Lozorno

D/2, I/2

Stupava-juh

D2/D4

9,045

D02-003b

Stupava-juh

D2/D4

Bratislava-Lamač

D/2, II/505

5,271

D02-004

Bratislava-Petržalka 2

D2, D1

Bratislava-Petržalka 1

D/2, D/4, PD/2

6,756

D02-005

Bratislava-Petržalka 1

D/2, D/4, PD/2

hranica SR/MR

D02-006

hranica SR/ČR

zač. CK D/2 na št. hr. CZ

hranica SR/ČR colnica

D/2, II/503

1,775

D02-007

hranica SR/ČR colnica

Kúty 1

križ. D/2, I/2, okr. Senica

3,304

D02-008

Kúty 1

križ. D/2, I/2, okr. Senica

Malacky

križ. D/2, II/503, okr. Malacky

24,091

D02-009

Bratislava-Lamač

D/2, II/505

Bratislava-Petržalka 2

D2, D1

9,868

8,983

Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001

Hričovské Podhradie

D/3, D/1, D/3

Dolný Hričov

D/3, III/018262, PD/11

1,803

D03-002

Dolný Hričov

D/3, III/018262, PD/11

Žilina-Strážov

D/3, I/18

6,859

D03-005

Skalité-Serafínov

III/011057, I/12

hranica SR/PL

0,243

hranica SR/A colnica

0,702

Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001

hranica SR/A

D04-002

hranica SR/A colnica

Bratislava-Jarovce 1

D/2, D/4, PD/2

1,842

D04-003

Bratislava-Jarovce 1

D/2, D/4, PD/2

Bratislava-Jarovce 2

D4, III/002046

0,939

D04-004

Stupava-juh

D4, D2

Bratislava-Devínska Nová Ves

D/4, II/505

1,829

D04-005

Bratislava-Záhorská Bystrica

D/4, I/2

Stupava-juh

D4, D2

1,683

Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001

Trnava-juh 2

R1

Trnava-Modranka

I/51, MK

1,173

R01-002

Trnava-Modranka

I/51, MK

Trnava-Modranka

D/1, I/51

1,268

R01-003

Trnava-Modranka

Vlčkovce 1

I/51, III/051032, III/062008

2,887

R01-004

Vlčkovce 1

Vlčkovce 2

I/51, III/051032, III/051032

2,393

R01-005

Vlčkovce 2

Sereď 1

I/51, III/051028

3,301

R01-006

Sereď 1

D/1, I/51
I/51, III/051032,
III/062008
I/51, III/051032,
III/051032
I/51, III/051028

Sereď 2

I/51, I/62

2,425

R01-007

Sereď 2

I/51, I/62

Dolná Streda

I/51, II/507

2,084

R01-008

Dolná Streda

I/51, II/507

Šoporňa 1

I/51, I/62, II/573

4,360

R01-009

Šoporňa 1

I/51, I/62, II/573

Šoporňa 2

I/51, III/507006

1,687

R01-010

Šoporňa 2

I/51, III/507006

Báb-Malý Báb

I/51, III/051074

5,174

R01-011

Báb-Malý Báb

I/51, III/051074

Báb-Veľký Báb

I/51, III/513011

1,850

R01-012

Báb-Veľký Báb

I/51, III/513011

Lehota

I/51, III/513011A

10,180

R01-013

Lužianky

I/51, III/513011A

Nitra-Mlynárce 1

I/51, II/513, III/513011

2,109

R01-014

Nitra-Mlynárce 1

I/51, II/513, III/513011

Nitra-Mlynárce 2

I/51, MK

0,484
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R01-015

Nitra-Mlynárce 2

I/51, MK

Nitra-Zobor

I/51, I/64

2,902

R01-016

Nitra-Zobor

I/51, I/64

Nitra-sever

R1

1,042

R01-017

Tekovské Nemce

Hronský Beňadik

I/65, I/65A, I/76

3,056

R01-018

Hronský Beňadik

I/65, I/65A, I/76

Nová Baňa

I/65A, III/065011A

8,013

R01-019

Nová Baňa

I/65A, III/065011A

Rudno nad Hronom

I/65A

2,761

R01-020

Rudno nad Hronom

I/65A

Žarnovica 1

II/428, I/65, II/428

7,011

R01-021

II/428, I/65, II/428

Žarnovica 2

I/65

4,879

I/50, I/65, III/050092

Hronská Breznica

I/50, II/525, III/525007

9,634

R01-023

Žarnovica 1
Žiar nad Hronom-Šáš.
Podhradie
Hronská Breznica

I/50, II/525, III/525007

Budča 1

I/50, III/050092

0,671

R01-024

Budča 1

I/50, III/050092

Ostrá Lúka-Budča

I/50, III/050085

1,545

R01-025

Ostrá Lúka-Budča

I/50, III/050085

Budča 2

I/50, I/69, III/050149

1,931

R01-026

Budča 2

I/50, I/69, III/050149

Budča 3

I/50, I/69, III/050149

0,507

R01-027

Budča 3

I/50, I/69, III/050149

Zvolen

I/69, III/050085

2,484

R01-028

Zvolen

I/69, III/050085

Kováčová

I/66, I/69

2,132

R01-029

Kováčová

I/66, I/69

Sliač-Hájniky

I/66, I/66C, I/69

1,130

R01-030

Sliač-Hájniky

I/66, I/66C, I/69

Sielnica

I/66, III/066014

2,585

R01-031

Sielnica

I/66, III/066014

Banská Bystrica-juh

I/69, R1

8,314

R01-032a

Žarnovica 2

I/65

Žarnovica-Malé Podzámčie

I/65

0,524

R01-032b

Žarnovica-Malé Podzámčie

I/65

I/65

8,487

R01-033

Lehôtka pod Brehmi

I/65

I/50, I/65, III/050092

8,868

R01-034

Lehota

R1

Lehôtka pod Brehmi
Žiar nad Hronom-Šáš.
Podhradie
Nitra-Čermáň

R1, II/562

5,568

R01-035

Nitra-Čermáň

R1, II/562

Nitra-Selenec

R1

6,258

R01-036

Nitra-Selenec

R1

Beladice

R1, III/0653

10,523

R01-037

Beladice

R1, III/0653

Tesárske Mlyňany

R1, I/65

8,487

R01-038

Tesárske Mlyňany

R1, I/65

Čaradice

R1, I/65, III/0761

9,902

R01-039

Čaradice

R1, I/65, III/0761

Tekovské Nemce

R1

4,080

R01-022

Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001

Budča 3

I/50, I/69, III/050149

Zvolen-Pustý hrad 1

I/50, I/66

2,799

R02-004

Ožďany 4

I/50, I/50A

Ožďany 5

I/50, I/50A

5,181

R02-005

Figa

I/50B, I/50, I/50B

Figa 3

I/50, I/50B, III/571039

2,153

R02-006

Figa 3

I/50, I/50B, III/571039

I/50, I/50B, III/571039

0,302

I/50B, I/67

3,924

I/50B, I/67

0,312

I/50, I/50B

6,005

R02-007
R02-008

I/50, I/50B, III/571039
Tornaľa 2

R02-009

Tornaľa 2

I/50B, I/67
I/50B, I/67

Gemer

R02-010

Gemer

I/50, I/50B

I/50, I/50B

0,453

R02-011

Košice-Šaca-východ

I/50, MK

Košice-západ

R2

8,459

Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R3
R03-001

Horná Lehota

I/59, I/59A

Oravský Podzámok

I/59, I/59A

5,744

R03-002

Liesek

R3, II/520

Trstená

I/59, R3

6,031

R3, I/59

Liesek

R3, II/520

1,762

R03-003
R03-004

Horná Štubňa 2

Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4

Horná Štubňa 1

4,219
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R04-001

Košice-sever

R4

R04-003

Svidník-juh

I/73, R4

R04-004

hranica SR/MR

R4, I/68

R04-005

Kechnec

R4

Èiastka 107

D/1, I/68, III/068019

5,452

Kapišová

I/73, R4

4,443

Kechnec

R4

2,675

R4, I/68

11,500

Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R6
R06-001

Dolné Kočkovce

I/49, I/49A

Beluša 1

I/49, I/49A, I/61

1,743

R06-002

Beluša 1

I/49, I/49A, I/61

Beluša 2

D/1, I/49A

0,368

R06-003

Beluša 2

D/1, I/49A

Beluša 3

D/1, I/49A

0,140

2. VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI
A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
Identifikátor Začiatok úseku

Spoplatnená
dĺžka v km

Križovanie

Koniec úseku

Križovanie

D/2, I/2

Sekule-sever

I/2

3,762

Zoznam úsekov na ceste I/2
002-A007
002-i004

Sekule-sever

I/2

Sekule-juh

I/2

1,511

002-008

Sekule-juh

I/2

Moravský Svätý Ján-sever

I/2

0,320

002-i005

Moravský Svätý Ján-sever

I/2

Moravský Svätý Ján-juh

I/2

1,131

002-010a

Moravský Svätý Ján-juh

I/2

MK-a, I/2

0,363

002-010b

MK-a, I/2

MK-b, I/2

0,884

002-010c

MK-b, I/2

I/2, III/002050

3,420

MK-a, I/2

2,632

002-011a

Závod

Závod

I/2, III/002050

002-011e

MK-a, I/2

MK-c, I/2

0,904

002-011d

MK-c, I/2

Veľké Leváre-sever

I/2

0,237

Veľké Leváre-juh

I/2

1,482

MK-a, I/2

3,236

002-i006

Veľké Leváre-sever

I/2

002-012a

Veľké Leváre-juh

I/2

002-012b

MK-a, I/2

Malacky-sever

I/2

2,589

002-i007

Malacky-sever

I/2

Malacky-juh

I/2

4,063

002-013a

Malacky-juh

I/2

MK-a, I/2

1,392

MK-a, I/2

MK-b1, I/2

0,605

002-013b1
002-013b2

I/2, III/002035

2,532

I/2, III/002035

PD/1, I/2

1,354

002-015a

PD/1, I/2

MK-a, I/2

1,713

002-015b

MK-a, I/2

III/002037, I/2

1,956

D/2, I/2

0,604

I/2, II/501

0,405

I/2, II/501

MK-a, I/2

1,634

MK-a, I/2

MK-b1, I/2

1,015

002-A014

002-A016

MK-b1, I/2
Plavecký Štvrtok

Zohor

002-017
002-018a
002-018b1
002-018b2

Zohor

III/002037, I/2
D/2, I/2

Lozorno

Plavecký Štvrtok

Lozorno

MK-b1, I/2

Stupava-sever

I/2

1,646

002-i008

Stupava-sever

I/2

Stupava-juh

I/2

3,434

002-019a

Stupava-juh

I/2

D4, I/2

0,892

002-019b
002-i009

Bratislava-sever

Zoznam úsekov na ceste I/18

D4, I/2

Bratislava-sever

I/2

0,363

I/2

Bratislava-Lamač

I/2, D2

4,780
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018-011

Strana 5001

I/18, I/61

Hlboké nad Váhom

III/018084, I/18

0,950

018-A012

Hlboké nad Váhom

III/018084, I/18

Dolný Hričov-juh

I/18

2,582

018-i009

Dolný Hričov-juh

I/18

Dolný Hričov-sever

I/18

3,099

018-015b

Dolný Hričov-sever

I/18

MK-b, I/18

0,931

018-015c

MK-b, I/18

MK-c, I/18

0,346

018-015d

MK-c, I/18

Horný Hričov 1

I/18, III/018261

0,928

018-016

Horný Hričov 1

I/18, III/018261

Horný Hričov 2

III/018087, I/18

0,421

018-A018

Horný Hričov 2

III/018087, I/18

Žilina-Strážov-západ

I/18

2,867

018-047a

Važec 2

I/18, PD/8

MK-a, I/18

1,164

MK-b, I/18

1,028

MK-c, I/18

0,998

MK-a, I/18

2,238

018-047b

MK-a, I/18

018-047c

MK-b, I/18

018-048a

Ružomberok - Poprad

018-048f

Ružomberok - Poprad

MK-c, I/18
MK-a, I/18

Štrba-západ

I/18

0,508

018-i025

Štrba-západ

I/18

Štrba-východ

I/18

0,702

018-A049

Štrba-východ

I/18

Mengusovce

I/18, II/539

5,240

018-A050

Mengusovce

I/18, II/539

Lučivná 1

D/1, I/18

0,579

018-A051

Lučivná 1

D/1, I/18

Lučivná 2

I/18, III/018142

1,297

018-052

Lučivná 2

I/18, III/018142

Svit-západ

I/18

0,787

018-i026

Svit-západ

I/18

Svit-východ

I/18

3,300

018-A053

Svit-východ

I/18

Spišská Teplica

D/1, I/18

2,508

018-054

Spišská Teplica

D/1, I/18

Poprad-západ

I/18

0,590

018-i027

Poprad-západ

I/18

Poprad-východ

I/18

4,123

018-A056

Poprad-východ

I/18

Gánovce

III/018154, I/18

2,009

018-057

Gánovce

III/018154, I/18

Hozelec-západ

I/18

1,208

018-i028

Hozelec-západ

I/18

Hozelec-východ

I/18

0,543

018-058

Hozelec-východ

I/18

Švábovce-západ

I/18

0,459

018-i029

Švábovce-západ

I/18

Švábovce-východ

I/18

0,663

018-059

Švábovce-východ

I/18

Hôrka-západ

I/18

0,716

018-i030

Hôrka-západ

I/18

Hôrka-východ

I/18

2,016

018-A060

Hôrka-východ

I/18

Jánovce-západ

I/18

2,279

018-i031

Jánovce-západ

I/18

Jánovce-východ

I/18

1,264

018-061

Jánovce-východ

I/18

D/1, I/18

0,894

018-076b2

I/18, D1

Spišské Podhradie

I/18, III/018252

1,502

018-A077

Spišské Podhradie

I/18, III/018252

Studenec

3,088

018-078

Studenec

I/18, II/547, II/547

Bijacovce

I/18, II/547
III/018180, I/18,
III/018181

018-079

Bijacovce

I/18, III/018258

1,427

D/1, I/18
I/18, III/018194,
III/018195

1,060

Župčany

I/18, III/018196

3,012

Malý Šariš-západ

I/18

0,769

018-080

III/018180, I/18,
III/018181
I/18, III/018258

Beharovce 3

018-A084b

I/18, D1

Svinia

0,740

1,916

018-085

Svinia

018-A086

Župčany

I/18, III/018194,
III/018195
I/18, III/018196

018-i039

Malý Šariš-západ

I/18

Malý Šariš-východ

I/18

0,428

018-A087

Malý Šariš-východ

I/18

Prešov-západ

I/18, D1

1,882

D/1, I/18

Ivachnová-západ

I/18

0,181

018-088
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018-i046

Ivachnová-západ

I/18

018-089

Ivachnová-východ

I/18

0,457

I/18

D/1, I/18

0,882

018-A091a

D/1, I/18

MK-c, I/18

0,694

018-091d

MK-c, I/18

MK-d, I/18

1,521

018-091e

MK-d, I/18

Partizánska Ľupča

1,311

I/18, III/059008

Malatíny

I/18, III/059008
III/018118, I/18,
III/018153
III/018120, I/18,
III/018119

Gôtovany

III/018122, I/18

2,311

Svätý Kríž

I/18, III/018123

2,880

Galovany

I/18, III/018244

0,974

018-092

Partizánska Ľupča

018-093

Malatíny

018-094

Ľubeľa

018-A095

Gôtovany

III/018118, I/18,
III/018153
III/018120, I/18,
III/018119
III/018122, I/18

018-A096

Svätý Kríž

I/18, III/018123

018-A097

Galovany

I/18, III/018244

018-098

Ivachnová-východ
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Ľubeľa

2,034
1,814

I/18, III/018124

2,607

I/18, III/018124

Liptovský Mikuláš-západ

I/18

1,790

018-i047

Liptovský Mikuláš-západ

I/18

Liptovský Mikuláš-východ

I/18

6,338

018-A099

Liptovský Mikuláš-východ

I/18

Beňadiková

III/018135, I/18

0,675

018-100

Beňadiková

III/018135, I/18

Uhorská Ves

III/018137, I/18

1,167

018-101a

Uhorská Ves

III/018137, I/18

Podtureň-západ

I/18

0,707

018-i048

Podtureň-západ

I/18

Podtureň-východ

I/18

0,916

018-101b

Podtureň-východ

I/18

Podtureň-Roveň-západ

I/18

1,503

018-i049

Podtureň-Roveň-západ

I/18

Liptovský Hrádok-východ

I/18

1,933

018-A102a

Liptovský Hrádok-východ

I/18

MK-a3, I/18

1,312

MK-a3, I/18

I/18, I/72

2,863

018-A102b
018-A103a

I/18, I/72

Hybe-západ

I/18

2,730

018-i050

Hybe-západ

I/18

Hybe-východ

I/18

1,829

018-103b

Hybe-východ

I/18

D/1, I/18

0,847

D/1, I/18

D/1, I/18

0,465

018-104
018-A105

D/1, I/18

Východná-západ

I/18

1,702

018-i051

Východná-západ

I/18

Východná-východ

I/18

2,192

018-106

Východná-východ

I/18

PD/6, I/18

0,934

018-107

PD/6, I/18

Važec 1

III/018142, I/18

4,255

018-A108

Važec 1

III/018142, I/18

Važec 2

I/18, PD/8

2,003

018-A109

Beharovce 3

D/1, I/18

Beharovce 1

I/18, III/547021

0,823

018-A110

Beharovce 1

I/18, III/547021

Korytné-západ

I/18

0,971

018-i052

Korytné-západ

I/18

Korytné-východ

I/18

0,133

018-112

Korytné-východ

I/18

018-113a

III/018185, I/18

1,538

III/018185, I/18

Branisko-západ

I/18

6,157

Branisko-východ

I/18

0,505

D1, I/18

0,958

018-i053

Branisko-západ

I/18

018-A113b

Branisko-východ

I/18

018-113e

D1, I/18

Široké-západ

I/18

1,112

018-i054

Široké-západ

I/18

Široké-východ

I/18

2,266

018-A115

Široké-východ

I/18

Fričovce-západ

I/18

0,932

018-i055

Fričovce-západ

I/18

Fričovce-východ

I/18

1,995

018-116

Fričovce-východ

I/18

D/1, I/18

0,904

I/50

2,247

Zoznam úsekov na ceste I/50
050-i049

Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juh I/65

Ladomerská Vieska-sever
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Ladomerská Vieska-sever

050-081
050-122

I/50
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I/50, III/065028

1,139

I/50, III/065028

Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie

I/50, I/65, III/050092

0,558

R2, I/50B, I/50

Figa-západ

I/50

1,405

050-i064

Figa-západ

I/50

Figa-východ

I/50

0,745

050-123

Figa-východ

I/50, I/50B, III/571039

0,765

050-124

Gemerská Panica 1

I/50
III/050143, I/50,
III/050143
R2, I/50, I/50A

R2, I/50, I/50B

0,619

Ožďany-západ

I/50

0,898

Ožďany-východ

050-147
050-i071

Ožďany-západ

I/50

I/50

1,394

050-148a

Ožďany-východ

I/50

MK-a, I/50

2,301

050-148b

MK-a, I/50

MK-b, I/50

0,629

050-148c

MK-b, I/50

MK-c, I/50

0,276

050-148d

MK-c, I/50

R2, I/50, I/50A

0,218

050-149a

I/50, I/50B, III/571039

Stránska-západ

I/50

0,714

050-i072

Stránska-západ

I/50

Stránska-východ

I/50

0,853

050-149b

Stránska-východ

I/50

Tornaľa-Behynce-juh

I/50

1,530

050-i073

Tornaľa-Behynce-juh

I/50

Tornaľa-Behynce-sever

I/50

1,095

050-149c

Tornaľa-Behynce-sever

I/50

Otročok

II/532, I/50

0,281

050-A150

Otročok

II/532, I/50

Tornaľa-západ

I/50

1,261

050-i074

Tornaľa-západ

I/50

Tornaľa-sever

I/50

2,106

050-152a

Tornaľa-sever

I/50

Tornaľa-Starňa-juh

I/50

0,475

050-i075

Tornaľa-Starňa-juh

I/50

Tornaľa-Starňa-sever

I/50

0,890

050-152b

Tornaľa-Starňa-sever

I/50

Gemerská Panica 1

III/050143, I/50

0,751

I/51, III/051031

1,653

Zoznam úsekov na ceste I/51
051-019

Trnava 5

051-020
051-021

Trnava 2

I/51, I/51C, I/61
I/51, III/051031

Trnava 2

I/51, MK

0,944

I/51, MK

Trnava-východ

I/51

1,264

R3, I/59, I/59A

Oravský Podzámok-juh

I/59

1,355

Zoznam úsekov na ceste I/59
059-A017
059-i008

Oravský Podzámok-juh

I/59

Oravský Podzámok-sever

I/59

1,274

059-018a

Oravský Podzámok-sever

I/59

0,999

059-i009

Orav. Podzámok-Dolná Lehota-západ I/59

Orav. Podzámok-Dolná Lehota-západ I/59
Orav. Podzámok-Dolná LehotaI/59
východ

I/59

Horná Lehota-západ

I/59

0,662

I/59

Horná Lehota-východ

I/59

0,952

1,336

059-i010

Orav. Podzámok-Dolná Lehotavýchod
Horná Lehota-západ

059-018c

Horná Lehota-východ

I/59

R3, I/59, I/59A

1,157

059-A022

Tvrdošín-sever

I/59

Hámričky

I/59, III/059041

1,888

059-A023

Hámričky

I/59, III/059041

Trstená-juh

I/59

0,687

059-i017

Trstená-juh

I/59

Trstená-sever

I/59

2,652

059-A024a

Trstená-sever

I/59

I/59, R3

1,338

059-018b

Zoznam úsekov na ceste I/61
061-A001

D/1, I/61

Považská Bystrica-juh

I/61

1,332

061-i001

Považská Bystrica-juh

I/61

Považská Bystrica-sever

I/61

4,142

061-A003

Považská Bystrica-sever

I/61

Považská Teplá

III/061057, I/61

2,164

061-A004

Považská Teplá

III/061057, I/61

Považská Bystrica-Vrtižer

D/1, I/61

2,169

061-A006

Považská Bystrica-Vrtižer

D/1, I/61

Plevník-Drienové

I/61, III/061073

0,864
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061-A007

Plevník-Drienové

I/61, III/061073

Plevník-Drienové

I/61, III/061073

2,314

061-A008

Plevník-Drienové

I/61, III/061073

Maršová-Rašov

III/061065, I/61

0,376

061-A011

Maršová-Rašov

III/061065, I/61

Predmier 1

I/61, III/061065

3,093

061-012

Predmier 1

I/61, III/061065

Predmier 2

III/061060, I/61

0,615

061-014a

Predmier 2

III/061060, I/61

Bytča-Hrabové-juh

I/61

0,367

061-i002

Bytča-Hrabové-juh

I/61

Bytča-Hrabové-sever

I/61

1,262

061-014b

Bytča-Hrabové-sever

I/61

I/18, I/61

0,816

061-i003

Bratislava-Vajnory

I/61, D1

I/61

0,680

061-A015

Bratislava-západ

I/61

MK-a, I/61

1,436

061-016b

MK-a, I/61

MK-b, I/61

1,187

061-016c

MK-b, I/61

MK-c, I/61

1,718

061-016d

MK-c, I/61

MK-d, I/61

0,550

061-016e

MK-d, I/61

MK-e, I/61

0,405

061-016f

Bratislava-západ

MK-e, I/61

Bernolákovo 1

I/61, III/502002

0,478

061-A017a

Bernolákovo 1

I/61, III/502002

Bernolákovo 2

MK-a3, I/61

1,202

061-017b1

Bernolákovo 2

MK-a3, I/61

MK-b1, I/61

0,318

MK-b1, I/61

MK-b2, I/61

0,498

061-017b2
061-017b3

MK-b2, I/61

Veľký Biel-západ

I/61

2,327

061-i004

Veľký Biel-západ

I/61

Veľký Biel-východ

I/61

1,398

061-A018

Veľký Biel-východ

I/61

Senec-juh

I/61

0,823

061-i006

Senec-juh

I/61

Senec-sever

I/61

3,182

061-019a

Senec-sever

I/61

MK-a, I/61

0,235

061-019b

MK-a, I/61

MK-b, I/61

1,119

061-019c

MK-b, I/61

D/1, I/61

0,697

061-020

D/1, I/61

Blatné-juh

I/61

1,378

Blatné-sever

061-i008

Blatné-juh

I/61

I/61

0,875

061-021a

Blatné-sever

I/61

MK-a, I/61

0,761

061-021b

MK-a, I/61

MK-b, I/61

1,504

061-021c

MK-b, I/61

Kaplna-juh

I/61

1,322

Kaplna-sever

I/61

0,532

I/61, III/061012

0,964

061-i009

Kaplna-juh

I/61

061-A022

Kaplna-sever

I/61

061-A023a

I/61, III/061012

Cífer 1

MK-a2, I/61

2,575

Cífer 2

I/61, III/061016

0,788

I/61, III/061070

4,606

III/061017, I/61

1,282

MK-a2, I/61

0,410

061-A023b

Cífer 1

MK-a2, I/61

061-A025

Cífer 2

I/61, III/061016

061-A026
061-A027a

I/61, III/061070
Hrnčiarovce nad Parnou

061-A027b

Hrnčiarovce nad Parnou

III/061017, I/61
MK-a2, I/61

Trnava-juh 1

I/61

0,428

061-i010

Trnava-juh 1

I/61

Trnava-juh 2

R1

4,093

061-i011

Trnava-juh 1

I/61

Trnava-východ

I/51

4,058

061-A028a

Trnava 5

I/51, I/51C, I/61

MK-b, I/61

2,542

061-028c1

MK-b, I/61

MK-c1, I/61

2,583

061-028c6

MK-c1, I/61

MK-c3, I/61

0,868

061-028c4

MK-c3, I/61

MK-c4, I/61

0,570

061-028c5

MK-c4, I/61

Bučany 1

I/61, III/061069

0,566

I/61, III/061069

Bučany 2

I/61, III/062008

0,603

061-029

Bučany 1
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061-A030

Bučany 2

I/61, III/062008

Trakovice

I/61, II/513, III/061019

1,212

061-A031

Trakovice

I/61, II/513, III/061019

Žlkovce

I/61, III/504015

2,917

061-032

Žlkovce

I/61, III/504015

061-033

D/1, I/61

0,626

D/1, I/61

Červeník 1

D/1, I/61

0,622

Červeník 2

MK-a, I/61

0,695

MK-a1, I/61

1,374

061-034a

Červeník 1

D/1, I/61

061-A034b

Červeník 2

MK-a, I/61

061-035a2

MK-a1, I/61

Madunice-juh

I/61

0,555

061-i012

Madunice-juh

I/61

Madunice-sever

I/61

1,697

061-035b

Madunice-sever

I/61

I/61, III/504019

0,525

061-036b

I/61, III/504019

I/61, III/061077

2,180

061-A037a

I/61, III/061077

Dolné Voderady

MK-a3, I/61

1,311

061-037b

Dolné Voderady

MK-a3, I/61

Drahovce-juh

I/61

0,522

061-i013

Drahovce-juh

I/61

Drahovce-sever

I/61

0,377

061-A038a

Drahovce-sever

I/61

Drahovce-Jozefov

MK-a2, I/61

2,450

061-A038b

Drahovce-Jozefov

MK-a2, I/61

Piešťany-juh

I/61

3,222

061-i014

Piešťany-juh

I/61

Piešťany-sever

I/61

4,932

061-A039

Piešťany-sever

I/61

D/1, I/61

4,035

061-040

D/1, I/61

Horná Streda-juh

I/61

0,333

061-i015

Horná Streda-juh

I/61

Horná Streda-sever

I/61

1,118

061-A041a

Horná Streda-sever

I/61

Brunovce-juh

I/61

2,397

061-i016

Brunovce-juh

I/61

Potvorice-sever

I/61

1,175

061-A041d

Potvorice-sever

I/61

Považany-juh

I/61

0,694

061-i017

Považany-juh

I/61

Považany-sever

I/61

2,029

061-A041f

Považany-sever

I/61

Nové Mesto nad Váhom-juh

I/61

2,716

061-i018

Nové Mesto nad Váhom-juh

I/61

Nové Mesto nad Váhom-sever

I/61

3,089

061-A042

Nové Mesto nad Váhom-sever

I/61

061-A043

I/61, III/061024

4,228

I/61, III/061024

Štvrtok

I/61, III/061028

1,672

061-A044a

Štvrtok

I/61, III/061028

Ivanovce 2

MK-b, I/61

2,654

061-044c

Ivanovce 2

MK-b, I/61

Melčice

MK-c, I/61

0,748

061-044d

Melčice

MK-c, I/61

Adamovské Kochanovce

MK-d, I/61

2,469

061-044e1

Adamovské Kochanovce

MK-d, I/61

Chocholná-Velčice

I/50, I/61

1,978

061-A045

Chocholná-Velčice

I/50, I/61

Kostolná-Záriečie

I/61, MK

1,480

061-046

Kostolná-Záriečie

I/61, MK

Trenčín-juh

I/61

2,484

061-i019

Trenčín-juh

I/61

Trenčín-sever

I/61

10,031

061-i020

Trenčín-juh

I/61

Trenčín-západ

I/61

1,797

061-i021

Trenčín-sever

I/61

Trenčín-západ

I/61

9,483

061-048

D/1, PD/5

Trenčín-západ

I/61

0,905

061-049a

Trenčín-sever

I/61

Trenčianska Teplá-Dobrá-juh

I/61

0,547

061-i022

Trenčianska Teplá-Dobrá-juh

I/61

Trenčianska Teplá-Dobrá-sever

I/61

1,182

061-049b

Trenčianska Teplá-Dobrá-sever

I/61

Trenčianska Teplá-juh

I/61

0,686

061-i023

Trenčianska Teplá-juh

I/61

Trenčianska Teplá-sever

I/61

1,009

061-A050

Trenčianska Teplá-sever

I/61

Nová Dubnica

0,919

061-051

Nová Dubnica

I/61, III/061064

I/61, III/061064
I/61, III/061037,
III/507027
I/57, I/61

0,870

061-052

I/61, III/061037,
III/507027

0,798
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061-053a

I/57, I/61

Dubnica nad Váhom-juh

I/61

0,277

Dubnica nad Váhom-sever

I/61

3,592

061-i024

Dubnica nad Váhom-juh

I/61

061-053b

Dubnica nad Váhom-sever

I/61

061-053c1
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MK-b, I/61

0,497

MK-b, I/61

Dubnica nad Váhom-Prejta-juh

I/61

0,328

061-i025

Dubnica nad Váhom-Prejta-juh

I/61

Dubnica nad Váhom-Prejta-sever

I/61

0,385

061-053c2

Dubnica nad Váhom-Prejta-sever

I/61

Ilava-Klobušice-juh

I/61

0,892

061-i026

Ilava-Klobušice-juh

I/61

Ilava-sever

I/61

3,006

061-055

Ilava-sever

I/61

Košeca-juh

I/61

0,846

061-i027

Košeca-juh

I/61

Košeca-sever

I/61

1,665

061-056a

Košeca-sever

I/61

Košeca-Nozdrovice-juh

I/61

0,364

061-i028

Košeca-Nozdrovice-juh

I/61

Košeca-Nozdrovice-sever

I/61

0,289

061-056b

Košeca-Nozdrovice-sever

I/61

Ladce-Tunežice-juh

I/61

0,729

061-i029

Ladce-Tunežice-juh

I/61

Ladce-sever

I/61

2,717

061-057a

Ladce-sever

I/61

MK-a, I/61

0,321

061-057b

MK-a, I/61

I/61, I/61A, III/061047

1,117

061-058

I/61, I/61A, III/061047

Beluša-juh

I/61A, III/061049

1,502

061-059a

I/49, I/49A, I/61

Visolaje-západ

I/61

1,147

Visolaje-východ

I/61

1,167

III/061050, I/61

1,273

061-i030

Visolaje-západ

I/61

061-059b

Visolaje-východ

I/61

061-061a

III/061050, I/61

Sverepec-juh

I/61

0,967

Sverepec-sever

I/61

2,304

D/1, I/61

0,571

061-i031

Sverepec-juh

I/61

061-061b

Sverepec-sever

I/61

Zoznam úsekov na ceste I/62
062-017

R1, I/51, I/62

Sereď-juh

I/62

0,964

062-i001

Sereď-juh

I/62

Šintava-východ

I/62

3,983

062-A018

Šintava-východ

I/62

Šoporňa

I/51, I/62, II/573

2,595

I/65

Nitra-sever

R1

2,352

Pohranice 1

Zoznam úsekov na ceste I/64
064-i016

Nitra-východ 2

Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001

Nitra-východ

I/65

I/65, III/065001

0,755

065-002a

Pohranice 1

I/65, III/065001

MK-b, I/65

1,139

MK-b, I/65

MK-c, I/65

0,596

I/65, III/064034

1,476

MK-c, I/65

1,515

065-002b
065-002c
065-A003a

MK-c, I/65
Pohranice 2

065-003c

MK-c, I/65

Kolíňany 1

III/064035, I/65

1,389

Kolíňany 2

I/65, III/064033

1,446

MK-b, I/65

1,938

065-A004

Kolíňany 1

III/064035, I/65

065-005a

Kolíňany 2

I/65, III/064033

065-005b

MK-b, I/65

065-A006

Neverice 1

065-A007

Neverice 2

065-008
065-A009a

065-010b

Neverice 1

2,346

Neverice 2

III/065002, I/65

1,851

III/065002, I/65

Beladice

I/65, III/065003

1,721

Beladice

I/65, III/065003

Choča

III/065006, I/65

2,662

Choča

III/065006, I/65

MK-c, I/65

2,365

I/65, II/511

1,043

I/65, R1

0,839

I/65, II/511

1,129

065-009c
065-010a

Pohranice 2

I/65, III/064034

MK-c, I/65
Tesárske Mlyňany

Tesárske Mlyňany

I/65, II/511
I/65, R1

Zlaté Moravce 1
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065-A011

Zlaté Moravce 1

I/65, II/511

Zlaté Moravce 2

I/65, III/511010

2,217

065-012

Zlaté Moravce 2

I/65, III/511010

Zlaté Moravce 3

I/65, III/511009

0,744

065-A014

Zlaté Moravce 3

I/65, III/511009

Volkovce-Olichov-západ

I/65

4,697

065-i001

Volkovce-Olichov-západ

I/65

Volkovce-Olichov-východ

I/65

0,477

065-015

Žarnovica 1

Žarnovica 2

I/65, R1

0,448

065-016

Žarnovica 2

I/65, R1

Žarnovica 3

I/65, R1

0,546

065-A017

Žarnovica 3

I/65, R1

Bzenica-juh

I/65

2,118

065-i002

Bzenica-juh

I/65

Bzenica-sever

I/65

0,522

065-A018

Bzenica-sever

I/65

Hliník nad Hronom 1

III/065023, I/65

2,604

065-019

III/065023, I/65

Hliník nad Hronom-západ

I/65

0,257

065-i003

Hliník nad Hronom-západ

I/65

Hliník nad Hronom-východ

I/65

1,237

065-A020a

Hliník nad Hronom-východ

I/65

I/65, R1

1,909

065-A020e

I/65, R1

MK-f1, I/65

2,989

065-A020f

MK-f1, I/65

Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juh I/65

0,665

065-A027c

I/65, R3

Horná Štubňa-juh

I/65

2,728

Horná Štubňa-sever

I/65

1,796

I/65, R3

0,291

065-i008

Horná Štubňa-juh

I/65

065-028b1a

Horná Štubňa-sever

I/65

065-A043

I/65, I/65A, I/76, I/76

Orovnica-juh

I/65

2,360

065-i011

Orovnica-juh

I/65

Orovnica-sever

I/65

1,483

065-A045

Orovnica-sever

I/65

Nová Baňa-juh

I/65

3,847

065-i012

Nová Baňa-juh

I/65

Nová Baňa-sever

I/65

1,430

065-046

Volkovce-Olichov-východ

I/65

065-047a

I/65, III/510026

0,216

I/65, III/510026

Čaradice

I/65, MK-b

1,281

Veľká Stráž

I/66, III/066022

1,106

Zoznam úsekov na ceste I/66
066-031

Zvolen-Pustý hrad 2

I/50, I/66

066-032a

Veľká Stráž

I/66, III/066022

MK-b, I/66

0,553

066-032b

MK-b, I/66

0,300

066-032c

MK-c, I/66

MK-c, I/66
I/66, III/050085,
III/069002

066-033

I/66, III/050085,
III/069002

I/66, I/69

1,788

068-002b2

R4, I/68

MK-b, I/68

2,350

068-002c

MK-b, I/68

0,620

068-002d

MK-c, I/68

MK-c, I/68
I/68, III/050187,
III/068025

Haniska-Grajciar-sever

I/68

1,874

0,350

Zoznam úsekov na ceste I/68

Haniska

0,264

068-003a

Haniska

068-i002

Haniska-Grajciar-sever

I/68, III/050187,
III/068025
I/68

Haniska-Grajciar-juh

I/68

0,570

068-003b

Haniska-Grajciar-juh

I/68

Belža

I/68, III/068027

0,730

068-A004

Belža

I/68, III/068027

Seňa-sever

I/68

1,133

068-i003

Seňa-sever

I/68

Kechnec-juh

I/68

2,762

068-005a

Kechnec-juh

I/68

MK-b, I/68

0,615

I/68, III/068030

0,973

068-005b

MK-b, I/68

Milhosť
hranica SR/MR

068-A006

Milhosť

I/68, III/068030

068-007b1

Prešov-juh 1

I/68

MK-b2, I/68

0,345

MK-b2, I/68

MK-c1, I/68

0,558

068-007b2

0,783
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068-007c2

MK-c2, I/68
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MK-c2, I/68

1,382

Kendice-sever

I/68

0,359

068-i004

Kendice-sever

I/68

Kendice-juh

I/68

1,478

068-A007d

Kendice-juh

I/68

Drienovská Nová Ves-sever

I/68

1,863

068-i005

Drienovská Nová Ves-sever

I/68

Drienovská Nová Ves-juh

I/68

0,755

068-007f

Drienovská Nová Ves-juh

I/68

Ličartovce-sever

I/68

2,041

068-i006

Ličartovce-sever

I/68

Ličartovce-juh

I/68

1,170

068-007g

Ličartovce-juh

I/68

Obišovce

I/68, III/546001

1,718

068-A008

Obišovce

I/68, III/546001

Lemešany-sever

I/68

0,542

068-i007

Lemešany-sever

I/68

Lemešany-juh

I/68

1,752

068-009b1

Lemešany-juh

I/68

Janovník-sever

I/68

0,183

068-i008

Janovník-sever

I/68

Janovník-juh

I/68

0,958

068-009b2

Janovník-juh

I/68

Bretejovce-sever

I/68

0,290

068-i009

Bretejovce-sever

I/68

Bretejovce-juh

I/68

1,027

068-009d

Bretejovce-juh

I/68

I/68, III/068009

0,884

068-010

I/68, III/068009

Budimír-sever

I/68

1,105

Budimír-juh

I/68

1,513

D/1, I/68, III/068019

0,649

I/69

0,315

I/66, I/66C, I/69

1,095

068-i010

Budimír-sever

I/68

068-011

Budimír-juh

I/68

Zoznam úsekov na ceste I/69
069-i001

Kováčová-juh

I/69

069-001

Kováčová-sever

I/69

Kováčová-sever

069-002

I/66, I/66C, I/69

I/69, III/069002

0,577

069-A003

I/69, III/069002

Sliač-juh

I/69

0,400

Sliač-sever

I/69

1,503

069-i002

Sliač-juh

I/69

069-004a1

Sliač-sever

I/69

MK-a2, I/69

0,627

069-004a2

MK-a2, I/69

MK-a3, I/69

0,707

069-004a3

MK-a3, I/69

MK-a4, I/69

0,883

069-004a4

MK-a4, I/69

069-004b1

Hronsek

Hronsek

069-004b2

MK-b2, I/69

069-004c

MK-c, I/69

Vlkanová

0,961
MK-b2, I/69

0,696

MK-c, I/69
I/69, III/066019,
III/066024

0,244

I/69, III/066021

1,428

MK-b, I/69

1,232

0,733

069-006a

I/69, III/066019,
III/066024
I/69, III/066021

069-006b

MK-b, I/69

Banská Bystrica-juh

I/69

1,588

I/69, R1

Banská Bystrica-východ

I/66, R1

8,412

I/65, R1

Kováčová-juh

I/69

0,240

069-A005

069-i003

Vlkanová

Banská Bystrica-juh

069-007
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-i013

Svidník-juh

I/73, R4

Svidník-sever

I/73

4,159

073-018

Svidník-sever

I/73

Kapišová

I/73, R4

1,303

Èiastka 107

Zbierka zákonov è. 475/2013

Strana 5009

3. VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ
S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
Identifikátor Začiatok úseku

Križovanie

Koniec úseku

Križovanie

Spoplatnená
dĺžka v km

Zoznam úsekov na ceste I/2
002-001

Holíč-juh

I/2

Kopčany-sever

I/2

2,036

002-i001

Kopčany-sever

I/2

Kopčany-juh

I/2

2,239

002-A002a

Kopčany-juh

I/2

Gbely-Cunín

MK-b2, I/2

1,019

002-002c

Gbely-Cunín

MK-b2, I/2

MK-c, I/2

0,657

002-002d1

MK-c, I/2

MK-d1, I/2

1,115

002-002d2

MK-d1, I/2

Gbely

I/2, III/500004

4,421

002-003a

Gbely

I/2, III/500004

Gbely-Adamov-sever

I/2

0,229

002-i002

Gbely-Adamov-sever

I/2

Gbely-Adamov-juh

I/2

0,657

002-003b

Gbely-Adamov-juh

I/2

Brodské-sever

I/2, III/426007

2,629

002-004a

Brodské-sever

I/2, III/426007

MK-a, I/2

0,741

002-004b

MK-a, I/2

Brodské-juh

MK-b, I/2

1,405

002-005

Brodské-juh

MK-b, I/2

Kúty-sever

I/2

1,845

002-i003

Kúty-sever

I/2

Kúty-juh

I/2

2,279

002-A006

Kúty-juh

I/2

D/2, I/2

1,221

Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001a

hranica SR/ČR

I/11

Svrčinovec-Zátky-západ

I/11

0,253

011-i001

Svrčinovec-Zátky-západ

I/11

Svrčinovec-Zátky-východ

I/11

1,125

011-001b

Svrčinovec-Zátky-východ

I/11

Svrčinovec-západ

I/11

0,697

011-i002

Svrčinovec-západ

I/11

Čadca-Horelica

I/11

10,346

011-i003

Svrčinovec-západ

I/11

Čadca-juh

I/11A

6,052

011-i004

Svrčinovec-západ

I/11

Svrčinovec-sever

I/12

1,721

011-i005

Svrčinovec-sever

I/12

Čadca-Horelica

I/11

9,775

011-i006

Svrčinovec-sever

I/12

Čadca-juh

I/11A

5,481

011-i007

Čadca-juh

I/11A

Čadca-Horelica

I/11

4,956

011-003

Oščadnica 3

I/11, I/11A

Krásno nad Kysucou 1

I/11, II/520, III/011087

1,372

011-004a

Krásno nad Kysucou 1

I/11, II/520, III/011087

MK-a, I/11

2,430

011-004b

MK-a, I/11

Dunajov-Za vodou

MK-b, I/11

2,248

011-004c

Dunajov-Za vodou

MK-b, I/11

Krásno nad Kysucou 2

I/11, III/011087

1,957

011-005

Krásno nad Kysucou 2

I/11, III/011087

Kysucký Lieskovec 1

I/11, III/011060

1,111

011-006

Kysucký Lieskovec 1

I/11, III/011060

Kysucký Lieskovec 2

I/11, III/011062

0,329

011-A007a

Kysucký Lieskovec 2

I/11, III/011062

011-007d

MK-c, I/11

1,168

MK-c, I/11

Povina-sever

I/11

1,848

011-i008

Povina-sever

I/11

Povina-juh

I/11

0,403

011-A008

Povina-juh

I/11

Kysucké Nové MestoBudatínska Lehota

I/11

1,249

011-i009

Kysucké Nové MestoBudatínska Lehota

I/11

Radoľa

I/11

1,090

011-009a

Radoľa

I/11

MK-a, I/11

1,616

III/011066, I/11

0,416

011-009b

MK-a, I/11

Snežnica 1
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III/011066, I/11

MK-a, I/11

0,507

MK-a, I/11

MK-b, I/11

0,579

MK-b, I/11

Snežnica 2

MK-c, I/11

0,310

011-011

Snežnica 2

MK-c, I/11

Žilina-Brodno 1

MK, I/11

1,002

011-012

Žilina-Brodno 1

MK, I/11

Žilina-Brodno 2

I/11, MK

1,433

011-013

Žilina-Brodno 2

I/11, MK

Žilina-sever

I/11

1,199

011-015

Čadca-Horelica

I/11

Oščadnica 4

I/11, I/11B

0,420

011-016

Oščadnica 2

I/11A, I/11B

Oščadnica 3

I/11, I/11A

0,959

011-017

Čadca-juh

I/11A

Oščadnica 2

I/11A, I/11B

4,184

Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001

Svrčinovec-sever

I/12

Čierne-juh

I/12

1,337

012-i001

Čierne-juh

I/12

Čierne-sever

I/12

4,550

012-003

Čierne-sever

I/12

Skalité-západ

I/12

0,918

012-i002

Skalité-západ

I/12

Skalité-východ

I/12

7,087

012-004

Skalité-východ

I/12

hranica SR/PL

I/12

0,802

Zoznam úsekov na ceste I/13
013-A001

Veľký Meder-juh

I/13

Veľký Meder 2

I/13, III/063062

0,768

013-A002

Veľký Meder 2

I/13, III/063062

Veľký Meder-Ižop

I/13, III/063062

1,348

013-003a

Veľký Meder-Ižop

I/13, III/063062

MK-a, I/13

1,932

013-A003b

MK-a, I/13

MK-b, I/13

4,349

013-004c

MK-b, I/13

hranica SR/MR

I/13

2,533

I/18, I/15

Hencovce

III/558001, I/15

1,041

Zoznam úsekov na ceste I/15
015-001
015-002

Hencovce

III/558001, I/15

Školské

MK, I/15

0,496

015-003

Školské

MK, I/15

Majerovce-juh

I/15

1,114

015-i001

Majerovce-juh

I/15

Majerovce-sever

I/15

0,987

015-004

Majerovce-sever

I/15

Sedliská-juh

I/15

0,562

015-i002

Sedliská-juh

I/15

Sedliská-Podčičva-sever

I/15

2,414

015-005

Sedliská-Podčičva-sever

I/15

Benkovce-juh

I/15

4,077

015-i003

Benkovce-juh

I/15

Benkovce-sever

I/15

1,186

015-006

Benkovce-sever

I/15

Slovenská Kajňa-juh

I/15

1,056

015-i004

Slovenská Kajňa-juh

I/15

Slovenská Kajňa-sever

I/15

0,284

015-007

Slovenská Kajňa-sever

I/15

Malá Domaša-juh

I/15

0,250

015-i005

Malá Domaša-juh

I/15

Malá Domaša-sever

I/15

0,846

015-008

Malá Domaša-sever

I/15

MK, I/15

2,825

015-009

MK, I/15

Giglovce

MK, I/15

0,687

015-010

Giglovce

MK, I/15

Holčíkovce

III/557002, I/15

1,408

015-011

Holčíkovce

III/557002, I/15

Nová Kelča

MK, I/15

5,702

015-012

Nová Kelča

MK, I/15

Vyšný Hrabovec

III/557005, I/15

1,944

015-013

Vyšný Hrabovec

III/557005, I/15

I/15

3,414

015-i006

Turany nad Ondavou-juh

I/15

I/15

0,747

015-014

Turany nad Ondavou-sever

I/15

Turany nad Ondavou-juh
Turany nad Ondavousever
Lomné

II/556, I/15

1,061

015-015

Lomné

II/556, I/15

Mrázovce

III/557006, I/15

0,979

015-016

Mrázovce

III/557006, I/15

Miňovce-juh

I/15

1,223
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015-i007

Miňovce-juh

I/15

Miňovce-sever

I/15

0,861

015-017

Miňovce-sever

I/15

Nižná Olšava

MK, I/15

0,726

015-018

Nižná Olšava

MK, I/15

Brusnica

III/557008, I/15

1,065

015-019

Brusnica

III/557008, I/15

Breznica-juh

I/15

0,644

015-i008

Breznica-juh

I/15

Breznica-sever

I/15

1,897

015-020

Breznica-sever

I/15

Stropkov-Sitník-juh

I/15

0,474

015-i009

Stropkov-Sitník-juh

I/15

Stropkov-Sitník-sever

I/15

0,510

015-021

Stropkov-Sitník-sever

I/15

Stropkov-juh

I/15

0,750

015-i010

Stropkov-juh

I/15

Stropkov-sever

I/15

2,589

015-022

Stropkov-sever

I/15

Tisinec-juh

I/15

1,026

015-i011

Tisinec-juh

I/15

Tisinec-sever

I/15

0,970

015-023

Tisinec-sever

I/15

Duplín-juh

I/15

0,829

015-i012

Duplín-juh

I/15

Duplín-sever

I/15

1,065

015-024

Duplín-sever

I/15

I/73, I/15

1,904

Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001

Prešov-východ

I/18

Kapušany-západ

I/18

3,522

018-i001

Kapušany-západ

I/18

Kapušany-východ

I/18

1,115

018-002

Kapušany-východ

I/18

Lada-západ

I/18

0,686

018-i002

Lada-západ

I/18

Lada-východ

I/18

1,154

018-003

Lada-východ

I/18

Nemcovce

I/18, III/018206

1,046

018-004

Nemcovce

I/18, III/018206

Lipníky-západ

I/18

1,378

018-i003

Lipníky-západ

I/18

Lipníky-sever

I/73

1,575

018-i004

Lipníky-západ

I/18

Lipníky-východ

I/18

1,441

018-i005

Lipníky-východ

I/18

Lipníky-sever

I/73

0,612

018-005a1

hranica SR/ČR

I/18

MK-a1, I/18

2,088

018-005a2

MK-a1, I/18

Makov-západ

I/18

2,131

018-i006

Makov-západ

I/18

Makov-východ

I/18

4,712

018-006a

Makov-východ

I/18

MK-a, I/18

0,824

018-006d

MK-a, I/18

Čadca - Bytča

I/18

2,570

018-007a

Čadca - Bytča

I/18

Kolárovice-Podjavorník

MK-a, I/18

0,887

018-007b

Kolárovice-Podjavorník

MK-a, I/18

Kolárovice-Čiakov

MK-b, I/18

3,940

018-007c

Kolárovice-Čiakov

MK-b, I/18

Kolárovice-Škoruby

MK-c, I/18

1,489

018-007d

Kolárovice-Škoruby

MK-c, I/18

Kolárovice-sever

I/18

1,993

018-i007

Kolárovice-sever

I/18

Kolárovice-juh

I/18

3,484

018-007e

Kolárovice-juh

I/18

Petrovice

III/018082, I/18

0,459

018-008

Petrovice

III/018082, I/18

Bytča-sever

I/18

2,551

018-i008

Bytča-sever

I/18

Bytča-juh

I/18

1,927

018-010a

Bytča-juh

I/18

MK-a, I/18

0,388

018-010b

MK-a, I/18

Bytča-Hrabové

I/18, I/61

0,326

018-i010

Žilina-Strážov-západ

I/18

Žilina-východ

I/18

7,583

018-i011

Žilina-Strážov-západ

I/18

Žilina-sever

I/11

4,625

018-i012

Žilina-sever

I/11

Žilina-východ

I/18

4,902

018-020

Žilina-východ

I/18

I/18, III/018249

0,765

018-022a

I/18, III/018249

MK-a, I/18

2,209

018-022b

MK-a, I/18

MK-b, I/18

0,646
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MK-b, I/18

Stráňavy 1

I/18, III/018249

1,375

Stráňavy 2

I/18, III/018248

0,616

018-023

Stráňavy 1

I/18, III/018249

018-024g

Stráňavy 2

I/18, III/018248

MK-c, I/18

0,433

018-024d

MK-c, I/18

MK-d, I/18

0,383

018-024e

MK-d, I/18

MK-e, I/18

0,219

018-024f

MK-e, I/18

Strečno 1

I/18, III/018160

0,270

Strečno 2

I/18, III/018160

1,131

MK-a, I/18

6,926

018-025

Strečno 1

I/18, III/018160

018-026a

Strečno 2

I/18, III/018160

018-026b

MK-a, I/18

Martin-sever

I/18

3,313

018-i013

Martin-sever

I/18

Martin-juh

I/65, I/65D

10,689

018-i014

Martin-sever

I/18

Martin-východ

I/18

5,546

018-i015

Martin-juh

I/65, I/65D

Martin-východ

I/18

8,242

018-028

Martin-východ

I/18

Priekopa

I/18, III/018254

0,861

018-029a

Martin

I/18, III/018254

MK-a, I/18

0,257

018-029b

MK-a, I/18

MK-b, I/18

0,867

018-029c

MK-b, I/18

MK-c, I/18

0,263

018-029d

MK-c, I/18

MK-d, I/18

0,271

018-029e

MK-d, I/18

Sučany-západ

I/18

0,211

018-i016

Sučany-západ

I/18

Sučany-východ

I/18

2,412

018-030e

Sučany-východ

I/18

MK-b, I/18

0,770

MK-b, I/18

MK-c, I/18

0,320

018-030c
018-030d

III/018255, I/18

0,337

III/018255, I/18

MK-a, I/18

0,465

018-031b

MK-a, I/18

MK-b, I/18

0,733

018-031c

MK-b, I/18

I/18, III/018255

0,516

018-031a

018-032a

MK-c, I/18
Turany 1

Turany 2

I/18, III/018255

MK-a, I/18

0,477

018-032k

MK-a, I/18

MK-c, I/18

0,292

018-032d

MK-c, I/18

MK-d, I/18

0,708

018-032l

MK-d, I/18

MK-g, I/18

0,226

018-032m

MK-g, I/18

MK-i, I/18

1,018

018-032j

MK-i, I/18

III/018093, I/18

0,468

MK-a, I/18

0,328

018-033a

Turany 2

Turany 1

Krpeľany

Krpeľany

III/018093, I/18

018-033b

MK-a, I/18

MK-b, I/18

0,216

018-033c

MK-b, I/18

Ratkovo

I/18, III/018145

0,280

018-034

Ratkovo

I/18, III/018145

Šútovo 1

I/18, III/018096

0,901

018-A035

Šútovo 1

I/18, III/018096

Šútovo 2

I/18, III/018096

0,691

018-036a

Šútovo 2

I/18, III/018096

MK-a, I/18

0,510

III/018125, I/18

2,879

III/018125, I/18

MK-a, I/18

0,412

MK-a, I/18

MK-b, I/18

0,456

I/18, I/70

0,378

MK-a, I/18

0,227

018-036b
018-037a

MK-a, I/18
Kraľovany 1

018-037b
018-037c
018-040a

MK-b, I/18
Kraľovany 2

018-040b

Kraľovany 1

Kraľovany 2

I/18, I/70
MK-a, I/18

Rojkov-západ

I/18

1,167

Rojkov-východ

I/18

0,654

MK-c, I/18

0,452

018-i017

Rojkov-západ

I/18

018-040c

Rojkov-východ

I/18
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MK-c, I/18

Ľubochňa-západ

I/18

2,231

Hubová-východ

I/18

2,558

018-i018

Ľubochňa-západ

I/18

018-041a

Hubová-východ

I/18

MK-a, I/18

2,772

018-041b

MK-a, I/18

MK-b, I/18

0,992

018-041f

MK-b, I/18

Ružomberok-Černová

MK-d, I/18

2,226

018-041e

Ružomberok-Černová

MK-d, I/18

Ružomberok-západ

I/18

1,321

018-i019

Ružomberok-západ

I/18

Ružomberok-juh

I/59

10,742

018-i020

Ružomberok-západ

I/18

Ružomberok-východ

I/18

5,080

018-i021

Ružomberok-západ

I/18

Likavka-sever

I/59

5,487

018-i022

Ružomberok-juh

I/59

Ružomberok-východ

I/18

6,972

018-i023

Ružomberok-juh

I/59

Likavka-sever

I/59

10,137

018-i024

Ružomberok-východ

I/18

Likavka-sever

I/59

4,475

018-A043

Ružomberok-východ

I/18

Lisková 1

III/018111, I/18

0,850

018-A044

Lisková 1

III/018111, I/18

Lisková 2

III/018105, I/18

1,474

018-A045

Lisková 2

III/018105, I/18

Liptovské Sliače

I/18, III/018117

1,097

018-046a

Liptovské Sliače

I/18, III/018117

MK-a, I/18

1,223

018-046b

MK-a, I/18

MK-b, I/18

0,300

018-046c

MK-b, I/18

MK-c, I/18

0,867

018-046d

MK-c, I/18

D/1, I/18

0,310

018-062

D/1, I/18

Spišský Štvrtok

I/18, II/536, III/536014

1,229

018-064

Spišský Štvrtok

I/18, II/536, III/536014

Dravce

I/18, III/018164, III/018164

1,805

018-067

Dravce

I/18, III/018164, III/018164

Dlhé Stráže

I/18, III/018164

3,352

018-A069

Dlhé Stráže

I/18, III/018164

Levoča-západ

I/18

4,139

018-i032

Levoča-západ

I/18

Levoča-východ

I/18

2,870

018-A071

Levoča-východ

I/18

I/18, III/018168

1,702

018-A072

I/18, III/018168

Spišský Hrhov-západ

I/18

3,108

018-i033

Spišský Hrhov-západ

I/18

Spišský Hrhov-východ

I/18

0,645

018-A073

Spišský Hrhov-východ

I/18

Klčov-západ

I/18

1,327

018-i034

Klčov-západ

I/18

Klčov-východ

I/18

0,403

018-A075

Klčov-východ

I/18

Nemešany-západ

I/18

0,824

018-i035

Nemešany-západ

I/18

Nemešany-východ

I/18

0,395

018-076b1

Nemešany-východ

I/18

I/18, D1

1,360

018-081

D/1, I/18

Hendrichovce-západ

I/18

0,409

018-i036

Hendrichovce-západ

I/18

Hendrichovce-východ

I/18

0,896

018-A082

Hendrichovce-východ

I/18

Bertotovce-západ

I/18

0,759

018-i037

Bertotovce-západ

I/18

Bertotovce-východ

I/18

1,430

018-083

Bertotovce-východ

I/18

Chminianska Nová Veszápad

I/18

3,111

018-i038

Chminianska Nová Ves-západ

I/18

Chminianska Nová Vesvýchod

I/18

1,911

018-084a

Chminianska Nová Ves-východ I/18

I/18, D1

0,849

018-i040

Prešov-západ

I/18, D1

Prešov-juh 1

I/68

9,460

018-i041

Prešov-západ

I/18, D1

Prešov-juh 2

D1

9,343

018-i042

Prešov-západ

I/18, D1

Prešov-východ

I/18

7,027
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018-i043

Prešov-juh 1

I/68

Prešov-juh 2

D1

3,663

018-i044

Prešov-juh 1

I/68

Prešov-východ

I/18

10,101

018-i045

Prešov-juh 2

D1

Prešov-východ

I/18

9,984

018-117

Lipníky-východ

I/18

Radvanovce

III/018209, I/18

3,684

018-118

Radvanovce

III/018209, I/18

Podlipníky-západ

I/18

0,200

018-i056

Podlipníky-západ

I/18

Podlipníky-východ

I/18

0,354

018-119

Podlipníky-východ

I/18

Medzianky

MK, I/18

1,187

I/18

1,758

I/18

1,634

III/018213, I/18

1,046

018-120

Medzianky

MK, I/18

Hanušovce nad Topľouzápad

018-i057

Hanušovce nad Topľou-západ

I/18

Hanušovce nad Topľouvýchod

018-121

Hanušovce nad Topľou-východ I/18

018-122

III/018213, I/18

Bystré-sever

I/18

1,834

018-i058

Bystré-sever

I/18

Bystré-juh

I/18

0,956

018-123

Bystré-juh

I/18

Čierne nad Topľou-sever

I/18

0,929

018-i059

Čierne nad Topľou-sever

I/18

Čierne nad Topľou-juh

I/18

1,811

018-124

Čierne nad Topľou-juh

I/18

Vyšný Žipov

III/018216, I/18

0,821

018-125

Vyšný Žipov

III/018216, I/18

Zlatník

III/018218, I/18

1,459

018-126

Zlatník

III/018218, I/18

Hlinné-sever

I/18

1,292

018-i060

Hlinné-sever

I/18

Hlinné-juh

I/18

0,905

018-127

Hlinné-juh

I/18

Soľ-sever

I/18

2,298

018-i061

Soľ-sever

I/18

Soľ-juh

I/18

1,606

018-128

Soľ-juh

I/18

Čaklov-sever

I/18

1,452

018-i062

Čaklov-sever

I/18

Čaklov-juh

I/18

1,371

018-129

Čaklov-juh

I/18

Vranov nad Topľou-západ

I/18

2,772

018-i063

Vranov nad Topľou-západ

I/18

I/79

3,007

018-i064

Vranov nad Topľou-západ

I/18

I/18

1,657

018-i065

Vranov nad Topľou-juh

I/79

Vranov nad Topľou-juh
Vranov nad Topľouvýchod
Vranov nad Topľouvýchod

I/18

2,722

018-130

Vranov nad Topľou-východ

I/18

MK, I/18

0,437

MK, I/18

I/15, I/18

3,201

018-131
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001a1

hranica SR/ČR

I/49

Lysá pod MakytouStrelenka-západ

I/49

0,634

049-i001

Lysá pod Makytou-Strelenkazápad

I/49

Lysá pod MakytouStrelenka-východ

I/49

2,460

049-001a2

Lysá pod Makytou-Strelenkavýchod

I/49

Lysá pod Makytou-západ

I/49

0,366

049-i002

Lysá pod Makytou-západ

I/49

Lysá pod Makytou-východ

I/49

2,031

049-001b

Lysá pod Makytou-východ

I/49

Lúky-západ

I/49

1,282

049-i003

Lúky-západ

I/49

Lúky-východ

I/49

2,214

049-A001c

Lúky-východ

I/49

Záriečie-západ

I/49

0,412

049-i004

Záriečie-západ

I/49

Mestečko-východ

I/49

2,740

049-A002

Mestečko-východ

I/49

Dohňany-západ

I/49

1,493

049-i005

Dohňany-západ

I/49

Dohňany-východ

I/49

1,744
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049-A004

Dohňany-východ

I/49

Púchov-Vieska-BezdedovI/49
západ

0,452

049-i006

Púchov-Vieska-Bezdedovzápad

I/49

Púchov-Vieska-BezdedovI/49
východ

0,831

049-A005

Púchov-Vieska-Bezdedovvýchod

I/49

Púchov-západ

I/49

0,830

049-i007

Púchov-západ

I/49

Púchov-východ

I/49

2,200

049-006

Púchov-východ

I/49

I/49A, MK

1,414

I/49A, MK

R6, I/49, I/49A

2,050

049-007
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-i001

Košice-západ

R2

Košice-juh

R4

5,082

050-i002

Košice-západ

R2

Košice-východ

I/50

11,035

050-i003

Košice-západ

R2

Košice-sever

R4

10,413

050-i004

Košice-juh

I/68

Košice-východ

I/50

10,451

050-i005

Košice-juh

I/68

Košice-sever

R4

9,829

050-i006

Košice-východ

I/50

Košice-sever

R4

7,088

050-001a

Košice-východ

I/50

MK-a, I/50

1,029

050-001c

MK-a, I/50

Hrašovík

I/50, III/050200

1,555

050-003

Hrašovík

I/50, III/050200

Košické Oľšany-Nižný
Olčvár-západ

I/50

1,201

050-i007

Košické Oľšany-Nižný Olčvárzápad

I/50

Košické Oľšany-Nižný
Olčvár-východ

I/50

0,567

050-004a

Košické Oľšany-Nižný Olčvárvýchod

I/50

MK-a, I/50

1,129

050-004c

MK-a, I/50

MK-b2, I/50

0,566

050-004b3

MK-b2, I/50

MK-b3, I/50

1,442

050-004b4

MK-b3, I/50

Ďurďošík-západ

I/50

2,236

050-i008

Ďurďošík-západ

I/50

Ďurďošík-východ

I/50

0,318

050-A005

Ďurďošík-východ

I/50

Bidovce 1

III/050254, I/50, III/050254

0,836

050-006

Bidovce 1

III/050254, I/50, III/050254

Bidovce 2

I/50, II/576

1,130

050-A007a

Bidovce 2

I/50, II/576

Svinica-západ

I/50

1,207

050-i009

Svinica-západ

I/50

Svinica-východ

I/50

1,734

050-007c

Svinica-východ

I/50

Košický Klečenov-západ

I/50

2,234

050-i010

Košický Klečenov-západ

I/50

Košický Klečenov-východ

I/50

0,634

050-007d

Košický Klečenov-východ

I/50

MK-d, I/50

1,622

MK-d, I/50

MK-e1, I/50

0,708

050-007e1
050-007e2

MK-e1, I/50

Košice - Trebišov

I/50

2,078

050-008a

Košice - Trebišov

I/50

Dargov-západ

I/50

1,693

050-i011

Dargov-západ

I/50

Dargov-východ

I/50

1,342

050-009a

Dargov-východ

I/50

MK-a, I/50

1,302

050-009b

MK-a, I/50

MK-b, I/50

1,504

050-009c

MK-b, I/50

I/50, III/050209

0,809

050-010a

I/50, III/050209

MK-a, I/50

0,433

050-010b

MK-a, I/50

Sečovce-západ

I/50

0,376

050-i012

Sečovce-západ

I/50

Sečovce-východ

I/50

4,083

050-A011

Sečovce-východ

I/50

Hriadky-západ

I/50

1,106
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050-i013

Hriadky-západ

I/50

Hriadky-juh

I/79

1,057

050-i014

Hriadky-západ

I/50

Hriadky-východ

I/50

0,737

050-i015

Hriadky-západ

I/50

Hriadky-sever

I/79

0,783

050-i016

Hriadky-juh

I/79

Hriadky-východ

I/50

1,090

050-i017

Hriadky-juh

I/79

Hriadky-sever

I/79

1,200

050-i018

Hriadky-východ

I/50

Hriadky-sever

I/79

0,840

050-012

Hriadky-východ

I/50

Trebišov - Michalovce

I/50

2,109

050-013

Trebišov - Michalovce

I/50

I/50, III/050214

0,253

050-A014

I/50, III/050214

Horovce-západ

I/50

1,368

Horovce-východ

I/50

0,767

MK-a, I/50

0,208

050-i019

Horovce-západ

I/50

050-015a

Horovce-východ

I/50

050-015d

MK-a, I/50

Trhovište-západ

I/50

1,215

Trhovište-východ

I/50

1,583

050-i020

Trhovište-západ

I/50

050-016a

Trhovište-východ

I/50

MK-a, I/50

1,224

050-016b

MK-a, I/50

MK-b, I/50

1,890

050-016c

MK-b, I/50

Pozdišovce-západ

I/50

0,806

050-i021

Pozdišovce-západ

I/50

Pozdišovce-východ

I/50

1,210

050-A017

Pozdišovce-východ

I/50

Michalovce-Močaranyzápad

I/50

0,414

050-i022

Michalovce-Močarany-západ

I/50

Michalovce-východ

I/50

6,500

050-018a1

Michalovce-východ

I/50

MK-a1, I/50

0,286

050-018a2

MK-a1, I/50

Zalužice-západ

I/50

2,282

050-i023

Zalužice-západ

I/50

Zalužice-východ

I/50

2,107

050-018b

Zalužice-východ

I/50

Hažín

III/050234, I/50

0,908

050-A019a

Hažín

III/050234, I/50

Lúčky-západ

I/50

1,250

050-i024

Lúčky-západ

I/50

Lúčky-východ

I/50

1,413

050-A019b

Lúčky-východ

I/50

Závadka-západ

I/50

0,584

050-i025

Závadka-západ

I/50

Závadka-východ

I/50

1,253

050-020a

Závadka-východ

I/50

MK-a, I/50

0,893

050-020b

MK-a, I/50

Veľké Revištia

I/50, III/050225

2,733

050-021

Veľké Revištia

I/50, III/050225

Nižná Rybnica-západ

I/50

1,952

050-i026

Nižná Rybnica-západ

I/50

Nižná Rybnica-východ

I/50

0,525

050-A022

Nižná Rybnica-východ

I/50

Sobrance-západ

I/50

1,303

050-i027

Sobrance-západ

I/50

Sobrance-východ

I/50

1,417

050-A023

Sobrance-východ

I/50

Tibava-západ

I/50

1,205

050-i028

Tibava-západ

I/50

Tibava-východ

I/50

0,848

050-024a

Tibava-východ

I/50

Orechová-sever

I/50

2,867

050-i029

Orechová-sever

I/50

Orechová-juh

I/50

1,380

050-024b

Orechová-juh

I/50

Krčava-sever

I/50

1,377

050-i030

Krčava-sever

I/50

Krčava-juh

I/50

1,902

050-025

Krčava-juh

I/50

Vyšné Nemecké 1

III/050099, I/50

0,951

050-026a

Vyšné Nemecké 1

III/050099, I/50

MK-a, I/50

1,882

050-A026b

MK-a, I/50

Vyšné Nemecké 3

MK, I/50

0,223

050-A028

I/50, D1

Trenčianske Stankovce

I/50, III/507019

2,837
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050-A031

Trenčianske Stankovce

I/50, III/507019

Trenčianska Turná 1

I/50, II/507, III/507075

1,260

050-A034

Trenčianska Turná 1

I/50, II/507, III/507075

Trenčianska Turná 2

I/50, II/507

1,649

050-A036

Trenčianska Turná 2

I/50, II/507

Mníchova Lehota

I/50, III/507062

4,124

050-037a

Mníchova Lehota

I/50, III/507062

MK-a, I/50

2,430

050-037b

MK-a, I/50

I/50, III/050025

0,523

050-A038

I/50, III/050025

Trenčianske Mitice-západ

I/50

1,170

050-i031

Trenčianske Mitice-západ

I/50

Trenčianske Mitice-východ I/50

0,284

050-039

Trenčianske Mitice-východ

I/50

Svinná-západ

I/50

3,247

050-i032

Svinná-západ

I/50

Svinná-východ

I/50

2,569

050-041a

Svinná-východ

I/50

050-041b

MK-a, I/50

1,342

MK-a, I/50

Ruskovce

I/50, III/050026

1,975

050-A042

Ruskovce

I/50, III/050026

Bánovce nad BebravouHorné Ozorovce-sever

I/50

2,568

050-i033

Bánovce nad Bebravou-Horné
Ozorovce-sever

I/50

Bánovce nad BebravouHorné Ozorovce-juh

I/50

0,781

050-044

Bánovce nad Bebravou-Horné
Ozorovce-juh

I/50

Bánovce nad Bebravousever

I/50

0,162

050-i034

Bánovce nad Bebravou-sever

I/50

Bánovce nad Bebravoujuh

I/50

3,051

050-045

Bánovce nad Bebravou-juh

I/50

I/50, III/050052

2,879

050-046

I/50, III/050052

Brezolupy 1

III/050040, I/50

0,980

050-047

Brezolupy 1

III/050040, I/50

Brezolupy 2

I/50, III/050040

0,808

050-048

Brezolupy 2

I/50, III/050040

I/50

0,563

050-i035

Brezolupy-Jerichov-západ

I/50

I/50

0,468

050-049

Brezolupy-Jerichov-východ

I/50

Brezolupy-Jerichov-západ
Brezolupy-Jerichovvýchod
Látkovce

I/50

2,387

050-050

Látkovce

I/50

Hradište-západ

I/50

1,748

050-i036

Hradište-západ

I/50

Hradište-východ

I/50

0,670

050-A051

Hradište-východ

I/50

Dolné Vestenice-západ

I/50

1,380

050-i037

Dolné Vestenice-západ

I/50

Dolné Vestenice-východ

I/50

1,280

050-052b

Dolné Vestenice-východ

I/50

Horné Vestenice-západ

I/50

1,631

050-i038

Horné Vestenice-západ

I/50

Horné Vestenice-východ

I/50

0,713

050-A052c

Horné Vestenice-východ

I/50

Nitrica 2

III/050057, I/50

0,796

050-054

Nitrica 2

III/050057, I/50

Nitrianske Sučany

III/050058, I/50

2,383

050-A055

Nitrianske Sučany

III/050058, I/50

Diviacka Nová Ves

I/50, II/574

1,519

050-057

Diviacka Nová Ves

I/50, II/574

Nováky-západ

I/50

2,521

050-i039

Nováky-západ

I/50

Nováky-juh

I/64

4,940

050-i040

Nováky-západ

I/50

Nováky-východ

I/50

2,214

050-i041

Nováky-juh

I/64

Nováky-východ

I/50

2,888

050-A058

Nováky-východ

I/50

Lehota pod Vtáčnikom

I/50, III/064076

1,684

050-060

Lehota pod Vtáčnikom

I/50, III/064076

Sebedražie

I/50, III/050061

3,462

050-061

Sebedražie

I/50, III/050061

Prievidza 1

I/50, I/64, III/050066

2,506

050-062

Prievidza 1

I/50, I/64, III/050066

Prievidza 2

I/50, I/64, III/050066

0,615

050-A063

Prievidza 2

I/50, I/64, III/050066

Prievidza 3

III/050067, I/50

1,483

050-A064

Prievidza 3

III/050067, I/50

Prievidza 4

I/50, III/050067

0,521

050-A065

Prievidza 4

I/50, III/050067

Prievidza 5

I/50, III/050266

2,280
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050-A066

Prievidza 5

I/50, III/050266

Veľká Čausa 1

I/50, III/050069

1,739

050-A067

Veľká Čausa 1

I/50, III/050069

Veľká Čausa 2

I/50, III/050070

1,240

050-068

Veľká Čausa 2

I/50, III/050070

Chrenovec-Brusno-západ

I/50

0,642

050-i042

Chrenovec-Brusno-západ

I/50

Chrenovec-Brusno-východ I/50

1,211

050-069a

Chrenovec-Brusno-východ

I/50

Jalovec-západ

I/50

0,457

050-i043

Jalovec-západ

I/50

Jalovec-východ

I/50

0,407

050-069b

Jalovec-východ

I/50

Ráztočno-západ

I/50

0,226

050-i044

Ráztočno-západ

I/50

Ráztočno-východ

I/50

1,056

050-A070

Ráztočno-východ

I/50

I/50, III/065033

0,804

050-071

I/50, III/065033

Handlová-sever

I/50

1,029

050-i045

Handlová-sever

I/50

Handlová-juh

I/50

7,386

050-A072a

Handlová-juh

I/50

Handlová-Nová Lehotasever

I/50

0,838

050-i046

Handlová-Nová Lehota-sever

I/50

Handlová-Nová Lehota-juh I/50

0,699

050-A072c

Handlová-Nová Lehota-juh

I/50

050-A073

Žiar nad Hronom - Prievidza

I/50

Žiar nad Hronom Prievidza
Janova Lehota

050-074a

Janova Lehota

I/50, III/050074

Lovčica-Trubín 1

050-A074b

Lovčica-Trubín 1

MK-a, I/50

050-075

Lovčica-Trubín 2

050-076
050-077

I/50

2,558

I/50, III/050074

1,609

MK-a, I/50

3,350

Lovčica-Trubín 2

I/50, III/050072

1,111

I/50, III/050072

Lovčica-Trubín 3

I/50, III/050073

0,490

Lovčica-Trubín 3

I/50, III/050073

Lutila

I/50, III/050074

2,794

Lutila

I/50, III/050074

Žiar nad Hronom-západ

I/50

0,908

050-i047

Žiar nad Hronom-západ

I/50

Žiar nad Hronom-Horné
Opatovce-juh

I/65

5,562

050-i048

Žiar nad Hronom-západ

I/50

Ladomerská Vieska-sever

I/50

3,913

050-i050

Zvolen-západ

I/50

Zvolen-juh

I/66

2,094

050-i051

Zvolen-západ

I/50

Zvolen-východ

I/50

3,712

050-i052

Zvolen-juh

I/66

Zvolen-východ

I/50

3,925

050-082a

Zvolen-východ

I/50

050-082b

MK-a, I/50

1,838

MK-a, I/50

Lieskovec

I/50, III/066022

0,479

Slatinka

III/050089, I/50

1,780

MK-a, I/50

1,700

050-083

Lieskovec

I/50, III/066022

050-084a

Slatinka

III/050089, I/50

050-084b

MK-a, I/50

Zvolenská Slatina-západ

I/50

1,056

050-i053

Zvolenská Slatina-západ

I/50

Zvolenská Slatina-východ

I/50

1,389

050-A085

Zvolenská Slatina-východ

I/50

Vígľaš-západ

I/50

0,990

050-i054

Vígľaš-západ

I/50

Vígľaš-východ

I/50

1,446

050-086

Vígľaš-východ

I/50

I/50, II/591

0,711

050-087a

I/50, II/591

MK-a, I/50

0,671

050-087b

MK-a, I/50

Vígľaš-Pstruša-západ

I/50

0,452

Vígľaš-Pstruša-východ

I/50

0,381

III/050097, I/50

1,101

050-i055

Vígľaš-Pstruša-západ

I/50

050-087c

Vígľaš-Pstruša-východ

I/50

050-088

III/050097, I/50

Stožok

I/50, III/050096

1,300

050-089

Stožok

I/50, III/050096

Detva-západ

I/50

2,885

050-i056

Detva-západ

I/50

Detva-východ

I/50

1,559

050-A090

Detva-východ

I/50

Kriváň-západ

I/50

2,151
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050-i057

Kriváň-západ

I/50

Kriváň-východ

I/50

1,847

050-A091

Kriváň-východ

I/50

Podkriváň 1

I/50, II/526

1,123

050-A092

Podkriváň 1

I/50, II/526

Detva - Lučenec

I/50

2,642

050-095

Detva - Lučenec

I/50

Píla

III/050102, I/50

3,020

050-A096

Píla

III/050102, I/50

Mýtna-západ

I/50

2,572

050-i058

Mýtna-západ

I/50

Mýtna-východ

I/50

1,442

050-097

Mýtna-východ

I/50

Dobroč

III/050108, I/50

0,444

050-A098

Dobroč

III/050108, I/50

Lovinobaňa-sever

I/50

1,806

050-i059

Lovinobaňa-sever

I/50

Lovinobaňa-juh

I/50

0,834

050-A099

Lovinobaňa-juh

I/50

050-100

I/50, III/050268

1,637

I/50, III/050268

Lovinobaňa-Uderiná 1

III/050110, I/50

0,792

050-101

Lovinobaňa-Uderiná 1

III/050110, I/50

Lovinobaňa-Uderiná 2

I/50, III/050110

1,049

050-102

Lovinobaňa-Uderiná 2

I/50, III/050110

Podrečany

I/50, III/050111

1,846

050-103

Podrečany

I/50, III/050111

Točnica

I/50, III/050112

0,750

050-104a

Točnica

I/50, III/050112

MK-a, I/50

0,255

050-104b

MK-a, I/50

Tomášovce

III/050206, I/50, II/595

1,924

Lučenec 1

I/50, III/508055

1,586

050-A105

Tomášovce

III/050206, I/50, II/595

050-106a

Lučenec 1

I/50, III/508055

MK-a, I/50

1,191

050-107b

MK-a, I/50

MK-b, I/50

0,709

050-107c

MK-b, I/50

MK-c, I/50

1,229

050-107d

MK-c, I/50

Lučenec 2

I/50, I/75

0,601

050-108

Lučenec 2

I/50, I/75

Lučenec 3

I/50, I/71

0,237

050-A110

Lučenec 3

I/50, I/71

Kalinovo

III/050114, I/50

1,874

050-111a

Kalinovo

III/050114, I/50

Boľkovce

MK-a, I/50

3,292

050-111b

Boľkovce

MK-a, I/50

Pinciná-západ

I/50

0,512

050-i060

Pinciná-západ

I/50

Pinciná-východ

I/50

0,745

050-111c1

Pinciná-východ

I/50

MK-c1, I/50

1,763

I/50, III/571003

3,243

MK-a, I/50

2,068

MK-b, I/50

1,352

I/50, I/50A

0,346

MK-a, I/50

1,830

050-111c2
050-112a

MK-c1, I/50
Nové Hony

I/50, III/571003

050-112b

MK-a, I/50

050-112c

MK-b, I/50

050-113a

Ožďany 3

050-113b

Nové Hony

Ožďany 1

I/50, I/50A
MK-a, I/50

Rimavská Sobota-západ

I/50

2,298

050-i061

Rimavská Sobota-západ

I/50

Rimavská Sobota-východ

I/50

3,470

050-115a

Rimavská Sobota-východ

I/50

MK-a, I/50

1,636

050-115c

MK-a, I/50

MK-a, I/50

0,441

050-116b

MK-a, I/50

MK-b, I/50

0,870

050-116c

MK-b, I/50

Rimavská Sobota-Baktazápad

I/50

1,488

050-i062

Rimavská Sobota-Bakta-západ I/50

Rimavská Sobota-Baktavýchod

I/50

1,252

050-117

Rimavská Sobota-Baktavýchod

I/50

Bátka-západ

I/50

4,725

050-i063

Bátka-západ

I/50

Bátka-východ

I/50

1,028

050-118

Bátka-východ

I/50

Rakytník

III/050137, I/50

0,412
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Barca

Barca
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MK-a, I/50

2,609

I/50, III/050138

0,369

I/50, III/050138

R2, I/50B, I/50

1,609

050-125a1

R2, I/50, I/50B

MK-a1, I/50

1,015

050-125a2

MK-a1, I/50

Gemerská Panica 2

MK-a2, I/50

1,214

050-125b

Gemerská Panica 2

MK-a2, I/50

Bretka

MK-b, I/50

1,389

050-A125c

Bretka

MK-b, I/50

Čoltovo-juh

I/50

1,156

050-i065

Čoltovo-juh

I/50

Čoltovo-sever

I/50

0,771

050-125e

Čoltovo-sever

I/50

Bohúňovo-juh

I/50

1,605

050-i066

Bohúňovo-juh

I/50

Bohúňovo-sever

I/50

0,778

050-127a

Bohúňovo-sever

I/50

MK-a, I/50

2,362

050-127b

MK-a, I/50

Plešivec-juh

I/50

1,064

Plešivec-sever

I/50

1,072

050-i067

Plešivec-juh

I/50

050-129a

Plešivec-sever

I/50

MK-a, I/50

0,994

050-129b

MK-a, I/50

MK-b, I/50

2,085

050-129c

MK-b, I/50

I/50, III/050253

0,414

050-130

I/50, III/050253

I/50, III/050154

1,330

050-A131

I/50, III/050154

III/050204, I/50

1,302

050-132a

III/050204, I/50

MK-a, I/50

0,751

050-132d

MK-a, I/50

III/050060, I/50

3,815

MK-a, I/50

2,483

Brzotín 1

050-A133

Brzotín 1

III/050060, I/50

050-135

Rožňava 1

I/50, II/526

I/50, I/67

0,780

050-A138a

Rožňava 2

I/50, I/67

MK-c, I/50

2,818

050-138g

MK-c, I/50

MK-e, I/50

0,339

050-138f

MK-e, I/50

Krásnohorské Podhradiezápad

I/50

1,797

Rožňava 2

050-i068

Krásnohorské Podhradiezápad

I/50

Krásnohorské Podhradievýchod

I/50

1,473

050-140

Krásnohorské Podhradievýchod

I/50

Lipovník

I/50, III/050157, III/050160

1,324

050-141a

Lipovník

I/50, III/050157, III/050160

MK-a, I/50

3,465

III/050162, I/50, III/050163

5,196

III/050162, I/50, III/050163

MK-a1, I/50

0,548

050-142a2

MK-a1, I/50

MK-a2, I/50

0,549

050-142a3

MK-a2, I/50

MK-a3, I/50

0,763

050-142a8

MK-a3, I/50

MK-a5, I/50

1,437

050-142a6

MK-a5, I/50

MK-a6, I/50

0,627

050-142a7

MK-a6, I/50

MK-a7, I/50

0,485

Hrhov 1

I/50, III/050251

0,776

Čečejovce-západ

I/50

1,100

050-141b
050-142a1

MK-a, I/50
Jablonov nad Turňou

050-A142b

MK-a7, I/50

Jablonov nad Turňou

050-A143

Mokrance

050-i069

Čečejovce-západ

I/50

Čečejovce-východ

I/50

0,882

050-144

Čečejovce-východ

I/50

Cestice

I/50, III/050183

2,729

050-145a

Cestice

I/50, III/050183

MK-a, I/50

0,383

050-145b

MK-a, I/50

MK-b, I/50

0,207

050-145c

MK-b, I/50

MK-c, I/50

2,171
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MK-c, I/50

Košice-Šaca-západ

I/50

2,065

Košice-Šaca-východ

R2

1,290

050-i070

Košice-Šaca-západ

I/50

050-153

hranica SR/ČR

I/50

III/050265, I/50

1,296

050-A154

III/050265, I/50

I/50, III/050259

2,725

050-A155

I/50, III/050259

I/50, III/050264

1,490

050-156a

I/50, III/050264

Drietoma-sever

I/50

2,000

Drietoma-juh

050-i076

Drietoma-sever

I/50

I/50

2,194

050-A156b

Drietoma-juh

I/50

I/50, III/050221

0,390

050-A158

I/50, III/050221

I/50, I/61

2,345

050-159

I/50, I/61

D/1, I/50

0,333

050-161

I/50, III/050156

Rožňava 1

I/50, II/526

0,508

Hrhov 2

I/50, III/050165

0,795

MK-a, I/50

1,163

050-A163

Hrhov 1

I/50, III/050251

050-164a

Hrhov 2

I/50, III/050165

050-164b

MK-a, I/50

Dvorníky-Včeláre-Včel.

I/50, III/050166

2,071

050-A165

Dvorníky-Včeláre-Včel.

I/50, III/050166

Dvorníky-Včeláre-Dvor.

I/50, III/050167, III/050238

2,109

050-166a

Dvorníky-Včeláre-Dvor.

I/50, III/050167, III/050238

MK-a, I/50

0,730

050-166b

MK-a, I/50

MK-b, I/50

2,668

050-166c

MK-b, I/50

MK-c, I/50

0,365

050-166d

MK-c, I/50

I/50, III/050175

0,366

I/50, III/050175

I/50, III/050238

0,654

I/50, III/050238

MK-a, I/50

3,518

050-167

Turňa nad Bodvou

050-168a
050-168b

Turňa nad Bodvou

MK-a, I/50

Drienovec-západ

I/50

0,290

050-i077

Drienovec-západ

I/50

Drienovec-východ

I/50

1,425

050-168c

Drienovec-východ

I/50

Moldava nad Bodvou

II/550, I/50

2,026

050-169a

Moldava nad Bodvou

II/550, I/50

MK-a, I/50

0,581

MK-b, I/50

1,990

I/50, III/550002

1,979

I/50, III/050156

0,239

050-169b

MK-a, I/50

050-169e

MK-b, I/50

050-170

MK-a, I/50

Mokrance

050-171

Zvolen-Pustý hrad 1

I/50, I/66

Zvolen-Pustý hrad 2

I/50, I/66

0,404

050-172

Zvolen-Pustý hrad 2

I/50, I/66

Zvolen-západ

I/50

1,309

Zoznam úsekov na ceste I/51
051-A001

Trnovec

I/51, III/051009

Prietržka

I/51, III/051008, III/051009

1,527

051-003

Prietržka

I/51, III/051008, III/051009

Popudinské Močidľany

I/51, III/051009

2,120

051-004a

Popudinské Močidľany

I/51, III/051009

MK-a, I/51

1,919

051-004b

MK-a, I/51

MK-b, I/51

0,274

051-004c

MK-b, I/51

I/51, III/051009

1,065

051-005

I/51, III/051009

Radošovce-západ

I/51

0,675

051-i001

Radošovce-západ

I/51

Radošovce-východ

I/51

1,267

051-007a

Radošovce-východ

I/51

MK-a, I/51

0,456

051-007b

MK-a, I/51

Oreské

I/51, III/051035

3,386

051-A008

Oreské

I/51, III/051035

Častkov

I/51, III/500013

1,189

051-009

Častkov

I/51, III/500013

Rohov

I/51, II/581, III/051011

1,911

051-010

Rohov

I/51, II/581, III/051011

Rovensko

I/51, III/500012

1,040

051-011a

Rovensko

I/51, III/500012

MK-a, I/51

1,478

I/51

2,117

051-011b

MK-a, I/51

Senica-sever
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051-i002

Senica-sever

I/51

051-013a

Senica-juh

I/51

051-013b
051-014a

MK-a, I/51
Hlboké

051-A014b

Senica-juh
Hlboké

III/051020, I/51, III/051019

Èiastka 107

I/51

2,551

MK-a, I/51

0,933

III/051020, I/51, III/051019

2,527

MK-a, I/51

1,389

MK-a, I/51

Jablonica-Nový dvor

MK-b3, I/51

1,794

051-A014c

Jablonica-Nový dvor

MK-b3, I/51

Jablonica-sever

I/51

1,077

051-i003

Jablonica-sever

I/51

Jablonica-juh

I/51

2,677

051-015b

Jablonica-juh

I/51

MK-b, I/51

5,648

051-015c1

MK-b, I/51

MK-c1, I/51

2,236

051-015c2

MK-c1, I/51

MK-c2, I/51

0,561

051-015d

MK-c2, I/51

Trstín-sever

I/51

0,300

051-i004

Trstín-sever

I/51

Trstín-juh

I/51

1,938

051-016a

Trstín-juh

I/51

Bíňovce-sever

I/51

1,378

051-i005

Bíňovce-sever

I/51

Bíňovce-juh

I/51

1,337

051-016b

Bíňovce-juh

I/51

Boleráz-sever

I/51

2,376

051-i006

Boleráz-sever

I/51

Boleráz-Klčovany-juh

I/51

3,537

051-A017b

Boleráz-Klčovany-juh

I/51

Šelpice-sever

I/51

1,899

051-i007

Šelpice-sever

I/51

Šelpice-juh

I/51

1,404

051-018a

Šelpice-juh

I/51

MK-a, I/51

1,792

051-018b

MK-a, I/51

Trnava 6

I/51, MK

2,031

051-022

hranica SR/ČR

I/51

Holíč-západ

I/51

2,707

051-i008

Holíč-západ

I/51

Holíč-juh

I/2

3,055

051-i009

Holíč-západ

I/51

Holíč-východ

I/51

2,013

051-i010

Holíč-juh

I/2

Holíč-východ

I/51

2,860

051-023

Holíč-východ

I/51

Trnovec

MK, I/51

0,938

051-024

Trnava 6

I/51, MK

Trnava 7

I/51, MK

0,961

051-025

Trnava 7

I/51, MK

Trnava 8

I/51, II/504

1,984

051-026

Trnava 8

I/51, II/504

Trnava 5

I/51, I/61

1,311

051-027

Nitra-východ 1

I/51

Selenec

R1, I/51

1,444

051-028

Selenec

R1, I/51

Veľký Lapáš-západ

I/51

3,042

051-i011

Veľký Lapáš-západ

I/51

Veľký Lapáš-východ

I/51

1,370

051-029

Veľký Lapáš-východ

I/51

Babindol

III/051040, I/51

2,278

051-030

Babindol

III/051040, I/51

Golianovo

III/051039, I/51

0,408

051-031

Golianovo

III/051039, I/51

Klasov 1

MK, I/51

2,733

051-032

Klasov 1

MK, I/51

Klasov 2

III/051043, I/51

1,491

051-033

Klasov 2

III/051043, I/51

Vráble-západ

I/51

2,226

051-i012

Vráble-západ

I/51

Vráble-východ

I/51

2,682

051-034

Vráble-východ

I/51

Telince-západ

I/51

3,545

051-i013

Telince-západ

I/51

Telince-východ

I/51

0,757

051-035

Telince-východ

I/51

Čifáre-západ

I/51

0,598

051-i014

Čifáre-západ

I/51

Čifáre-východ

I/51

1,196

051-036

Čifáre-východ

I/51

Veľký Ďur-západ

I/51

3,455

051-i015

Veľký Ďur-západ

I/51

Veľký Ďur-východ

I/51

0,984

051-037

Veľký Ďur-východ

I/51

Veľký Ďur-Rohožnicazápad

I/51

0,649
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051-i016

Veľký Ďur-Rohožnica-západ

I/51

051-038

Veľký Ďur-Rohožnica-východ

I/51

051-039

Veľký Ďur-Rohožnicavýchod
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I/51

1,001

I/76, I/51

3,041

I/76, I/51

Kalná nad Hronom-západ

I/51

0,506

051-i017

Kalná nad Hronom-západ

I/51

Kalná nad Hronom-juh

I/76

1,935

051-i018

Kalná nad Hronom-západ

I/51

Kalná nad Hronom-východ I/51

0,685

051-i019

Kalná nad Hronom-juh

I/76

Kalná nad Hronom-východ I/51

1,694

051-040

Kalná nad Hronom-východ

I/51

Horná Seč-západ

I/51

1,129

051-i020

Horná Seč-západ

I/51

Horná Seč-východ

I/51

0,956

051-041

Horná Seč-východ

I/51

Levice-západ

I/51

2,490

051-i021

Levice-západ

I/51

Levice-východ

I/51

4,850

051-042

Levice-východ

I/51

Malé Krškany

III/051061, III/564001, I/51

2,412

051-043

Malé Krškany

III/051061, III/564001, I/51

Krškany-Zajačia dolinazápad

MK, I/51

0,333

051-i022

Krškany-Zajačia dolina-západ

MK, I/51

Krškany-Zajačia dolinavýchod

I/51

0,654

051-044

Krškany-Zajačia dolina-východ

I/51

Horša

III/564002, I/51

1,941

051-045

Horša

III/564002, I/51

Kmeťovce-západ

I/51

2,156

051-i023

Kmeťovce-západ

I/51

Kmeťovce-východ

I/51

0,505

051-046

Kmeťovce-východ

I/51

Žemberovce-západ

I/51

1,348

051-i024

Žemberovce-západ

I/51

Žemberovce-východ

I/51

1,793

051-047

Žemberovce-východ

I/51

MK, I/51

1,071

051-048

MK, I/51

MK, I/51

6,835

051-049

MK, I/51

Ladzany-západ

I/51

7,373

051-i025

Ladzany-západ

I/51

Ladzany-východ

I/51

0,374

051-050

Ladzany-východ

I/51

Sebechleby-západ

I/51

3,460

051-i026

Sebechleby-západ

I/51

Sebechleby-východ

I/51

1,401

051-051

Sebechleby-východ

I/51

III/051022, I/51

1,812

051-052

III/051022, I/51

Hontianske Nemce-západ

I/51

0,342

051-i027

Hontianske Nemce-západ

I/51

Hontianske Nemce-juh

I/66

0,423

051-i028

Hontianske Nemce-západ

I/51

Hontianske Nemce-východ I/66

0,728

051-i029

Hontianske Nemce-juh

I/66

Hontianske Nemce-východ I/66

0,736

Zoznam úsekov na ceste I/59
059-i001

Banská Bystrica-Uľanka-juh

I/59

Banská Bystrica-Uľankasever

I/59

1,311

059-A003a

Banská Bystrica-Uľanka-sever

I/59

Staré Hory-Polkanová-juh

I/59

2,844

059-i002

Staré Hory-Polkanová-juh

I/59

Staré Hory-Polkanovásever

I/59

0,193

059-003b

Staré Hory-Polkanová-sever

I/59

Staré Hory-juh

I/59

2,108

059-i003

Staré Hory-juh

I/59

Staré Hory-sever

I/59

1,830

059-A004a

Staré Hory-sever

I/59

Staré Hory-Horný Jelenec
3

MK-c, I/59

3,314

Strana 5024

Zbierka zákonov è. 475/2013

Èiastka 107

059-004d

Staré Hory-Horný Jelenec 3

MK-c, I/59

Motyčky

I/59, III/059007

1,023

059-A005a

Motyčky

I/59, III/059007

Motyčky-Štubne

MK-b, I/59

0,970

059-A005c

Motyčky-Štubne

MK-b, I/59

Donovaly-Hanesy-juh

I/59

3,756

059-i004

Donovaly-Hanesy-juh

I/59

Donovaly-Hanesy-sever

I/59

0,237

059-i005

Donovaly-západ

I/59

Donovaly-východ

I/59

2,066

059-A005d

Donovaly-východ

I/59

Liptovská OsadaKorytnica-kúpele

I/59, III/059005

3,742

059-006a

Liptovská Osada-Korytnicakúpele

I/59, III/059005

MK-a, I/59

3,257

059-006b

MK-a, I/59

Liptovská Osada-juh

I/59

2,905

Liptovská Osada-sever

I/59

1,518

MK-a5, I/59

3,463

MK-b2, I/59

1,151

MK-c3, I/59

1,281

059-i006

Liptovská Osada-juh

I/59

059-A007a

Liptovská Osada-sever

I/59

059-A007b
059-A007c

MK-a5, I/59
Ružomberok-Podsuchá

059-A007d

Ružomberok-Podsuchá

MK-b2, I/59

I/59

2,558

I/59

MK-a, I/59

0,509

059-008b1

MK-a, I/59

MK-b1, I/59

0,404

059-008b2

MK-b1, I/59

Valaská Dubová 1

MK-b2, I/59

2,841

059-008a

MK-c3, I/59
Likavka-sever

Ružomberok-juh

059-A008c

Valaská Dubová 1

MK-b2, I/59

Valaská Dubová 2

I/59, III/059011

1,095

059-009

Valaská Dubová 2

I/59, III/059011

Komjatná

I/59, III/070001

0,430

059-010a

Komjatná

I/59, III/070001

MK-a, I/59

0,441

059-010b

MK-a, I/59

MK-b, I/59

1,972

059-010c

MK-b, I/59

MK-c, I/59

0,516

059-010d

MK-c, I/59

MK-d, I/59

0,932

059-010e

MK-d, I/59

Jasenová

III/059027, I/59

0,372

059-A012

Jasenová

III/059027, I/59

Vyšný Kubín-juh

I/59

0,837

059-i007

Vyšný Kubín-juh

I/59

Vyšný Kubín-sever

I/59

0,680

059-013

Vyšný Kubín-sever

I/59

Dolný Kubín-juh

I/59

0,400

059-A014

Dolný Kubín-sever

I/59

Dolný Kubín-Kňažia

I/59, III/059006

2,724

059-016a

Dolný Kubín-Kňažia

I/59, III/059006

MK-a, I/59

1,968

059-016b

MK-a, I/59

MK-b, I/59

0,925

059-016c

MK-b, I/59

MK-c, I/59

0,454

059-016d

MK-c, I/59

R3, I/59, I/59A

0,346

059-019a

R3, I/59, I/59A

Sedliacka Dubová-západ

I/59

1,093

059-i011

Sedliacka Dubová-západ

I/59

Sedliacka Dubová-východ

I/59

0,881

059-019b

Sedliacka Dubová-východ

I/59

Dlhá nad Oravou-západ

I/59

0,564

059-i012

Dlhá nad Oravou-západ

I/59

Dlhá nad Oravou-východ

I/59

1,353

059-A020a

Dlhá nad Oravou-východ

I/59

Krivá-západ

I/59

2,630

059-i013

Krivá-západ

I/59

Krivá-východ

I/59

0,808

059-020b

Krivá-východ

I/59

Podbiel-juh

I/59

2,865

059-i014

Podbiel-juh

I/59

Podbiel-sever

I/59

0,883

059-021a

Podbiel-sever

I/59

Nižná-západ

I/59

0,719

059-i015

Nižná-západ

I/59

Nižná-východ

I/59

2,936

059-A021b

Nižná-východ

I/59

Tvrdošín-juh

I/59

1,376
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Tvrdošín-juh

059-024d

I/59

Tvrdošín-sever

I/59, R3

059-024e
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I/59

3,600

MK-d, I/59

3,116

MK-d, I/59

colný priestor

I/59

0,506

059-025

colný priestor

I/59

hranica SR/PL

I/59

0,199

059-026

Donovaly-Hanesy-sever

I/59

Donovaly-západ

I/59

0,424

059-027

Banská Bystrica-sever

I/59

I/59, MK

0,872

059-028

Špania Dolina

I/59, MK

Špania Dolina
Banská Bystrica-Uľankajuh

I/59

0,270

Zoznam úsekov na ceste I/61
061-i005

Senec-juh

I/61

Senec-východ

I/62

0,706

061-i007

Senec-východ

I/62

Senec-sever

I/61

3,416

Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001

I/62

III/061005, I/62

0,738

062-002

Senec-východ

III/061005, I/62

I/62, II/503, III/503022

1,417

062-003

I/62, II/503, III/503022

Kráľová pri Senci

I/62, III/061067

1,125

Veľký Grob

I/62, III/062012

3,669

062-004

Kráľová pri Senci

I/62, III/061067

062-005a

Veľký Grob

I/62, III/062012

MK-a, I/61

1,925

062-005b

MK-a, I/61

I/62, III/062005

2,573

062-006

I/62, III/062005

I/62, II/510, III/062002

4,859

062-A007

I/62, II/510, III/062002

I/62, III/062004

2,747

062-008

I/62, III/062004

I/62, III/062008

0,735

062-009

I/62, III/062008

I/62, I/75

0,819

062-011

I/62, I/75

I/62, III/062002

1,072

062-A012

I/62, III/062002

I/62, III/062011

2,212

062-A013

I/62, III/062011

I/62, III/507005

1,644

062-A014

I/62, III/507005

I/62, III/062011

0,851

R1, I/51, I/62

2,853

062-015

Veľké Úľany

Veľké Úľany

Veľká Mača

Veľká Mača

I/62, III/062011

Zoznam úsekov na ceste I/63
063-i001

Bratislava-Ružinov 2

I/63, D1

Bratislava-juh

I/63

5,012

063-A001

Bratislava-juh

I/63

Rovinka-sever

I/63

1,269

063-i002

Rovinka-sever

I/63

Dunajská Lužná-juh

I/63

5,166

063-003a

Dunajská Lužná-juh

I/63

063-003b

MK-b, I/63

4,017

MK-b, I/63

Šamorín-západ

I/63

0,534

063-i003

Šamorín-západ

I/63

Šamorín-východ

I/63

2,891

063-A005

Kráľovianky

I/63, III/063009, III/063011

Báč-západ

I/63

2,638

063-i004

Báč-západ

I/63

Báč-východ

I/63

0,452

063-A006

Báč-východ

I/63

Rohovce 1

III/063014, I/63

1,576

063-007

Rohovce 1

III/063014, I/63

Rohovce 2

III/063015, I/63

0,968

063-008

Rohovce 2

III/063015, I/63

Blatná na Ostrove 1

I/63, III/063016

1,492

063-009

Blatná na Ostrove 1

I/63, III/063016

Blatná na Ostrove 2

III/063018, I/63

0,743

Holice

III/063019, I/63, III/063023,
III/063024

3,364

I/63, III/572011

3,223

I/63, III/063025, III/063061

2,736

063-A010

Blatná na Ostrove 2

III/063018, I/63

063-A011

Holice

III/063019, I/63, III/063023,
III/063024

063-A012

I/63, III/572011

Kráľ. Kračany-Lesné
Kračany
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063-015

Kráľ. Kračany-Lesné Kračany

I/63, III/063025, III/063061

Dunajská Streda 1

I/63, III/506005

1,932

063-A016

Dunajská Streda 1

I/63, III/506005

Dunajská Streda 2

I/63, II/507

2,255

063-017

Dunajská Streda 2

I/63, II/507

Povoda 1

I/63, III/063028

1,865

063-018

Povoda 1

I/63, III/063028

I/63, II/572

1,063

063-019

I/63, II/572

Kútniky-západ

I/63

0,591

063-i005

Kútniky-západ

I/63

Kútniky-východ

I/63

1,252

063-020

Kútniky-východ

I/63

Dolný Bar-západ

I/63

0,868

063-i006

Dolný Bar-západ

I/63

Dolný Bar-východ

I/63

1,068

063-021

Dolný Bar-východ

I/63

Dolný Štál-sever

I/63

2,367

063-i007

Dolný Štál-sever

I/63

Dolný Štál-juh

I/63

1,869

063-A022

Dolný Štál-juh

I/63

I/63, III/561009

0,263

063-024a

I/63, III/561009

MK-a, I/63

5,460

063-024b

MK-a, I/63

MK-c1, I/63

2,215

063-A024c

MK-c1, I/63

Veľký Meder-sever

I/63

0,634

063-i008

Veľký Meder-sever

I/63

Veľký Meder-juh

I/13

0,944

063-i009

Veľký Meder-sever

I/63

Veľký Meder-východ

I/63

2,962

063-i010

Veľký Meder-juh

I/13

Veľký Meder-východ

I/63

3,052

063-025

Veľký Meder-východ

I/63

Brestovec

III/063031, I/63

1,112

063-026

Brestovec

III/063031, I/63

Sokolce

I/63, III/063044

1,584

063-A027

Sokolce

I/63, III/063044

Bodza-sever

I/63

1,027

063-i011

Bodza-sever

I/63

Bodza-juh

I/63

1,069

063-028

Bodza-juh

I/63

Holiare

I/63, III/063045

0,532

063-029

Holiare

I/63, III/063045

Tôň-sever

I/63

1,935

063-i012

Tôň-sever

I/63

Tôň-juh

I/63

1,142

063-A030

Tôň-juh

I/63

Zemianska Olča

III/063047, I/63

2,532

063-031

Zemianska Olča

III/063047, I/63

Okoličná na Ostrove

I/63, III/063052, III/063053

1,427

063-032a

Okoličná na Ostrove

I/63, III/063052, III/063053

MK-a, I/63

2,844

063-032b

MK-a, I/63

063-032c

Zlatná na Ostr.-Horná Zlatná

063-A033

Zlatná na Ostrove 1

I/63, III/063057, III/506009

063-034

Zlatná na Ostrove 2

III/063054, I/63

063-035

Zlatná na Ostr.-Horná
Zlatná
Zlatná na Ostrove 1

I/63, III/063057, III/506009

1,534

Zlatná na Ostrove 2

III/063054, I/63

1,559

1,466

I/63, III/063057

0,883

I/63, III/063057

Komárno-Pavel

III/063058, I/63

1,810

063-036a

Komárno-Pavel

III/063058, I/63

Komárno-Nová Strážzápad

I/63

1,490

063-i013

Komárno-Nová Stráž-západ

I/63

Komárno-Nová Strážvýchod

I/63

2,176

063-036b1

Komárno-Nová Stráž-východ

I/63

MK-b2, I/63

0,455

063-036b2

MK-b2, I/63

Komárno-západ

I/63

1,283

063-i014

Komárno-západ

I/63

Komárno-východ

I/63

4,617

063-A037

Šamorín-východ

I/63

Kráľovianky

I/63, III/063009, III/063011

0,975

063-A038

Komárno-východ

I/63

Komárno-Tehelňa

III/064001, I/63, I/64

0,808

III/064001, I/63, I/64

Komárno-Ďulov Dvor 2

Zoznam úsekov na ceste I/64
064-A002a

Komárno-Tehelňa

2,127
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Komárno-Ďulov Dvor 2

064-002c2
064-003a1

MK-c2, I/64
Chotín

064-003a2

I/64, II/589
MK-a2, I/64

064-003b

Svätý Peter-Briežky

064-i001

Hurbanovo-Zelený Háj-juh

064-003c

Chotín
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MK-c2, I/64

2,346

I/64, II/589

0,692

MK-a2, I/64

0,436

Svätý Peter-Briežky

0,995

Hurbanovo-Zelený Háj-juh

I/64

2,699

I/64

Hurbanovo-Zelený Hájsever

I/64

1,389

Hurbanovo-Zelený Háj-sever

I/64

Martovce

I/64, III/064001

0,282

064-A004

Martovce

I/64, III/064001

Hurbanovo-juh

I/64

0,894

064-i002

Hurbanovo-juh

I/64

I/64

4,078

064-006a

Hurbanovo-Bohatá-sever

I/64

Hurbanovo-Bohatá-sever
Hurbanovo-Pavlov Dvorjuh

I/64

1,336

064-i003

Hurbanovo-Pavlov Dvor-juh

I/64

I/64

0,469

064-006b

Hurbanovo-Pavlov Dvor-sever

I/64

I/64, II/511

0,388

064-008

Hurbanovo-Pavlov Dvorsever

I/64, II/511

Bajč-juh

I/64

1,025

I/64

1,357

064-i004

Bajč-juh

I/64

Bajč-sever

064-009a

Bajč-sever

I/64

Bajč-Kotelnica

064-009b1

Bajč-Kotelnica

064-009b2

1,631
MK-b2, I/64

0,914

MK-b2, I/64

Nové Zámky-juh

I/64

1,423

064-i005

Nové Zámky-juh

I/64

Nové Zámky-sever

I/64, I/75

5,952

064-i006

Nové Zámky-juh

I/64

Nové Zámky-východ

I/75

7,664

064-i007

Nové Zámky-východ

I/75

Nové Zámky-sever

I/64, I/75

3,824

064-010a

Nové Zámky-sever

I/64, I/75

MK-a, I/64

0,779

064-010b

MK-a, I/64

064-010c

Bánov-Nitr. Osada 1

064-010d

Bánov-Nitr. Osada 2

064-010e
Šurany-Albertov

064-011a

Šurany

3,127

Bánov-Nitr. Osada 2

0,230
MK-d, I/64

MK-d, I/64

064-010f

Bánov-Nitr. Osada 1

Šurany-Albertov
Šurany

1,356
2,024

I/64, II/580

0,728

I/64, II/580

MK-b, I/64

0,535

064-011b

MK-b, I/64

MK-c, I/64

1,091

064-011c

MK-c, I/64

I/64, III/064024

2,483

064-012

I/64, III/064024

Komjatice-juh

I/64

2,560

064-i008

Komjatice-juh

I/64

Veľký Kýr-sever

I/64

5,402

064-A013

Veľký Kýr-sever

I/64

Branč-juh

I/64

1,743

064-i009

Branč-juh

I/64

Branč-sever

I/64

2,283

064-014

Branč-sever

I/64

Ivanka pri Nitre-juh

I/64

0,732

064-i010

Ivanka pri Nitre-juh

I/64

Ivanka pri Nitre-sever

I/64

3,100

064-A015

Ivanka pri Nitre-sever

I/64

Nitra-juh

I/64

1,515

064-i011

Nitra-juh

I/64

Nitra-východ 1

I/51

8,758

064-i012

Nitra-juh

I/64

Nitra-východ 2

I/65

8,513

064-i013

Nitra-juh

I/64

Nitra-sever

R1

8,714

064-i014

Nitra-východ 1

I/51

Nitra-východ 2

I/65

2,294

064-i015

Nitra-východ 1

I/51

Nitra-sever

R1

2,730
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064-i017

Nitra-Drážovce-juh

I/64

Nitra-Drážovce-sever

I/64, II/593

1,659

064-016

Nitra-Drážovce-sever

I/64, II/593

Čakajovce-juh

I/64

1,565

064-i018

Čakajovce-juh

I/64

Čakajovce-sever

I/64

0,561

064-017a

Čakajovce-sever

I/64

Jelšovce-juh

I/64

0,954

064-i019

Jelšovce-juh

I/64

Jelšovce-sever

I/64

1,224

064-017b

Jelšovce-sever

I/64

Výčapy-Opatovce-juh

I/64

1,977

064-i020

Výčapy-Opatovce-juh

I/64

Výčapy-Opatovce-sever

I/64

2,312

064-017c

Výčapy-Opatovce-sever

I/64

Koniarovce-juh

I/64

0,438

064-i021

Koniarovce-juh

I/64

Ludanice-sever

I/64

9,808

064-A019

Ludanice-sever

I/64

Chrabrany-juh

I/64

2,034

064-i022

Chrabrany-juh

I/64

Chrabrany-sever

I/64

1,533

064-020

Chrabrany-sever

I/64

III/064042, I/64

0,527

064-021

III/064042, I/64

Solčany

III/064059, I/64

3,535

064-022

Solčany

III/064059, I/64

Topoľčany-juh

I/64

0,518

064-i023

Topoľčany-juh

I/64

Krušovce-juh

I/64

3,185

064-i024

Krušovce-juh

I/64

Rajčany-sever

I/64

5,436

064-A024

Rajčany-sever

I/64

Nadlice

I/64, II/592

1,018

064-025

Nadlice

I/64, II/592

Chynorany

I/64, III/064069

1,252

064-A026

Chynorany

I/64, III/064069

I/64

1,798

064-i025

Žabokreky nad Nitrou-juh

I/64

Žabokreky nad Nitrou-juh
Žabokreky nad Nitrousever

I/64

2,094

064-A027

Žabokreky nad Nitrou-sever

I/64

Partizánske-Malé Bielicezápad

I/64

1,731

064-i026

Partizánske-Malé Bielicezápad

I/64

Malé Uherce-východ

I/64

6,585

064-A028

Malé Uherce-východ

I/64

Pažiť

I/64, III/064072

1,923

064-030

Pažiť

I/64, III/064072

II/512, I/64

1,681

064-A031

II/512, I/64

Oslany-juh

I/64

0,682

064-i027

Oslany-juh

I/64

Oslany-sever

I/64

1,646

064-032a

Oslany-sever

I/64

Čereňany-juh

I/64

0,246

064-i028

Čereňany-juh

I/64

Čereňany-sever

I/64

1,568

064-032b

Čereňany-sever

I/64

Dolná Domovina

III/064074, I/64

0,982

064-033a

Dolná Domovina

III/064074, I/64

Bystričany-juh

I/64

0,461

064-i029

Bystričany-juh

I/64

Bystričany-sever

I/64

0,582

064-033b

Bystričany-sever

I/64

Bystričany-Vieska-juh

I/64

0,710

064-i030

Bystričany-Vieska-juh

I/64

Bystričany-Vieska-sever

I/64

0,310

064-033c

Bystričany-Vieska-sever

I/64

I/64

0,970

064-i031

Zemianske Kostoľany-juh

I/64

Zemianske Kostoľany-juh
Zemianske Kostoľanysever

I/64

1,348

064-034a1

Zemianske Kostoľany-sever

I/64

MK-a2, I/64

1,176

064-A034a2

MK-a2, I/64

Nováky-juh

I/64

0,690

064-035

I/64, R1

Nitra-Drážovce-juh

I/64

2,486

I/64B, MK

Krušovce-juh

I/64

1,826

I/50, I/65, III/050092

Stará Kremnička 1

0,723

Stará Kremnička 2

1,807

064-036

Práznovce

Zoznam úsekov na ceste I/65
Žiar nad Hronom-Šáš.
065-021a
Podhradie
065-021b
Stará Kremnička 1
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065-021c

Stará Kremnička 2

065-i004

Bartošova Lehôtka-juh

065-A022a

Bartošova Lehôtka-sever

065-022c

Horná Ves 1

065-A022d

Horná Ves 2

Kremnica-juh

I/65

1,435

065-i005

Kremnica-juh

I/65

Kremnica-sever

I/65

3,004

065-A024

Kremnica-sever

I/65

Kremnické Bane-juh

I/65

1,117

065-i006

Kremnické Bane-juh

I/65

Kremnické Bane-sever

I/65

1,581

I/65, III/065031

Turček-juh

I/65

2,231

Turček-sever

065-025

Bartošova Lehôtka-juh

I/65

4,098

I/65

Bartošova Lehôtka-sever

I/65

1,666

I/65

Horná Ves 1

1,494

Horná Ves 2

1,092

065-i007

Turček-juh

I/65

I/65

0,878

065-A026a

Turček-sever

I/65

I/65, MK-b

2,525

065-027b

I/65, MK-b

I/65, R3

1,584

065-028b1b

I/65, R3

Turčianske Teplice-Šturec

I/14, I/65

0,992

065-A030

Turčianske Teplice-Šturec

I/14, I/65

Turčianske Teplice

I/65, III/065036

2,826

065-A031

Turčianske Teplice

I/65, III/065036

Turčianske TepliceDiviaky-juh

I/65

1,226

065-i009

Turčianske Teplice-Diviaky-juh

I/65

Turčianske TepliceDiviaky-sever

I/65

1,246

065-032

Turčianske Teplice-Diviakysever

I/65

Mošovce

I/65, III/065040

3,418

065-033a

Mošovce

I/65, III/065040

I/65, MK-b

0,230

065-033b

I/65, MK-b

I/65, MK-c

0,722

065-033c

I/65, MK-c

III/065069, I/65

1,598

065-034

III/065069, I/65

Laskár

III/065070, I/65

2,503

065-A035

Laskár

III/065070, I/65

Blatnica

III/065047, I/65

1,241

065-A037

Blatnica

III/065047, I/65

Ďanová

I/65, III/065048

1,812

065-038a

Ďanová

I/65, III/065048

I/65, MK-b

0,844

065-038b

I/65, MK-b

I/65, MK-c

0,992

065-038e

I/65, MK-c

Príbovce

I/65, II/519

0,662

Košťany nad Turcom-juh
Košťany nad Turcomsever
Martin-juh

I/65

3,263

I/65

0,544

I/65, I/65D

0,873

I/65, III/065031

0,563

Šahy-juh

I/66

0,566

065-039

Príbovce

I/65, II/519

065-i010

Košťany nad Turcom-juh

I/65

065-040

Košťany nad Turcom-sever

I/65

065-049

Kremnické Bane-sever

I/65

Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001

hranica SR/MR

066-i001

Šahy-juh

I/66

Šahy-sever

I/66

3,033

066-A003a

Šahy-sever

I/66

Hrkovce-východ

I/66

2,533

066-i002

Hrkovce-východ

I/66

Hrkovce-západ

I/66

1,029

066-A003b

Hrkovce-západ

I/66

Tupá

I/66, III/508020

1,708

066-A004

Tupá

I/66, III/508020

066-006a

I/66, I/75

1,427

I/66, I/75

Horné Semerovce-juh

I/66

1,022

Horné Semerovce-sever

I/66

0,764

I/66, I/75

0,414

066-i003

Horné Semerovce-juh

I/66

066-006b

Horné Semerovce-sever

I/66

066-007
066-i004

Hokovce-juh

I/66, I/75

Hokovce-juh

I/66

1,974

I/66

Hokovce-sever

I/66

1,164
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I/66, III/051062

0,356

I/66, III/051062

Dudince-juh

I/66

0,536

066-i005

Dudince-juh

I/66

Dudince-sever

I/66

0,948

066-011a

Dudince-sever

I/66

Terany-juh

I/66

0,771

066-i006

Terany-juh

I/66

Terany-sever

I/66

1,411

066-011b

Terany-sever

I/66

Patkoš

I/66, III/051063

1,249

066-012

I/66, III/051063

Hontianske Tesáre-juh

I/66

0,521

066-i007

Hontianske Tesáre-juh

I/66

Hontianske Tesáre-sever

I/66

0,992

066-A013

Hontianske Tesáre-sever

I/66

I/66, III/066007

0,992

066-016a

I/66, III/066007

Hontianske TesárePírovské
Domaníky-juh

I/66

5,005

2,075

066-016b

Hontianske Tesáre-Pírovské

066-i008

Domaníky-juh

I/66

Domaníky-sever

I/66

0,905

066-017

Domaníky-sever

I/66

Hontianske Nemce-juh

I/66

1,739

066-018a

Hontianske Nemce-východ

I/66

Hontianske NemceRakovec-západ

I/66

0,483

066-i009

Hontianske Nemce-Rakoveczápad

I/66

Hontianske NemceRakovec-východ

I/66

1,245

066-018b

Hontianske Nemce-Rakovecvýchod

I/66

Devičie-juh

I/66

1,790

066-i010

Devičie-juh

I/66

Devičie-sever

I/66

0,233

066-A019

Devičie-sever

I/66

Bzovík

I/66, II/526

1,299

066-A021

Bzovík

I/66, II/526

I/66, III/066009

2,089

066-A022

I/66, III/066009

Krupina-juh

I/66

1,689

Krupina-sever

I/66

3,936

066-i011

Krupina-juh

I/66

066-023a1

Krupina-sever

I/66

MK-a2, I/66

0,239

066-023a2

MK-a2, I/66

MK-b, I/66

2,690

066-023b

MK-b, I/66

066-A024

Krupina - Zvolen

066-A025

Babiná 1

III/066071, I/66

066-026

Babiná 2

I/66, III/066071

066-A027a

Krupina - Zvolen

1,918

Babiná 1

III/066071, I/66

1,590

Babiná 2

I/66, III/066071

1,902

I/66, II/527

0,899

I/66, II/527

Dobrá Niva-juh

I/66

1,904

066-i012

Dobrá Niva-juh

I/66

Dobrá Niva-sever

I/66

1,843

066-A027b

Dobrá Niva-sever

I/66

Podzámčok-juh

I/66

1,758

066-i013

Podzámčok-juh

I/66

Podzámčok-sever

I/66

0,550

066-A028

Podzámčok-sever

I/66

Breziny

I/66, III/066013

2,009

066-029a

Breziny

I/66, III/066013

MK-b, I/66

0,508

066-029b

MK-b, I/66

MK-c, I/66

0,385

066-029c

MK-c, I/66

Michalková

I/66, III/066070

1,384

066-030

Michalková

I/66, III/066070

Zvolen-juh

I/66

3,128

066-034

Banská Bystrica-východ

I/66, R1

Môlča

I/66, III/066035

0,935

066-035

Môlča

I/66, III/066035

Slovenská Ľupča 1

I/66, III/066042

1,185

066-036a

Slovenská Ľupča 1

I/66, III/066042

Slovenská Ľupča 2

3,672

066-036b

Slovenská Ľupča 2

Slovenská Ľupča 3

0,520

066-036c1

Slovenská Ľupča 3

066-036c2

MK-c2, I/66

MK-c2, I/66

2,006

I/66, III/066042

2,668
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I/66, III/066042

Ľubietová

I/66, III/066043

0,283

066-038

Ľubietová

I/66, III/066043

Medzibrod 1

I/66, III/066044

0,614

066-A039

Medzibrod 1

I/66, III/066044

Medzibrod 2

I/66, III/066044

1,935

066-041

Medzibrod 2

I/66, III/066044

Brusno 2

III/066045, I/66

1,019

066-A042

Brusno 2

III/066045, I/66

I/66, III/066046

1,426

III/066047, I/66, III/066057

1,031

066-043
066-044a

I/66, III/066046
III/066047, I/66, III/066057

MK-b, I/66

0,628

066-044b

MK-b, I/66

MK-c, I/66

0,978

066-044c

MK-c, I/66

MK-d, I/66

0,733

066-044d

MK-d, I/66

MK-e, I/66

0,464

066-044e

MK-e, I/66

I/66, III/066057

1,008

MK-b, I/66

1,033

066-047a

Ráztoka

Ráztoka

Predajná

066-047b

Predajná

I/66, III/066057
MK-b, I/66

Podbrezová-Lopej-západ

I/66

2,528

066-i014

Podbrezová-Lopej-západ

I/66

Podbrezová-Lopej-východ

I/66

0,667

066-048

Podbrezová-Lopej-východ

I/66

Podbrezová-Skalica-západ I/66

0,744

066-i015

Podbrezová-Skalica-západ

I/66

Valaská-Piesok-sever

I/72

6,397

Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001

Košice-juh

I/68

Košice-Šebastovce-sever

I/68

1,106

068-i001

Košice-Šebastovce-sever

I/68

Košice-Šebastovce-juh

I/68

0,843

068-002b1

Košice-Šebastovce-juh

I/68

R4, I/68

0,900

Zoznam úsekov na ceste I/69
069-i004

Banská Bystrica-juh

I/69, R1

Banská Bystrica-sever

I/59

9,074

069-i005

Banská Bystrica-východ

I/66, R1

Banská Bystrica-sever

I/59

8,548

MK, I/70

2,903

Zoznam úsekov na ceste I/70
070-001

Kraľovany 2

070-002

I/18, I/70
MK, I/70

Párnica-juh

I/70

4,825

070-i001

Párnica-juh

I/70

Párnica-sever

I/70

2,052

070-003

Párnica-sever

I/70

Istebné-západ

I/70

1,046

070-i002

Istebné-západ

I/70

Istebné-východ

I/70

0,653

070-004

Istebné-východ

I/70

Veličná-západ

I/70

0,800

070-i003

Veličná-západ

I/70

Veličná-východ

I/70

1,391

070-005

Veličná-východ

I/70

Dolný Kubín-západ

I/70

1,337

070-i004

Dolný Kubín-západ

I/70

Dolný Kubín-juh

I/59

4,387

070-i005

Dolný Kubín-západ

I/70

Dolný Kubín-východ

I/59

2,526

070-i006

Dolný Kubín-juh

I/59

Dolný Kubín-východ

I/59

2,709

Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001

Valaská-Piesok-sever

I/72

Bystrá-juh

I/72

2,047

072-i001

Bystrá-juh

I/72

Bystrá-sever

I/72

1,489

072-002a

Bystrá-sever

I/72

I/72

1,343

072-i002

Mýto pod Ďumbierom-juh

I/72

Mýto pod Ďumbierom-juh
Mýto pod Ďumbieromsever

I/72

1,990

072-002b

Mýto pod Ďumbierom-sever

I/72

MK-b, I/72

0,577

072-003b

MK-b, I/72

Jarabá-juh

I/72

4,413

072-i003

Jarabá-juh

I/72

Jarabá-sever

I/72

1,517

072-A003c

Jarabá-sever

I/72

MK-e, I/72

0,841
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072-003e
072-003f1

MK-e, I/72
Vyšná Boca 1

072-003f2

Vyšná Boca 1

MK-f1, I/72

Èiastka 107

MK-f1, I/72

5,243

MK-f2, I/72

3,459

MK-f2, I/72

Vyšná Boca 2

MK-g1, I/72

0,332

072-A003g

Vyšná Boca 2

MK-g1, I/72

Vyšná Boca 3

MK-h, I/72

1,275

072-003h

Vyšná Boca 3

MK-h, I/72

MK-i, I/72

1,291

072-003i

MK-i, I/72

Nižná Boca-juh

I/72

0,881

Nižná Boca-sever

I/72

0,774

MK-j2, I/72

0,516

072-i004

Nižná Boca-juh

I/72

072-003j1

Nižná Boca-sever

I/72

072-003j2
072-003k1

MK-j2, I/72

Malužiná
MK-k2, I/72

2,060

072-003k5

MK-k2, I/72

MK-k4, I/72

1,201

072-003k4

MK-k4, I/72

MK-l1, I/72

1,826

072-A003l

MK-l1, I/72

III/072001, I/72

0,706

I/18, I/72

0,659

III/576001, I/73

0,746

I/73

1,532

I/73

0,535

I/73

0,539

Mk-b, I/73

1,109

I/73

0,933

Mk-b, I/73

0,712

072-005

Malužiná

3,321

Kráľova Lehota 1

Kráľova Lehota 1

III/072001, I/72

Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001

Lipníky-sever

I/73

073-i001

Lipníky-Podhrabina-juh

III/576001, I/73

073-002

Chmeľov-Podhrabina-sever

I/73

Lipníky-Podhrabina-juh
Chmeľov-Podhrabinasever
Chmeľov-juh

073-i002

Chmeľov-juh

I/73

Chmeľov-sever

073-003a

Chmeľov-sever

I/73

073-003b
073-004a

Mk-b, I/73
Svidník - Prešov

073-004b

Svidník - Prešov

I/73
Mk-b, I/73

Kuková

I/73, III/545018

0,863

073-005

Kuková

I/73, III/545018

Lúčka-západ

I/73

0,669

073-i003

Lúčka-západ

I/73

Kračúnovce-východ

I/73

2,205

073-A006

Kračúnovce-východ

I/73

Giraltovce-juh

I/73

0,774

073-i004

Giraltovce-juh

I/73

Giraltovce-sever

I/73

2,629

073-008a

Giraltovce-sever

I/73

Giraltovce-Francovcezápad

I/73

2,088

073-i005

Giraltovce-Francovce-západ

I/73

Giraltovce-Francovcevýchod

I/73

0,654

073-008b

Giraltovce-Francovce-východ

I/73

Fijaš

I/73, II/556

0,322

073-009a1

Fijaš

I/73, II/556

Matovce-juh

I/73

0,479

073-i006

Matovce-juh

I/73

Matovce-sever

I/73

0,282

073-009a2

Matovce-sever

I/73

Soboš-juh

I/73

0,389

073-i007

Soboš-juh

I/73

Soboš-sever

I/73

0,525

073-A009c

Soboš-sever

I/73

Valkovce

I/73, III/556018

2,116

073-A010

Valkovce

I/73, III/556018

Okrúhle-juh

I/73

1,333

073-i008

Okrúhle-juh

I/73

Okrúhle-sever

I/73

1,173

073-011

Okrúhle-sever

I/73

Radoma-juh

I/73

1,159

073-i009

Radoma-juh

I/73

Radoma-sever

I/73

1,348

073-012

Radoma-sever

I/73

Šarišský Štiavnik-juh

I/73

0,649

073-i010

Šarišský Štiavnik-juh

I/73

Šarišský Štiavnik-sever

I/73

1,030

073-013a

Šarišský Štiavnik-sever

I/73

Mk-b, I/73

1,203

Èiastka 107
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073-013b

Mk-b, I/73

073-013c1

Mk-c, I/73
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Mk-c, I/73

1,703

Rakovčík-juh

I/73

0,836

073-i011

Rakovčík-juh

I/73

Rakovčík-sever

I/73

0,518

073-013c2

Rakovčík-sever

I/73

Mestisko

Mk-b, I/73

0,247

073-A014

Mestisko

Mk-b, I/73

I/15, I/73

1,888

073-A016a

I/15, I/73

Stročín-juh

I/73

1,086

Stročín-sever

I/73

0,871

Mk-e, I/73

0,231

I/73, III/557017

0,651

073-i012

Stročín-juh

I/73

073-016d

Stročín-sever

I/73

073-016e
073-017a

Mk-e, I/73
Nová Polianka

073-017b

Nová Polianka

I/73, III/557017

Mk-b, I/73

0,350

Mk-b, I/73

Svidník-juh

I/73, R4

1,224

073-A019

Kapišová

I/73, R4

Ladomírová-juh

I/73

2,022

073-i014

Ladomírová-juh

I/73

Ladomírová-sever

I/73

1,110

073-020

Ladomírová-sever

I/73

Krajné Čierno

III/556026, I/73

2,293

073-A021

Krajné Čierno

III/556026, I/73

Hunkovce-juh

I/73

0,761

073-i015

Hunkovce-juh

I/73

Hunkovce-sever

I/73

1,374

073-A022

Hunkovce-sever

I/73

Krajná Poľana-juh

I/73

1,280

073-i016

Krajná Poľana-juh

I/73

Krajná Poľana-sever

I/73

0,896

073-A024a

Krajná Poľana-sever

I/73

Nižný Komárnik-juh

I/73

1,124

073-i017

Nižný Komárnik-juh

I/73

Nižný Komárnik-sever

I/73

0,559

073-024c1

Nižný Komárnik-sever

I/73

MK-c1, I/73

0,667

073-024c2

MK-c1, I/73

MK-c2, I/73

0,458

073-024d

MK-c2, I/73

MK-d, I/73

0,701

073-024e

MK-d, I/73

073-A024f

Vyšný Komárnik

Vyšný Komárnik

073-024g

0,896
MK-f2, I/73

0,731

MK-f2, I/73

hranica SR/PL

0,950

I/62, I/75

Sládkovičovo-západ

I/75

0,453

Zoznam úsekov na ceste I/75
075-001
075-i001

Sládkovičovo-západ

I/75

Sládkovičovo-východ

I/75

0,509

075-002

Sládkovičovo-východ

I/75

Galanta-západ

I/75

4,316

075-i002

Galanta-západ

I/75

Galanta-východ

I/75

3,361

075-004

Galanta-východ

I/75

I/75

0,496

075-005

I/75A

I/75

1,195

075-006

I/75A, I/75

Kajal 1

III/075002, I/75

1,105

075-007

Kajal 1

III/075002, I/75

Topoľnica

III/508003, I/75

2,233

075-008

Topoľnica

III/508003, I/75

Kajal 2

III/075002, I/75

1,574

075-009

Kajal 2

III/075002, I/75

075-010

MK, I/75

0,310

MK, I/75

Kráľová nad Váhom 1

III/075003, I/75

1,478

075-011

Kráľová nad Váhom 1

III/075003, I/75

Kráľová nad Váhom 2

MK, I/75

1,070

075-012

Kráľová nad Váhom 2

MK, I/75

Kráľová nad Váhom 3

MK, I/75

0,645

075-013

Kráľová nad Váhom 3

MK, I/75

Šaľa-západ

I/75

1,081

075-i003

Šaľa-západ

I/75

Šala-Veča-východ

I/75

4,017

075-014

Šala-Veča-východ

I/75

I/75

1,814

I/75

0,370

075-015

III/064022, I/75

Trnovec nad Váhomzápad
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075-i004

Trnovec nad Váhom-západ

I/75

075-016

Trnovec nad Váhom-východ

I/75

Trnovec nad Váhomvýchod
Horný Jatov

075-017

Horný Jatov

III/508044, I/75

075-018

Kendereš

075-i005

Jatov-sever

075-019

Èiastka 107

I/75

1,424

III/508044, I/75

0,589

Kendereš

MK, I/75

3,124

MK, I/75

Jatov-sever

I/75

2,747

I/75

Jatov-juh

I/75

1,426

Jatov-juh

I/75

Tvrdošovce-sever

I/75

2,467

075-i006

Tvrdošovce-sever

I/75

Tvrdošovce-juh

I/75

2,878

075-020

Tvrdošovce-juh

I/75

Palárikovo

I/75

3,237

075-021

Palárikovo

II/580, III/064022, I/75

Ľudovítov

MK, I/75

3,116

075-022

Ľudovítov

MK, I/75

Nové Zámky-sever

I/64, I/75

3,973

I/75A, I/75

Galanta-Kolónia

I/75, MK

0,607

075-023
075-024

Galanta-Kolónia

I/75, MK

Nebojsa

I/75, MK

1,750

075-025

Nebojsa

I/75, MK

Gáň

I/75, II/507

2,050

075-026

Nové Zámky-východ

I/75

III/508015, I/75

1,366

III/508015, I/75

MK, I/75

2,949

075-027
075-028

MK, I/75

Dvory nad Žitavou-západ

I/75

1,138

075-i007

Dvory nad Žitavou-západ

I/75

Dvory nad Žitavou-východ

I/75

1,653

075-029

Dvory nad Žitavou-východ

I/75

MK, I/75

0,774

075-030

MK, I/75

Jasová

III/508053, I/75

3,191

075-031

Jasová

III/508053, I/75

Semerovo 1

MK, I/75

1,953

075-032

Semerovo 1

MK, I/75

Semerovo 2

III/508016, I/75

1,338

075-033

Semerovo 2

III/508016, I/75

Kolta-západ

I/75

3,127

075-i008

Kolta-západ

I/75

Kolta-východ

I/75

1,312

075-034

Kolta-východ

I/75

MK, I/75

1,289

075-035

MK, I/75

Dedinka

III/580005, I/75

3,168

075-036

Dedinka

III/580005, I/75

Čaka-juh

I/75

1,221

075-i009

Čaka-juh

I/75

Čaka-sever

I/75

1,417

075-037

Čaka-sever

I/75

Málaš 1

MK, I/75

2,199

075-038

Málaš 1

MK, I/75

Málaš 2

II/588, I/75

2,367

075-039

Málaš 2

II/588, I/75

Tekovské Lužany-juh

I/75

2,486

075-i010

Tekovské Lužany-juh

I/75

Tekovské Lužany-východ

I/75

2,405

075-040

Tekovské Lužany-východ

I/75

Šarovce

I/76, I/75

5,025

075-041

Šarovce

I/76, I/75

Jur nad Hronom

III/051053, I/75

1,447

075-042

Jur nad Hronom

III/051053, I/75

Hontianska Vrbica

III/510001, I/75

4,735

075-043

Hontianska Vrbica

III/510001, I/75

Demandice-západ

I/75

5,642

075-i011

Demandice-západ

I/75

Demnadice-východ

I/75

1,483

075-044

Demnadice-východ

I/75

Dolný Majer

MK, I/75

1,550

075-045

Dolný Majer

MK, I/75

MK, I/75

2,836

075-046
075-047

MK, I/75
Dolné Semerovce

075-048

III/508019, I/75

0,304

III/508019, I/75

Dolné Semerovce

III/066003, I/75

2,236

III/066003, I/75

I/66, I/75

0,343

Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001

Štúrovo-sever

I/76

Nána-juh

I/76

0,554

076-i001

Nána-juh

I/76

Nána-sever

I/76

1,538

Èiastka 107

076-002a1
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Nána-sever

076-002a2
076-002a3
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I/76

I/76

0,577

MK-a1, I/76

MK-a2, I/76

0,839

MK-a2, I/76

Kamenný Most-juh

I/76

2,191

076-i002

Kamenný Most-juh

I/76

Kamenný Most-sever

I/76

1,715

076-A002b

Kamenný Most-sever

I/76

I/76

1,345

076-003

I/76, III/510010

Kamenín-juh

I/76

2,433

076-i003

Kamenín-juh

I/76

Kamenín-sever

I/76

1,048

076-A004

Kamenín-sever

I/76

Bíňa-juh

I/76

1,930

076-i004

Bíňa-juh

I/76

Bíňa-sever

I/76

2,054

076-A005a

Bíňa-sever

I/76

Čata-juh

I/76

1,999

076-i005

Čata-juh

I/76

Pohronský Ruskov-sever

I/76

4,557

076-A005c

Pohronský Ruskov-sever

I/76

Hronovce-juh

I/76

0,524

076-i006

Hronovce-juh

I/76

Hronovce-sever

I/76

2,695

076-A006

Hronovce-sever

I/76

Želiezovce-juh

I/76

2,548

076-i007

Želiezovce-juh

I/76

Želiezovce-sever

I/76

3,940

076-007a1

Želiezovce-sever

I/76

Želiezovce-Svodov-juh

I/76

0,577

076-i008

Želiezovce-Svodov-juh

I/76

Svodov-sever

I/76

1,099

076-007a2

Svodov-sever

I/76

Šárovce-juh

I/76

1,868

076-i009

Šárovce-juh

I/76

Šárovce-sever

I/76

1,867

076-007c

Šárovce-sever

I/76

I/75, I/76

0,231

I/76, III/510018

1,903

076-A008
076-009a

I/75, I/76
Jur nad Hronom

Jur nad Hronom

I/76, III/510018

Mk-b, I/76

2,058

076-009b

Mk-b, I/76

Mk-c, I/76

0,383

076-009c

Mk-c, I/76

Mk-d, I/76

1,063

076-A009d

Mk-d, I/76

Tekovský Hrádok

I/76, III/580004

2,333

076-A011

Tekovský Hrádok

I/76, III/580004

Bajka

I/76, III/510020

3,764

076-012

Bajka

I/76, III/510020

Kalná nad Hronom-juh

I/76

0,685

I/76, I/51

Kalnica 1

I/76, III/511010

1,412

I/76, III/511010

Kalnica 2

076-A013
076-014a

Kalnica 1

076-014b

Kalnica 2

Nový Tekov-juh

I/76

1,958

076-i010

Nový Tekov-juh

I/76

Nový Tekov-sever

I/76

2,555

076-014c

Nový Tekov-sever

I/76

Malé Kozmálovce-juh

I/76

2,084

076-i011

Malé Kozmálovce-juh

I/76

Malé Kozmálovce-sever

I/76

0,828

076-A015

Malé Kozmálovce-sever

I/76

Tlmače-juh

I/76

1,830

076-i012

Tlmače-juh

I/76

Tlmače-sever

I/76

0,384

076-A016

Tlmače-sever

I/76

I/76

1,946

076-017a

Kozárovce

I/76, III/510026

Kozárovce
Hronský Beňadik-Psiarejuh

I/76

2,048

076-i013

Hronský Beňadik-Psiare-juh

I/76

Hronský Beňadik-Psiaresever

I/76

0,937

076-017b

Hronský Beňadik-Psiare-sever

I/76

Hronský Beňadik-juh

I/76

1,042

076-i014

Hronský Beňadik-juh

I/76

Hronský Beňadik-sever

I/76

1,815

076-018

Hronský Beňadik-sever

I/76

I/76

0,942

Zoznam úsekov na ceste I/79

0,314
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079-A001
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I/79, III/553016

Slovenské Nové Mestosever

I/79

0,175

I/79

Slovenské Nové Mestovýchod

I/79

2,032

079-i001

Slovenské Nové Mesto-sever

079-003

Slovenské Nové Mesto-východ I/79

Borša-západ

I/79

0,932

079-i002

Borša-západ

I/79

Borša-východ

I/79

1,759

079-004a

Borša-východ

I/79

Viničky-západ

I/79

0,654

079-i003

Viničky-západ

I/79

Viničky-východ

I/79

1,883

079-004b

Viničky-východ

I/79

Streda nad Bodrogom 1

I/79

0,524

079-006d

Streda nad Bodrogom 2

I/79, III/553021

Mk-b, I/79

1,010

079-006c

Mk-b, I/79

Somotor-juh

I/79

2,431

079-i004

Somotor-juh

I/79

Somotor-sever

I/79

2,101

079-007

Somotor-sever

I/79

I/79

0,582

079-A008

I/79, III/553028

Svätá Mária-juh

I/79

2,294

079-i005

Svätá Mária-juh

I/79

Svätá Mária-sever

I/79

0,461

079-010

Svätá Mária-sever

I/79

Rad-Hrušov-západ

I/79

0,825

079-i006

Rad-Hrušov-západ

I/79

Rad-Hrušov-východ

I/79

1,023

079-011

Rad-Hrušov-východ

I/79

Svätuše-západ

I/79

3,125

079-i007

Svätuše-západ

I/79

Svätuše-východ

I/79

1,369

079-012

Svätuše-východ

I/79

Kráľovský Chlmec-západ

I/79

3,420

079-i008

Kráľovský Chlmec-západ

I/79

Kráľovský Chlmec-východ

I/79

1,462

079-A013

Kráľovský Chlmec-východ

I/79

Dobrá nad Krčavou

I/79

2,851

079-014

Dobrá nad Krčavou

III/553035, I/79

Bačka

I/79, III/553036

2,167

079-015

Bačka

I/79, III/553036

Boťany-západ

I/79

1,818

079-i009

Boťany-západ

I/79

Boťany-východ

I/79

0,415

079-A016

Boťany-východ

I/79

Čierna-západ

I/79

1,803

079-i010

Čierna-západ

I/79

Čierna-východ

I/79

0,630

079-018

Čierna-východ

I/79

I/79

0,922

079-020

Streda nad Bodrogom 1

III/553020, I/79

I/79, III/553021

0,498

079-021

hranica SR/MR

I/79, I/79A

I/79, III/553016

1,708

079-022

Vranov nad Topľou-juh

I/79

Lomnica-sever

I/79

1,050

079-i011

Lomnica-sever

I/79

Lomnica-juh

I/79

1,570

079-023

Lomnica-juh

I/79

Sačurov-sever

I/79

2,095

079-i012

Sačurov-sever

I/79

Sačurov-juh

I/79

1,355

079-024

Sačurov-juh

I/79

Sečovská Polianka-sever

I/79

2,319

079-i013

Sečovská Polianka-sever

I/79

Sečovská Polianka-juh

I/79

2,537

079-025

Sečovská Polianka-juh

I/79

Višňov

III/050208, I/79

2,286

079-026

Višňov

III/050208, I/79

Prachovany

III/553006, III/553007, I/79

0,542

079-027

Prachovany

III/553006, III/553007, I/79

Dvorianky-sever

I/79

1,788

079-i014

Dvorianky-sever

I/79

Dvorianky-juh

I/79

0,858

079-028

Dvorianky-juh

I/79

Hriadky-sever

I/79

2,491

079-029

Hriadky-juh

I/79

Vojčice-sever

I/79

1,043

079-i015

Vojčice-sever

I/79

Vojčice-juh

I/79

1,321

079-030

Vojčice-juh

I/79

Trebišov-Milhostov-sever

I/79

0,214

Streda nad Bodrogom 2
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079-i016

Trebišov-Milhostov-sever

I/79

Trebišov-Milhostov-juh

I/79

1,264

079-031

Trebišov-Milhostov-juh

I/79

Trebišov-sever

I/79

0,523

079-i017

Trebišov-sever

I/79

Trebišov-západ

I/79

3,048

079-032

Trebišov-západ

I/79

Nový Ruskov

III/553010, I/79

0,903

079-033

Nový Ruskov

III/553010, I/79

MK, I/79

0,743

079-034

MK, I/79

MK, I/79

0,578

079-035

MK, I/79

MK, I/79

1,656

079-036

MK, I/79

III/553011, I/79

0,736

079-037

III/553011, I/79

Zemplínske Hradište

MK, I/79

2,800

079-038

Zemplínske Hradište

MK, I/79

Zemplínsky Klečenov

II/552, I/79

3,600

079-039

Zemplínsky Klečenov

II/552, I/79

Hrčeľ

III/553013, I/79

0,689

079-040

Hrčeľ

III/553013, I/79

Veľaty-sever

I/79

2,463

079-i018

Veľaty-sever

I/79

Veľaty-juh

I/79

1,007

079-041

Veľaty-juh

I/79

Luhyňa

III/552011, I/79

4,066

079-042

Luhyňa

III/552011, I/79

Čerhov-sever

I/79

1,910

079-i019

Čerhov-sever

I/79

Čerhov-juh

I/79

0,898

079-043

Čerhov-juh

I/79

Malá Tŕňa

III/553014, I/79

1,609

079-044

Malá Tŕňa

III/553014, I/79

hranica SR/MR

I/79, I/79A

2,162

4. VYMEDZENÉ ÚSEKY OSTATNÝCH CIEST I. TRIEDY
Identifikátor Začiatok úseku

Križovanie

Koniec úseku

Križovanie

Spoplatnená
dĺžka v km

Zoznam úsekov na ceste I/14
014-001

Banská Bystrica-Uľanka

I/14

Harmanec-východ

I/14

1,600

014-i001

Harmanec-východ

I/14

Harmanec-západ

I/14

1,500

014-002

Harmanec-západ

I/14

Dolný Harmanec-východ

I/14

1,166

014-i002

Dolný Harmanec-východ

I/14

Dolný Harmanec-západ

I/14

1,000

014-003

Dolný Harmanec-západ

I/14

I/14

7,965

III/065036, I/14

6,532

I/14,I/65

4,977

014-004
014-005

MK, I/14
Čremošné

Čremošné

III/065036, I/14

Zoznam úsekov na ceste I/18

018-133

Hencovce

I/18

Nižný Hrabovec-západ

III/558001, III/018237,
I/18
I/18

018-i066

Nižný Hrabovec-západ

I/18

Nižný Hrabovec-východ

I/18

2,000

018-134

Nižný Hrabovec-východ

I/18

018-132

018-135

I/15, I/18

Hencovce

1,440
1,121

I/18

4,083

I/18

Strážske-západ

I/18

0,745

018-i067

Strážske-západ

I/18

Strážske-juh

I/18

2,000

018-i068

Strážske-západ

I/18

Strážske-sever

I/74

2,000

018-i069

Strážske-juh

I/18

Strážske-sever

I/74

1,000

018-136

Strážske-juh

I/18

Voľa-sever

I/18

2,400

018-i070

Voľa-sever

I/18

Voľa-juh

I/18

0,900

018-137

Voľa-juh

I/18

Nacina Ves-sever

I/18

1,193
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018-i071

Nacina Ves-sever

I/18

Nacina Ves-juh

I/18

2,200

018-138

Nacina Ves-juh

I/18

Petrovce nad Laborcom-sever

I/18

2,227

018-i072

Petrovce nad Laborcom-sever

I/18

Petrovce nad Laborcom-juh

I/18

0,650

018-139

Petrovce nad Laborcom-juh

I/18

Topoľany

I/18

1,577

018-140

Topoľany

I/18

Michalovce-sever

I/18

2,457

018-i073

Michalovce-sever

I/18

Michalovce-západ

I/50

4,900

018-i074

Michalovce-sever

I/18

Michalovce-východ

I/50

4,200

Zoznam úsekov na ceste I/51
051-i030

Hontianske Nemce-západ

I/51

Hontianske Nemce-sever

I/51

1,400

051-i031

Hontianske Nemce-juh

I/51

Hontianske Nemce-sever

I/51

1,500

051-i032

Hontianske Nemce-východ

I/51

Hontianske Nemce-sever

I/51

1,400

051-053

Hontianske Nemce-sever

I/51

I/51

4,200

051-054

MK, I/51

Kráľovce

III/066010, I/51

1,200

051-055

Kráľovce

I/51

Prenčov-juh

I/51

3,449

051-i033

Prenčov-juh

I/51

Prenčov-sever

I/51

2,400

051-056

Prenčov-sever

I/51

Svätý Anton-juh

I/51

4,675

051-i034

Svätý Anton-juh

I/51

Svätý Anton-sever

I/51

3,200

051-057

Svätý Anton-sever

I/51

Banská Štiavnica-juh

I/51

0,796

051-i035

Banská Štiavnica-juh

I/51

Banská Štiavnica-sever

I/51

5,100

051-058

Banská Štiavnica-sever

I/51

Podhorie

I/51

1,376

051-059

Podhorie

I/51

Banská Belá-západ

I/51

1,213

051-i036

Banská Belá-západ

I/51

Banská Belá-sever

I/51

2,500

051-060

Banská Belá-sever

I/51

Dolina

I/51

2,523

051-061

Dolina

I/51

Kozelník-juh

I/51

3,513

051-i037

Kozelník-juh

I/51

Kozelník-sever

I/51

0,750

051-062

Kozelník-sever

I/51

Močiar

I/51

4,450

051-063

Močiar

MK, I/51

Hronská Breznica

R1, I/51

1,488

Zoznam úsekov na ceste I/54
Moravské Lieskové-Šance054-i001
sever
054-001
Moravské Lieskové-Šance-juh

I/54

Moravské Lieskové-Šance-juh

I/54

1,400

I/54

Bučkovec 1

I/54

1,015

054-002

Bučkovec 1

MK, I/54

Bučkovec 2

MK, I/54

1,731

054-003

Bučkovec 2

MK, I/54

Brestové

III/581014, I/54

1,082

054-004

Brestové

III/581014, I/54

Moravské Lieskové 1

III/054019, I/54

1,805

054-005

Moravské Lieskové 1

III/054019, I/54

Moravské Lieskové 2

III/581013, I/54

1,767

054-006

Moravské Lieskové 2

III/581013, I/54

Dolné Srnie

MK, I/54

2,400

054-007

Dolné Srnie

MK, I/54

Bzince pod Javorinou

II/581, I/54

2,100

054-008

Bzince pod Javorinou

I/54

Nové Mesto nad Váhom-západ

I/54

0,463

054-i002

Nové Mesto nad Váhom-západ

I/54

Nové Mesto nad Váhom-juh

I/61

4,900

054-i003

Nové Mesto nad Váhom-západ

I/54

Nové Mesto nad Váhom-sever

I/61

2,300

Zoznam úsekov na ceste I/57
057-i001

Horné Srnie časť Rybníky-sever I/57

Horné Srnie časť Rybníky-juh

I/57

0,950

057-001

Horné Srnie časť Rybníky-juh

I/57

Horné Srnie-sever

I/57

3,800

057-i002

Horné Srnie-sever

I/57

Horné Srnie-juh

I/57

1,300

057-002

Horné Srnie-juh

I/57

I/57

1,000
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057-003

I/57

057-i003

Nemšová-Nová Nemšová-sever I/57

Nemšová-Nová Nemšovásever
Nemšová-Nová Nemšová-juh

057-004

Nemšová-Nová Nemšová-juh

I/57

057-005

Nemšová 1

III/057053, I/57

057-006

Nemšová 2

II/507, I/57
D1, I/57

057-007
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I/57

0,400

I/57

0,260

Nemšová 1

I/57

0,750

Nemšová 2

II/507, I/57

1,190

D1, I/57

0,986

I/61, I/57

1,520

Zoznam úsekov na ceste I/63
063-039

I/63

Iža-východ

I/63

4,283

063-i015

Iža-východ

I/63

Iža-západ

I/63

2,800

063-040

Iža-západ

I/63

Bokroš

I/63

1,482

063-041

Bokroš

I/63

Patince-východ

I/63

2,314

063-i016

Patince-východ

I/63

Patince-západ

I/63

0,290

063-042

Patince-západ

I/63

I/63

1,457

063-043

MK, I/63

Virt

III/064004, I/63

1,829

063-044

Virt

I/63

Žitava-západ

I/63

0,400

063-i017

Žitava-západ

I/63

Žitava-východ

I/63

0,750

063-045

Žitava-východ

I/63

Radvaň nad Dunajom-východ

I/63

0,344

063-i018

Radvaň nad Dunajom-východ

I/63

Radvaň nad Dunajom-západ

I/63

2,100

063-046

Radvaň nad Dunajom-západ

I/63

Moča-východ

I/63

1,981

063-i019

Moča-východ

I/63

Moča-západ

I/63

1,000

063-047

Moča-západ

I/63

Búč

I/63

3,875

063-048

Búč

III/509009, I/63

Mária

MK, I/63

0,575

063-049

Mária

MK, I/63

Kravany nad Dunajom 1

MK, I/63

1,136

063-050

Kravany nad Dunajom 1

MK, I/63

Kravany nad Dunajom 2

MK, I/63

1,129

063-051

Kravany nad Dunajom 2

MK, I/63

Čenkov

MK, I/63

3,233

063-052

Čenkov

I/63

Mužla-západ

I/63

5,806

063-i020

Mužla-západ

I/63

Mužla-východ

I/63

1,300

063-053

Mužla-východ

I/63

Obid 1

I/63

2,050

063-054

Obid 1

MK, I/63

Obid 2

III/509008, I/63

0,931

063-055

Obid 2

III/509008, I/63

II/509, I/63

1,334

063-056
063-i021

Štúrovo-západ

I/63

Štúrovo-západ

I/63

0,386

I/63

Štúrovo-sever

I/63

4,000

Zoznam úsekov na ceste I/64
064-i032

Prievidza-sever

I/64

Prievidza-juh

I/64

3,400

064-i033

Prievidza-sever

I/64

Prievidza-východ

I/64

3,300

064-i034

Prievidza-juh

I/64

Prievidza-východ

I/64

0,840

064-037

Prievidza-sever

I/64

Nedožery-Brezany-juh

I/64

2,973

064-i035

Nedožery-Brezany-juh

I/64

Nedožery-Brezany-sever

I/64

1,900

064-038

Nedožery-Brezany-sever

I/64

Poluvsie 1

I/64

1,276

064-039

Poluvsie 1

MK, I/64

Poluvsie 2

MK, I/64

0,503

064-040

Poluvsie 2

MK, I/64

Pravenec 1

MK, I/64

0,474

064-041

Pravenec 1

MK, I/64

Pravenec 2

MK, I/64

0,800

064-042

Pravenec 2

I/64

Nitrianske Pravno-juh

I/64

0,900

064-i036

Nitrianske Pravno-juh

I/64

Nitrianske Pravno-sever

I/64

1,900
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064-043

Nitrianske Pravno-sever

I/64

Kľačno-juh

I/64

1,187

064-i037

Kľačno-juh

I/64

Kľačno-sever

I/64

3,500

064-044

Kľačno-sever

I/64

064-045

I/64

7,123

MK, I/64

Čičmany

III/518018, I/64

4,022

064-046

Čičmany

I/64

Fačkov-juh

I/64

2,095

064-i038

Fačkov-juh

I/64

Fačkov-sever

I/64

1,400

064-047

Fačkov-sever

I/64

Rajecká Lesná-juh

I/64

3,662

064-i039

Rajecká Lesná-juh

I/64

Rajeká Lesná-sever

I/64

0,600

064-048

Rajeká Lesná-sever

I/64

Šuja-juh

I/64

2,281

064-i040

Šuja-juh

I/64

Šuja-sever

I/64

0,800

064-049

Šuja-sever

I/64

Rajec-juh

I/64

0,400

064-i041

Rajec-juh

I/64

Rajec-sever

I/64

3,000

064-050

Rajec-sever

I/64

Kľače-juh

I/64

1,000

064-i042

Kľače-juh

I/64

Kľače-sever

I/64

0,750

064-051

Kľače-sever

I/64

Zbyňov

I/64

0,921

064-052

Zbyňov

I/64

Konská-západ

I/64

1,077

064-i043

Konská-západ

I/64

Rajecké Teplice-východ

I/64

2,500

064-053

Rajecké Teplice-východ

I/64

0,750

064-i044

Poluvsie nad Rajčiankou-západ I/64

Poluvsie nad Rajčiankou-západ I/64
Poluvsie nad RajčiankouI/64
východ

1,200

064-055

Poluvsie nad Rajčiankouvýchod
Turie

I/64

Porúbka-juh

I/64

0,600

064-i045

Porúbka-juh

I/64

Porúbka-sever

I/64

0,650

064-056

Porúbka-sever

I/64

Porúbka

I/64

0,270

064-057

Porúbka

I/64

Lietavská Lúčka-juh

I/64

1,032

064-i046

Lietavská Lúčka-juh

I/64

Lietavská Lúčka-sever

I/64

1,000

064-058

Lietavská Lúčka-sever

I/64

Žilina-juh

I/64

1,800

064-i047

Žilina-juh

I/64

Žilina-východ

I/64

5,900

064-i048

Žilina-juh

I/64

Žilina-sever

I/64

6,000

064-i049

Žilina-juh

I/64

Žilina-západ

I/64

6,900

064-054

I/64

Turie

I/64

1,924

Zoznam úsekov na ceste I/66
066-i016

Podbrezová-západ

I/66

Podbrezová-východ

I/66

3,100

066-i017

Podbrezová-východ

I/66

Podbrezová-sever

I/72

3,500

066-050

Podbrezová-východ

I/66

Hronec

I/66

0,892

066-051

Hronec

I/66

Valaská-západ

I/66

1,582

066-i018

Valaská-západ

I/66

Valaská-východ

I/66

0,900

066-052

Valaská-východ

I/66

066-053

I/66

0,789

I/66

Brezno-západ

I/66

1,602

066-i019

Brezno-západ

I/66

Brezno-východ

I/66

4,300

066-i020

Brezno-západ

I/66

Brezno-sever

I/66

3,600

066-i021

Brezno-sever

I/66

Brezno-východ

I/66

3,500

066-054

Brezno-sever

I/66

Zadné Halny-západ

I/66

0,544

066-i022

Zadné Halny-západ

I/66

Zadné Halny-východ

I/66

1,300

066-055

Zadné Halny-východ

I/66

Bujakovo-západ

I/66

0,302

066-i023

Bujakovo-západ

I/66

Bujakovo-východ

I/66

1,100
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066-056

Bujakovo-východ

I/66

Filipovo

I/66

3,084

066-057

Filipovo

I/66

Gašparovo-západ

I/66

0,614

066-i024

Gašparovo-západ

I/66

Gašparovo-východ

I/66

0,800

066-058

Gašparovo-východ

I/66

Beňuš-západ

I/66

0,375

066-i025

Beňuš-západ

I/66

Beňuš-východ

I/66

1,500

066-059

Beňuš-východ

I/66

Bacúch

I/66

4,082

066-060

Bacúch

I/66

Polomka-západ

I/66

2,745

066-i026

Polomka-západ

I/66

Polomka-východ

I/66

1,300

066-061

Polomka-východ

I/66

Hámor-západ

I/66

1,719

066-i027

Hámor-západ

I/66

Hámor-východ

I/66

0,510

066-062

Hámor-východ

I/66

Závadka nad Hronom-západ

I/66

1,084

066-i028

Závadka nad Hronom-západ

I/66

Závadka nad Hronom-východ

I/66

1,700

066-063

Závadka nad Hronom-východ

I/66

Heľpa-západ

I/66

2,175

066-i029

Heľpa-západ

I/66

Heľpa-východ

I/66

1,800

066-064

Heľpa-východ

I/66

Pohorelá-západ

I/66

2,200

066-i030

Pohorelá-západ

I/66

Pohorelá-východ

I/66

0,600

066-065

Pohorelá-východ

I/66

Pohorelská Maša-západ

I/66

1,000

066-i031

Pohorelská Maša-západ

I/66

Pohorelská Maša-východ

I/66

1,300

066-066

Pohorelská Maša-východ

I/66

Vaľkovňa-západ

I/66

0,851

066-i032

Vaľkovňa-západ

I/66

Vaľkovňa-východ

I/66

2,200

066-067

Vaľkovňa-východ

I/66

Zlatno

I/66

0,650

066-068

Zlatno

MK, I/66

Šumiac

III/066065, I/66

3,401

066-069

Šumiac

I/66

Červená Skala-západ

I/66

0,650

066-i033

Červená Skala-západ

I/66

Červená Skala-východ

I/66

1,000

066-070

Červená Skala-východ

I/66

I/66

4,012

066-071

I/66

Telgárt-juh

I/66

0,381

066-i034

Telgárt-juh

I/66

Telgárt-východ

I/66

1,600

066-072

Telgárt-východ

I/64

Pusté Pole

I/64

5,815

Zoznam úsekov na ceste I/67
067-001

Št. hr. SK/H

I/67

Abovce

II/571, I/67

1,795

067-002

Abovce

II/571, I/67

Kráľ-juh

I/67

0,229

067-i001

Kráľ-juh

I/67

Kráľ-sever

I/67

1,000

067-003

Kráľ-sever

I/67

Riečka-juh

I/67

0,515

067-i002

Riečka-juh

I/67

Riečka-sever

I/67

0,750

067-004

Riečka-sever

I/67

Štrkovec-juh

I/67

1,480

067-i003

Štrkovec-juh

I/67

Štrkovec-sever

I/67

1,000

067-005

Štrkovec-sever

I/67

Včelince-Kerepec-juh

I/67

0,483

067-i004

Včelince-Kerepec-juh

I/67

Včelince-Kerepec-sever

0,450

067-006

Včelince-Kerepec-sever

I/67

Včelince

067-007

Včelince

III/067003, III/067004, I/67

I/67
III/067003, III/067004,
I/67
R2, I/67

067-008

1,863
1,389

R2, I/67

Tornaľa-juh

I/67

0,257

067-i005

Tornaľa-juh

I/67

Tornaľa-sever

I/50

3,600

067-i006

Tornaľa-juh

I/67

Tornaľa-západ

I/50

2,900

I/50, I/67

Rožňava-juh

I/67

0,356

067-009
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067-i007

Rožňava-juh

I/67

Rožňava-sever

I/67

1,800

067-010

Rožňava-sever

I/67

Rožňavská Baňa

MK, I/67

0,944

067-011

Rožňavská Baňa

MK, I/67

Nadabula

III/067005, križ.
III/067006, I/67

1,519

067-012

Nadabula

Betliar-juh

I/67

2,036

067-i008

Betliar-juh

III/067005, križ. III/067006,
I/67
I/67

Betliar-sever

I/67

0,700

067-013

Betliar-sever

I/67

Gemerská Poloma-východ

I/67

1,381

067-i009

Gemerská Poloma-východ

I/67

Gemerská Poloma-západ

I/67

1,100

067-014

Gemerská Poloma-západ

I/67

Henckovce-východ

I/67

2,846

067-i010

Henckovce-východ

I/67

Henckovce-západ

I/67

0,700

067-015

Henckovce-západ

I/67

II/587, I/67

0,321

067-016

II/587, I/67

Nižná Slaná-juh

I/67

0,672

067-i011

Nižná Slaná-juh

I/67

Nižná Slaná-sever

I/67

0,650

067-017

Nižná Slaná-sever

I/67

Nižná Slaná-Nižnoslanská
Baňa-juh

I/67

1,085

067-i012

Nižná Slaná-Nižnoslanská
Baňa-juh

I/67

Nižná Slaná-Nižnoslanská
Baňa-sever

I/67

0,900

067-018

Nižná Slaná-Nižnoslanská
Baňa-sever

I/67

Gočovo-juh

I/67

1,060

067-i013

Gočovo-juh

I/67

Gočovo-sever

I/67

0,700

067-019

Gočovo-sever

I/67

Vlachovo-juh

I/67

0,579

067-i014

Vlachovo-juh

I/67

Vlachovov-sever

I/67

0,900

067-020

Vlachovov-sever

I/67

Vyšná Slaná

III/067012, I/67

3,519

067-021

Vyšná Slaná

III/067012, I/67

Dobšiná-juh

I/67

1,695

067-i015

Dobšiná-juh

I/67

Dobšiná-sever

I/67

1,700

067-022

Dobšiná-sever

I/67

Dedinky

II/535, I/67

6,718

067-023

Dedinky

II/535, I/67

MK, I/67

2,438

067-024

MK, I/67

Stratená-východ

I/67

1,303

067-i016

Stratená-východ

I/67

Stratená-západ

I/67

1,100

067-025

Stratená-západ

I/67

Stratená-Dobšinská Ľadová
Jaskyňa-východ

I/67

4,000

067-i017

Stratená-Dobšinská Ľadová
Jaskyňa-východ

I/67

Stratená-Dobšinská Ľadová
Jaskyňa-západ

I/67

0,240

067-026

Stratená-Dobšinská Ľadová
Jaskyňa-západ

I/67

III/067015, I/67

0,300

067-027

III/067015, I/67

Pusté Pole

I/66, I/67

4,807

067-028

Pusté Pole

I/66, I/67

Vernár-juh

I/67

6,299

067-i018

Vernár-juh

I/67

Vernár-sever

I/67

1,800

067-029

Vernár-sever

I/67

Hranovnica-juh

I/67

6,468

067-i019

Hranovnica-juh

I/67

Hranovnica-sever

I/67

1,800

067-030

Hranovnica-sever

I/67

MK, I/67

0,843

MK, I/67

MK, I/67

2,200

067-031
067-032

MK, I/67

Poprad-Kvetnica-juh

I/67

0,700

067-i020

Poprad-Kvetnica-juh

I/67

Poprad-Kvetnica-sever

I/67

0,500

067-033

Poprad-Kvetnica-sever

I/67

MK, I/67

2,405

I/67

0,541

067-034

MK, I/67

Poprad-juh
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067-i021

Poprad-juh

I/67

Poprad-východ

I/18

2,300

067-i022

Poprad-juh

I/67

Poprad-sever

D1, I/67

4,500

067-i023

Poprad-juh

I/67

Poprad-západ

I/18

4,400

067-i024

Poprad-východ

I/18

Poprad-sever

D1, I/67

3,900

067-i025

Poprad-sever

D1, I/67

Poprad-západ

I/18

5,900

067-035

Poprad-sever

D1, I/67

Mlynica

III/067021, I/67

3,100

067-036

Mlynica

III/067021, I/67

Veľká Lomnica-juh

I/67

1,537

067-i026

Veľká Lomnica-juh

I/67

Veľká Lomnica-sever

I/67

0,800

067-037

Veľká Lomnica-sever

I/67

Huncovce-juh

I/67

0,507

067-i027

Huncovce-juh

I/67

Huncovce-sever

I/67

1,100

067-038

Huncovce-sever

I/67

MK, I/67

1,966

067-039

MK, I/67

Kežmarok-juh

I/67

1,039

067-i028

Kežmarok-juh

I/67

Kežmarok-sever

I/67

3,200

067-040

Kežmarok-sever

I/67

Pradiareň

MK, I/67

1,437

067-041

Pradiareň

MK, I/67

Spišská Belá-Strážky-juh

I/67

0,529

067-i029

Spišská Belá-Strážky-juh

I/67

Spišská Belá-Strážky-sever

I/67

1,100

067-042

Spišská Belá-Strážky-sever

I/67

Spišská Belá-juh

I/67

1,024

067-i030

Spišská Belá-juh

I/67

Spišská Belá-sever

I/77

1,900

067-i031

Spišská Belá-juh

I/67

Spišská Belá-západ

I/67

1,900

067-i032

Spišská Belá-sever

I/77

Spišská Belá-západ

I/67

2,200

067-043

Spišská Belá-západ

I/67

Rakúsy

III/067026, I/67

5,557

067-044

Rakúsy

III/067026, I/67

Vysoké Tatry

II/537, I/67

3,089

067-045

Vysoké Tatry

II/537, I/67

Vysoké Tatry-Tatranská
Lomnica-juh

I/67

0,785

067-i033

Vysoké Tatry-Tatranská
Lomnica-juh

I/67

Vysoké Tatry-Tatranská
Lomnica-sever

I/67

1,100

067-046

Vysoké Tatry-Tatranská
Lomnica-sever

I/67

Ždiar-východ

I/67

4,304

067-i034

Ždiar-východ

I/67

Ždiar-západ

I/67

2,900

067-047

Ždiar-západ

I/67

MK, I/67

2,300

067-048

MK, I/67

Podspády-východ

I/67

5,000

067-i035

Podspády-východ

I/67

Podspády-západ

I/67

0,350

067-049

Podspády-západ

I/67

Tatranská Javorina-východ

I/67

2,033

067-i036

Tatranská Javorina-východ

I/67

Tatranská Javorina-západ

I/67

1,000

067-050

Tatranská Javorina-západ

I/67

Lysá Poľana-východ

I/67

2,300

067-i037

Lysá Poľana-východ

I/67

Lysá Poľana-západ

I/67

0,160

Zoznam úsekov na ceste I/68
068-013

Št. hr. SK/PL

I/68

Mníšek nad Popradom-sever

I/68

0,208

068-i011

Mníšek nad Popradom-sever

I/68

Mníšek nad Popradom-juh

I/68

3,100

068-014

Mníšek nad Popradom-juh

I/68

Hraničné-sever

I/68

2,100

068-i012

Hraničné-sever

I/68

Hraničné-juh

I/68

0,650

068-015

Hraničné-juh

I/68

Kremná

III/541014, I/68

2,500

068-016

Kremná

III/541014, I/68

Jarabina

MK, I/68

3,500

068-017

Jarabina

MK, I/68

MK, I/68

1,900

I/68

0,862

068-018

MK, I/68

Stará Ľubovňa-sever
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068-i013

Stará Ľubovňa-sever

I/68

Stará Ľubovňa-západ

I/77

1,000

068-i014

Stará Ľubovňa-sever

I/68

Stará Ľubovňa-východ

I/68

1,900

068-i015

Stará Ľubovňa-západ

I/77

Stará Ľubovňa-východ

I/68

2,600

068-019

Stará Ľubovňa-východ

I/68

III/068018, I/68

2,178

III/543039, I/68

0,795

III/543038, I/68

1,564

068-020
068-021

III/068018, I/68
Chmeľnica

068-022

Chmeľnica

III/543039, I/68
III/543038, I/68

Plavnica-západ

I/68

2,494

068-i016

Plavnica-západ

I/68

Plavnica-východ

I/68

2,200

068-023

Plavnica-východ

I/68

Hromoš

III/543031, I/68

2,138

068-024

Hromoš

III/543031, I/68

Kozelec

III/543046, I/68

2,067

068-025

Kozelec

III/543046, I/68

Plaveč-západ

I/68

0,917

068-i017

Plaveč-západ

I/68

Plaveč-východ

I/68

0,500

068-026

Plaveč-východ

I/68

Ľubotín-sever

I/77, I/68

2,431

068-i018

Ľubotín-sever

I/77, I/68

Ľubotín-juh

I/68

1,400

068-027

Ľubotín-juh

I/68

Ďurková

III/543030, I/68

1,042

068-028

Ďurková

III/543030, I/68

Šarišské Jastrabie

III/543029, I/68

0,168

068-029

Šarišské Jastrabie

III/543029, I/68

Pusté Pole

3,383

068-030

Pusté Pole

III/543049, I/68

Kyjov

068-031

Kyjov

III/543028, III/543027, I/68

Kamenica-sever

III/543049, I/68
III/543028, III/543027,
I/68
I/68

068-i019

Kamenica-sever

I/68

Kamenica-juh

I/68

1,000

068-032

Kamenica-juh

I/68

Lipany-sever

I/68

1,139

068-i020

Lipany-sever

I/68

Lipany-juh

I/68

2,800

068-033

Lipany-juh

I/68

Rožkovany

III/543022, I/68

1,900

068-034

Rožkovany

III/543022, I/68

Milpoš

III/543021, I/68

1,119

068-035

Milpoš

III/543021, I/68

Červenica pri Sabinove-západ

I/68

0,583

068-i021

Červenica pri Sabinove-západ

I/68

Červenica pri Sabinove-východ

I/68

1,700

068-036

Červenica pri Sabinove-východ

I/68

Pečovská Nová Ves-západ

III/543016, I/68

0,271

068-i022

Pečovská Nová Ves-západ

III/543016, I/68

Pečovská Nová Ves-východ

I/68

1,800

068-037

Pečovská Nová Ves-východ

I/68

Sabinov-sever

I/68

1,207

068-i023

Sabinov-sever

I/68

Sabinov-Okrucany-juh

I/68

5,100

068-038

Sabinov-Okrucany-juh

I/68

Šarišské Michaľany-západ

I/68

1,575

068-i024

Šarišské Michaľany-západ

I/68

Šarišské Michaľany-východ

I/68

0,900

068-039

Šarišské Michaľany-východ

I/68

Gregorovce

III/543002, I/68

3,774

068-040

Gregorovce

III/543002, I/68

MK, I/68

1,100

068-041

MK, I/68

0,800

068-042

MK, I/68

Veľký Šariš

1,572
3,600

068-043

Veľký Šariš

III/543001, III/543011, I/68

Prešov-sever

MK, I/68
III/543001, III/543011,
I/68
I/68

068-i025

Prešov-sever

I/68

Prešov-západ

I/18

5,300

068-i026

Prešov-sever

I/68

Prešov-juh 1

I/68

9,600

068-i027

Prešov-sever

I/68

Prešov-juh 2

D1

9,500

068-i028

Prešov-sever

I/68

Prešov-východ

I/18

7,200

0,700
3,057

Zoznam úsekov na ceste I/71
071-001

Lučenec 1

I/50, I/71

Lučenec 2

III/071008, I/71

1,849

071-002

Lučenec 2

III/071008, I/71

Lučenec-Fabianka-sever

I/71

0,300
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071-i001

Lučenec-Fabianka-sever

I/71

Lučenec-Fabianka-juh

I/71

1,200

071-003

Lučenec-Fabianka-juh

I/71

Holiša-Krutkova Osada-sever

I/71

1,400

071-i002

Holiša-Krutkova Osada-sever

I/71

Holiša-Krutkova Osada-juh

I/71

0,450

071-004

Holiša-Krutkova Osada-juh

I/71

Holiša

III/571002, I/71

1,400

071-005

Holiša

III/571002, I/71

Lazy

III/071005, I/71

0,270

071-006

Lazy

III/071005, I/71

Fiľakovské Kováče-Fiľakovské
Kľačany-sever

I/71

0,750

071-i003

Fiľakovské Kováče-Fiľakovské
Kľačany-sever

I/71

Fiľakovské Kováče-Fiľakovské
Kľačany-východ

I/71

0,750

071-007

Fiľakovské Kováče-Fiľakovské
Kľačany-východ

I/71

Fiľakovské Kováče-západ

I/71

1,000

071-i004

Fiľakovské Kováče-západ

I/71

I/71

0,550

071-008

Fiľakovské Kováče-východ

I/71

Fiľakovské Kováče-východ
Fiľakovské Kováče-Kurtáňsever

III/571003, I/71

0,950

Fiľakovské Kováče-Kurtáň-juh

I/71

1,000

071-i005
071-009

Fiľakovské Kováče-Kurtáňsever
Fiľakovské Kováče-Kurtáň-juh

071-010

III/571003, I/71
I/71

MK, I/71

0,944

MK, I/71

Fiľakovo 1

II/571, I/71

0,571

071-011

Fiľakovo 1

II/571, I/71

Fiľakovo 2

III/571011, I/71

0,941

071-012

Fiľakovo 2

III/571011, I/71

Biskupice-sever

I/71

1,461

071-i006

Biskupice-sever

I/71

Biskupice-juh

I/71

1,700

071-013

Biskupice-juh

I/71

Belina

III/571013, I/71

0,338

071-014

Belina

III/571013, I/71

Radzovce-sever

I/71

1,785

071-i007

Radzovce-sever

I/71

Radzovce-juh

I/71

1,600

071-015

Radzovce-juh

I/71

Čakanovce

III/071010, I/71

0,506

071-016

Čakanovce

III/071010, I/71

Šiatorská Bukovinka-sever

I/71

1,140

071-i008

Šiatorská Bukovinka-sever

I/71

Šiatorská Bukovinka-juh

I/71

2,600

071-017

Šiatorská Bukovinka-juh

I/71

Št. hr. SK/MR

I/71

1,014

Zoznam úsekov na ceste I/72
072-i005

Rimavská Sobota-sever

I/72

Rimavská Sobota-západ

I/72

1,200

072-i006

Rimavská Sobota-sever

I/72

Rimavská Sobota-východ

I/72

3,900

072-008

Rimavská Sobota-sever

I/72

Čerenčany

III/531002, I/72

1,343

072-009

Čerenčany

III/531002, I/72

Kružno

III/531003, I/72

0,242

072-010

Kružno

III/531003, I/72

Veľké Teriakovce-juh

I/72

2,247

072-i007

Veľké Teriakovce-juh

I/72

Veľké Teriakovce-sever

I/72

1,100

072-011

Veľké Teriakovce-sever

I/72

Veľké Teriakovce-Vrbovce nad
Rimavou-juh

I/72

1,042

072-i008

Veľké Teriakovce-Vrbovce nad
Rimavou-juh

I/72

Veľké Teriakovce-Vrbovce nad
Rimavou-sever

I/72

0,900

072-012

Veľké Teriakovce-Vrbovce nad
Rimavou-sever

I/72

Hrachovo-juh

I/72

1,100

072-i009

Hrachovo-juh

I/72

Hrachovo-sever

I/72

1,000

072-013

Hrachovo-sever

I/72

Kociha-juh

I/72

0,739

072-i010

Kociha-juh

I/72

Kociha-sever

I/72

0,450

072-014

Kociha-sever

I/72

Rimavské Zalužany-juh

I/72

2,184

072-i011

Rimavské Zalužany-juh

I/72

Rimavské Zalužany-sever

I/72

0,450

072-015

Rimavské Zalužany-sever

I/72

Rimavská Baňa-juh

I/72

0,514
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072-i012

Rimavská Baňa-juh

I/72

Rimavská Baňa-sever

I/72

0,850

072-016

Rimavská Baňa-sever

I/72

Rimavské Brezovo-juh

I/72

2,321

072-i013

Rimavské Brezovo-juh

I/72

Rimavské Brezovo-sever

I/72

1,200

072-017

Rimavské Brezovo-sever

I/72

Hnúšťa-juh

I/72

1,498

072-i014

Hnúšťa-juh

I/72

Hnúšťa-sever

I/72

3,200

072-018

Hnúšťa-sever

I/72

MK, I/72

0,516

072-019
072-020

MK, I/72
Mútnik - Skálie

072-021
072-022

III/531013, I/72

1,422

III/531013, I/72

Mútnik - Skálie

MK, I/72

0,670

MK, I/72

MK, I/72

0,832

MK, I/72

Hnúšťa-Hačava-juh

I/72

1,074

072-i015

Hnúšťa-Hačava-juh

I/72

Hnúšťa-Hačava-sever

I/72

0,450

072-023

Hnúšťa-Hačava-sever

I/72

Tisovec-Rimavská Píla-juh

I/72

2,221

072-i016

Tisovec-Rimavská Píla-juh

I/72

Tisovec-Rimavská Píla-sever

I/72

0,950

072-024

Tisovec-Rimavská Píla-sever

I/72

Tisovec-juh

I/72

1,000

072-i017

Tisovec-juh

I/72

Tisovec-sever

I/72

3,800

072-025

Tisovec-sever

I/72

Bánovsko

III/530001, I/72

6,157

072-026

Bánovsko

III/530001, I/72

MK, I/72

4,338

072-027

MK, I/72

Pohronská Polhora-východ

I/72

3,184

072-i018

Pohronská Polhora-východ

I/72

Michalová-západ

I/72

4,000

072-028

Michalová-západ

I/72

MK, I/72

0,872

072-029

MK, I/72

Brezno-Rohožná-východ

I/72

3,261

072-i019

Brezno-Rohožná-východ

I/72

Brezno-Rohožná-západ

I/72

1,200

072-030

Brezno-Rohožná-západ

I/72

Brezno-východ

I/72

2,974

MK, I/74

1,497

Zoznam úsekov na ceste I/74
074-001

Strážske-sever

074-002

I/74
MK, I/74

Brekov-juh

I/74

0,930

074-i001

Brekov-juh

I/74

Brekov-sever

I/74

1,200

074-003

Brekov-sever

I/74

Humenné-západ

I/74

3,400

074-i002

Humenné-západ

I/74

Humenné-východ

I/74

4,600

074-004

Humenné-východ

I/74

Hažín nad Cirochou-západ

I/74

2,530

074-i003

Hažín nad Cirochou-západ

I/74

Hažín nad Cirochou-východ

I/74

0,850

074-005

Hažín nad Cirochou-východ

I/74

I/74

1,231

074-i004

Kamenica nad Cirochou-západ

I/74

I/74

2,400

074-006

Kamenica nad Cirochou-východ I/74

Kamenica nad Cirochou-západ
Kamenica nad Cirochouvýchod
Modra nad Cirochou

III/558018, I/74

2,333

074-007

Modra nad Cirochou

III/558018, I/74

Dlhé nad Cirochou-západ

I/74

0,468

074-i005

Dlhé nad Cirochou-západ

I/74

Dlhé nad Cirochou-východ

I/74

3,500

074-008

Dlhé nad Cirochou-východ

I/74

Belá nad Cirochou-západ

I/74

1,528

074-i006

Belá nad Cirochou-západ

I/74

Belá nad Cirochou-východ

I/74

1,300

074-009

Belá nad Cirochou-východ

I/74

Snina-západ

I/74

1,113

074-i007

Snina-západ

I/74

Snina-východ

I/74

5,000

074-010

Snina-východ

I/74

Stakčín-západ

I/74

2,385

074-i008

Stakčín-západ

I/74

Stakčín-východ

I/74

2,200

074-011

Stakčín-východ

I/74

Kalná Roztoka

III/560002, I/74

1,786

074-012

Kalná Roztoka

III/560002, I/74

Kolonica-sever

I/74

2,634
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074-i009

Kolonica-sever

I/74

Kolonica-juh

I/74

2,400

074-013

Kolonica-juh

I/74

Ladomírov-západ

I/74

3,348

074-i010

Ladomírov-západ

I/74

Ladomírov-východ

I/74

2,300

074-014

Ladomírov-východ

I/74

Klenová

II/566, I/74

4,314

074-015

Klenová

II/566, I/74

Michajlov

III/560004, I/74

0,997

074-016

Michajlov

III/560004, I/74

Ubľa-západ

I/74

0,315

074-i011

Ubľa-západ

I/74

Ubľa-východ

I/74

3,000

074-017

Ubľa-východ

I/74

Št. hr. SK/UA

I/74

1,054

Zoznam úsekov na ceste I/75
075-049

I/66, I/75

Slatina-západ

I/75

1,800

075-i012

Slatina-západ

I/75

Slatina-východ

I/75

0,700

075-050

Slatina-východ

I/75

Bodor

MK, I/75

4,500

075-051

Bodor

MK, I/75

Plášťovce 1

III/066001, I/75

1,234

075-052

Plášťovce 1

III/066001, I/75

Plášťovce 2

III/527001, I/75

1,657

075-053

Plášťovce 2

III/527001, I/75

Hrušov

III/526003, I/75

10,627

075-054

Hrušov

III/526003, I/75

Čelovce

III/526005, I/75

3,413

075-055

Čelovce

III/526005, I/75

Opavské Lazy

III/508022, I/75

2,107

075-056

Opavské Lazy

III/508022, I/75

Opava

MK, I/75

2,804

075-057

Opava

MK, I/75

Kosihovce 1

MK, I/75

2,113

075-058

Kosihovce 1

MK, I/75

Kosihovce 2

III/527002, I/75

1,026

075-059

Kosihovce 2

III/527002, I/75

Čebovce-západ

I/75

1,102

075-i013

Čebovce-západ

I/75

Čebovce-východ

I/75

0,550

075-060

Čebovce-východ

I/75

Príbelce-juh

I/75

2,560

075-i014

Príbelce-juh

I/75

Príbelce-sever

I/75

0,700

075-061

Príbelce-sever

I/75

Dolné Plachtince-západ

I/75

3,264

075-i015

Dolné Plachtince-západ

I/75

Dolné Plachtince-východ

I/75

1,300

075-062

Dolné Plachtince-východ

I/75

Veľký Krtíš -západ

I/75

1,013

075-i016

Veľký Krtíš -západ

I/75

Veľký Krtíš-východ

3,500

075-063

Veľký Krtíš-východ

I/75

Selce

075-064

Selce

III/508024, III/508056, I/75

Žihľava

075-065

Žihľava

III/508025, III/508027, I/75

Pôtor-juh

I/75
III/508024, III/508056,
I/75
III/508025, III/508027,
I/75
I/75

075-i017

Pôtor-juh

I/75

Pôtor-sever

I/75

0,550

075-066

Pôtor-sever

I/75

Slovenské Kľačany

MK, I/75

4,675

075-067

Slovenské Kľačany

MK, I/75

Vieska

II/591, I/75

0,582

075-068

Vieska

II/591, I/75

Jazero

III/508029, I/75

0,915

075-069

Jazero

III/508029, I/75

Chrťany

MK, I/75

2,244

075-070

Chrťany

MK, I/75

Závada-juh

I/75

0,565

075-i018

Závada-juh

I/75

Závada-sever

I/75

0,600

075-071

Závada-sever

I/75

Ľuboreč-juh

I/75

2,931

075-i019

Ľuboreč-juh

I/75

Ľuboreč-sever

I/75

0,550

075-072

Ľuboreč-sever

I/75

Lehôtka-juh

I/75

4,253

075-i020

Lehôtka-juh

I/75

Lehôtka-sever

I/75

0,280

075-073

Lehôtka-sever

I/75

Mašková

III/508032, I/75

0,868

075-074

Mašková

III/508032, I/75

Halič 1

III/508036, I/75

0,548

1,735
3,326
0,388
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075-075

Halič 1

III/508036, I/75

Halič 2

III/050206, I/75

1,977

075-076

Halič 2

III/050206, I/75

Dolná Telka

MK, I/75

1,765

075-077

Dolná Telka

MK, I/75

Lučenec-západ

I/75

1,422

075-i021

Lučenec-západ

I/75

Lučenec-východ

I/75

5,300

Zoznam úsekov na ceste I/77
077-001

Spišská Belá-sever

I/77

Bušovce-juh

I/77

2,781

077-i001

Bušovce-juh

I/77

Bušovce-sever

I/77

0,600

077-002

Bušovce-sever

I/77

Podhorany

1,311

077-003

Podhorany

III/541005, I/77

Holumnica

077-004

Holumnica

III/541006, III/533008, I/77

Podolínec-juh

III/541005, I/77
III/541006, III/533008,
I/77
I/77

077-i002

Podolínec-juh

I/77

Podolínec-sever

I/77

2,500

077-005

Podolínec-sever

I/77

Nižné Ružbachy-juh

I/77

2,718

077-i003

Nižné Ružbachy-juh

I/77

Nižné Ružbachy-sever

I/77

1,100

077-006

Nižné Ružbachy-sever

I/77

Lacková

III/541010, I/77

4,053

077-007

Lacková

III/541010, I/77

Hniezdne-západ

I/77

1,515

077-i004

Hniezdne-západ

I/77

Hniezdne-východ

I/77

1,700

077-008

Hniezdne-východ

I/77

Stará Ľubovňa-západ

I/77

1,933

077-009

Ľubotín

I/68, I/77

Orlov

III/544001, I/77

0,921

077-010

Orlov

III/544001, I/77

Čirč

MK, I/77

4,092

077-011

Čirč

MK, I/77

Št. hr. SK/PL

I/77A, I/77

1,490

077-012

Št. hr. SK/PL

I/77A, I/77

Ruská Voľa nad Popradomzápad

I/77

0,501

077-i005

Ruská Voľa nad Popradomzápad

I/77

Ruská Voľa nad Popradomvýchod

I/77

0,850

077-013

Ruská Voľa nad Popradomvýchod

I/77

Obručné-sever

I/77

3,351

077-i006

Obručné-sever

I/77

Obručné-juh

I/77

0,350

077-014

Obručné-juh

I/77

Lenartov-západ

I/77

2,971

077-i007

Lenartov-západ

I/77

Lenartov-východ

I/77

2,000

077-015

Lenartov-východ

I/77

Malcov-západ

I/77

0,835

077-i008

Malcov-západ

I/77

Malcov-východ

I/77

2,300

077-016

Malcov-východ

I/77

Snakov

III/544003, I/77

0,832

077-017

Snakov

III/544003, I/77

Gerlachov-Mlyniská-západ

I/77

1,125

077-i009

Gerlachov-Mlyniská-západ

I/77

Gerlachov-východ

I/77

3,700

077-018

Gerlachov-východ

I/77

Kurov

III/544005, I/77

1,078

077-019

Kurov

III/544005, I/77

Tarnov-západ

III/544007, I/77

0,640

077-i010

Tarnov-západ

III/544007, I/77

Tarnov-východ

I/77

1,200

077-020

Tarnov-východ

I/77

Rokytov-západ

I/77

0,850

077-i011

Rokytov-západ

I/77

Rokytov-východ

I/77

0,450

077-021

Rokytov-východ

I/77

Zlaté

III/544010, I/77

0,867

077-022

Zlaté

III/544010, I/77

Mokroluh-západ

I/77

0,712

077-i012

Mokroluh-západ

I/77

Mokroluh-východ

I/77

0,700

077-023

Mokroluh-východ

I/77

Bardejov-západ

I/77

1,895

077-i013

Bardejov-západ

I/77

Bardejov-sever

I/77

5,900

077-024

Bardejov-sever

I/77

Bardejovské Kúpele

III/545023, I/77

0,307

2,023
1,230
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077-025

Bardejovské Kúpele

III/545023, I/77

Bardejov-Dlhá Lúka nad
Topľou-juh

I/77

0,740

077-i014

Bardejov-Dlhá Lúka nad
Topľou-juh

I/77

Bardejov-Dlhá Lúka nad
Topľou-sever

I/77

1,200

077-026

Bardejov-Dlhá Lúka nad
Topľou-sever

I/77

Zborov-juh

I/77

2,817

077-i015

Zborov-juh

I/77

Zborov-sever

I/77

2,100

077-027

Zborov-sever

I/77

Smilno-západ

I/77

2,394

077-i016

Smilno-západ

I/77

Smilno-východ

0,950

077-028

Smilno-východ

I/77

Jedlinka

077-029

Jedlinka

III/557026, III/557027, I/77

Nižná Polianka-západ

I/77
III/557026, III/557027,
I/77
I/77

077-i017

Nižná Polianka-západ

I/77

Nižná Polianka-východ

I/77

1,000

077-030

Nižná Polianka-východ

I/77

Hutka-západ

I/77

1,100

077-i018

Hutka-západ

I/77

Hutka-východ

I/77

1,000

077-031

Hutka-východ

I/77

Vyšný Mirošov-sever

I/77

0,300

077-i019

Vyšný Mirošov-sever

I/77

Vyšný Mirošov-juh

I/77

2,000

077-032

Vyšný Mirošov-juh

I/77

Nižný Mirošov-sever

I/77

1,502

077-i020

Nižný Mirošov-sever

I/77

Nižný Mirošov-juh

I/77

1,200

077-033

Nižný Mirošov-juh

I/77

Dubová

III/557022, I/77

0,540

077-034

Dubová

III/557022, I/77

Vyšný Orlík-sever

I/77

1,577

077-i021

Vyšný Orlík-sever

I/77

Vyšný Orlík-juh

I/77

1,300

077-035

Vyšný Orlík-juh

I/77

Nižný Orlík-sever

I/77

0,930

077-i022

Nižný Orlík-sever

I/77

Nižný Orlík-juh

I/77

1,100

077-036

Nižný Orlík-juh

I/77

Jurkova Voľa

III/557019, I/77

0,411

077-037

Jurkova Voľa

III/557019, I/77

Nižná Jedľová

III/557018, I/77

1,939

077-038

Nižná Jedľová

III/557018, I/77

Svidník-západ

I/77

0,780

077-i023

Svidník-západ

I/77

Svidník-juh

I/77

3,100

077-i024

Svidník-západ

I/77

Svidník-sever

I/77

2,600

1,745
1,685

Zoznam úsekov na ceste I/78
078-i001

Oravský Podzámok-juh

I/59

Oravský Podzámok-západ

I/78

1,600

078-i002

Oravský Podzámok-západ

I/78

Oravksý Podzámok-sever

I/59

0,900

078-001

Oravský Podzámok-západ

I/78

Hruštín-juh

I/78

6,884

078-i003

Hruštín-juh

I/78

Hruštín-sever

I/78

1,500

078-002

Hruštín-sever

I/78

Babín-juh

I/78

1,232

078-i004

Babín-juh

I/78

Babín-sever

I/78

1,400

078-003

Babín-sever

I/78

Vasiľov 1

III/521003, I/78

0,897

078-004

Vasiľov 1

III/521003, I/78

Vasiľov 2

MK, I/78

0,322

078-005

Vasiľov 2

MK, I/78

Lokča-juh

I/78

1,901

078-i005

Lokča-juh

I/78

Lokča-sever

I/78

1,500

078-006

Lokča-sever

I/78

Ťapešovo

III/520008, I/78

1,560

078-007

Ťapešovo

III/520008, I/78

Vavrečka

II/520, I/78

1,454

078-008

Vavrečka

II/520, I/78

Oravská Jasenica

III/520010, I/78

0,451

078-009

Oravská Jasenica

III/520010, I/78

Námestovo-juh

I/78

2,022

078-i006

Námestovo-juh

I/78

Námestovo-sever

I/78

2,300

078-010

Námestovo-sever

I/78

MK, I/78

0,879
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MK, I/78

Klin

III/521004, I/78

1,287

078-012

Klin

III/521004, I/78

Zubrohlava-juh

I/78

0,896

078-i007

Zubrohlava-juh

I/78

Zubrohlava-sever

I/78

1,700

078-013

Zubrohlava-sever

I/78

Rabča-juh

I/78

1,287

078-i008

Rabča-juh

I/78

Oravská Polhora-sever

I/78

10,700

078-014

Oravská Polhora-sever

I/78

Sihelné

MK, I/78

1,507

078-015

Sihelné

MK, I/78

Št. hr. SK/PL

I/78

2,432
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476
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta
za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
pod¾a § 35 ods. 2 písm. b) a e) zákona è. 474/2013 Z. z.
o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Táto vyhláka ustanovuje
a) rozsah nevyhnutných nákladov spojených s výberom mýta za uívanie vymedzených úsekov ciest
II. triedy a ciest III. triedy pod¾a § 2 ods. 6 zákona,
b) podrobnosti o výke limitu poistného plnenia v poistnej zmluve na preukázanie finanènej spôsobilosti
pod¾a § 14 ods. 3 zákona,
c) podrobnosti o preukaze zamestnanca ministerstva
povereného výkonom tátneho odborného dozoru
pod¾a § 24 ods. 1 zákona (ïalej len preukaz kontrolóra) a vzor preukazu kontrolóra,
d) podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom
kontroly výberu mýta pod¾a § 25 ods. 2 zákona (ïalej
len preukaz osoby poverenej výkonom kontroly)
a vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly.
§2
Rozsah nevyhnutných nákladov Národnej dia¾niènej
spoloènosti, a. s., spojených s výberom mýta za uívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy
je tvorený personálnym, organizaèným, materiálnym
a priestorovým zabezpeèením
a) procesov súvisiacich s vypracovaním návrhu výberu
mýta v stanovenom rozsahu, jeho vybudovaním
a implementáciou do systému elektronického výberu mýta vrátane procesov testovania,
b) procesov podporovaných informaènými a komunikaènými technológiami, ktoré zabezpeèujú výpoèet
mýta za prejdenú vzdialenos po vymedzených úsekoch ciest vozidlami, ktoré podliehajú spoplatneniu
mýtom,
c) procesov podporovaných informaènými a komunikaènými technológiami, ktoré zabezpeèujú výber
mýta, zúètovanie mýta a ïalie platby súvisiace
s elektronickým výberom mýta,
d) procesov podporovaných informaènými a komunikaènými technológiami, ktoré zabezpeèujú naklada-

e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

nie s palubnými jednotkami vrátane ich distribúcie,
správy a údrby,
procesov podporovaných informaènými a komunikaènými technológiami, ktoré zabezpeèujú kontrolu
dodriavania povinností pod¾a zákona,
procesov podporovaných informaènými a komunikaènými technológiami, ktoré zabezpeèujú podporu
a poskytovanie sluieb platite¾om mýta,
centrálneho doh¾adu, riadenia akosti sluby elektronického výberu mýta a sledovania a vyhodnocovania funkènosti, kvality a prevádzky elektronického mýtneho systému,
poskytovania informácií o elektronickom mýtnom
systéme prostredníctvom sieových sluieb na webovom sídle a masovokomunikaèných prostriedkov,
procesov údrby a opravy technických a technologických zariadení a technológií,
procesov obnovy, výmeny a inovácie technických
a technologických zariadení, vozidiel, nehnute¾ností
a iných vecí vyuívaných alebo pouívaných na poskytovanie sluby elektronického výberu mýta
okrem palubných jednotiek,
procesov súvisiacich s výberom mýta náhradným
spôsobom a kontrolou dodriavania povinností pod¾a zákona.
§3

Výka limitu poistného plnenia v poistnej zmluve na
preukázanie finanènej spôsobilosti pod¾a § 14 ods. 3
zákona zodpovedá výke predpokladaného roèného objemu výberu mýta, ktorý bude pre správcu výberu mýta
zabezpeèova poskytovate¾ Európskej sluby elektronického výberu mýta. Výka limitu poistného plnenia
nemôe by niia ako 20 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.
§4
(1) Preukaz kontrolóra je doklad ruovooranovej
farby s rozmermi 101 mm × 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlaèeného jemným rastrom ltooranovej farby, zaliaty do plastovej fólie.
(2) Na prednej strane preukazu kontrolóra je v ¾avom
hornom rohu prilepená fotografia drite¾a preukazu
kontrolóra s rozmermi 30 mm × 35 mm, ktorá v pravej
hornej èasti obsahuje holografickú nálepku presahu-
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júcu do èasti preukazu mimo fotografie. Holografická
nálepka obsahuje zobrazenie tátneho znaku Slovenskej republiky.
(3) Pod fotografiou je text Preukaz è. a evidenèné
èíslo, ktoré tvorí tvorèíslie, odtlaèok peèiatky vydávajúceho orgánu a podpis oprávnenej osoby.
(4) Ved¾a fotografie je ve¾kými písmenami nadpis
v èiernej farbe SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, tátny znak Slovenskej republiky, nadpis PREUKAZ KONTROLÓRA, pod
ktorým je uvedené priezvisko, titul, meno drite¾a preukazu, dátum vydania a platnos preukazu. Ïalej nasleduje text POVERENÉHO VYKONÁVA TÁTNY ODBORNÝ DOZOR NAD OBLASOU VÝBERU MÝTA pod¾a
zákona è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
(5) Na zadnej strane preukazu kontrolóra je text, ktorý vymedzuje jeho oprávnenia pod¾a § 24 ods. 4 zákona.
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(2) Na prednej strane preukazu osoby poverenej výkonom kontroly je v ¾avom hornom rohu prilepená fotografia drite¾a preukazu osoby poverenej výkonom
kontroly s rozmermi 30 mm × 35 mm, ktorá v pravej
hornej èasti obsahuje holografickú nálepku presahujúcu do èasti preukazu mimo fotografie. Holografická
nálepka obsahuje zobrazenie tátneho znaku Slovenskej republiky.
(3) Pod fotografiou je text Preukaz è. a evidenèné
èíslo, ktoré tvorí tvorèíslie, odtlaèok peèiatky vydávajúceho orgánu a podpis oprávnenej osoby.
(4) Ved¾a fotografie je ve¾kými písmenami nadpis
v èiernej farbe SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, tátny znak Slovenskej
republiky,
nadpis
PREUKAZ
OSOBY
POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY VÝBERU MÝTA,
pod ktorým je uvedené priezvisko, meno, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska drite¾a preukazu a dátum vydania a platnos preukazu.

(6) Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe
è. 1.

(5) Na zadnej strane preukazu osoby poverenej výkonom kontroly je text, ktorý vymedzuje jej oprávnenia
pod¾a § 25 ods. 5 a 11 zákona.

§5

(6) Vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly
je uvedený v prílohe è. 2.

(1) Preukaz osoby poverenej výkonom kontroly je doklad ltooranovej farby s rozmermi 101 mm × 70 mm
vyhotovený z ofsetového papiera potlaèeného jemným
rastrom ltooranovej farby, zaliaty do plastovej fólie.

§6
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ján Poèiatek v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 476/2013 Z. z.

VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA

Predná strana

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Fotografia
30 x 35 mm

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREUKAZ KONTROLÓRA
Priezvisko, titul ............................................................
Meno .............................................................................
Dátum vydania ............................................................
Platnosť ........................................................................

Preukaz č. ....

POVERENÉHO VYKONÁVAŤ
ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR NAD OBLASŤOU
VÝBERU MÝTA

podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za
užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
..........................................................................

Zadná strana
Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú kontrolóri oprávnení:
a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzkových priestorov, dopravných prostriedkov alebo na
pozemky kontrolovanej osoby, ak je to nevyhnutné na výkon štátneho odborného dozoru,
b) vstupovať a vchádzať do uzavretých úsekov ciest,
c) zisťovať totožnosť osoby zodpovednej za dodržiavanie ustanovenej povinnosti,
d) vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov v určenej lehote bezodplatné poskytnutie
1. originálov dokladov a iných písomností a informácii vrátane informácií na pamäťových médiách
prostriedkov výpočtovej techniky, ako aj úradne osvedčené preklady preverovanej dokumentácie,
robiť si z nich kópie a vykonávať s nimi potrebné úkony súvisiace s výkonom štátneho odborného
dozoru,
2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu štátneho
odborného dozoru a k zisteným nedostatkom,
e) vyžadovať od iných osôb, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho
odborného dozoru podľa tohto zákona, predloženie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení
súvisiacich s výkonom štátneho odborného dozoru a odobrať doklady a iné materiály, ak je to
nevyhnutné na dosiahnutie účelu a cieľa štátneho odborného dozoru,
f) vykonávať ďalšie potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom štátneho
odborného dozoru,
g) vyžadovať od kontrolovanej osoby zabezpečenie potrebného sprevádzania,
h) uložiť kontrolovanej osobe vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
štátnym odborným dozorom a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť v určenej lehote
písomnú správu o ich splnení.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 476/2013 Z. z.

VZOR PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY

Predná strana

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Fotografia
30 x 35 mm

Preukaz č. ....

PREUKAZ OSOBY POVERENEJ
VÝKONOM KONTROLY
VÝBERU MÝTA
Priezvisko......................................................
Meno .......................................................................
Dátum narodenia ..................................................
Adresa trvalého bydliska ......................................
..................................................................................
..................................................................................
Dátum vydania .......................................................
Preukaz platí do .....................................................

...........................................................................
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Zadná strana
Podľa § 25 ods. 5 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov osoby poverené výkonom kontroly sú oprávnené:
a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným
elektronickým zariadením,
b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom
na účely konaní podľa § 27 až 32,
c) na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,
d) vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla
po vymedzených úsekoch ciest,
e) požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre
odhalenie priestupku alebo správneho deliktu,
f) požadovať od vodiča vozidla predloženie dokladu o úhrade mýta,
g) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
h) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.
Podľa § 25 ods. 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov osoby poverené výkonom kontroly sú na účely rozkazného
konania podľa § 29 až 32 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnené:
a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným
elektronickým zariadením,
b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom,
c) vypočítať sumu mýta,
d) vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla
po vymedzených úsekoch ciest,
e) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
f) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.
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477
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 30 zákona è. 387/2013
Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o
a) podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie
ustanovení o autorizácii, o jej zmene a doplnení, vzájomnom uznávaní a prevode autorizácie, povo¾ovaní
pomocných prípravkov v ochrane rastlín (ïalej len
pomocný prípravok) na paralelný obchod a na úèely výskumu a vývoja, povo¾ovaní pomocných
prípravkov pod¾a § 18 zákona, ich preba¾ovaní
a o podávaných iadostiach a náleitostiach, dokumentaènom súbore údajov, obsahu súhlasu vlastníka dokumentaèného súboru údajov pod¾a § 10
ods. 2 písm. c) zákona, o predkladaní údajov a informácií a o obsahu rozhodnutia pod¾a § 10 a 12 a 14
a 15 zákona,
b) obsahu a formáte etikety,
c) podmienkach, postupoch a lehotách ku skúkam
úèinnosti, o podávaní iadostí a ich náleitostiach
a o oznamovaní plánovaného vykonania skúok,
d) oznaèovaní pomocných prípravkov z h¾adiska ich rizík pre zvieratá, vtáky, vodné organizmy, vèely, uitoèné èlánkonoce a vodné zdroje,
e) zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ¾udí,
zvierat, ivotného prostredia, necie¾ových organizmov a o osobitných oblastiach pri pouívaní pomocných prípravkov,
f) podmienkach, poiadavkách a postupoch leteckej
aplikácie pomocných prípravkov, predkladaní iadostí o povolenie leteckej aplikácie a o spracovanom
mapovom materiáli a pláne aplikácie pod¾a § 23
ods. 2 zákona,
g) podmienkach a postupoch pri vedení záznamov
o pomocných prípravkoch a nahlasovaní údajov,
podmienkach a postupoch na skladovanie, manipuláciu, riedenie a mieanie pomocných prípravkov,
manipulácii s obalmi a zvykami pomocných prípravkov, znekodòovaní zmesí z nádrí po aplikácii
1

pomocných prípravkov a èistení pouitých aplikaèných zariadení.
§2
Autorizácia pomocného prípravku
(1) Vzor iadosti o autorizáciu pomocného prípravku, vzájomné uznávanie autorizácie, predåenie doby
platnosti autorizácie a o zmenu a doplnenie autorizácie, prevod autorizácie, preba¾ovanie pomocného prípravku je uvedený v prílohe è. 1.
(2) Vzor iadosti o povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku je uvedený v prílohe è. 2.
(3) Obsah súhlasu vlastníka dokumentaèného súboru údajov je uvedený v prílohe è. 3.
(4) Súèasou odborného posudku sú informácie uvedené v prílohe è. 4.
(5) Poadovaný rozsah dokumentaèného súboru
údajov pre autorizáciu pomocných prípravkov je uvedený v prílohe è. 5; pri predkladaní iadosti pod¾a odseku 1 nerelevantnos urèitej èasti poadovaného dokumentaèného súboru údajov pre konkrétny pomocný
prípravok sa odborne odôvodní.
(6) Náleitosami iadosti o zmenu a doplnenie autorizácie pomocného prípravku pod¾a § 10 zákona sú
a) podrobný opis a odôvodnenie poadovanej zmeny,
b) pôvodné zloenie a nové zloenie pomocného prípravku vo forme porovnávacej tabu¾ky, ak sa poaduje zmena v zloení pomocného prípravku,
c) navrhovaná technická pecifikácia aktívnej zloky
a údaje o identite, ak sa poaduje zmena, ktorá
ovplyvní identitu aktívnej zloky,
d) karta bezpeènostných údajov pre nové aj pôvodné
koformulanty, vypracovaná pod¾a osobitného predpisu,1) ak sa poaduje zmena v zloení pomocného
prípravku,
e) karta bezpeènostných údajov pre pomocný prípravok s pôvodným zloením a s novým zloením vypracovaná pod¾a osobitného predpisu,1) ak sa iada
zmena zloenia pomocného prípravku,
f) túdie o fyzikálno-chemických a technických vlastnostiach pomocného prípravku alebo vyhlásenie, e

) Èl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zruení
nariadenia Rady (EHS) è. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) è. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení a nariadenia Komisie (EÚ) è. 453/2010
z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 133, 31. 5. 2010).
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h)
i)
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k)
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zmena nemá významný vplyv na fyzikálno-chemické
vlastnosti,
analytické metódy na stanovenie aktívnej zloky alebo neèistôt v technickej aktívnej zloke, ak u predloené metódy nie sú vyhovujúce,
obalová pecifikácia, ak sa poaduje zmena obalu
alebo nový obal pomocného prípravku,
tabu¾ka správnej po¾nohospodárskej praxe na podmienky Slovenskej republiky pre rastlinu, rastlinný
produkt alebo úèel pouitia, pre ktoré je pomocný
prípravok autorizovaný, ak sa mení rozsah a spôsob
pouitia alebo ak sa poaduje zmena v zloení pomocného prípravku,
informácia o spôsobe pouitia, ak poadovaná zmena predstavuje zmenu a doplnenie spôsobu pouitia,
relevantné toxikologické túdie a ekotoxikologické
túdie a informácie, ak poadovaná zmena môe ma
vplyv na zdravie ¾udí alebo zvierat alebo ak poadovaná zmena predstavuje rozírenie pouitia na novú
rastlinu alebo rastlinný produkt alebo nový úèel pouitia.

(7) Náleitosami iadosti na vzájomné uznávanie
autorizácie pomocného prípravku pod¾a § 11 zákona sú
a) doklad potvrdzujúci, e pomocný prípravok bol vyrobený alebo uvedený na trh v táte, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo v Turecku alebo vo vajèiarsku pod¾a
národných predpisov zabezpeèujúcich rovnaký stupeò ochrany zdravia ¾udí, zvierat a ivotného prostredia a v rozsahu, ktorý spåòa poiadavky pod¾a
§ 10 ods. 11 písm. b), d) a e) zákona,
b) informácia o právnom predpise, na základe ktorého
bol pomocný prípravok uvedený na trh v táte uvedenom v písmene a), ak nie je táto informácia súèasou dokladu pod¾a písmena a),
c) informácia o zodpovednom orgáne tátu uvedenom
v písmene a), ktorý povolenie na uvedenie na trh vydal, ak nie je táto informácia súèasou dokladu pod¾a písmena a),
d) kópia etikety, s ktorou sa pomocný prípravok uvádza na trh v táte pod¾a písmena a),
e) karta bezpeènostných údajov o pomocnom prípravku, ak pomocný prípravok podlieha klasifikácii pod¾a osobitného prepisu.2)
(8) Rozhodnutie o autorizácii pomocného prípravku
pod¾a § 10 zákona, vzájomnom uznaní autorizácie pod¾a § 11 zákona, zmene a doplnení autorizácie, predåení doby platnosti autorizácie, prevode autorizácie, preskúmaní autorizácie pod¾a § 12 zákona a preba¾ovaní
pomocného prípravku pod¾a § 15 zákona obsahuje
a) obchodný názov pomocného prípravku alebo jeho
ochrannú známku,
b) názov aktívnej zloky a jej mnostvo v pomocnom
prípravku, ak ju pomocný prípravok obsahuje,
c) èíslo autorizácie,
d) meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnika2

e)
f)
g)
h)
i)
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nia a identifikaèné èíslo, ak ide o fyzickú osobu 
podnikate¾a, alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu, výrobcu a drite¾a autorizácie pomocného prípravku,
funkciu pomocného prípravku,
typ a objem obalu,
dobu platnosti autorizácie,
etiketu, ak sa menia údaje v nej uvedené,
urèené podmienky a opatrenia súvisiace s pomocným prípravkom, jeho uvádzaním na trh, so skladovaním, s jeho pouívaním a znekodòovaním vrátane poiadavky na monitoring neiaducich vplyvov
pouitia pomocného prípravku na zdravie ¾udí, zvierat a ivotné prostredie, ktorej súèasou je aj stanovenie rozsahu tohto monitoringu.

(9) V rozhodnutí o prevode autorizácie na inú fyzickú osobu  podnikate¾a alebo právnickú osobu je uvedený deò, ku ktorému sa prevod uskutoèní, a prípadná
lehota na dopredaj a spotrebovanie zásob pomocného
prípravku pod¾a predchádzajúcej autorizácie.
(10) Na etikete pomocného prípravku sa uvádzajú informácie uvedené v prílohe è. 6. Ak je priestor na obale
príli malý, informácie uvedené v prílohe è. 6 v písmenách k) a m), o), p) a r) sa môu uvies na samostatnom
príbalovom letáku, takýto príbalový leták sa pokladá za
súèas etikety. Etiketa a obal pomocného prípravku urèeného na výskum a vývoj obsahuje informácie uvedené v prílohe è. 6 v písmenách b) a d), h) a i). Obsahuje
tie vetky oznaèenia uvedené v povolení na pouitie
pomocného prípravku na úèely výskumu a vývoja a tie
slová Pomocný prípravok urèený na pokusné pouitie,
nie je úplne charakterizovaný, pri manipulácii buïte
ve¾mi opatrní!.
§3
Povolenie na pouívanie pomocných prípravkov
na úèely výskumu a vývoja
(1) Vzor iadosti na pouitie pomocných prípravkov
na úèely výskumu a vývoja je uvedený v prílohe è. 7.
Náleitosami iadosti pod¾a § 13 zákona sú
a) dokumentácia obsahujúca vetky dostupné údaje
potrebné na posúdenie moných úèinkov na zdravie
¾udí, zvierat alebo moného vplyvu na ivotné prostredie, najmenej vak údaje o aplikácii,
b) návod na pouitie,
c) karta bezpeènostných údajov,
d) odborné posudky odborných pracovísk.
(2) Vzor oznámenia plánovaného vykonania skúok
je uvedený v prílohe è. 8.
§4
Obsah rozhodnutia
(1) Rozhodnutie o povolení na paralelný obchod pomocného prípravku pod¾a § 14 zákona obsahuje najmä

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok a zmesí,
o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353,
31. 12. 2008) v platnom znení.
Zákon è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(chemický zákon) v znení neskorích predpisov.
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a) údaje o paralelnom pomocnom prípravku
1. názov paralelného pomocného prípravku,
2. názov aktívnej zloky a jej mnostvo v paralelnom
pomocnom prípravku, ak paralelný pomocný prípravok aktívnu zloku obsahuje,
3. èíslo povolenia,
4. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak ide o fyzickú osobu
 podnikate¾a, alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu, výrobcu
a drite¾a povolenia,
5. funkciu pomocného prípravku,
6. schválený obal, druh, typ a objem,
7. dobu platnosti povolenia,
b) údaje o pomocnom prípravku autorizovanom v èlenskom táte pôvodu
1. názov èlenského tátu,
2. názov pomocného prípravku,
3. názov aktívnej zloky a jej mnostvo v paralelnom
pomocnom prípravku, ak paralelný pomocný prípravok aktívnu zloku obsahuje,
4. èíslo autorizácie,
5. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak
ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo obchodné
meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu, drite¾a autorizácie,
c) údaje o referenènom pomocnom prípravku
1. názov pomocného prípravku,
2. názov aktívnej zloky a jej mnostvo v paralelnom
pomocnom prípravku, ak paralelný pomocný prípravok aktívnu zloku obsahuje,
3. èíslo autorizácie,
4. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak
ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo obchodné
meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu, drite¾a autorizácie,
5. funkciu pomocného prípravku,
6. schválený obal, typ a objem,
7. dobu platnosti autorizácie,
d) etiketu, s ktorou sa môe pomocný prípravok uvádza na trh alebo pouíva,
e) podmienky a opatrenia súvisiace s pomocným prípravkom, jeho uvádzaním na trh, so skladovaním,
jeho pouívaním a znekodòovaním vrátane poiadavky na monitoring neiaducich vplyvov pouitia
pomocného prípravku na zdravie ¾udí a ivotné prostredie, ktorej súèasou je aj stanovenie rozsahu
tohto monitoringu.
§5
Zmeny v autorizácii
a povolení na paralelný obchod
Zmeny zaznamenané v spise o autorizácii alebo povolení na paralelný obchod nevyadujúce hodnotenie pomocného prípravku sú zmeny
a) osoby splnomocnenej kona v mene drite¾a autorizácie alebo drite¾a povolenia na paralelný obchod,
b) sídla alebo miesta trvalého pobytu drite¾a autorizácie alebo drite¾a povolenia na paralelný obchod,
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c) názvu alebo mena drite¾a autorizácie alebo drite¾a
povolenia na paralelný obchod.
§6
Výnimky pri mimoriadnych situáciách
Vzor iadosti o povolenie uvedenia na trh pomocného
prípravku na obmedzené a kontrolované pouitie pod¾a
§ 18 zákona je uvedený v prílohe è. 9.
§7
Skúanie biologickej úèinnosti
(1) Na úèely autorizácie pomocných prípravkov
v tank-mix kombinácii s prípravkami na ochranu rastlín sa predkladajú výsledky skúok biologickej úèinnosti z dvoch vegetaèných sezón pod¾a metodiky
Európskej a stredozemskej organizácie na ochranu
rastlín EPPO PP1/226, Hodnotenie úèinnosti prípravkov na ochranu rastlín vykonaných v pôdno-klimatických podmienkach relevantných pre Slovenskú republiku.
(2) Skúky biologickej úèinnosti sa vykonávajú na
základe iadosti predloenej po prerokovaní s kontrolným ústavom alebo povereným lesníckym centrom pre
kadý pomocný prípravok, ktorý bude pouívaný
samostatne alebo v tank-mix kombinácii s prípravkom
na ochranu rastlín samostatne v dvoch vyhotoveniach
kadoroène v lehote pre
a) jarné aplikácie do 15. februára,
b) jesenné aplikácie do 15. júla.
(3) Vzor iadosti o vykonanie skúky biologickej
úèinnosti pod¾a odseku 2 je uvedený v prílohe è. 10.
(4) Vzorky pomocných prípravkov urèených na skúanie ich biologickej úèinnosti a vzorky autorizovaných
pomocných prípravkov, ktoré sa pouijú na porovnanie
biologickej úèinnosti (ïalej len tandardný pomocný
prípravok), sa predkladajú kontrolnému ústavu alebo poverenému lesníckemu centru
a) pre jarné aplikácie do konca februára,
b) pre jesenné aplikácie do 15. augusta.
(5) Ak nie je autorizovaný pomocný prípravok, ktorý
je moné poui ako tandardný pomocný prípravok,
akceptuje sa aj predloenie neautorizovaného pomocného prípravku.
(6) Ak sú pomocné prípravky uvedené v odseku 4 alebo odseku 5 klasifikované,2) predkladajú sa aj prísluné karty bezpeènostných údajov1) v slovenskom jazyku
v elektronickej aj písomnej forme.
(7) V odôvodnených prípadoch sa môe lehota uvedená v odseku 2 alebo odseku 4 predåi. O predåenie lehoty sa iada ete pred jej uplynutím.
(8) Oznaèenie vzoriek pomocných prípravkov urèených na skúky ich biologickej úèinnosti obsahuje
a) názov alebo kód pomocného prípravku,
b) názov a obsah kadej aktívnej zloky, ak pomocný
prípravok aktívnu zloku obsahuje,
c) èíslo výrobnej are pomocného prípravku,
d) dátum výroby a dátum exspirácie pomocného prípravku,
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e) mnostvo pomocného prípravku v balení.
§8
Oznaèenie pomocných prípravkov
z h¾adiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy,
vèely, uitoèný hmyz a vodné zdroje
(1) Pomocné prípravky sa z h¾adiska ochrany zvierat,
okrem vtákov, oznaèujú
a) Z 1: pre domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá
zvlá nebezpeèný osobitne pre preúvavce, ak hodnota LD50 pomocného prípravku je pre preúvavce
menia ako 10 mg ⋅ kg-1 ivej hmotnosti,
b) Z 2: pre domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá
osobitne nebezpeèný, ak hodnota LD50 pomocného
prípravku je pre zvieratá menia ako 10 mg.kg-1 ivej
hmotnosti,
c) Z 3: pre domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá
nebezpeèný, ak hodnota LD50 pomocného prípravku je pre zvieratá v rozsahu 10  100 mg.kg-1 ivej
hmotnosti, alebo
d) Z 4: riziko vyplývajúce z pouitia prípravku pri dodraní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá relatívne
prijate¾né, ak hodnota LD50 pomocného prípravku
je pre zvieratá nad 100 mg.kg-1 ivej hmotnosti.
(2) Pomocné prípravky sa z h¾adiska ochrany vtákov
oznaèujú
a) Vt 1: pomocný prípravok je pre vtáky jedovatý, ak
hodnota LD50 pomocného prípravku je pre vtáky
menia ako 10 mg.kg-1 ivej hmotnosti,
b) Vt 2: morené osivo je pre vtáky jedovaté, ak je morené osivo toxické v dávkach, ktoré sú schopné jednotlivé druhy vtákov prija; osobitne rastlinoravé vtáky  herbivora,
c) Vt 3: pomocný prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie by vo¾ne dostupný vtákom ako potrava; posudzuje sa morené osivo a rodenticídy,
d) Vt 4: pomocný prípravok je pre vtáky kodlivý i pri
neprekroèení predpísanej dávky alebo koncentrácie,
ak hodnota LD50 pomocného prípravku je pre vtáky
v rozsahu 10  100 mg.kg-1 ivej hmotnosti, alebo
e) Vt 5: riziko vyplývajúce z pouitia pomocného prípravku pri dodraní predpísanej dávky alebo
koncentrácie je pre vtáky prijate¾né pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie, ak hodnota LD50 pomocného prípravku je pre vtáky nad
100 mg ⋅ kg-1 ivej hmotnosti.
(3) Pomocné prípravky sa z h¾adiska ochrany vodných organizmov oznaèujú
a) Vo 1: pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý, ak hodnota LC50 pomocného prípravku
je pre vodné organizmy menia ako 1 mg.l-1,
b) Vo 2: pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý,
ak hodnota LC50 pomocného prípravku je pre vodné
organizmy v rozmedzí 1  10 mg.l-1,
c) Vo 3: pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý, ak hodnota LC50 pomocného prípravku je pre
vodné organizmy v rozmedzí 10  100 mg.l-1, alebo
d) Vo 4: riziko vyplývajúce z pouitia pomocného prípravku pri dodraní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy pri-
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jate¾né, ak hodnota LC50 pomocného prípravku je
pre vodné organizmy väèia ako 100 mg.l-1.
(4) Pomocné prípravky sa z h¾adiska ochrany vèiel
oznaèujú
a) Vè 1: pomocný prípravok pre vèely je jedovatý, ak
hodnota HQ prípravku je vyia ako 2 500,
b) Vè 2: pomocný prípravok pre vèely je kodlivý, ak
hodnota HQ prípravku je v rozsahu 50  2 500, alebo
c) Vè 3: pomocný prípravok pre vèely s prijate¾ným rizikom pri dodraní predpísanej dávky alebo koncentrácie, ak hodnota HQ je menia ako 50.
(5) Pomocné prípravky sa z h¾adiska ochrany uitoèných èlánkonocov, okrem vèiel, oznaèujú
a) Vè 1: pomocný prípravok je jedovatý pre populácie
(uvedie sa druh alebo vyia systematická jednotka
uitoèného èlánkonoca), ak hodnota HQ prípravku
je vyia ako 2 500,
b) Vè 2: pomocný prípravok je kodlivý pre populácie
(uvedie sa druh alebo vyia systematická jednotka
uitoèného èlánkonoca), ak hodnota HQ prípravku
je v rozsahu 50  2 500, alebo
c) Vè 3: pomocný prípravok je pre populácie (uvedie sa
druh alebo vyia systematická jednotka uitoèného
èlánkonoca) s prijate¾ným rizikom pri dodraní
predpísanej dávky alebo koncentrácie, ak hodnota
HQ je menia ako 50.
(6) Tank- mix kombinácie pomocných prípravkov pre
vèely s prijate¾ným rizikom pri dodraní predpísanej
dávky alebo koncentrácie (Vè 3) sa z h¾adiska ochrany
vèiel oznaèujú ako pomocné prípravky pre vèely kodlivé (Vè 2).
(7) Pomocné prípravky sa z h¾adiska ochrany vodných zdrojov a vzh¾adom na riziko zneèistenia podzemných vôd alebo povrchových vôd oznaèujú P H O1 a
P H O5.
(8) Oznaèovanie pomocných prípravkov pod¾a
a) odsekov 1 a 3 sa vykonáva na základe posúdenia
pomocného prípravku odborným pracoviskom pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) tretieho bodu zákona,
b) odsekov 4 a 5 sa vykonáva na základe posúdenia odborným pracoviskom pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) tvrtého bodu zákona,
c) odseku 7 sa vykonáva na základe posúdenia odborným pracoviskom pod¾a § 6 ods. 1 písm. e) druhého
bodu zákona.
§9
Ochrana vèiel
(1) Pomocný prípravok pre vèely jedovatý (Vè 1) sa
nepouije
a) na kvitnúcich porastoch navtevovaných vèelami,
b) na stromoch, kroch a iných rastlinách, ktoré sú navtevované vèelami v èase kvetu, pri výskyte medovice alebo mimokvetového nektáru,
c) leteckou aplikáciou.
(2) Pomocný prípravok pre vèely kodlivý (Vè 2)
a) sa nepouije poèas letu vèiel
1. na kvitnúcich porastoch navtevovaných vèelami,
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2. na stromoch, kroch a iných rastlinách, ktoré sú
navtevované vèelami v èase kvetu, pri výskyte
medovice alebo mimokvetového nektáru,
3. leteckou aplikáciou na pozemkoch, ponad ktoré
smeruje hromadný let vèiel za zdrojom znáky,
b) sa aplikuje po ukonèení letu vèiel, najneskôr do 23.
hodiny dòa.
(3) Za kvitnúci porast navtevovaný vèelami sa povauje porast, kde na 1 m2 sa nachádzajú priemerne dve
kvitnúce rastliny. Priemerný poèet kvitnúcich rastlín
vrátane kvitnúcich burín v porastoch sa zisuje v pásoch irokých 1 m a dlhých 100 m, a to na plochách do
10 ha na piatich miestach a na plochách nad 10 ha na
desiatich miestach. Ak sú podstatné rozdiely v kvitnutí
niektorej èasti porastu, posudzuje sa táto èas samostatne. Za kvitnúce stromy a kry sa povaujú aj stromy
a kry navtevované vèelami pri výskyte medovice alebo
mimokvetového nektáru.
(4) Pomocný prípravok pre vèely jedovatý (Vè 1) alebo
pomocný prípravok pre vèely kodlivý (Vè 2) mono poui poèas denného letu vèiel v okruhu 100 m okolo trvalého stanovia vèelstiev len so súhlasom vèelára.
Stanovite vèelstiev, ak nie je v zastavanej èasti obce,
sa oznaèí ltým rovnostranným trojuholníkom s dåkou
strany 1 m v horizontálnej polohe.
(5) Pomocný prípravok pre vèely jedovatý (Vè 1) mono poui len v takej vzdialenosti od kvitnúcich porastov, kvitnúcich stromov a krov navtevovaných vèelami
alebo od stanovia vèelstiev, ktorá pri spôsobe pouitia pomocného prípravku a aplikaèného zariadenia, pri
sile a smere vetra zaruèuje, e vèely neprídu do styku
s pouitým pomocným prípravkom. Pri pouití pomocného prípravku pre vèely kodlivého (Vè 2) sa vzdialenos dodrí, ak sa pomocný prípravok pouije v èase
letu vèiel.
(6) Na porastoch pod kvitnúcimi stromami mono
poui
a) pomocný prípravok pre vèely jedovatý (Vè 1) len takým spôsobom, ktorý vyluèuje zanesenie pomocného prípravku na kvety stromov,
b) pomocný prípravok pre vèely kodlivý (Vè 2) len takým spôsobom, ktorý vyluèuje zanesenie pomocného prípravku na kvety stromov v èase letu vèiel.
(7) Na pouitie pomocného prípravku pre vèely jedovatého (Vè 1) a pre vèely kodlivého (Vè 2) v uzatvorenom priestore zabezpeèenom pred vèelami a inými ope¾ovaèmi odseky 1 a 4 sa nevzahujú.
(8) Letecká aplikácia pomocného prípravku sa nevykoná na pozemku, cez ktorý smeruje hromadný let vèiel
za zdrojom znáky pozorovate¾ný zo zeme sluchom
a zrakom.
(9) Pomocný prípravok pre vèely kodlivý (Vè 2) mono letecky aplikova, iba ak
a) je to nevyhnutné na zabezpeèenie potrieb po¾nohospodárstva a lesníctva a nemono poui pomocný
prípravok pre vèely s prijate¾ným rizikom (Vè 3),
b) je zabezpeèené, e takou aplikáciou nebudú zasiahnuté vèelstvá, dráhy letu vèiel za znákou a porasty
navtevované vèelami,
c) o tejto aplikácii boli preukázate¾ne najmenej 48 ho-
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dín pred jej výkonom informovaní chovatelia vèiel,
ktorých vèelstvá môu by v dôsledku leteckej aplikácie pokodené a ktorí boli preukázate¾ne informovaní aj uívate¾mi pozemkov o prijatých opatreniach
na ochranu vèiel.
§ 10
Ochrana zvierat
(1) Pomocný prípravok, pre domáce, hospodárske
a vo¾ne ijúce zvieratá nebezpeèný (Z3) a pre domáce,
hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá osobitne nebezpeèný (Z2) sa nepouije
a) vo zverniciach, v baantniciach, rezerváciách pre
zver a v ich blízkosti,
b) v èase liahnutia vtákov a rodenia zvierat na tých pozemkoch, kde liahnutie a rodenie prebieha.
(2) Pri pouití pomocného prípravku pre domáce,
hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá nebezpeèného (Z3)
a pre domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá osobitne nebezpeèného (Z2) v prípadoch uvedených v odseku 1 je potrebné posúdenie pomocného prípravku
odborným pracoviskom a urèenie podmienok jeho pouitia.
(3) Pomocný prípravok pre domáce, hospodárske
a vo¾ne ijúce zvieratá zvlá nebezpeèný osobitne pre
preúvavce (Z1) sa nesmie aplikova na pastviny, kde
sa pasú domáce a vo¾ne ijúce preúvavce, a rastliny
oetrené takýmto pomocným prípravkom nesmú by
preúvavcami skrmované.
(4) Rastliny oetrené pomocným prípravkom pre domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá osobitne nebezpeèným (Z2) nesmú by zvieratami skrmované poèas trvania ochrannej doby uvedenej na etikete
pomocného prípravku.
(5) Opatrenia na ochranu zvierat pri pouívaní pomocného prípravku pre domáce, hospodárske a vo¾ne
ijúce zvieratá nebezpeèného (Z3) a pre domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá osobitne nebezpeèného
(Z2) sú
a) vypudenie zvierat z pozemku, ktorý má by oetrený,
tesne pred pouitím prípravku,
b) zabránenie priameho zásahu zvierat pri aplikácii
prípravku,
c) zabránenie prístupu zvierat na oetrené pozemky
dostupnými a ekonomicky únosnými prostriedkami, napríklad plaièe zvierat, elektrické ohrady, minimálne poèas oetrenia prípravkom,
d) dodranie technologických postupov a ochrannej
doby pomocného prípravku najmä pri oetrení krmív a pastvín.
§ 11
Ochrana rýb a ostatných vodných organizmov
Pomocný prípravok pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý (Vo 1) alebo prípravok pre
ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý (Vo 2) sa
a) nepouije vo vodných ekosystémoch a v mokradiach,
b) aplikuje letecky tak, aby hladiny stojacich vôd alebo
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teèúcich vôd neboli aplikovaným pomocným prípravkom zasiahnuté.
§ 12
Ochrana vodných zdrojov
V 1. ochrannom pásme sú z pouívania vylúèené
vetky pomocné prípravky.3) V ostatných ochranných
pásmach je pod¾a osobitného predpisu3) pouitie jednotlivých pomocných prípravkov upravené na základe
výsledkov hodnotenia rizika pridelením indexu nasledovne:
a) P H O1  pomocný prípravok je vylúèený z pouitia vo
vnútornej èasti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na
vnútornú a vonkajiu èas, platí zákaz pre celé 2.
ochranné pásmo,
b) P H O2  pomocný prípravok je vylúèený z pouitia vo
vnútornej èasti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2.
ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajiu
èas, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo; vo vnútornej èasti 2. ochranného pásma povrchových vodných zdrojov môe by tento pomocný prípravok pouitý za týchto podmienok:
1. pomocný prípravok sa nemôe poui, ak sa do 24
hodín oèakávajú daïové zráky,
2. pomocný prípravok sa nemôe poui vo vnútornej èasti 2. ochranného pásma vodárenského
toku,
3. pomocný prípravok sa môe poui vo vnútornej
èasti 2. ochranného pásma povrchových vôd za
predpokladu, e je dodraný 50 m iroký neoetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m
smerom k najbliiemu odvodòovaciemu kanálu
a z oetrenia týmito pomocnými prípravkami sú
vylúèené svahovité pozemky nad 7°, kde je riziko
splavovania pomocného prípravku do povrchových vôd,
4. v oblasti pouitia herbicídov je potrebné zabezpeèi zvýený doh¾ad, prípadne sledovanie rezíduí
v indikovaných prípadoch,
5. je potrebné dôsledne prihliada na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnos oetrenia daných pozemkov,
c) P H O3  pomocný prípravok je vylúèený z pouitia vo
vnútornej èasti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2.
ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajiu
èas, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo,
d) P H O4  pomocný prípravok je vylúèený z pouitia vo
vnútornej èasti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je toto
pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajiu èas,
pomocný prípravok je vylúèený z pouitia v celom
2. ochrannom pásme; pomocný prípravok sa nesmie
aplikova v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo
3
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studní, èo posudzuje miestne prísluný vodohospodársky orgán,
e) P H O5  pomocný prípravok je vylúèený z pouitia
v celom 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných
vôd a povrchových vôd a v 3. ochrannom pásme vodárenských nádrí; pomocný prípravok sa tie nesmie aplikova v blízkosti sídiel zásobovaných vodou
zo studní, èo posudzuje miestne prísluný vodohospodársky orgán, nesmie sa poui na pozemkoch urèených na pestovanie surovín vrátane krmív, ktoré
sa pouijú na výrobu detskej výivy, a na pozemkoch
s ekologickým po¾nohospodárstvom, kde aplikáciu
mono pod¾a daných miestnych podmienok povoli
v dávke zodpovedajúcej dolnej hranici autorizovaného rozsahu, nesmie sa aplikova na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádriam.
§ 13
iados pod¾a osobitného predpisu4) o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky na aplikáciu pomocného
prípravku v chránenom vtáèom území, navrhovanom
chránenom vtáèom území alebo území európskeho významu (ïalej len Natura 2000) sa posudzuje z h¾adiska vplyvu pomocného prípravku na urèitú skupinu ivých organizmov pod¾a prílohy è. 11.
§ 14
Letecká aplikácia
(1) Leteckú aplikáciu v po¾nohospodárstve, lesnom
a vodnom hospodárstve (ïalej len letecká aplikácia)
pomocného prípravku vykonávanú zo vzduchu, rozdelenú na postrekovanie, popraovanie a zahmlievanie je
úèelné poui tam, kde terénne podmienky, dlhie trvanie aplikácie pomocného prípravku a významná ekonomická nevýhodnos neumoòujú pouitie pozemnej
aplikácie, ak ide o
a) rýchle oetrenie ve¾kých plôch z dôvodu kalamitného výskytu kodlivého organizmu,
b) oetrovanie trvalých porastov  ovocné sady, chme¾nice, vinice, lesné porasty,
c) oetrovanie porastov, kde by pouitie pozemnej
techniky mohlo spôsobi ve¾ké hospodárske kody,
d) oetrovanie po¾nohospodárskych plodín, ktoré z dôvodu zlých klimatických podmienok nie je moné
v agrotechnických termínoch oetri pozemnou aplikáciou,
e) oetrovanie porastov na neprístupných a ako prístupných miestach, alebo
f) iné závané okolnosti.
(2) Lietadlo je úèelné poui na oetrenie väèích súvislých plôch po¾nohospodárskej pôdy alebo lesných
porastov v rovinatom alebo mierne èlenitom teréne, ak
je potrebné rýchle a kvalitné oetrenie.
(3) Vrtu¾ník je úèelné poui na oetrenie porastov

) Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o urèovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
4
) § 28 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
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hlavne tam, kde nie je moné poui pozemné aplikaèné
zariadenie ani lietadlo. Ide hlavne o èlenité terény,
chme¾nice, vinohrady, ovocné sady a lesné porasty.
(4) Vzor iadosti o povolenie leteckej aplikácie je uvedený v prílohe è. 12.
(5) Spracovaný mapový materiál pod¾a § 23 ods. 2 zákona obsahuje farebne vyznaèené
a) jednotlivé oetrované plochy v mierke najviac
1:50 000,
b) výmery jednotlivých oetrovaných plôch, navrhovaný pomocný prípravok a aplikaènú dávku,
c) elektrické vedenie nad terénom a väèie prekáky,
d) pracovné letisko,
e) vodné nádre a vodné toky,
f) chránené územia a ochranné pásma vodných zdrojov,
g) stanovitia chovu vèiel a pastviny,
h) obývané oblasti.
(6) Plán aplikácie pomocného prípravku pod¾a § 23
ods. 2 zákona obsahuje
a) urèenie plôch na výkon leteckej aplikácie,
b) urèenie najvhodnejej leteckej techniky,
c) urèenie najvhodnejieho pomocného prípravku zo
zoznamu autorizovaných a povolených pomocných
prípravkov pod¾a § 22 zákona,
d) postupy pre vstup do zakázaného vzduného priestoru vrátane súhlasu Dopravného úradu s vykonaním letu v zakázanom vzdunom priestore na úèely
vykonania leteckej aplikácie.
(7) Monos príletu nad oetrované plochy musí by
najmenej z dvoch strán.
(8) Letecká aplikácia sa vykonáva s oh¾adom na terén
a poveternostné podmienky tak, aby aplikovaným pomocným prípravkom neboli zasiahnuté obývané oblasti, povrchové vody, územie cudzieho tátu, iné po¾nohospodárske plodiny, lesné porasty, záhrady, vèelstvá,
pasúci sa dobytok, chránené územia a ochranné pásma vodných zdrojov.
(9) Povrch pracovného letiska nesmie ma nerovnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvòova tart a pristátie, prièom výka trávnatého povrchu nesmie presiahnu 30 cm a súvislá vrstva snehu 10 cm.
(10) Poveternostné podmienky na výkon leteckej aplikácie sú uvedené v prílohe è. 13.
§ 15
Záznamy o pomocných prípravkoch
a nahlasovanie údajov
(1) Evidenciu spotreby pomocných prípravkov (ïalej
len evidencia) mono vies aj v elektronickej podobe,
prièom poèas kontroly vykonávanej zamestnancom
právnickej osoby pod¾a § 4 písm. j) zákona sa zabezpeèí
aj listinná podoba aktualizovaná k termínu kontroly.
(2) Evidencia sa uchováva najmenej tri roky od skonèenia kalendárneho roka, v ktorom boli pomocné prí5

) STN 46 5891 Skladovanie prípravkov na ochranu rastlín.
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pravky aplikované. Vzor evidencie je uvedený v prílohe
è. 14.
(3) Súhrnné údaje o spotrebe pomocných prípravkov
rozdelené pod¾a plodín a úèelu pouitia sa predkladajú
na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 15.
(4) Súhrnné údaje o spotrebe pomocných prípravkov
sa predkladajú na tlaèive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 16.
(5) Súhrnné údaje o pomocných prípravkoch uvedených na trh sa predkladajú na tlaèive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 17.
§ 16
Skladovanie pomocných prípravkov
(1) Pomocný prípravok sa skladuje v originálnom neporuenom obale v samostatnom sklade.
(2) Skladovací priestor pouívaný na skladovanie pomocných prípravkov spåòa poiadavky pod¾a technickej normy5) a
a) zabezpeèuje
1. pomocné prípravky pred poveternostnými vplyvmi, ktoré by mohli ohrozi ich chemické vlastnosti
a fyzikálne vlastnosti, ich biologickú úèinnos
a pouitie,
2. okolité ivotné prostredie pred vplyvmi skladovaných pomocných prípravkov, a to aj pri havárii,
poiari alebo záplave,
3. pomocné prípravky pred preniknutím skladovaných pomocných prípravkov do podloia a verejnej kanalizácie,
4. bezpeènú manipuláciu s pomocnými prípravkami
tak, aby nedolo k porueniu ich obalov, uzáverov
a oznaèení a pokodeniu ivota a zdravia ¾udí
a zvierat,
5. oèistu predmetov a plôch v skladovacom priestore, ak dolo k ich kontaminácii pomocnými prípravkami,
b) je vybavený
1. pod¾a stupòa nebezpeèenstva vyznaèeným
ochranným pásmom,
2. dostupným zdrojom vody a osvetlením vetkých
priestorov,
3. lekárnièkou na poskytnutie prvej pomoci pri náhodnom poití alebo vdýchnutí pomocného prípravku alebo zasiahnutí oèí a pokoky,
4. hasiacimi prostriedkami,
5. prostriedkami na odstraòovanie havárií,
6. prostriedkami na asanáciu skladovacích priestorov,
7. dostatoèným mnostvom náhradných obalov,
8. krytým skladovacím priestorom s nepriepustnou
podlahou alebo kontajnerom na zhromaïovanie
prázdnych obalov pomocných prípravkov,
9. osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami
v mnostve zodpovedajúcom poètu osôb prichádzajúcich do priameho styku so skladovanými
pomocnými prípravkami,
10. technickými prostriedkami urèenými na odobe-
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ranie a navaovanie èiastkových mnostiev z obalov skladovaných pomocných prípravkov,
11. zariadením zabezpeèujúcim ventiláciu a priebené meranie teploty a relatívnej vlhkosti.
(3) Uzavretý sklad má
a) stavebné rieenie vyhovujúce objemu a druhu skladovaných pomocných prípravkov,
b) úèinné vetranie,
c) zabezpeèenú optimálnu teplotu skladovania,
d) zabezpeèenie pred vniknutím nepovolaných osôb,
e) zrete¾ne oznaèené vchody a východy,
f) vyhovujúce protipoiarne opatrenia,
g) umývate¾nú a nepriepustnú podlahu, hladké steny
a stropy,
h) police oznaèené údajom o maximálnej nosnosti,
i) podlahu opatrenú ¾abom ústiacim do záchytnej nádre.
(4) Pomocný prípravok oznaèený ako ve¾mi toxický2)
sa skladuje v samostatnej èasti skladu zabezpeèenej
proti prístupu nepovolaných osôb alebo v pevných uzamykate¾ných skriniach v sklade pomocných prípravkov.
(5) O mnostve skladovaných zásob pomocných prípravkov, ich príjme a výdaji a znekodòovaní prázdnych obalov a odpadov6) z pomocných prípravkov sa vedie samostatná evidencia.
§ 17
Riedenie a mieanie pomocných prípravkov
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s prípravkom na ochranu rastlín pripravená na okamitú aplikáciu sa vykonáva pod¾a obmedzení a pokynov uvedených na etiketách mieaných pomocných
prípravkov a prípravkov na ochranu rastlín.
§ 18
Manipulácia s obalmi
a zvykami pomocných prípravkov
(1) Prázdne obaly z pomocných prípravkov sa vyplachujú najmenej trikrát po sebe vodou ruène alebo vo
vyplachovacom zariadení. Výplachová kvapalina sa vylieva do nádre aplikaèného zariadenia poèas mieania
pred aplikáciou pomocného prípravku.
(2) Nespotrebované zvyky pomocných prípravkov sa
skladujú v pôvodných obaloch.
§ 19
Èistenie pouitých aplikaèných zariadení
(1) Po aplikácii pomocných prípravkov sa minimalizujú zvyky nespotrebovaných zmesí v nádriach aplikaèných zariadení a na úroveò technologického zvyku.
(2) Èistenie aplikaèných zariadení sa vykonáva po
ukonèení aplikácie prípravku priamo na oetrovanom
pozemku èistou vodou a vodou s prídavkom èistiaceho
prostriedku tak, aby koncentrácia úèinnej látky prípravku v oplachovej zmesi dosahovala najviac 0,01 %.

(1) Pri riedení pomocného prípravku v aplikaènom
zariadení sa odmerané mnostvo pomocného prípravku vlieva za stáleho mieania do nádre naplnenej do
polovice vodou a následne sa doplní na poadovaný objem.

(3) Oplachová voda sa vystrieka na oetrovanom pozemku tak, aby neboli zasiahnuté zdroje podzemných
vôd ani recipienty povrchových vôd.

(2) Mieanie pomocných prípravkov vo forme tank-mix
kombinácie, ako zmes dvoch alebo viacerých pomocných prípravkov alebo zmes pomocného prípravku

Úèinnos

§ 20

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

¼ubomír Jahnátek v. r.

6

) Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

y
VZOR
Žiadosť o autorizáciu pomocného prípravku, vzájomné uznávanie autorizácie, predĺženie doby platnosti
autorizácie a o zmenu a doplnenie autorizácie, prevod autorizácie a prebaľovanie pomocného prípravku
A
Záznamy kontrolného ústavu

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŽIADOSTI

Identifikačné číslo žiadosti

Dátum prijatia žiadosti

A1 PREDKLADÁM ŽIADOSŤ O:
Autorizáciu pomocného prípravku
Vzájomné uznávanie pomocného prípravku

Vyplňte
A-C
A-C

Zmenu a doplnenie autorizácie pomocného prípravku:
rozsah použitia (opíšte)
zmeny vo formulácii pomocného prípravku

A,B,C3,C6-C8

obal

A,B,C3,C5,C8

administratívna zmena

A,B 1)

Autorizáciu pomocného prípravku pre neprofesionálnych používateľov

A-C

Predĺženie doby platnosti autorizácie pomocného prípravku
Prevod autorizácie pomocného prípravku

A,B

Prebaľovanie pomocného prípravku

A, B, C5

iné (opíšte)

A-C

A,B,C2,C3,C4,C6,C8

A, B, C3

1) Ak sa menia údaje z časti C, je potrebné vyplniť aj tieto informácie.

A2 K žiadosti prikladám
sprievodný list objasňujúci okolnosti podania žiadosti
dokumentáciu v požadovanom rozsahu2)
tabuľku správnej poľnohospodárskej praxe - zamýšľané použitia v Slovenskej republike
návrh etikety pomocného prípravku v písomnej verzii
návrh etikety pomocného prípravku v elektronickej verzii
etiketu pomocného prípravku autorizovaného v inom členskom štáte
kartu bezpečnostných údajov pomocného prípravku v štátnom jazyku
kartu bezpečnostných údajov aktívnej zložky/aktívnych zložiek
kartu bezpečnostných údajov koformulantov
súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov (LoA) pre dokumentáciu o aktívnej zložke na jej
využitie
súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov (LoA) pre dokumentáciu o pomocnom prípravku na jej
využitie
súhlas držiteľa autorizácie pomocného prípravku vo veľkospotrebiteľskom balení
písomný súhlas podľa osobitného predpisu,3) ak ide o pomocný prípravok s obsahom geneticky
modifikovaného organizmu
vzorky obalov, etikiet a príbalových letákov (na požiadanie kontrolného ústavu)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra žiadateľa
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra právneho zástupcu žiadateľa v Slovenskej
republike
iné (popíšte):
2) Príloha č. 5 vyhlášky č. 477/2013.
3) § 17 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

Označte
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

B
B1 POMOCNÝ PRÍPRAVOK
Názov pomocného prípravku
v Slovenskej republike
Pôvodný názov pomocného prípravku 4)

Typ formulácie

Kódové označenie pomocného prípravku
Aktívna zložka

Obsah (g.kg-1, g.l-1)

Všeobecný názov

v Slovenskej republike

v Európskej únii 5)

Autorizačné číslo
Dátum vydania rozhodnutia
Žiadam o povolenie leteckej aplikácie do plodiny6)
B2 ÚČASTNÍCI KONANIA
Žiadateľ
Adresa
IČO 8)
DIČ
IČ DPH
Objednávateľ

Držiteľ autorizácie 7)

B3 Vyhlásenie žiadateľa

SVOJÍM PODPISOM POTVRDZUJEM PRAVDIVOSŤ, SPRÁVNOSŤ A ÚPLNOSŤ
PREDKLADANÝCH ÚDAJOV.
Dátum

4) Uviesť pri zmene názvu už autorizovaného pomocného prípravku.
5) Ak ide o vzájomné uznávanie.
6) Prikladá sa aj tabuľka správnej poľnohospodárskej praxe.
7) V prípade zmeny držiteľa autorizácie uviesť nového držiteľa autorizácie.
8) Identifikačné číslo organizácie.

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, podpis žiadateľa
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PODROBNÉ INFORMÁCIE

C
C1 AKTÍVNA ZLOŽKA – Dôverná časť
Technická špecifikácia aktívnej zložky
Všeobecný názov

CAS

Všeobecný názov

CAS

Všeobecný názov

CAS

Všeobecný názov

CAS

Všeobecný názov

CAS

Všeobecný názov

CAS

Všeobecný názov

CAS

Všeobecný názov

CAS

ČISTÁ AKTÍVNA ZLOŽKA
Min. čistota
NEČISTOTY
Max. obsah nečistoty

ČISTÁ AKTÍVNA ZLOŽKA
Min. čistota
NEČISTOTY
Max. obsah nečistoty

ČISTÁ AKTÍVNA ZLOŽKA
Min. čistota
NEČISTOTY
Max. obsah nečistoty

ČISTÁ AKTÍVNA ZLOŽKA
Min. čistota
NEČISTOTY
Max. obsah nečistoty

Chemická štruktúra

Chemická skupina

Chemická štruktúra

Molekulový vzorec

Chemická štruktúra

Chemická skupina

Chemická štruktúra

Molekulový vzorec

Chemická štruktúra

Chemická skupina

Chemická štruktúra

Molekulový vzorec

Chemická štruktúra

Chemická skupina

Chemická štruktúra

Molekulový vzorec

UPOZORNENIE!
Pre pomocný prípravok s viacerými aktívnymi zložkami musí byť špecifikácia predložená pre každú z nich!
C2 POMOCNÝ PRÍPRAVOK – Dôverná časť
Podrobné zloženie pomocného prípravku
Chemický názov aktívnej
zložky a koformulantov
(CA/IUPAC)

CAS/
Dodávateľ
Colour Index /
EC (ELINCS/
EINECS)

Obchodný názov

Funkcia

Obsah
(g.kg-1 g.l-1)
Pôvodný 9) Aktuálny

9) Predkladá sa pri zmene vo formulácii pomocného prípravku.

Tolerančné limity aktívnej zložky vo formulácii
Relatívna hustota formulácie
C3 PRÍSTUP K DOKUMENTAČNÉMU SÚBORU ÚDAJOV
Aktívna zložka
Vlastník dokumentačného súboru
o aktívnej zložke

údajov Predloženie LoA – A/N (uveďte podrobnosti)

Pomocný prípravok

údajov Predloženie LoA – A/N (uveďte podrobnosti)

Vlastník dokumentačného
o pomocnom prípravku

súboru

C4 VÝROBCA
Aktívna zložka

Výrobca aktívnej zložky - adresa centrály

Pomocný prípravok

Výrobca pomocného prípravku - adresa centrály Výrobca pomocného prípravku - adresa
18

Výrobca aktívnej zložky - adresa výrobných
závodov – dôverná časť
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výrobných závodov
C5 OBALY
Druh obalového materiálu

Typ obalového materiálu

Typ uzáveru

Objem obalu

Množstvo
pomocného
prípravku, ak je iné
ako objem obalu

C6 FUNKCIA POMOCNÉHO PRÍPRAVKU (napríklad zmáčadlo)
C7 TABUĽKA NAVRHOVANÉHO POUŽITIA
Plodina
Použitie

Dávka

Ochranná
doba

Poznámka

C8 ZOZNAM PREDLOŽENÝCH ŠTÚDIÍ
Bod prílohy

Autor štúdie

Rok

Názov
Pôvod
Spoločnosť, Číslo štúdie, Dátum
Status GLP, GEP
Publikované alebo nie?

Stanovenie
ochrany
údajov
Áno/Nie

Vlastník údajov
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

VZOR
Žiadosť o povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku
A
Záznamy kontrolného ústavu:

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŽIADOSTI

Identifikačné číslo žiadosti
A1

Dátum prijatia žiadosti

PREDKLADÁM ÚDAJE K ŽIADOSTI O
Povolenie na paralelný obchod – uvádzanie na trh
Povolenie na paralelný obchod – osobná spotreba

Označte

A2
K žiadosti prikladám:
sprievodný list objasňujúci okolnosti podania žiadosti
návrh etikety pomocného prípravku v písomnej verzii
návrh etikety pomocného prípravku v elektronickej verzii
etiketu pomocného prípravku autorizovaného v inom členskom štíte
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra žiadateľa (nie starší ako tri mesiace,
predkladá sa v štátnom jazyku originál alebo jeho overená kópia)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra právneho zástupcu žiadateľa na Slovensku
(nie starší ako tri mesiace, predkladá sa v štátnom jazyku originál alebo jeho overená kópia)
iné (popíšte) ........................................................................................
B
B1
B2

Označte

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PARALELNOM POMOCNOM PRÍPRAVKU
NAVRHOVANÝ NÁZOV PARALELNÉHO
POMOCNÉHO PRÍPRAVKU1)
ŽIADATEĽ O PARALELNÝ OBCHOD
Žiadateľ

Držiteľ povolenia2)

Meno,
priezvisko
a obchodné
meno fyzickej
osoby
podnikateľa
alebo
obchodné
meno
právnickej
osoby, adresa
IČO
DIČ
IČ DPH
Objdnávateľ3)
B3 POMOCNÝ PRÍPRAVOK JE UVÁDZANÝ NA TRH V ŠTÁTE4)
Názov pomocného prípravku
Typ formulácie
v členskom štáte pôvodu alebo
v členskom štáte, v ktorom je
pomocný prípravok povolený na
paralelný obchod
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Obsah (g • kg-1, g • l-1)

Názov

Číslo autorizácie/povolenia
Meno, priezvisko a obchodné meno fyzickej osoby
podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby,
adresa držiteľa autorizácie/povolenia paralelného
pomocného prípravku, adresa
1) Pri paralelnom obchode pre osobnú spotrebu uvedie sa názov pomocného prípravku rovnaký ako v členskom štáte pôvodu.
2) Pri inom subjekte držiteľa povolenia ako žiadateľa.
3) Uvedie sa spoločnosť, ktorej má byť vystavená faktúra.
4) Uvedie sa názov členského štátu EÚ (členský štát pôvodu).

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O REFERENČNOM POMOCNOM PRÍPRAVKU

C

(pomocný prípravok autorizovaný v Slovenskej republike)
Názov pomocného prípravku
Aktívna
Názov
zložka

Držiteľ
autorizácie
prípravku

referenčného

Typ formulácie
Obsah (g • kg-1, g • l-1)

pomocného

Číslo autorizácie v Slovenskej republike
D

OBALY

Paralelný pomocný prípravok sa bude uvádzať na trh v Slovenskej republike v nasledovných obaloch, v ktorých sa
uvádza na trh v členskom štáte pôvodu:
Druh obalového materiálu5)

Typ obalového materiálu6)

Objem obalu

5) Napríklad: HDPE, PET, coex HDPE/PA a iné.
6) Napríklad: fľaša, kanister, vrece a iné.

E

Vyhlásenie žiadateľa
SVOJÍM PODPISOM POTVRDZUJEM PRAVDIVOSŤ, SPRÁVNOSŤ A ÚPLNOSŤ
PREDKLADANÝCH ÚDAJOV.

Dátum

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, podpis žiadateľa
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

Obsah súhlasu vlastníka dokumentaèného súboru údajov
Súhlas vlastníka dokumentaèného súboru údajov (ïalej len súhlas) obsahuje:
1. adresáta (kontrolný ústav),
2. informáciu o tom, kto súhlas vydal (identifikaèné údaje z obchodného registra daného tátu),
3. informáciu, pre koho je súhlas vydaný (s uvedením adresy),
4. informáciu, pre akú aktívnu zloku alebo pomocný prípravok je súhlas vydaný,
5. úèel vydania súhlasu (veobecný prístup alebo na konkrétnu iados  v tom prípade jednoznaène konkretizova
u autorizovaný pomocný prípravok prostredníctvom autorizaèného èísla alebo uvies plánovaný názov alebo
kódové oznaèenie pomocného prípravku, aktívne zloky v pomocnom prípravku a ich obsah),
6. platnos súhlasu,
7. obmedzenia nahliadania do dokumentaèného súboru údajov a (ne)prenosite¾nos práv,
8. rozsah údajov, na ktoré sa súhlas vzahuje (ak nie na celý dokumentaèný súbor údajov, uvedie sa zoznam túdií),
9. ak je súhlas predkladaný v mene TASK FORCE, predkladá ho sekretariát; ak súhlas vydala len jedna zo spoloèností v TASK FORCE, uvedie sa v súhlase deklarácia, e táto spoloènos má v zmysle zmluvy medzi èlenmi TAKS FORCE na takéto sprístupnenie právo,
10. dátum vydania súhlasu,
11. podpis a kontaktné údaje splnomocneného zástupcu spoloènosti, ktorá súhlas vydala.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

Obsah odborného posudku
Odborný posudok obsahuje informácie najmä o
1. identifikaènom èísle iadosti stanovenom kontrolným ústavom,
2. type iadosti,
3. dátume podania iadosti na odborné pracovisko,
4. iadate¾ovi,
5. identifikaènom èísle odborného posudku,
6. veobecne záväzných právnych predpisoch a platných usmeròovacích dokumentoch, na základe ktorých bol odborný posudok vypracovaný,
7. dokumentácii pouitej na vypracovanie odborného posudku a zoznam túdií pouitých na hodnotenie (napr. vo
forme prílohy),
8. konkrétnych bezpeèných pouitiach vo forme tabu¾ky správnej agronomickej praxe t. j. informácie o plodine, úèele pouitia, dávke prípravku na ha, dávke vody na ha, BBCH fáze pouitia, metóde aplikácie, ochrannej dobe,
9. záveroch odborného posúdenia za danú oblas a návrhu na autorizáciu, zmenu a doplnenie autorizácie alebo predåenie doby platnosti autorizácie vrátane záväzných podmienok, obmedzení alebo opatrení súvisiacich s uvádzaním na trh a bezpeèným pouívaním pomocného prípravku,
10. nezáväzných odporúèaniach na autorizáciu, zmenu a doplnenie autorizácie, predåenie doby platnosti autorizácie, kde je to relevantné,
11. odôvodnení kadej zmeny oproti pôvodnej autorizácii alebo návrhu iadate¾a (napr. zníenie poètu plodín),
12. klasifikácii a oznaèení, kde je to relevantné,
13. súlade pouití s maximálnymi hladinami rezíduí, ak sa odborný posudok týka hodnotenia zdravia ¾udí, kde je to
relevantné,
14. mene a priezvisku osoby, ktorá odborný posudok vypracovala, podpis a dátum.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

Požadovaný rozsah dokumentačného súboru údajov na autorizáciu pomocných
prípravkov
Časť A
Dokumentačný súbor údajov pre pomocný prípravok určený na zisťovanie výskytu
škodlivých alebo užitočných organizmov a jeho aktívnu zložku
1.1 Výrobca pomocného prípravku a aktívnej zložky v ňom
Uvedie sa meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu
pomocného prípravku a každej z aktívnych zložiek v pomocnom prípravku a názov a adresa
každého z výrobných závodov, v ktorých sa pomocný prípravok a aktívna zložka vyrába.
Pre každý pomocný prípravok a každú aktívnu zložku v pomocnom prípravku sa uvedie
kontaktné miesto, uprednostňuje sa hlavné kontaktné miesto, pri ktorom sa uvedie názov,
číslo telefónu a faxu.
1.2 Navrhovaný obchodný názov alebo obchodný názov a vývojové kódové číslo
pomocného prípravku u výrobcu
Uvedú sa všetky skoršie a súčasné obchodné názvy a navrhnuté obchodné názvy, vývojové
kódové čísla pomocného prípravku a taktiež súčasné názvy a čísla. Ak sa uvedené obchodné
názvy a kódové čísla týkajú podobných, avšak nie tých istých, už používaných pomocných
prípravkov, podrobne sa opíšu rozdiely. (Navrhnutý obchodný názov nesmie viesť k zámene
s obchodným názvom už autorizovaných pomocných prípravkov.)
1.3 Podrobná informácia o kvantitatívnom a kvalitatívnom zložení pomocného
prípravku vrátane formulačných prísad
1.3.1 Uvedú sa tieto informácie:
- obsah technickej aktívnej zložky (aktívnych zložiek) a čistej aktívnej zložky (aktívnych
zložiek) s uvedením rozsahu garantovaného výrobcom,
- obsah formulačných prísad s uvedením rozsahu garantovaného výrobcom.
Pre tuhé látky, aerosóly, prchavé kvapaliny (maximálny bod varu 50 °C) alebo pre viskózne
kvapaliny (dolný limit 1 Pa pri 20 °C) sa koncentrácia vyjadruje v hmotnostných percentách,
pre ostatné kvapaliny v hmotnostných percentách a v gramoch na liter pri 20 °C, pre plyny
v objemových percentách.
1.3.2 Pre aktívne zložky sa uvedú všeobecné názvy podľa Medzinárodnej organizácie pre
normalizáciu (ISO) alebo navrhnuté všeobecné názvy podľa ISO a čísla EC (EINECS alebo
ELINCS) a CAS (Chemical Abstracts Service), ak sú k dispozícii. Soľ, ester, anión alebo
katión sa uvedú, ak sú prítomné.
1.3.3 Formulačné prísady sa identifikujú chemickým názvom uvedeným v osobitnom
predpise,7) alebo ak v ňom nie je názov uvedený, v súlade s názvoslovím Medzinárodnej únie
čistej a aplikovanej chémie (IUPAC), ako aj s názvoslovím Chemických abstraktov
(Chemical Abstracts, CA). Pre každú zložku formulačných prísad sa uvedie príslušné číslo
EC (EINECS alebo ELINCS) a číslo CAS, ak existujú. Ak uvedené informácie úplne
neidentifikujú formulačnú prísadu, poskytne sa vhodná špecifikácia. Uvedú sa tiež obchodné
názvy formulačných prísad, ak existujú.
7

) Príloha VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2009 z 16. decembra 2008 o klasifikácii,
označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene
a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
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1.3.4 Uvedú sa funkcie formulačných prísad:
- adhezívum (lepidlo),
- odpeňovač,
- prostriedok proti zamŕzaniu,
- spojivo,
- pufer,
- nosič,
- deodorant,
- dispergátor,
- farbivo,
- dávidlo (emetikum),
- emulgátor,
- hnojivo,
- konzervačný prostriedok,
- odorant,
- parfum,
- propelent,
- repelent,
- safener,
- rozpúšťadlo,
- stabilizátor,
- synergent,
- zahusťovadlo,
- zmáčadlo,
- iné (špecifikovať).
1.4 Fyzikálny stav, typ a povaha pomocného prípravku a typ nosiča aktívnej zložky
Uvedie sa úplný opis fyzikálneho stavu, typu a povahy pomocného prípravku a typu nosiča
aktívnej zložky.
1.5 Funkcia pomocného prípravku a spôsob jeho aplikácie
Uvedie sa navrhovaná funkcia pomocného prípravku a spôsob aplikácie pomocného
prípravku.
1.6 Metóda výroby aktívnej zložky a pomocného prípravku
Pre každý výrobný závod sa opíše výrobný postup aktívnej zložky a pomocného prípravku,
identifikujú sa vstupné suroviny, technologický postup výroby, identita vedľajších produktov
a nečistôt. Ak sa uvedené informácie týkajú poloprevádzkového výrobného systému,
požadované informácie sa poskytnú znovu po stabilizácii metód výroby a postupov
v prevádzkovom meradle.
2.1 Metóda na analýzu pomocného prípravku
Uvedú sa a presne opíšu metódy na určenie aktívnej zložky v pomocnom prípravku. Ak
pomocný prípravok obsahuje viac aktívnych zložiek, uvedená metóda umožňuje určenie
každej aktívnej zložky v prítomnosti ostatných. Ak nie je predložená spoločná metóda, uvedú
sa technické dôvody.
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2.2 Podniková norma
Predkladá sa, ak žiadateľ nepredloží metódu výroby pomocného prípravku (bod 1.6) a metódu
na analýzu pomocného prípravku (bod 2.1). Súčasťou materiálu je aj špecifikácia pomocného
prípravku, v ktorej sú uvedené výrobcom garantované parametre pomocného prípravku.
3. Klasifikácia a označenie pomocného prípravku
Predloží sa návrh na klasifikáciu a označenie pomocného prípravku v súlade s osobitným
predpisom,8) ktorý zahŕňa:
- piktogramy,
- výstražné slová,
- výstražné upozornenia, a
- bezpečnostné upozornenia.
4. Vplyv na zdravie ľudí
Uvedú sa informácie o vplyve na zdravie ľudí, súvisiaceho s expozíciou pomocným
prípravkom, a bezpečnostné opatrenia.
5. Účinnosť
Uvedie sa účinnosť vyjadrená v %.
6. Vplyv na životné prostredie
6.1 Uvedú sa informácie o vplyve na
a) suchozemské stavovce,
b) vodné organizmy,
c) včely a iné necieľové článkonožce,
d) dážďovky a iné pôdne makroorganizmy,
e) pôdne mikroorganizmy,
f) na iné necieľové organizmy – flóra a fauna.
6.2 Uvedú sa informácie o
a) potenciáli uvoľnenia do pôdy,
b) možnosti transportu do povrchových vôd,
c) možnosti prieniku do podzemných vôd,
d) špecifikácii prírodných podmienok, za ktorých môže byť pomocný prípravok použitý.
7. Zneškodňovanie odpadov a dekontaminácia obalových materiálov
Uvedú sa spôsoby a postupy na zneškodňovanie odpadov a dekontamináciu obalových
materiálov.
Časť B
Dokumentačný súbor údajov pre bioagens – pomocný prípravok v ochrane rastlín
obsahujúci makroorganizmy povahy živých parazitov, parazitoidov alebo predátorov okrem
stavovcov, vo forme prípravku poskytovaného používateľovi na použitie proti škodlivým
organizmom na rastlinách alebo rastlinných produktoch.

8

) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (ES) č. 1272/2009 v platnom znení.
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1.1 Výrobca pomocného prípravku
Uvedie sa meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu
pomocného prípravku a názov a adresa každého z výrobných závodov, v ktorých sa pomocný
prípravok vyrába.
1.2 Navrhovaný obchodný názov alebo obchodný názov a vývojové kódové číslo
pomocného prípravku u výrobcu
Uvedú sa všetky skoršie a súčasné obchodné názvy a navrhnuté obchodné názvy, vývojové
kódové čísla pomocného prípravku a taktiež súčasné názvy a čísla. Navrhnutý obchodný
názov nesmie viesť k zámene s obchodným názvom už autorizovaných pomocných
prípravkov.
1.3 Identifikácia pomocného prípravku
Uvedie sa názov makroorganizmu, jeho geografický pôvod, informácia o prirodzenom
výskyte, taxonomické zaradenie makroorganizmu a jeho identifikácia, reprodukcia,
biologický popis životného cyklu, špecifiká hostiteľov.
2.1 Funkcia, mechanizmus a podmienky pôsobenia pomocného prípravku
Uvedie sa funkcia pomocného prípravku a termín nasadenia vzhľadom na prirodzený
vývojový cyklus predátora, mechanizmus a podmienky pôsobenia.
2.2 Podrobnosti o navrhovanom použití
Uvedú sa druhy cieľových škodlivých organizmov a rastlín alebo rastlinných produktov, na
ktoré má byť pomocný prípravok aplikovaný.
2.3 Aplikačná dávka
Uvedie sa počet makroorganizmov na ošetrovanú jednotku.
2.4 Podmienky skladovania a použitia
Uvedú sa podmienky, za ktorých sa môže pomocný prípravok skladovať a použiť.
2.5 Metóda použitia, spôsob aplikácie, návod na použitie
Uvedú sa informácie o
a) počte a termínoch použitia, trvaní ochranného účinku,
b) najvyššom počte aplikácií počas sezóny,
c) intervaloch medzi aplikáciami,
d) dobe trvania účinku jednotlivých aplikácií,
e) návode na použitie,
f) riziku možného ohrozenia rastlín,
g) rozsahu požieraných druhov a účinkoch na iné druhy, ako je cielený škodlivý
organizmus, a možnostiach rozšírenia makroorganizmu mimo oblasti použitia, pre ktorú
je určený.
3. Informácie o obale
Uvedú sa informácie o obale, jeho veľkosti, váhe a objeme obsahu.
4. Účinnosť
Predložia sa dostupné testy o efektivite predátora, spôsob jeho činnosti a jeho účinnosť.
5. Osud a správanie sa v životnom prostredí
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Uvedú sa informácie o
a) spôsobe rozširovania a mobilite uvoľneného makroorganizmu,
b) prirodzených nepriateľoch, hyperpredátoroch, hyperparazitoch,
c) správaní sa v životnom prostredí v zložkách voda a pôda,
d) špecifikácii optimálnych environmentálnych podmienok,
e) zneškodňovaní odpadov a dekontaminácii obalových materiálov.
Časť C
Dokumentačný súbor údajov pre adjuvanty, zmáčadlá, safenery, synergenty
1.1 Výrobca pomocného prípravku a jeho aktívnej zložky
Uvedie sa meno a adresa výrobcu pomocného prípravku a jeho aktívnej zložky a názov a
adresa každého z výrobných závodov, v ktorých sa pomocný prípravok a jeho aktívna zložka
vyrába. Pre každý pomocný prípravok a jeho aktívnu zložku sa uvedie kontaktné miesto, pri
ktorom sa uvedie názov, číslo telefónu a faxu.
1.2. Navrhovaný obchodný názov alebo obchodný názov a vývojové kódové číslo
pomocného prípravku u výrobcu
Uvedú sa všetky skoršie a súčasné obchodné názvy a navrhnuté obchodné názvy, vývojové
kódové čísla pomocného prípravku a taktiež súčasné názvy a čísla. Navrhnutý obchodný
názov nesmie viesť k zámene s obchodným názvom už autorizovaných pomocných
prípravkov.
1.3 Podrobná informácia o kvantitatívnom a kvalitatívnom zložení pomocného
prípravku vrátane formulačných prísad
1.3.1 Uvedú sa tieto informácie:
- obsah aktívnej zložky s uvedením rozsahu garantovaného výrobcom,
- obsah formulačných prísad s uvedením rozsahu garantovaného výrobcom.
1.3.2 Pre aktívne zložky sa uvedú všeobecné názvy podľa ISO alebo navrhnuté všeobecné
názvy podľa ISO a čísla EC (EINECS alebo ELINCS) a CAS, ak sú k dispozícii. Soľ, ester,
anión alebo katión sa uvedú, ak sú prítomné.
1.3.3 Formulačné prísady sa identifikujú chemickým názvom uvedeným v osobitnom
predpise,7) alebo ak v ňom nie je názov uvedený, podľa názvoslovia IUPAC a podľa
názvoslovia CA. Uvedie sa ich štruktúra alebo štruktúrny vzorec. Pre každú zložku
formulačných prísad sa uvedie príslušné číslo EC (EINECS alebo ELINCS) a číslo CAS, ak
existujú. Ak uvedené informácie úplne neidentifikujú formulačnú prísadu, poskytne sa
vhodná špecifikácia. Uvedú sa tiež obchodné názvy formulačných prísad, ak existujú.
1.4 Fyzikálny stav, typ a povaha pomocného prípravku
Uvedie sa úplný opis fyzikálneho stavu, typu a povahy pomocného prípravku.
1.5 Funkcia pomocného prípravku
Uvedie sa navrhovaná funkcia pomocného prípravku.
1.6 Metóda výroby aktívnej zložky a pomocného prípravku
Pre každý výrobný závod sa opíše výrobný postup aktívnej zložky a pomocného prípravku,
identifikujú sa východiskové materiály, použité chemické postupy, identita vedľajších
produktov a nečistôt. Ak sa uvedené informácie týkajú poloprevádzkového výrobného
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systému, požadované informácie sa poskytnú znovu po stabilizácii metód výroby a postupov
v prevádzkovom meradle.
1.7 Špecifikácia čistoty aktívnej zložky pomocného prípravku
Uvedie sa minimálny obsah čistoty aktívnej zložky pomocného prípravku v g/kg vo
vyrobenom materiáli použitom na výrobu pomocného prípravku.
1.8 Identifikácia formulačných prísad
Uvedú sa chemické názvy formulačných prísad podľa IUPAC, CAS číslo, ELINCS/EINECS
číslo. Informácie o formulačných prísadách musia byť dostatočné na ich chemickú
charakteristiku. Chemický názov obsahuje opis chemického zloženia (napríklad xantánová
guma, heteropolysacharid, molekulová hmotnosť 2-15 x 106 g/mol). Uvedie sa obchodný
názov a funkcia každej formulačnej prísady a jej množstvo v g/kg alebo g/l.
2. Fyzikálno-chemické vlastnosti
Kde je to relevantné, uvedie sa aj rozsah hodnôt pre jednotlivé chemické a fyzikalnochemické parametre.
2.1 Vzhľad
Uvedie sa opis farby a fyzikálneho stavu pomocného prípravku.
2.2 Výbušnosť a oxidačné vlastnosti
Určia a uvedú sa výbušné a oxidačné vlastnosti pomocného prípravku. Teoretický odhad na
základe štruktúry sa akceptuje, ak spĺňa kritériá určené v prílohe č. 6 k Odporúčaniam OSN
pre prepravu nebezpečného tovaru, Príručka skúšok a kritérií.
2.3 Horľavosť a samovoľné vznietenie
Určí a uvedie sa bod vzplanutia kvapalín, ktoré obsahujú horľavé rozpúšťadlá. Určí a uvedie
sa horľavosť pevného pomocného prípravku a plynu. Teoretický odhad na základe štruktúry
sa akceptuje, ak spĺňa kritériá určené v prílohe č. 6 k Odporúčaniam OSN pre prepravu
nebezpečného tovaru, Príručka skúšok a kritérií.
Určí a uvedie sa samovoľné vznietenie pomocného prípravku.
2.4 Kyslosť, zásaditosť a hodnota pH
Pri pomocnom prípravku na báze vody sa určí a uvedie hodnota pH neriedeného pomocného
prípravku.
Pri pomocnom prípravku, ktorý je kyslý (pH < 4) alebo zásaditý (pH > 10), sa určí a uvedie
kyslosť alebo zásaditosť. Pri pevnom pomocnom prípravku a kvapalnom pomocnom
prípravku, ktorý nie je na báze vody a ktorý sa má aplikovať ako vodný roztok, sa určí a
uvedie pH 1 % roztoku pomocného prípravku.
2.5 Viskozita a povrchové napätie
Pri kvapalnom pomocnom prípravku sa určí viskozita pri dvoch šmykových rýchlostiach a pri
20 °C a 40 °C a uvedie sa spolu s podmienkami skúšky. Povrchové napätie sa určí pri
najvyššej koncentrácii.
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Pri kvapalnom pomocnom prípravku obsahujúcom ≥10 % uhľovodíkov, pri ktorom je
kinematická viskozita menšia ako 7 × 10-6 m2/sek pri 40 °C, sa určí a uvedie povrchové
napätie neriedeného pomocného prípravku pri 25 °C.
2.6 Relatívna hustota a sypná hmotnosť
Určí a uvedie sa relatívna hustota kvapalného pomocného prípravku.
Určí a uvedie sa sypná hmotnosť pomocného prípravku (voľne sypaného a po strasení) vo
forme prášku alebo granúl.
2.7 Stabilita pri skladovaní a obdobie skladovateľnosti: účinky teploty na technické
vlastnosti pomocného prípravku
Určí a uvedie sa stabilita pomocného prípravku po zrýchlenom skladovaní počas 14 dní pri
teplote 54 °C. Ak je pomocný prípravok citlivý na vysokú teplotu, môže sa jeho stabilita
otestovať pri nižšej teplote a dlhšej dobe skladovania (napr. 8 týždňov pri 40 °C, 12 týždňov
pri 35 °C alebo 18 týždňov pri 30 °C). Táto skúška by sa mala vykonať v balení vyhotovenom
z rovnakého materiálu ako komerčné balenie.
Ak po skúške tepelnej stability klesne obsah aktívnej zložky o viac ako 5 % pôvodne
určeného obsahu, uvedú sa informácie o produktoch rozkladu.
Pri kvapalnom pomocnom prípravku sa určí a uvedie účinok nízkych teplôt na stabilitu.
Určí a uvedie sa obdobie skladovateľnosti pomocného prípravku pri teplote okolia. Ak
obdobie skladovateľnosti je kratšie ako dva roky, uvedie sa obdobie skladovateľnosti
pomocného prípravku v mesiacoch, pričom sa špecifikujú príslušné teploty. Balenie použité
pri skúške stability pri teplote okolia musí byť vyhotovené z rovnakého materiálu ako
komerčné balenie. Ak je to vhodné, poskytnú sa údaje o obsahu relevantných nečistôt pred
skladovaním a po ňom.
2.8 Technické vlastnosti pomocného prípravku
Technické vlastnosti pomocného prípravku sa určia a uvedú pri vhodných koncentráciách.
2.8.1 Zmáčateľnosť
Určí a uvedie sa zmáčateľnosť pevného pomocného prípravku, ktorý sa pred použitím riedi.
2.8.2 Perzistentná penivosť
Určí a uvedie sa perzistencia penenia pomocného prípravku, ktorý má byť riedený vodou.
2.8.3 Suspendovateľnosť, spontánnosť disperzie a stálosť disperzie
Určí a uvedie sa suspendovateľnosť a spontánnosť disperzie pomocného prípravku
dispergovateľného vo vode.
Určí a uvedie sa stabilita disperzie pomocného prípravku, ako napríklad suspenzných emulzií
na báze vody (SE), suspenzných koncentrátov na báze oleja (OD) alebo emulgovateľných
granúl rozpustných vodou (EG).
2.8.4 Rýchlosť rozpúšťania a stabilita pri riedení
Určí a uvedie sa rýchlosť rozpúšťania pomocného prípravku rozpustného vo vode a jeho
stabilita pri riedení.
2.8.5 Rozdelenie veľkosti častíc, obsah prachu, oter a mechanická stabilita
2.8.5.1 Rozdelenie veľkosti častíc
Pri pomocnom prípravku dispergovateľnom vo vode sa vykoná a uvedie skúška na mokrom
site.
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Určí a uvedie sa rozdelenie veľkosti častíc pri práškoch a suspenzných koncentrátoch.
Určí a uvedie sa rozpätie nominálnej veľkosti granúl.
2.8.5.2 Obsah prachu
Určí a uvedie sa obsah prachu v granulovanom pomocnom prípravku.
Ak výsledky ukážu, že obsah prachu je > 1 % hmotnosti, určí a uvedie sa veľkosť
vzniknutých častíc prachu.
2.8.5.3 Oter
Určia a uvedú sa charakteristiky oteru voľne balených granúl a tabliet.
2.8.5.4 Tvrdosť a integrita
Určí a uvedie sa tvrdosť a integrita tabliet.
2.8.6 Emulgovateľnosť, reemulgovateľnosť a stabilita emulzie
Určí a uvedie sa emulgovateľnosť, stabilita emulzie a reemulgovateľnosť pomocného
prípravku, ktorý existuje ako emulzia v nádrži postrekovača.
2.8.7 Tekutosť, vylievateľnosť a prašnosť
Určia a uvedú sa tieto charakteristiky:
a) tekutosť granulovaného pomocného prípravku,
b) vylievateľnosť suspenzií, a
c) prašnosť prachotvorných práškov po zrýchlenom skladovaní podľa bodu 2.7.
2.9 Fyzikálna a chemická zlučiteľnosť s inými pomocnými prípravkami alebo
prípravkami na ochranu rastlín, s ktorými sa má používanie pomocného prípravku
autorizovať
Určí a uvedie sa fyzikálna a chemická zlučiteľnosť odporúčaných zmesí „tank mix“. Ak je
známe, že zmesi nie sú zlučiteľné, táto skutočnosť sa uvedie.
2.10 Priľnavosť a distribúcia na povrchu semien
Pri pomocnom prípravku určenom na použitie v zmesi s prípravkom na ochranu rastlín na
ošetrenie osiva sa určí a uvedie jeho distribúcia a priľnavosť.
2.11 Klasifikácia a označenie pomocného prípravku. Predloží sa návrh na klasifikáciu a
označenie pomocného prípravku v súlade s osobitným predpisom,8) ktorý zahŕňa:
- piktogramy,
- výstražné slová,
- výstražné upozornenia, a
- bezpečnostné upozornenia.
Doplňujúce štúdie potrebné na klasifikáciu pomocného prípravku podľa nebezpečenstva sa
vykonajú podľa osobitného predpisu.8)
3. Obal, zlučiteľnosť pomocného prípravku s navrhovanými obalovými materiálmi
Obal, ktorý sa má použiť, sa podrobne opíše a špecifikuje z hľadiska použitých materiálov,
spôsobu zhotovenia, veľkosti a kapacity, hrúbky steny, veľkosti otvoru, typu uzáveru
a tesnenia. Obal musí byť navrhnutý tak, aby expozícia operátora a životného prostredia bola
čo najmenšia.
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Všetky použité obaly musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie
týkajúcimi sa prepravy a bezpečnej manipulácie.
4. Odporúčané metódy a bezpečnostné opatrenia
Uvedú sa odporúčané metódy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa umývania/čistenia
aplikačných zariadení a osobných ochranných prostriedkov, podrobné postupy pri manipulácii
s pomocným prípravkom pri skladovaní v sklade aj u používateľa, pri jeho preprave a pri
požiari. Podrobne sa opíše účinnosť postupov čistenia, poskytnú sa informácie o spalinách, ak
sú k dispozícii, a špecifikujú sa riziká, ktoré pravdepodobne vzniknú, a metódy a postupy na
minimalizáciu vznikajúcich nebezpečenstiev. Uvedú sa postupy na prevenciu alebo
minimalizáciu vzniku odpadov alebo zvyškov.
Ak je to vhodné, uvedie sa povaha a vlastnosti navrhovaných osobných ochranných
prostriedkov a vybavenia. Poskytnuté údaje musia postačovať na vyhodnotenie vhodnosti
a účinnosti v reálnych podmienkach použitia.
4.1 Mimoriadne opatrenia v prípade nehody
Uvedú sa podrobné postupy, podľa ktorých sa má postupovať v prípade nehody, či už k nej
dôjde pri preprave, skladovaní alebo použití. Tieto postupy zahŕňajú:
a) zachytenie v prípade rozsypania alebo rozliatia,
b) dekontamináciu plôch, vozidiel a budov,
c) zneškodnenie poškodených obalov, adsorbentov a ďalších materiálov,
d) ochranu zasahujúcich pracovníkov a obyvateľov vrátane okolostojacich osôb,
e) opatrenia prvej pomoci.
4.2 Postupy na zneškodnenie alebo dekontamináciu pomocného prípravku a jeho obalu
Uvedú sa postupy na zneškodnenie a dekontamináciu malých množstiev pomocného
prípravku u používateľa a veľkých množstiev pomocného prípravku v sklade. Postupy musia
byť v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú zneškodnenia odpadov
a toxických odpadov. Navrhnuté spôsoby zneškodnenia nesmú mať neprijateľné účinky na
životné prostredie a musia byť finančne najvhodnejšími a najpraktickejšími spôsobmi
zneškodnenia.
4.2.1 Postupy neutralizácie
Uvedú sa postupy neutralizácie (napr. reakciou s inými látkami v záujme tvorby menej
toxických zlúčenín), ktoré sa používajú v prípade náhodného rozsypania alebo rozliatia, ak je
ich možné uplatniť. Produkty vznikajúce po neutralizácii sa prakticky alebo teoreticky
vyhodnotia a uvedú.
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4.2.2 Riadené spaľovanie
Chemické aktívne zložky, ako aj pomocné prípravky, ktoré ich obsahujú, kontaminované
materiály alebo kontaminované obaly sa musia zneškodňovať prostredníctvom riadeného
spaľovania v povolenej spaľovni podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.9)
Ak riadené spaľovanie nie je uprednostňovanou metódou zneškodnenia, poskytnú sa úplné
informácie o alternatívnej metóde bezpečného zneškodnenia. V súvislosti s takýmito
metódami sa uvedú údaje na určenie ich účinnosti a bezpečnosti.
5. Analytická metóda na určenie aktívnej zložky pomocného prípravku
Uvedie sa presný opis analytickej metódy na určenie aktívnej zložky v pomocnom prípravku
vrátane validačného protokolu obsahujúceho validačné parametre, ako sú špecificita, linearita,
opakovateľnosť, presnosť, limit stanoviteľnosti a detekovateľnosti.
Ak pomocný prípravkok obsahuje viac aktívnych zložiek, uvedená metóda umožní určenie
každej aktívnej zložky v prítomnosti ostatných. Ak nie je predložená spoločná metóda, uvedú
sa technické dôvody.
6. Reziduálne štúdie
Na použitie na rastlinách určených na konzumáciu pre ľudí alebo zvieratá sa vyžadujú
reziduálne údaje ukazujúce vplyv pomocného prípravku na úroveň rezíduí prípravku na
ochranu rastlín.
7. Údaje o účinnosti, fytotoxicite, rezistencii a účinkoch na iné rastliny vrátane
susedných plodín
Uvádza sa, ak sa pomocný prípravok bude používať v tank-mix kombinácii s prípravkom na
ochranu rastlín. Testovanie účinnosti, fytotoxicity, rezistencie a účinkov na iné rastliny
pomocného prípravku, ktorý sa bude používať v tank-mix kombinácii s prípravkom na
ochranu rastlín, sa vykonáva podľa osobitného predpisu.10)
8. Toxikologické údaje
8.1 Akútna toxicita
Predkladajú sa štúdie, údaje a informácie postačujúce na to, aby bolo možné zistiť účinky po
jednorazovej expozícii pomocným prípravkom, ktorý sa má posúdiť, a najmä určiť alebo
uviesť:
a) toxicitu pomocného prípravku,
b) toxicitu pomocného prípravku v súvislosti s aktívnou zložkou,
c) časový priebeh a charakteristiku účinku s vyčerpávajúcimi podrobnosťami o zmenách
správania a o prípadných závažných postmortálnych patologických nálezoch,
d) ak je to možné, spôsob toxického pôsobenia, a
9

) Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), Zákon č. 409/2006 Z. z. - Úplné
znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z.,
zákonom č. 393/2002 Z. z., zákonom č. 529/2002 Z. z., zákonom č. 188/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z.
z., zákonom č. 525/2003 Z. z., zákonom č. 24/2004 Z. z., zákonom č. 443/2004 Z. z., zákonom č. 587/2004 Z.
z., zákonom č. 733/2004 Z. z., zákonom č. 479/2005 Z. z., zákonom č. 532/2005 Z. z., zákonom č. 571/2005
Z. z. a zákonom č. 127/2006 Z. z.
10
) Príloha časť A oddiel 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 284/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na
trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L93/85, 3. 4. 2013).
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e) relatívne nebezpečenstvo súvisiace s jednotlivými cestami expozície.
Získané informácie musia umožniť prípadnú klasifikáciu pomocného prípravku podľa
osobitného predpisu.8)
8.1.1 Orálna toxicita
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Skúška akútnej orálnej toxicity sa vykonáva len vtedy, keď žiadateľ nedokáže odôvodniť
alternatívny prístup podľa osobitného predpisu.8) V takom prípade sa uvedie alebo
prostredníctvom validovanej metódy spoľahlivo navrhne akútna orálna toxicita všetkých
zložiek. Pritom by sa mali preskúmať možné účinky zložiek na toxický potenciál pomocného
prípravku.
8.1.2 Dermálna toxicita
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Skúška dermálnej toxicity sa vykonáva len vtedy, keď žiadateľ nedokáže odôvodniť
alternatívny prístup podľa osobitného predpisu.8) V takom prípade sa uvedie alebo
prostredníctvom validovanej metódy spoľahlivo navrhne akútna dermálna toxicita všetkých
zložiek. Pritom by sa mali preskúmať možné účinky zložiek na toxický potenciál pomocného
prípravku.
Namiesto vykonania štúdie dermálnej dráždivosti sa môžu použiť výsledky silného
podráždenia kože alebo jej poleptania získané v rámci dermálnej štúdie.
8.1.3 Inhalačná toxicita
Štúdiou sa určí inhalačná toxicita pomocného prípravku alebo výparov na potkany.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Štúdia sa vyžaduje, ak pomocný prípravok:
a) je plynom alebo skvapalneným plynom,
b) je pomocným prípravkom produkujúcim dym alebo fumigantom,
c) sa používa pomocou zahmlievacieho zariadenia,
d) je pomocným prípravkom, ktorý uvoľňuje paru,
e) je dodávaný v aerosólovom rozprašovači,
f) má formu prášku alebo granúl, ktoré obsahujú významný podiel častíc s priemerom < 50
μm (> 1% podiel hmotnosti),
g) sa má aplikovať z lietadla, ak je inhalačná expozícia relevantná,
h) obsahuje aktívnu zložku s tlakom pary > 1 × 10-2 Pa a má sa používať v uzavretých
priestoroch, ako sú sklady alebo skleníky,
i) má sa aplikovať postrekom.
Štúdia sa vykonáva len vtedy. keď žiadateľ nedokáže odôvodniť alternatívny prístup podľa
osobitného predpisu.8) Na tento účel sa uvedie alebo prostredníctvom validovanej metódy
spoľahlivo navrhne akútna inhalačná toxicita všetkých zložiek. Pritom by sa mali preskúmať
možné účinky zložiek na toxický potenciál pomocného prípravku.
Ak nie je možné odôvodniť expozíciu celého tela, použije sa expozícia hlavy/nosa.
8.1.4 Dráždenie kože
Z výsledkov štúdie musí vyplynúť potenciál pomocného prípravku dráždiť kožu vrátane
potenciálnej vratnosti pozorovaných účinkov.
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Pred vykonaním štúdií in vivo na dráždenie/poleptanie kože pomocným prípravkom sa
vykoná dôkladná analýza existujúcich relevantných údajov. Ak sa dostupné údaje nepovažujú
za dostatočné, môžu sa ďalšie údaje získať uplatnením sekvenčného skúšania.
V rámci stratégie skúšania sa uplatňuje viacúrovňový prístup:
1. posúdenie potenciálu poleptať kožu s použitím validovanej testovacej metódy in vitro,
2. posúdenie potenciálu dráždiť kožu s použitím validovanej skúšobnej metódy in vitro,
3. počiatočná in vivo štúdia dráždivosti kože s použitím jedného zvieraťa a ak sa
nezaznamenajú žiadne nepriaznivé účinky,
4. potvrdzujúce skúšky s použitím jedného alebo dvoch ďalších zvierat.
Pritom sa preskúma, či je na získanie informácií o dráždivosti možné využiť štúdiu dermálnej
toxicity.
Namiesto vykonania štúdie dermálnej dráždivosti sa môžu použiť výsledky silného
podráždenia kože alebo jej poleptania získané v rámci dermálnej štúdie.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Potenciál pomocného prípravku dráždiť kožu sa uvádza na základe viacúrovňového prístupu,
ak žiadateľ nedokáže odôvodniť alternatívny prístup podľa osobitného predpisu.8) V takom
prípade sa uvedie alebo prostredníctvom validovanej metódy spoľahlivo navrhne schopnosť
všetkých zložiek dráždiť kožu. Pritom by sa mali preskúmať možné účinky zložiek na
potenciál dráždivosti pomocného prípravku.
8.1.5 Dráždenie očí
Výsledky štúdie musia poskytnúť informácie o potenciálnej schopnosti pomocného prípravku
dráždiť oči vrátane potenciálnej vratnosti pozorovaných účinkov.
Pred vykonaním štúdií in vivo v súvislosti s podráždením/poleptaním očí pomocným
prípravkom sa vykoná dôkladná analýza existujúcich relevantných údajov. Ak dostupné údaje
nie sú dostatočné, ďalšie údaje sa získajú uplatnením sekvenčného skúšania.
V rámci stratégie skúšania sa dodržiava viacúrovňový prístup:
1. použitie in vitro skúšky na dráždenie/poleptanie kože na predpovedanie potenciálu
dráždiť/poleptať oči,
2. vykonanie validovanej alebo akceptovanej in vitro štúdie dráždivosti pre oči s cieľom
identifikovať dráždivé/ leptajúce látky s vážnym účinkom na oči (napríklad BCOP, ICE,
IRE, HET-CAM) a v prípade negatívnych výsledkov,
3. vyhodnotenie potenciálu pomocného prípravku dráždiť oči s použitím dostupnej
skúšobnej metódy in vitro validovanej na určenie látok nedráždiacich alebo dráždiacich
oči v pomocných prípravkoch a, ak nie je k dispozícii,
4. počiatočná in vivo štúdia dráždenia očí s použitím jedného zvieraťa a, ak sa
nezaznamenajú žiadne nepriaznivé účinky,
5. potvrdzujúce skúšky s použitím jedného alebo dvoch ďalších zvierat.
Okolnosti, za akých sa skúška vyžaduje
Skúšky na dráždivosť očí sa uskutočnia vždy, s výnimkou prípadov keď
- je pravdepodobné, že môže dôjsť k vážnym účinkom na oči, alebo
- žiadateľ dokáže odôvodniť alternatívny prístup podľa osobitného predpisu.8)
Na tento účel sa uvedie alebo prostredníctvom validovanej metódy spoľahlivo navrhne
schopnosť všetkých zložiek dráždiť oči. Pritom by sa mali preskúmať možné účinky zložiek
na potenciál dráždivosti pomocného prípravku.
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8.1.6 Senzibilizácia kože
Štúdia musí poskytnúť informácie na posúdenie potenciálu pomocného prípravku vyvolať
reakcie senzibilizácie kože.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Skúška senzibilizácie kože sa vykoná vždy, s výnimkou prípadov, keď
- je známe, že dané aktívne zložky alebo formulačné prísady majú senzibilizačné vlastnosti,
alebo
- žiadateľ dokáže odôvodniť alternatívny prístup podľa osobitného predpisu.8)
Na tento účel sa uvedie alebo prostredníctvom validovanej metódy spoľahlivo navrhne
schopnosť všetkých zložiek senzibilizovať kožu. Pritom by sa mali preskúmať možné účinky
zložiek na senzibilizačný potenciál pomocného prípravku.
Použije sa lokálna skúška lymfatických uzlín (local lymph node assay, LLNA) vrátane, ak je
to vhodné, redukovaného variantu skúšky. V prípade, že LLNA nemožno vykonať, predloží
sa odôvodnenie a uskutoční sa maximalizačný test na morčatách. Ak je k dispozícii test na
morčatách (maximalizačný alebo Bühlerov) spĺňajúci usmernenia OECD a poskytujúci jasný
výsledok, z dôvodov dobrých životných podmienok zvierat sa ďalšie skúšky nevykonávajú.
Vzhľadom na to, že senzibilizátor kože môže potenciálne vyvolať hypersenzitívnu reakciu,
berie sa do úvahy, ak sú k dispozícii vhodné skúšky alebo ak existujú náznaky účinkov
respiračnej senzibilizácie, potenciálna respiračná senzibilizácia.
8.1.7 Doplňujúce štúdie o pomocnom prípravku
Potreba vykonať doplňujúce štúdie o pomocnom prípravku sa v závislosti od konkrétneho
prípadu sa prediskutuje s odborným pracoviskom podľa § 6 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona, a to
s ohľadom na konkrétne parametre, ktoré sa majú preskúmať, a ciele, ktoré sa majú
dosiahnuť.
Typ štúdie sa prispôsobí vzhľadom na príslušnú referenčnú hodnotu.
8.1.8 Doplňujúce štúdie pre kombinácie pomocných prípravkov a pomocných prípravkov
s prípravkami na ochranu rastlín
Ak sa na etikete pomocného prípravku vyžaduje, aby sa pomocný prípravok používal spolu
s inými pomocnými prípravkami alebo prípravkami na ochranu rastlín ako zmes „tank mix“,
môže byť potrebné vykonať štúdie týkajúce sa kombinácie pomocných prípravkov
a pomocných prípravkov s prípravkami na ochranu rastlín. Potreba vykonania doplňujúcich
štúdií sa v závislosti od konkrétneho prípadu posúdi s odborným pracoviskom podľa § 6 ods.
1 písm. e) bod 1 zákona, pričom sa zohľadnia výsledky štúdií akútnej toxicity jednotlivých
prípravkov a toxikologické vlastnosti aktívnych zložiek a účinných látok, možnosť expozície
kombinácií príslušných prípravkov s osobitným zreteľom na zraniteľné skupiny a dostupné
informácie alebo praktické skúsenosti s príslušnými prípravkami alebo podobnými
prípravkami.
8. 2 Údaje o expozícii
Ak sa požaduje autorizácia pomocného prípravku v kombinácii s iným pomocným
prípravkom alebo s prípravkom na ochranu rastlín, ako zmes „tank mix“, musí sa hodnotenie
expozície vzťahovať na kombinovanú expozíciu. V dokumentácii sa zohľadnia a uvedú
kumulatívne a synergické účinky.
8.2.1 Expozícia operátorov
Predkladajú sa informácie umožňujúce vyhodnotenie rozsahu expozície aktívnymi zložkami
a účinnými látkami alebo toxikologicky relevantnými zlúčeninami v pomocnom prípravku
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a v prípravku na ochranu rastlín, ktorá pravdepodobne nastane pri navrhovaných
podmienkach použitia, pričom sa zohľadnia kumulatívne a synergické účinky. Tieto
informácie musia byť postačujúce pre návrh vhodných ochranných opatrení vrátane návrhu
osobných ochranných prostriedkov, ktoré majú operátori použiť a ktoré sa uvedú na etikete
pomocného prípravku.
8.2.1.1 Odhad expozície operátora
Odhad sa vykoná použitím vhodného modelu výpočtu, ak je tento k dispozícii, s cieľom
umožniť vyhodnotenie expozície operátora, ktorá pravdepodobne nastane pri navrhovaných
podmienkach použitia. V relevantných prípadoch sa zohľadnia kumulatívne a synergické
účinky vyplývajúce z expozície viac ako jednou aktívnou zložkou a účinnou látkou
a toxikologicky relevantnými zlúčeninami vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v prípravkoch
a zmesi „tank mix“.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Odhad expozície operátorov sa vykonáva vždy.
Podmienky odhadu
Odhad sa vykoná pre každý typ aplikačnej metódy a aplikačného zariadenia, ktoré boli
navrhnuté na použitie pomocného prípravku, pričom sa zohľadnia požiadavky vyplývajúce
z osobitného predpisu,8) ak ide o manipuláciu s neriedeným alebo riedeným pomocným
prípravkom.
Odhad zahŕňa miešanie, plnenie, aplikáciu, čistenie a bežnú údržbu aplikačných zariadení.
Predkladajú sa informácie o podmienkach používania.
Najprv sa vykoná odhad za predpokladu, že operátor nepoužíva žiadne osobné ochranné
prostriedky. Ak je to vhodné, vykoná sa ďalší odhad za predpokladu, že operátor používa
účinné a ľahko dostupné ochranné prostriedky, ktoré možno v praxi použiť. Ak sú ochranné
opatrenia uvedené na etikete, zohľadnia sa pri odhade.
8.2.1.2 Meranie expozície operátora
Štúdia poskytuje údaje umožňujúce vyhodnotenie expozície operátorov, ktorá pravdepodobne
nastane pri konkrétnych navrhovaných podmienkach použitia. Štúdia musí byť v súlade
s etickými zásadami.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Údaje o expozícii pre príslušné cesty expozície sa uvádzajú, ak na základe dostupných
modelov výpočtu nie sú k dispozícii žiadne reprezentatívne údaje alebo ak z hodnotenia rizika
na základe modelu vyplýva, že príslušná referenčná hodnota sa prekročí.
K tomu dôjde v prípade, keď z výsledkov odhadu expozície operátorov podľa bodu 8.2.1.1.
vyplynie, že je splnená jedna z nasledujúcich podmienok alebo obe z nich:
a) prijateľná hladina expozície operátorov (Acceptable Operator Exposure Level, AOEL)
určená v súvislosti so schválením účinnej látky môže byť prekročená,
b) medzné hodnoty určené pre účinnú látku a toxikologicky relevantné zlúčeniny prípravku
na ochranu rastlín môžu byť prekročené.
Štúdia sa musí vykonať za realistických podmienok expozície v súlade s navrhovanými
podmienkami použitia.
8.2.2 Expozícia okolostojacich osôb a obyvateľov
Poskytnú sa informácie umožňujúce vyhodnotenie rozsahu expozície aktívnymi zložkami
alebo toxikologicky relevantnými zlúčeninami, ktorá pravdepodobne nastane pri
navrhovaných podmienkach použitia, pričom sa v relevantných prípadoch zohľadnia
kumulatívne a synergické účinky. Tieto informácie musia byť postačujúce pre návrh
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vhodných ochranných opatrení vrátane návrhu doby trvania zákazu vstupu na ošetrené
plochy, vylúčenia obyvateľov a okolostojacich osôb z ošetrovaných oblastí a určenia
bezpečných vzdialeností.
8.2.2.1 Odhad expozície okolo stojacich osôb a obyvateľov
Odhad sa vykoná použitím vhodného modelu výpočtu, ak je k dispozícii, s cieľom umožniť
vyhodnotenie expozície okolostojacich osôb a obyvateľov, ktorá pravdepodobne nastane pri
navrhovaných podmienkach použitia. V relevantných prípadoch sa v tomto odhade zohľadnia
kumulatívne a synergické účinky vyplývajúce z expozície viac ako jednou aktívnou zložkou
a účinnou látkou a toxikologicky relevantnými zlúčeninami vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté
v prípravkoch a zmesi „tank mix“.
Pri odhade sa berie do úvahy, že k expozícii okolostojacich osôb môže dôjsť počas aplikácie
prípravkov alebo po nej, a že k expozícii obyvateľov prípravkami môže dôjsť hlavne, avšak
nie výlučne, inhalačnou a dermálnou cestou, pričom k expozícii dojčiat a batoliat môže dôjsť
tiež orálnou cestou (prostredníctvom prenosu z ruky do úst).
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Odhad expozície okolostojacich osôb a obyvateľov sa vykonáva vždy.
Podmienky odhadu
Odhad expozície okolostojacich osôb a obyvateľov sa vykoná pre každý relevantný typ
aplikačnej metódy. Zahrnú sa konkrétne informácie vrátane maximálnej celkovej dávky
a koncentrácie postreku. Odhad sa vykoná za predpokladu, že okolostojace osoby a obyvatelia
nepoužívajú žiadne osobné ochranné prostriedky.
8.2.2.2 Meranie expozície okolo stojacich osôb a obyvateľov
Štúdia musí poskytnúť údaje umožňujúce vyhodnotiť expozíciu okolostojacich osôb
a obyvateľov, ktorá pravdepodobne nastane pri konkrétnych navrhovaných podmienkach
použitia. Štúdia musí byť v súlade s etickými zásadami.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Údaje o expozícii pre príslušné cesty expozície sa predkladajú, ak z hodnotenia rizika na
základe modelu vyplýva, že sa príslušná referenčná hodnota prekročí, alebo ak na základe
dostupných modelov výpočtu nie sú k dispozícii žiadne reprezentatívne údaje.
Štúdia sa vykoná za realistických podmienok expozície v súlade s navrhovanými
podmienkami použitia.
8.2.3 Expozícia pracovníkov
Predkladajú sa informácie umožňujúce vyhodnotenie rozsahu expozície aktívnymi zložkami
a účinnými látkami alebo toxikologicky relevantnými zlúčeninami v pomocných prípravkoch
alebo v prípravkoch rastlín, ktorá pravdepodobne nastane pri navrhovaných podmienkach
použitia a poľnohospodárskych postupoch, pričom sa zohľadnia kumulatívne a synergické
účinky. Tieto informácie musia byť postačujúce pre návrh vhodných ochranných opatrení
vrátane návrhu ochrannej doby a návrhu doby trvania zákazu vstupu do porastu.
8.2.3.1 Odhad expozície pracovníkov
Odhad sa vykoná použitím vhodného modelu výpočtu, ak je k dispozícii, s cieľom umožniť
vyhodnotenie expozície pracovníka, ktorá pravdepodobne nastane pri navrhovaných
podmienkach použitia. V relevantných prípadoch sa v tomto odhade zohľadnia kumulatívne a
synergické účinky vyplývajúce z expozície viac ako jednou aktívnou zložkou alebo účinnou
látkou a toxikologicky relevantnými zlúčeninami vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté
v prípravkoch a zmesi „tank mix“.
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Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Odhad expozície pracovníkov sa vykoná, ak by takáto expozícia mohla pri navrhovaných
podmienkach použitia nastať.
Podmienky odhadu
Odhad expozície pracovníkov sa vykoná pre plodiny a plánované činnosti. Predložia sa
konkrétne informácie vrátane opisu poaplikačných činností, dĺžky trvania expozície,
aplikačného množstva, počtu aplikácií, minimálneho intervalu aplikácie postrekom a stupeň
rastu. Ak nie sú k dispozícii údaje o množstve uvolniteľných rezíduí pri navrhovaných
podmienkach použitia, použijú sa štandardné predpoklady.
Najprv sa vykoná odhad s použitím dostupných údajov o expozícii, ktorú treba očakávať, za
predpokladu, že pracovník nepoužíva žiadne osobné ochranné prostriedky. Ak je to vhodné,
vykoná sa ďalší odhad za predpokladu, že pracovník používa účinné a ľahko dostupné
ochranné prostriedky, ktoré je možné použiť a ktoré budú pracovníci zvyčajne nosiť,
napríklad preto, že to je potrebné vzhľadom na ďalšie aspekty vykonávanej činnosti.
8.2.3.2 Meranie expozície pracovníkov
Štúdia poskytne údaje umožňujúce vyhodnotiť expozíciu pracovníkov, ktorá pravdepodobne
nastane pri navrhovaných podmienkach použitia. Štúdia musí byť v súlade s etickými
zásadami.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Údaje o expozícii pre príslušné cesty expozície sa uvedú, ak z hodnotenia rizika na základe
modelu vyplýva, že príslušná referenčná hodnota sa prekročí, alebo ak na základe dostupných
modelov výpočtu nie sú k dispozícii žiadne reprezentatívne údaje.
K tomu dôjde, ak z výsledkov odhadu expozície pracovníkov podľa bodu 8.2.3.1 vyplynie, že
je splnená jedna z nasledujúcich podmienok alebo obe z nich:
a) prijateľná hladina expozície operátorov (Acceptable Operator Exposure Level, AOEL)
určená v súvislosti so schválením účinnej látky môže byť prekročená,
b) medzné hodnoty určené pre účinnú látku a toxikologicky relevantné zlúčeniny prípravku
na ochranu rastlín môžu byť prekročené.
Štúdia sa vykoná za realistických podmienok expozície v súlade s navrhovanými
podmienkami použitia.
8.3 Dermálna absorpcia
Štúdie slúžia na meranie absorpcie aktívnej zložky a toxikologicky relevantných zlúčenín
v pomocnom prípravku, ktorý sa má autorizovať, cez kožu.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Štúdia sa vykoná vtedy, ak dermálna expozícia predstavuje významnú cestu expozície a ak
výsledkom odhadu rizika s použitím predvolenej konštantnej hodnoty dermálnej absorpcie nie
je prijateľné riziko.
Podmienky skúšok
Uvedú sa údaje z absorpčných štúdií, ktoré sa ak možno vykonali in vitro na ľudskej koži.
Štúdie sa vykonajú na reprezentatívnych pomocných prípravkoch, a to v rozriedenej, ako aj
koncentrovanej forme. Ak štúdie nezodpovedajú očakávanej situácii pri expozícii, pred ich
použitím sa predložia vedecké argumenty.
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8.4 Dostupné toxikologické údaje týkajúce sa formulačných prísad
V relevantných prípadoch sa predkladajú a hodnotia tieto informácie:
a) registračné číslo podľa osobitného predpisu,11)
b) súhrny štúdií zahrnuté v technickej dokumentácii predloženej podľa osobitného
predpisu,12) a
c) karta bezpečnostných údajov.13)
Karta bezpečnostných údajov podľa písmena c) sa predkladá a hodnotí aj pri pomocnom
prípravku.
Predkladajú sa aj všetky ostatné dostupné informácie.
8.5. Zoznam štúdií použitých na hodnotenie akútnej toxicity, expozície a dermálnej absorpcie.
9. Správanie v životnom prostredí
Predkladajú sa a hodnotia informácie o
a) podmienkach použitia pomocného prípravku vrátane aplikačnej dávky,
b) environmentálnom osude a správaní sa pomocného prípravku a jeho aktívnej zložky
v pôde, v povrchovej vode a v podzemnej vode, v sedimente a v ovzduší.
V relevantných prípadoch, ak pomocný prípravok obsahuje látky klasifikované ako
nebezpečné pre životné prostredie, predkladajú sa všetky dostupné informácie o expozícií
pomocného prípravku a jeho aktívnej zložky v pôde, v podzemnej vode, v povrchovej vode,
v sedimente a v ovzduší, prípadne aj hodnotenie rizika a ak je to vhodné, stanovia sa opatrenia
na zníženie rizika.
10. Ekotoxikologické štúdie
Uvedú sa všetky potenciálne nepriaznivé účinky pomocného prípravku zistené počas
rutinných ekotoxikologických skúmaní. Pri pomocných látkach je možné využiť možnosť
hodnotenia ekotoxikologického rizika za použitia literárneho prehľadu relevantných
vedeckých časopisov.
10.1 Účinky na vtáky a iné suchozemské stavovce
10.1.1 Účinky na vtáky
Posudzujú sa možné riziká pre vtáky okrem prípadov, keď nedochádza ani k priamej, ani
sekundárnej expozícii vtákov, napríklad pri používaní pomocného prípravku v uzavretých
priestoroch alebo pri liečebnom ošetrovaní poranení.
Pri peletách, granulách alebo ošetrenom osive sa uvádza množstvo aktívnej zložky v každej
pelete, granule alebo semene, ako aj veľkosť, hmotnosť a tvar peliet alebo granúl. Na základe
týchto údajov sa vypočíta a uvedie počet, ako aj hmotnosť peliet, granúl alebo semien
potrebných na dosiahnutie hodnoty LD.
Pri návnadách sa uvedie koncentrácia aktívnej zložky v jednej návnade (mg aktívnej
zložky/kg návnady).

11

) Článok 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
) Článok 10 písm. a) ods. vi) nariadenia (ES) č. 1907/2006.
13
) Článok 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
12
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Hodnotenie rizika pre vtáky sa uskutočňuje v súlade s analýzou príslušného rizikového
kvocientu.
10.1.1.1 Akútna orálna toxicita pre vtáky
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Posudzuje sa akútna orálna toxicita pomocného prípravku, okrem prípadov, keď žiadateľ
preukáže, že expozícia vtákov samotným pomocným prípravkom nie je pravdepodobná.
10.1.1.2 Údaje vyššej úrovne týkajúce sa vtákov
Štúdie vyššej úrovne týkajúce sa vtákov sa vykonajú, ak sa na prvých úrovniach hodnotenia
rizika nepreukáže, že riziko je prijateľné.
10.1.2 Účinky na suchozemské stavovce iné ako vtáky
Posudzujú sa možné riziká pre druhy stavovcov iné ako vtáky okrem prípadov, keď
sa pomocný prípravok používa napríklad v uzatvorených priestoroch alebo pri liečebnom
ošetrovaní poranení, kedy nedôjde ani k priamej, ani sekundárnej expozícii druhov stavovcov
iných ako vtáky.
Hodnotenie akútnych rizík a rizík z hľadiska reprodukčnej schopnosti pre suchozemské
stavovce iné ako vtáky sa uskutočňuje v súlade s analýzou príslušného rizikového kvocientu.
10.1.2.1 Akútna orálna toxicita pre cicavce
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Ak sa expozícia pomocného prípravku považuje za možnú a ak toxicitu nemožno predvídať
na základe údajov o aktívnej zložke, zohľadňujú sa aj údaje o akútnej orálnej toxicite
pomocného prípravku získané z toxikologického hodnotenia cicavcov.
10.1.2.2 Údaje vyššej úrovne týkajúce sa cicavcov
Štúdie vyššej úrovne týkajúce sa cicavcov sa musia vykonať, ak sa na prvých úrovniach
hodnotenia rizika nepreukáže, že riziko je prijateľné.
10.1.3 Účinky na iné voľne žijúce suchozemské stavovce
V relevantných prípadoch sa posudzuje riziko, ktoré pre plazy a obojživelníky pomocné
prípravky predstavujú. Typ a podmienky požadovaných štúdií sa prediskutujú s odborným
pracoviskom podľa § 6 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona.
10.2 Účinky na vodné organizmy
Posudzujú sa možné účinky na vodné organizmy, ak ich expozíciu nemožno vylúčiť.
Hodnotenie rizika pre vodné organizmy sa vykonáva v súlade s analýzou príslušného
rizikového kvocientu.
10.2.1 Akútna toxicita pre ryby, vodné bezstavovce alebo účinky na vodné riasy
a makroskopické vodné rastliny
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Skúšky sa vykonajú, ak:
a) akútnu toxicitu pomocného prípravku nemožno predvídať na základe údajov o aktívnej
zložke,
b) zamýšľané použitie zahŕňa priamu aplikáciu do vody alebo
c) nie je možná extrapolácia na základe dostupných údajov o podobnom pomocnom
prípravku.
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Ak samotný pomocný prípravok môže kontaminovať vodu, skúšky sa vykonajú na jednom
druhu z každej z troch/štyroch skupín vodných organizmov, t. j. rýb, vodných bezstavovcov,
rias a, v relevantných prípadoch, makroskopických vodných rastlín. Ak z dostupných
informácií vyplýva, že jedna z týchto skupín je zreteľne citlivejšia, skúšky sa vykonajú len na
príslušnej skupine.
Ak pomocný prípravok obsahuje dve alebo viac aktívnych zložiek a najcitlivejšie
taxonomické skupiny pre jednotlivé aktívne zložky nie sú rovnaké, skúšky sa vykonajú na
všetkých troch/štyroch skupinách vodných organizmov, t. j. rybách, vodných bezstavovcoch,
riasach a, v relevantných prípadoch, makroskopických vodných rastlinách.
10.2.2 Ďalšie štúdie dlhodobej a chronickej toxicity pre ryby, vodné bezstavovce a organizmy
sedimentov
Štúdie uvedené v bodoch 8.2.2 a 8.2.5 časti A prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 283/2013 sa musia
vykonať pri konkrétnych prípravkoch na ochranu rastlín, ak nie je možné príslušné
skutočnosti extrapolovať z údajov získaných v rámci príslušných štúdií o účinnej látke; to
neplatí v prípade, že sa preukáže, že k expozícii nedôjde.
Ak sa vyžadujú štúdie chronickej toxicity pomocného prípravku, typ štúdie, ktorá sa má
predložiť, a jej podmienky sa musia posúdiť s odborným pracoviskom podľa § 6 ods. 1 písm.
e) bod 3 zákona.
10.2.3 Ďalšie skúšky na vodných organizmoch
Môžu sa vykonať ďalšie štúdie na vodných organizmoch s cieľom ďalej spresniť zistené
riziko, ktoré musia poskytnúť dostatočné informácie a údaje na vyhodnotenie potenciálneho
vplyvu pomocného prípravku na vodné organizmy v poľných podmienkach.
Vykonané štúdie môžu mať podobu skúšok na ďalšom druhu, modifikovaného skúšania
expozície, štúdií mikrokozmu alebo mezokozmu.
Typ a podmienky štúdie, ktorá sa má vykonať, sa musia prediskutovať s príslušnými
odbornými pracoviskami.
10.3 Účinky na článkonožce
10.3.1 Účinky na včely
Posudzujú sa možné účinky na včely okrem prípadov, keď je pomocný prípravok určený
výhradne na použitie v situáciách, kde nie je pravdepodobná expozícia včiel.
Ak je expozícia včiel pravdepodobná, vykonávajú sa skúšky akútnej (orálnej a kontaktnej)
a chronickej toxicity vrátane subletálnych účinkov.
Ak môže v dôsledku systémových vlastností aktívnej zložky dôjsť k expozícii včiel rezíduami
v nektári, peli alebo vode a ak je akútna orálna toxicita <100 μg na včelu alebo ak dochádza
k značnej toxicite pre larvy, predkladajú sa údaje o koncentrácii rezíduí v týchto matriciach
a hodnotenie rizika musí byť založené na porovnaní príslušnej referenčnej hodnoty
s uvedenými koncentráciami rezíduí. Ak z takéhoto porovnania vyplynie, že expozíciu
toxickými hladinami nemožno vylúčiť, účinky sa preskúmajú pomocou skúšok vyššej
úrovne.
10.3.1.1 Akútna toxicita pre včely
Ak sa vyžaduje skúšanie pomocného prípravku vo vzťahu k akútnej toxicite pre včely,
vykonajú sa skúšky akútnej orálnej aj kontaktnej toxicity.
10.3.1.1.1 Akútna orálna toxicita
Predloží sa skúška akútnej orálnej toxicity, ktorou sa určia hodnoty LD 50 pre akútnu toxicitu
spolu s hodnotou NOEC. Ak sa spozorujú subletálne účinky, je potrebné ich uviesť.
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Podmienky skúšok
Výsledky sa vyjadria v μg pomocného prípravku na včelu.
10.3.1.1.2 Akútna kontaktná toxicita
Predloží sa skúška akútnej kontaktnej toxicity, ktorou sa určia hodnoty LD 50 pre akútnu
toxicitu spolu s hodnotou NOEC. Ak sa spozorujú subletálne účinky, je potrebné ich uviesť.
Podmienky skúšok
Výsledky sa vyjadria v μg pomocného prípravku na včelu.
10.3.1.2 Chronická toxicita pre včely
Predloží sa skúška chronickej toxicity pre včely, ktorou sa určia hodnoty EC 10, EC 20,
EC 50 pre chronickú orálnu toxicitu spolu s hodnotou NOEC. Ak hodnoty EC 10, EC 20,
EC 50 pre chronickú orálnu toxicitu nemožno odhadnúť, predloží sa vysvetlenie. Ak sa
spozorujú subletálne účinky, je potrebné ich uviesť.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Skúška sa vykoná v prípade, že expozícia včiel je pravdepodobná.
Podmienky skúšok
Výsledky sa vyjadria v μg pomocného prípravku na včelu.
10.3.1.3 Účinky na vývoj včiel medonosných a ich ďalšie vývojové štádiá
Na určenie účinkov na vývoj včiel medonosných a aktivitu včelieho plodu sa vykoná štúdia
na včeľom plode.
Skúška na včeľom plode musí poskytnúť dostatočné informácie na vyhodnotenie možných
rizík, ktoré pomocný prípravok predstavuje pre larvy medonosných včiel.
Skúška musí poskytnúť hodnoty EC 10, EC 20 a EC 50 pre dospelé včely/larvy (alebo
vysvetlenie, ak ich nemožno odhadnúť) spolu s hodnotou NOEC. Ak sa spozorujú subletálne
účinky, je potrebné ich uviesť.
10.3.1.4 Subletálne účinky
Môže byť potrebné vykonanie skúšky na preskúmanie subletálnych účinkov (napríklad na
správanie a reprodukciu) na včely a prípadne na včelstvá.
10.3.1.5 Test v klietkach a tunelový test
Tieto testy poskytnú dostatočné informácie na vyhodnotenie:
- možných rizík pomocného prípravku z hľadiska prežitia a správania včiel, a
- vplyvu na včely v dôsledku kŕmenia sa kontaminovanou medovicou alebo
kontaminovanými kvetmi.
Subletálne účinky sa v prípade potreby preskúmajú vykonaním špecifických testov (napríklad
správania sa pri hľadaní potravy).
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Ak nemožno vylúčiť akútne alebo chronické účinky na prežitie včelstiev a ich rozvoj, musia
sa vykonať ďalšie skúšky, a to najmä v prípade, ak existujú náznaky, že dochádza k
nepriamym účinkom, ako sú oneskorené reakcie, účinky na mladé jedince alebo zmena
správania včiel, alebo iným účinkom ako dlhšie pretrvávajúce účinky rezíduí; v takých
prípadoch sa musí vykonať a uviesť test v klietkach/ tunelový test.
Podmienky skúšok
Skúška sa vykoná s použitím zdravých včelstiev s nízkou úrovňou patogénov, ktorá sa
pravidelne monitoruje.
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10.3.1.6 Poľné skúšky so včelami
Skúška musí mať primeranú štatistickú váhu a musí poskytnúť dostatočné informácie na
vyhodnotenie možných rizík pomocného prípravku z hľadiska správania včiel, prežitia
a rozvoja včelstva.
Subletálne účinky sa v prípade potreby preskúmajú vykonaním špecifických skúšok
(napríklad návrat do úľa).
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Ak nemožno vylúčiť akútne alebo chronické účinky na prežitie včelstva a jeho rozvoj,
vykonajú sa ďalšie skúšky, ak existujú náznaky, že dochádza k nepriamym účinkom, ako sú
oneskorené reakcie, účinky na mladé jedince alebo zmena správania včiel či k iným účinkom,
ako sú napríklad dlhšie pretrvávajúce účinky rezíduí.
V uvedených prípadoch sa vykonajú poľné skúšky.
Podmienky skúšok
Skúška sa vykoná s použitím zdravých včelstiev s nízkou úrovňou patogénov, ktorá sa
pravidelne monitoruje.
Usmernenie k skúškam
Návrh štúdií vyššej úrovne, ktoré sa majú použiť, sa prediskutujú s odborným pracoviskom
podľa § 6 ods. 1 písm. e) bod 4.
10.3.2 Účinky na necieľové článkonožce iné ako včely
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Účinky na necieľové suchozemské článkonožce sa preskúmajú v súvislosti so všetkými
pomocnými prípravkami, s výnimkou prípadov, keď sú pomocné prípravky obsahujúce danú
aktívnu zložku určené výhradne na použitie v situáciách, v ktorých nedochádza k expozícii
necieľových článkonožcov.
Pri pomocných prípravkoch sa skúšky vykonajú na dvoch indikačných druhoch, parazitickej
osičke Aphidius rhopalosiphi (Hymenoptera: Braconidae) a predátorských roztočoch
Typhlodromus pyri (Acari: Phytoseiidae). Počiatočné skúšky sa vykonajú s použitím sklených
platní, pričom sa uvedie mortalita a účinky na reprodukciu. Pri skúškach sa určí vzťah medzi
množstvom a odozvou a uvedú sa referenčné hodnoty LR 50, ER 50 a NOEC na účely
hodnotenia rizika pre tieto druhy v súlade s analýzou príslušného rizikového kvocientu.
Pri pomocnom prípravku obsahujúcom aktívnu zložku, pri ktorej existuje podozrenie na
osobitný spôsob pôsobenia, môžu byť potrebné ďalšie skúšky zahŕňajúce citlivé vývojové
štádiá, osobitné cesty požitia alebo iné zmeny. Výber testovaného druhu je potrebné
odôvodniť.
Skúšky musia poskytnúť dostatočné informácie na vyhodnotenie toxicity (mortality)
pomocného prípravku pre článkonožce na cieľovej ploche, ako aj mimo nej.
10.3.2.1 Štandardné laboratórne skúšky týkajúce sa necieľových článkonožcov
Skúška musí poskytnúť dostatočné informácie na vyhodnotenie toxicity pomocného prípravku
pre dva indikačné druhy (Aphidius rhopalosiphi (Hymenoptera: Braconidae) a Typhlodromus
pyri) (Acari: Phytoseiidae) v súlade s analýzou príslušného rizikového kvocientu.
Ak sa ukáže, že pomocný prípravok má nepriaznivé účinky, vykonajú sa skúšky s použitím
štúdií vyššej úrovne (ďalšie podrobnosti sú uvedené v odsekoch 10.3.2.2 až 10.3.2.5). Pri
hodnotení vyššej úrovne nie je vhodné použiť analýzu rizikového kvocientu používanú pri
štandardných laboratórnych testoch pre necieľové článkonožce.
10.3.2.2 Rozšírené laboratórne skúšky, štúdie vystarnutých rezíduí s necieľovými
článkonožcami
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Skúšky musia poskytnúť dostatočné informácie na vyhodnotenie rizika, ktoré prípravok na
ochranu rastlín predstavuje pre článkonožce s použitím realistickejšieho testovacieho
substrátu alebo realistickejších podmienok expozície.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Ďalšie skúšky sa vykonajú, ak sa po laboratórnych skúškach v súlade s požiadavkami
určenými v bode 10.3.2.1 zaznamenali účinky a ak z analýzy príslušného rizikového
kvocientu vyplýva riziko pre štandardné indikačné druhy necieľových článkonožcov.
V prvom rade sa otestujú indikačné druhy, ktoré boli postihnuté v rámci štandardných
laboratórnych skúšok prvej úrovne (bod 10.3.2.1). Okrem toho, ak sa zistí riziko pre jeden
štandardný indikačný druh alebo oba štandardné indikačné druhy na cieľovej ploche,
vykonajú sa skúšky na jednom dodatočnom druhu. Ak sa zistí riziko pre štandardné indikačné
druhy mimo cieľovej plochy, vykonajú sa skúšky na ešte ďalšom dodatočnom druhu.
Štúdia vystarnutých rezíduí sa vykoná na najcitlivejšom druhu s cieľom poskytnúť informácie
o časovom rámci potrebnom na prípadné opätovné osídlenie ošetrených cieľových plôch.
Podmienky skúšok
a) Rozšírené laboratórne štúdie
Rozšírené laboratórne štúdie sa vykonajú v kontrolovaných environmentálnych podmienkach
prostredníctvom vystavenia organizmov chovaných v laboratóriu alebo jedincov zozbieraných
na poli čerstvým a vysušeným usadeninám pomocných prípravkov aplikovaných na prírodné
substráty ako napríklad listy, rastliny alebo prírodnú pôdu za laboratórnych alebo poľných
podmienok.
b) Štúdie vystarnutých rezíduí
Pri štúdiách vystarnutých rezíduí sa posúdi trvanie účinkov na necieľové článkonožce, ktoré
sa nachádzajú na cieľovej ploche. Tieto zahŕňajú starnutie usadenín pomocného prípravku za
poľných podmienok, pričom sa testované organizmy vystavia ošetreným listom alebo
rastlinám, a to buď za laboratórnych alebo polo poľných podmienok, prípadne za kombinácie
oboch.
10.3.2.3 Polo poľné štúdie s necieľovými článkonožcami
Skúšky musia poskytnúť dostatočné informácie na vyhodnotenie rizika, ktoré pomocný
prípravok predstavuje pre článkonožce, pri zohľadnení poľných podmienok.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Ak sa po laboratórnych skúškach v súlade s požiadavkami určenými v odseku 8.3.2 časti A
prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 283/2013 alebo v odseku 10.3.2 tejto prílohy spozorujú účinky
(napríklad ak sú prekročené príslušné prahové hodnoty), musia sa vykonať polo poľné
skúšky.
Podmienky skúšok
Skúšky sa vykonajú za reprezentatívnych aplikačných podmienok a v súlade s navrhovanými
odporúčaniami použitia a ich výsledkom musí byť realistická štúdia najhoršieho prípadu.
Pri polo poľných skúškach a pri výbere druhov pre polo poľné skúšky sa berú do úvahy
výsledky zo skúšok nižšej úrovne, ako aj špecifické otázky.
Skúšky zahŕňajú smrteľné a subletálne referenčné hodnoty (napríklad integrované parametre
pri poľných štúdiách).
10.3.2.4 Poľné štúdie na necieľových článkonožcoch
Skúšky musia poskytnúť dostatočné informácie na vyhodnotenie rizika, ktoré pomocný
prípravok predstavuje pre článkonožce, pri zohľadnení poľných podmienok.
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Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Ak sa po skúškach v súlade s požiadavkami určenými v bode 10.3.2.2 alebo v bode 10.3.2.3
zaznamenajú účinky a ak z analýzy príslušného rizikového kvocientu vyplynie riziko pre
necieľové článkonožce, musia sa vykonať poľné skúšky.
Podmienky skúšok
Skúšky sa musia vykonať za reprezentatívnych aplikačných podmienok a v súlade s
navrhovanými odporúčaniami použitia a ich výsledkom musí byť realistická štúdia
najhoršieho prípadu.
Poľné skúšky umožňujú určiť krátkodobé a dlhodobé účinky pomocného prípravku na
populácie článkonožcov, po aplikácii pomocného prípravku v súlade s navrhovaným
spôsobom používania za bežných aplikačných podmienok.
10.3.2.5 Ďalšie cesty expozície necieľových článkonožcov
Ak skúšky uskutočňované v súlade s bodmi 10.3.1 a 10.3.2.1 až 10.3.2.4 nie sú pre konkrétne
článkonožce vhodné, vykonajú sa ďalšie osobitné skúšky, ak existujú náznaky, že dochádza
k expozícii inými cestami ako kontaktom. Pred uskutočnením takýchto skúšok sa ich návrh
prediskutuje s odborným pracoviskom podľa § 6 ods. 1 písm. e) bod 4.
10.4 Účinky na necieľovú pôdnu mezofaunu a makrofaunu
10.4.1 Dážďovky
Posudzuje sa možný účinok pomocného prípravku na dážďovky, ak žiadateľ nepreukáže, že
priama alebo nepriama expozícia dážďoviek je nepravdepodobná.
Hodnotenie rizika pre dážďovky sa vykonáva v súlade s analýzou príslušného rizikového
kvocientu.
10.4.1.1 Dážďovky – subletálne účinky
Skúška poskytne informácie o účinkoch na rast a reprodukciu dážďoviek.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Subletálna toxicita pomocného prípravku pre dážďovky sa preskúma, ak pomocný prípravok
môže kontaminovať pôdu a ak toxicitu pomocného prípravku nemožno predvídať na základe
údajov o aktívnej zložke; uvedené neplatí v prípadoch, keď žiadateľ preukáže, že k expozícii
nedochádza.
10.4.1.2 Dážďovky – poľné štúdie
Skúška poskytne dostatočné údaje na vyhodnotenie účinkov na dážďovky v poľných
podmienkach.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Ak z analýzy príslušného rizikového kvocientu vyplynie chronické riziko pre dážďovky,
vykoná sa poľná štúdia s cieľom určiť účinky za poľných podmienok v praxi, ktorá sa uvedie
ako alternatíva podrobného hodnotenia rizika.
10.4.2 Účinky na necieľovú pôdnu mezofaunu a makrofaunu (inú ako dážďovky)
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Účinky na pôdne organizmy (iné ako dážďovky) sa musia preskúmať v prípade všetkých
pomocných prípravkov, s výnimkou situácií, v ktorých nedochádza k expozícii pôdnych
organizmov, ako sú napríklad:
a) skladovanie potravín v uzavretých priestoroch, ktoré vylučujú expozíciu,
b) uzatváranie a liečebné ošetrovanie poranení,
c) uzatvorené priestory s návnadami pre hlodavce.
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Skúšky sa musia vykonať, ak:
a) pomocný prípravok obsahuje viac ako jednu aktívnu zložku,
b) nie je možné spoľahlivo predvídať, či je toxicita pomocného prípravku rovnaká alebo
nižšia ako toxicita aktívnej zložky testovanej v súlade s požiadavkami určenými v bode
8.4.2 časti A prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 283/2013.
Pri pomocných prípravkoch, ktoré sa aplikujú ako postrek na listy, sa môžu na účely
predbežného hodnotenia rizika vziať do úvahy údaje o dvoch relevantných necieľových
druhoch organizmov. Ak sa neobjavia účinky ani na jednom z týchto druhov, musia sa
vykonať skúšky na Folsomia candida a Hypoaspis aculeifer (pozri bod 10.4.2.1).
Ak nie sú k dispozícii údaje o Aphidius rhopalosiphi a Typhlodromus pyri, musia sa predložiť
údaje uvedené v bode 10.4.2.1.
V prípade pomocných prípravkov, ktoré sa aplikujú priamo na pôdu, buď ako postrek, alebo
ako pevný pomocný prípravok, sa musia vykonať skúšky na Folsomia candida aj Hypoaspis
aculeifer (pozri bod 10.4.2.1).
10.4.2.1 Skúšky na úrovni druhov
Skúška poskytne dostatočné informácie na vyhodnotenie toxicity pomocného prípravku pre
indikačné druhy pôdnych bezstavovcov Folsomia candida a Hypoaspis aculeifer.
10.4.2.2 Skúšky vyššej úrovne
Skúšky poskytnú dostatočné informácie na vyhodnotenie rizika, ktoré pomocný prípravok
predstavuje pre pôdne organizmy s použitím realistickejšieho skúšobného substrátu alebo
realistickejších podmienok expozície.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Ďalšie skúšky sa musia vykonať, ak sa v súlade s bodom 10.4.2.1 spozorujú významné účinky
a ak z analýzy príslušného rizikového kvocientu vyplynie existencia rizika.
Potreba vykonať takéto štúdie a typ a podmienky štúdií, ktoré sa majú vykonať, sa
prediskutujú s odborným pracoviskom podľa § 6 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona.
10.5. Účinky na premenu pôdneho dusíka
Skúška poskytne dostatočné údaje na vyhodnotenie vplyvu pomocného prípravku na
mikrobiálnu aktivitu v pôde s ohľadom na premenu dusíka.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Posudzujú sa účinky pomocného prípravku na mikrobiálnu funkciu pôdy, ak toxicitu
pomocného prípravku nemožno predvídať na základe údajov o aktívnej zložke; uvedené
neplatí v prípade, ak žiadateľ preukáže, že k žiadnej expozícii nedochádza.
10.6. Účinky na suchozemské necieľové vyššie rastliny
10.6.1 Súhrn skríningových údajov
Účinky pomocného prípravku na necieľové rastliny sa uvedú, ak toxicitu pomocného
prípravku nemožno predvídať na základe údajov o aktívnej zložke; uvedené neplatí v prípade,
ak žiadateľ preukáže, že k žiadnej expozícii nedochádza.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Skríningové údaje sa predkladajú v prípade pomocného prípravku, ktorý sa aplikuje v tankmix kombinácii s herbicídom alebo regulátorom rastu rastlín. Tieto údaje zahŕňajú skúšky na
aspoň šiestich druhoch rastlín zo šiestich rôznych čeľadí vrátane jedno- a dvojklíčnolistových
rastlín. Skúšané koncentrácie a dávky musia zodpovedať maximálnej odporúčanej aplikačnej

Èiastka 107

Zbierka zákonov è. 477/2013

Strana 5095

dávke alebo musia byť vyššie ako maximálne odporúčané aplikačné dávky. Ak skríningové
štúdie nepokrývajú určený rozsah druhov alebo nevyhnutné koncentrácie a dávky, vykonajú
sa skúšky v súlade s bodom 10.6.2.
Údaje sa nevyžadujú, ak je expozícia zanedbateľná, napríklad v prípade pomocných
prípravkov aplikovaných s prípravkom na ochranu rastlín určeným na ošetrenie osiva, či
v prípade pomocných prípravkov používaných na uskladnené produkty alebo v skleníkoch,
kde je expozícia vylúčená.
Podmienky skúšok
Predkladá sa súhrn dostupných údajov zo skúšok použitých na posúdenie biologickej aktivity
a zo štúdií na zistenie rozsahu dávkovania, buď pozitívnych, alebo negatívnych, ktoré môžu
poskytnúť informácie o možných účinkoch na iné necieľové druhy flóry, spolu s posúdením
potenciálneho vplyvu na necieľové druhy rastlín.
Tieto údaje musia byť doplnené ďalšími informáciami v súhrnnej forme o účinkoch na
rastliny pozorovaných v priebehu poľných skúšok, konkrétne o účinnosti, rezíduách, osude
v životnom prostredí a ekotoxikologických poľných štúdiách.
10.6.2 Skúšky na necieľových rastlinách
Skúška musí poskytnúť hodnoty ER 50 pomocného prípravku na necieľové rastliny.
Okolnosti, za akých sa vyžaduje
Štúdie účinkov na necieľové rastliny sa vykonajú v prípade pomocného prípravku, ktorý sa
aplikuje v tank-mix kombinácii s herbicídnym prípravkom na ochranu rastlín a prípravkom
regulujúcim rast rastlín a v prípade ostatných pomocných prípravkov, pri ktorých nie je
možné riziko predvídať na základe skríningových údajov (pozri bod 10.6.1).
V prípade všetkých granúl sa zohľadní riziko úletu prachu počas aplikácie.
Údaje nie je potrebné predložiť, ak expozícia nie je pravdepodobná.
Podmienky skúšok
Ako testovacia látka sa použije príslušný pomocný prípravok alebo iný relevantný prípravok,
ktorý obsahuje danú aktívnu zložku, a ďalšie relevantné formulačné prísady.
V prípade pomocného prípravku, ktorý sa aplikuje v tank-mix kombinácii s herbicídom alebo
regulátorom rastu rastlín, sa vykonajú skúšky vzťahu medzi koncentráciou prípravku
a vegetatívnou aktivitou a rastom sadeníc, a to pre najmenej 6 druhov zastupujúcich čeľade,
v prípade ktorých sa zistil herbicídny účinok alebo regulácia rastu. Ak na základe spôsobu
pôsobenia možno jednoznačne určiť, že je ovplyvnený iba rast sadeníc alebo iba vegetatívna
aktivita, vykoná sa iba relevantná štúdia.
Skúšky vzťahu medzi dávkou a odozvou sa vykonajú na 6 až 10 vybraných jedno
a dvojklíčnych druhoch rastlín zastupujúcich čo najviac taxonomických skupín.
Ak je na základe skríningových údajov alebo iných dostupných informácií zrejmý konkrétny
spôsob pôsobenia, alebo ak sa zistia významné rozdiely v citlivosti jednotlivých druhov, tieto
informácie sa použijú pri výbere relevantných testovacích druhov.
10.6.3 Rozšírené laboratórne štúdie na necieľových rastlinách
Ak sa na základe štúdií uskutočnených v súlade s bodmi 10.6.1 a 10.6.2 a na základe
hodnotenia rizika zistilo vysoké riziko, odborné pracovisko podľa § 6 ods. 1 písm. e) bod 3
zákona môže požadovať rozšírenú laboratórnu štúdiu na necieľových rastlinách, zameranú na
skutočnosti, ktoré vzbudili obavy na nižšej úrovni. Štúdia musí poskytnúť informácie
o potenciálnych účinkoch pomocného prípravku na necieľové rastliny po realistickejšej
expozícii. Typ štúdie, ktorá sa má vykonať, a jej podmienky sa posúdia s odborným
pracoviskom podľa § 6 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona.

Strana 5096

Zbierka zákonov è. 477/2013

Èiastka 107

10.6.4 Polopoľné a poľné skúšky na necieľových rastlinách
Polopoľné a poľné skúšky na štúdium účinkov pozorovaných na necieľových rastlinách po
realistickej aplikácii sa predkladajú ako základ pre podrobné hodnotenie rizika. Skúšky sa
musia týkať účinkov na množstvo rastlín a produkciu biomasy v rôznych vzdialenostiach od
plodiny alebo pri úrovniach expozície predstavujúcich rôzne vzdialenosti od plodiny.
Typ štúdie, ktorá sa má vykonať, a jej podmienky sa prediskutujú s odborným pracoviskom
podľa § 6 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona.
10.7 Účinky na iné suchozemské organizmy
Predložia sa všetky dostupné údaje o účinkoch pomocného prípravku na iné suchozemské
organizmy.
10.8 Údaje získané z monitorovania
Predložia sa dostupné údaje z monitorovania týkajúce sa účinkov pomocného prípravku na
necieľové organizmy.
Časť D
Dokumentačný súbor údajov pre farbivá, ktoré sa môžu pred aplikáciou pridávať
k prípravkom na ochranu rastlín
1. Identita pomocného prípravku
Predkladajú sa údaje v rozsahu časti C bodov 1.1., 1.3., 1.6 a 5 a uvedie sa index pigmentu
(colour index – C.I.)
1.1. Podniková norma
Predkladá sa v prípade, ak žiadateľ nepredloží údaje v rozsahu časti C bodov 1.6. a 5.
Podniková norma obsahuje aj špecifikáciu pomocného prípravku, v ktorej sú uvedené
výrobcom garantované parametre pomocného prípravku.
2. Navrhovaný obchodný názov alebo obchodný názov a vývojové kódové číslo
pomocného prípravku u výrobcu
Uvedú sa všetky skoršie a súčasné obchodné názvy a navrhnuté obchodné názvy, vývojové
kódové čísla pomocného prípravku a taktiež súčasné názvy a čísla. Navrhnutý obchodný
názov nesmie viesť k zámene s obchodným názvom už autorizovaných pomocných
prípravkov.
3. Klasifikácia a označenie farbiva
Predloží sa návrh na klasifikáciu a označenie pomocného prípravku v súlade s osobitným
predpisom,8) ktorý zahŕňa:
- piktogramy,
- výstražné slová,
- výstražné upozornenia a
- bezpečnostné upozornenia.
4. Spôsob aplikácie farbiva
Uvedie sa spôsob aplikácie farbiva.
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5. Informácie o obale
Uvedie sa druh, typ a veľkosť obalu, spôsob zneškodnenia obalu a zvyškov.
6. Vplyv na zdravie ľudí a na životné prostredie
Ak farbivo nie je schválené na používanie v potravinách, predkladajú sa, toxikologické štúdie
v rozsahu časti C bodu 8 a údaje v rozsahu časti A bodov 6.1. a 6.2.
Časť E
Dokumentačný súbor údajov pre pomocné prípravky určené na ošetrovanie rán rastlín
alebo na úpravu vzhľadu rastlín a pre pomocné prípravky, ktoré nie sú pomocnými
prípravkami uvedenými v častiach A až D.
1. Identita pomocného prípravku
Predkladajú sa údaje v rozsahu časti C bodov 1.1 až 1.3.
2. Popis výroby aktívnej zložky a pomocného prípravku
Pre každý výrobný závod sa opíše výrobný postup aktívnej zložky a pomocného prípravku,
identifikujú sa východiskové materiály, použité chemické postupy, identita vedľajších
produktov a nečistôt. Ak sa uvedené informácie týkajú poloprevádzkového výrobného
systému, požadované informácie sa poskytnú znovu po stabilizácii metód výroby a postupov
v prevádzkovom meradle.
3. Metóda na analýzu pomocného prípravku
Uvedú sa a presne opíšu metódy na určenie aktívnej zložky v pomocnom prípravku. Ak
pomocný prípravku obsahuje viac aktívnych zložiek, uvedená metóda umožní určenie každej
aktívnej zložky v prítomnosti ostatných. Ak nie je predložená spoločná metóda, uvedú sa
technické dôvody.
4. Podniková norma
Predkladá sa v prípade, ak žiadateľ nepredloží popis výroby pomocného prípravku (bod 2)
a metódu na analýzu pomocného prípravku (bod 3). Súčasťou materiálu je aj špecifikácia
pomocného prípravku, v ktorej sú uvedené výrobcom garantované parametre pomocného
prípravku.
5. Fyzikálny stav, typ a povaha pomocného prípravku
Uvedie sa úplný opis fyzikálneho stavu, typu a povahy pomocného prípravku.
6. Klasifikácia a označenie pomocného prípravku
Predloží sa návrh na klasifikáciu a označenie pomocného prípravku v súlade s osobitným
predpisom,8) ktorý zahŕňa:
- piktogramy,
- výstražné slová,
- výstražné upozornenia, a
- bezpečnostné upozornenia.
7. Funkcia pomocného prípravku a spôsob jeho aplikácie
Uvedie sa navrhovaná funkcia pomocného prípravku a spôsob aplikácie pomocného
prípravku.
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8. Informácie o obale
Uvedie sa druh, typ a veľkosť obalu, spôsob zneškodnenia obalu a zvyškov.
9. Údaje o účinnosti
Nevyžaduje sa ak pomocný prípravok neobsahuje liečivú zložku.
10. Vplyv na zdravie ľudí
Uvedie sa vplyv na zdravie ľudí súvisiaci s expozíciou pomocným prípravkom. Predložia sa
dostupné relevantné toxikologické údaje podľa časti C bodu 8.
13. Vplyv na životné prostredie
Uvedú sa informácie o
a) potenciáli uvoľnenia do pôdy,
b) možnosti transportu do povrchových vôd,
c) možnosti prieniku do podzemných vôd,
d) špecifikácii prírodných podmienok za ktorých pomocný prípravok môže byť použitý.
Predložia sa dostupné relevantné informácie podľa časti C bodu 9.
14. Vplyv na necieľové druhy
Uvedú sa informácie o vplyve na
a) suchozemské stavovce,
b) vodné organizmy,
c) včely a iné necieľové článkonožce,
d) dážďovky a iné pôdne makroorganizmy,
e) pôdne mikroorganizmy,
f) na iné necieľové organizmy – flóra a fauna.
Predložia sa dostupné relevantné ekotoxikologické štúdie podľa časti C bodu 10.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

Požiadavky na označovanie (etiketu) pomocných prípravkov
Na obaloch pomocných prípravkov sa zreteľne a neoddeliteľne uvedú tieto informácie:
a) obchodný názov pomocného prípravku,
b) meno a adresa držiteľa autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod a číslo autorizácie
alebo číslo povolenia na paralelný obchod pomocného prípravku; meno a adresa osoby
zodpovednej za konečné balenie a označovanie alebo za konečné označovanie pomocného
prípravku, ak ide o inú osobu, ako je držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia na
paralelný obchod,
c) názov každej aktívnej zložky s jasným označením jej chemickej formy; názov sa uvádza
tak, ako je uvedený v prílohe č. VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/ES
alebo ak tam nie je táto zložka uvedená, uvádza sa jej bežný názov ISO alebo ak
označenie ISO nie je k dispozícii, uvedie sa označenie podľa pravidiel IUPAC; uvádza sa
len ak pomocný prípravok aktívnu zložku obsahuje,
d) koncentrácia každej aktívnej zložky vyjadrená:
1. v hmotnostných percentách a v g.kg-1 pre tuhé látky, aerosóly, prchavé kvapaliny
(maximálny bod varu 50 ºC) alebo viskózne kvapaliny (dolný limit 1 Pa pri 20 ºC),
2. v hmotnostných percentách a v g.l-1 pre ostatné kvapaliny/gélové formulácie,
3. v objemových percentách a v hmotnostných percentách pre plyny,
4. počtom účinných jednotiek na objem alebo hmotnosť alebo inou formou relevantnou
pre makroorganizmus alebo mikroorganizmus, [(napr. počet jedincov pre
makroorganizmy, jednotky tvoriace kolóniu na gram (cfu/g) pre mikroorganizmy)].
e) čisté množstvo pomocného prípravku uvedené v gramoch alebo kilogramoch pri tuhých
látkach, gramoch, kilogramoch, mililitroch alebo litroch pri plynoch alebo v litroch pri
kvapalných formuláciách,
f) číslo šarže pomocného prípravku a dátum výroby,
g) informácie o prvej pomoci,
h) funkcia pomocného prípravku (napr. pomocný prípravok na monitoring a signalizáciu,
pomocný prípravok na zlepšenie vzhľadu rastlín a pod.) a spôsob účinku,
i) fyzikálny stav, formulácia (napr. zmáčateľný prášok, emulgovateľný koncentrát a pod.),
ak je to relevantné,
j) použitia, na ktoré bol pomocný prípravok autorizovaný alebo povolený a všetky osobitné
podmienky poľnohospodárstva, zdravia rastlín alebo životného prostredia, za ktorých sa
pomocný prípravok môže alebo nesmie použiť,
k) návod na použitie a podmienky použitia, dávka vrátanie najvyššej aplikačnej dávky na
hektár a rok, tam, kde je to relevantné. Dávka sa uvádza v metrických jednotkách pre
každé autorizované alebo povolené použitie,
l) tam, kde je to relevantné uvádza sa pre každé použitie ochranná doba medzi poslednou
aplikáciou a
1. sejbou alebo vysadením plodiny, na ktorú sa pomocný prípravok aplikuje,
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2. sejbou alebo vysadením následných plodín,
3. prístupom ľudí alebo zvierat,
4. zberom úrody,
5. použitím alebo spotrebou.
m) údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a iných priamych alebo nepriamych
negatívnych vedľajších účinkoch na rastliny alebo produkty rastlinného pôvodu spolu s
intervalmi, ktoré sa musia dodržiavať medzi aplikáciou a sejbou alebo vysadením danej
plodiny alebo následných a susedných plodín,
n) veta: „Pred použitím si prečítajte priložené pokyny“, ak pomocný prípravok obsahuje
príbalový leták,
o) pokyny na vhodné podmienky skladovania a na bezpečné zneškodnenie pomocného
prípravku a jeho obalu,
p) doba použiteľnosti pri bežných podmienkach skladovania,
q) zákaz opätovného použitia obalu, ktorý sa však nevzťahuje na držiteľa autorizácie pod
podmienkou, že obal bol špeciálne vyrobený tak, aby ho držiteľ autorizácie mohol
opätovne použiť,
r) informácie, ktorých uvedenie na etikete je dané ako povinnosť v rozhodnutí o autorizácii
alebo o povolení na paralelný obchod,
s) kategórie osôb oprávnených používať pomocný prípravok (uvádza sa, ak je podľa
rozhodnutia o autorizácii alebo o povolení na paralelný obchod použitie pomocného
prípravku obmedzené pre určité kategórie používateľov).
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

VZOR
Žiadosť o povolenie na používanie pomocného prípravku na účely výskumu a vývoja

A
Údaje o žiadateľovi
Meno, priezvisko a obchodné meno fyzickej osoby –
podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby
Adresa
IČO

B
Identifikácia pomocného prípravku
Kódové označenie pomocného prípravku
Názov pomocného prípravku (ak existuje)
Výrobca
Formulácia
Názov

Údaje o aktívnych zložkách pomocného prípravku
Obsah (SI jednotky)

Plánované celkové množstvo pomocného prípravku
použitého na účely výskumu a vývoja, ktoré má byť
použité za 1 vegetačnú sezónu

C
Údaje o subjekte, ktorý bude skúšky vykonávať
Meno, priezvisko a obchodné meno fyzickej osoby –
podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby
Adresa
IČO
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Spôsob platby správneho poplatku
kolkové známky
priama úhrada cez pokladňu
bankovým prevodom

Typ skúšky (napr. malopolíčková, veľkopolíčková)
Plánovaná celková ošetrená plocha (množstvo, objem) za
1 vegetačnú sezónu
Predpokladané akútne a následné riziká

Predpokladaný termín použitia pomocného prípravku na účely výskumu a vývoja
Začatie (1. aplikácia prípravku) mesiac
Ukončenie (posledná aplikácia) mesiac
rok
rok

D
Údaje o plánovanom použití pomocného prípravku na účely výskumu a vývoja
Plodina/iný objekt
Účel použitia
Dávka v kg prípravku na ha, t/
spôsob aplikácie
Predpokladaný termín
aplikácie/vývojová fáza

Autorizačný pokus, iné
(špecifikovať)

Strana 5102
Zbierka zákonov è. 477/2013
Èiastka 107

Dátum

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, podpis žiadateľa

Povereným zamestnancom kontrolného ústavu umožním na požiadanie prístup na všetky miesta, na ktorých sa bude použitie pomocného prípravku na účely výskumu
a vývoja realizovať, dohľad nad ním, a to v dobe, ktorú určí tento poverený zamestnanec po predchádzajúcom dohovore s osobou zodpovednou za vykonanie skúšky
a poskytnem im podrobný plán skúšok vrátane údajov o použitých pomocných prípravkoch na jednotlivých parcelách a o spôsobe ich použitia.

Zabezpečím bezpečné zneškodnenie nespotrebovaných vzoriek pomocných prípravkov a ošetrených rastlín alebo rastlinných produktov.

Zaväzujem sa uhradiť náklady vynaložené na náhradu alebo odstránenie škôd, ktoré vzniknú aj napriek dodržaniu bezpečnostných a aplikačných zásad v súvislosti s použitím
pomocného prípravku.

Som si vedomý, že s pomocnými prípravkami, ktorých klasifikácia podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) nebola doteraz ukončená, je potrebné zaobchádzať ako s nebezpečnými chemickými zmesami.

Som si vedomý zodpovednosti za následky použitia pomocného prípravku na účely výskumu a vývoja. Urobím všetky nevyhnutné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu
zdravia ľudí alebo zvierat, životného prostredia, susediacich porastov a následných plodín v súvislosti s týmto použitím pomocného prípravku.

Vyhlásenie žiadateľa

Èiastka 107
Zbierka zákonov è. 477/2013
Strana 5103

Strana 5104

Zbierka zákonov è. 477/2013

Èiastka 107

Príloha è. 8
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

VZOR
Oznámenie plánovaného vykonania skúšok podľa § 13 ods. 4 zákona č. 387/2013 Z. z.
o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín
A
Údaje o osobe, ktorá bude skúšky vykonávať
Meno, priezvisko a obchodné meno fyzickej osoby –
podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby
Adresa
IČO
Telefónne číslo
E-mailová adresa

B

Údaje o žiadateľovi a skúške

Žiadateľ o vykonanie skúšky podľa § 13 ods. 4 zákona (meno,
priezvisko, obchodné meno, adresa)
Kódové označenie pomocného prípravku
Názov pomocného prípravku (ak existuje)
Údaje aktívnych zložkách v pomocnom prípravku
Názov

Miesto skúšky

Plodina/iný objekt

Obsah (SI jednotky)

Účel
použitia

Aplikovaná
dávka v kg
pomocného
prípravku na
ha, t/spôsob
aplikácie

Počet
skúšok

Termín
aplikácie
(konkrétny
dátum)

SEP - správna experimentálna prax podľa § 28 zákona č. 405/2011 Z. z.

Číslo povolenia vydaného podľa § 13 zákona

Dátum

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko a podpis
oznamovateľa

Režim podľa
zásad SEP
ÁNO (uviesť
číslo
certifikátu
/NIE
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

VZOR
Žiadosť o povolenie uvedenia pomocného prípravku na trh na obmedzené a kontrolované
použitie podľa § 18 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

A
Údaje o žiadateľovi
Meno, priezvisko a obchodné meno fyzickej osoby –
podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby
Adresa
IČO

B
Identifikácia pomocného prípravku
Názov pomocného prípravku
Výrobca
Formulácia
Názov

Údaje o aktívnych zložkách pomocného prípravku
Obsah (SI jednotky)

Plánované celkové množstvo pomocného prípravku na
uvedenie na trh/použitie

Dátum

Plánovaná celková ošetrená plocha (množstvo, objem)
iné

Predpokladaný termín použitia pomocného prípravku
Začatie (1. aplikácia prípravku) deň/mesiac
Ukončenie (posledná aplikácia) deň/mesiac
rok
rok

Predpokladaný
termín aplikácie

Predpokladaný
počet aplikácií

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, podpis žiadateľa

C
Údaje o plánovanom použití pomocného prípravku
Plodina/iný
Účel použitia
Dávka v kg
objekt
pomocného prípravku
na ha, t/ spôsob
aplikácie
Miesta aplikácie

Predzberový interval
(v dňoch od poslednej
aplikácie)
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Príloha è. 10
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

VZOR
Žiadosť o vykonanie skúšky biologickej účinnosti
A
Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko, obchodné meno fyzickej osoby –
podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby
Adresa
Telefónne číslo
Faxové číslo
E-mailová adresa

B
Údaje o pomocnom prípravku, ktorý sa má skúšať na to isté použitie (jedna plodina/jeden účel použitia)
Funkcia pomocného prípravku
Plodina/iný objekt
Účel použitia
Názov pomocného
prípravku

Kódové
označenie

Formulácia

Žiadateľ súhlasí s publikovaním výsledkov skúšok*

*Nehodiace sa prečiarknite

Názov aktívnej zložky

Áno/Nie

Obsah aktívnej zložky
v pomocnom
prípravku
v jednotkách SI

















Počet skúšok







Poznámka (tank-mix, termín aplikácie, spôsob aplikácie, štandard a pod.)



Dátum

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, podpis

SVOJÍM PODPISOM POTVRDZUJEM PRAVDIVOSŤ, SPRÁVNOSŤ A ÚPLNOSŤ PREDKLADANÝCH ÚDAJOV

*Nehodiace sa prečiarknite

Dávka(koncentrácia)
v kg/ha, t/ha

Údaje o skúške

Názov pomocného prípravku

C

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Hodnotenie úrody*
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***

CHVU**

vodné bezstavovce
(vodný hmyz,
Dafnia)

***

Vo 4

vodné rastliny
(vyššie vodné
rastliny a riasy)

***

Vo 4

Vtáky (bylinožravé,
hmyzožravé
a všežravé)

Vt 5

Vt 5
***

Z4

Cicavce
(bylinožravé,
hmyzožravé
a všežravé) a plazy

***

Vč 3

Poznámky:
* Územie európskeho významu
** Chránené vtáčie územie alebo navrhované chránené vtáčie územie
*** Zoznam autorizovaných pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod

Vo 4

vodné stavovce
(ryby, obojživelníky)

NATUR
A 2000*

Územie
Suchozemské
bezstavovce

Suchozemské organizmy

***

***

Pôdne
makroorganizmy

Vodné organizmy

***

***

Pôdne
mikroorganizmy

Aplikácia pomocných prípravkov z hľadiska ich vplyvu na skupiny živých organizmov

Vyššie rastliny

***

***

***

***

Nižšie rastliny
(huby, lišajníky)

Príloha è. 11
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.
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Príloha è. 12
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

VZOR
Žiadosť o povolenie leteckej aplikácie pomocných prípravkov v územiach prvého stupňa
ochrany prírody a krajiny
ŽIADATEĽ (poľnohospodársky alebo lesnícky subjekt)
adresa, obchodné meno a sídlo, IČO:
TYP ŽIADOSTI: jednotlivá*/hromadná* (na aplikáciu viacerých prípravkov v danom roku)
(*prečiarknuť nevyhovujúce)
Ošetrená Štvorec/Katas
plodina trálne územie

Kultúrny diel
– parcela,
alebo JPRL

Výmera
ošetrovanej
plochy (ha)

Účel
použitia

Názov
pomocného
prípravku

Aplikačná
dávka
[kg/ha alebo
l/ha]

Požadovaný
termín leteckej
aplikácie
aplikácie
pomocných
prípravkov sa
vykonajú
v termínoch
podľa
príslušných
platných etikiet

OSOBA (vykonávateľ leteckej aplikácie) podľa § 23 ods. 5 zákona
adresa, obchodné meno a sídlo, IČO:

Chránené vtáčie územia v prvom stupni ochrany prírody a krajiny:
nie
áno
ak vyznačíte áno, vyplňte ďalšie
údaje:
Názov chráneného vtáčieho územia

Zoznam kultúrnych dielov – parciel (z tabuľky vyššie)

Pásmo hygienickej ochrany vôd:

Identifikácia a stupeň ochranného pásma
PHO

nie
áno
ak vyznačíte áno, vyplňte ďalšie
údaje:
Zoznam kultúrnych dielov – parciel (z tabuľky vyššie)

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené kultúrne diely sa nenachádzajú v 2.
až 5. stupni ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
V ................................... dňa .....................
Kontaktná osoba:
Telefóne číslo:
podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa
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Príloha è. 13
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

Podmienky na výkon leteckej aplikácie
(1) Letecká aplikácia sa vykonáva ráno alebo večer a pri nižších teplotách, keď je
malý horizontálny a vertikálny pohyb vzduchu.
(2) Letecká aplikácia sa môže začať vykonávať 30 minút pred východom slnka,
ukončiť sa musí bezpodmienečne do západu slnka.
(3) Najvyššia rýchlosť vetra, pri ktorej je možné jednotlivé druhy leteckej aplikácie
vykonávať je
Spôsob aplikácie pomocných prípravkov
postrekovanie pomocným prostriedkom
postrekovanie (v tank-mix s fungicídmi)
postrekovanie (v tank-mix s insekticídmi)
postrekovanie (v tank-mix s herbicídmi a desikantmi)
zahmlievanie
poprašovanie

Maximálna povolená rýchlosť
vetra v m.s-1
6
6
4
3
3
2

(4) Pri leteckej aplikácii je odporúčaná teplota vzduchu v rozmedzí 10 °C – 25 °C
a relatívna vlhkosť vzduchu najmenej 50 %.
(5) Pri leteckej aplikácii sa vykonáva pravidelné meranie rýchlosti a smeru vetra a
získané údaje sa zaznamenávajú
a) pred začiatkom leteckej aplikácie,
b) pri aplikácii pomocného prípravku priebežne každú hodinu,
c) pri všetkých nápadných zmenách rýchlosti alebo smeru vetra.

Plodina
(medziplodina),
drevina

Dátum
aplikácie

Dátum vyhotovenia

2

1

3
Kód dielu (číslo
LPIS) alebo JPRL
alebo označenie
skleníka,
fóliovníka,
skladu, škôlky
a pod.
Vegetačné štádium
ošetrenej plodiny

4

Pomocný prípravok

6

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby

Účel použitia

5

Lesný celok: ....................................................................................................................................

Obec: .................................................................. Okres: .................................................................

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

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 25 ods. 4 a 5 zákona:

Evidencia spotreby pomocných prípravkov

VZOR

8

Ošetrená
plocha

7
Použitá dávka alebo
počet ks/ha, t alebo
m3 (koncentrácia)

10

Poznámka

9
Spôsob
aplikácie
pomocného
prípravku

Príloha è. 14
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.
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Dátum vyhotovenia

Plodina

1

Celková výmera:

2
Výmera
[ha]

z toho ornej pôdy
Pomocný prípravok

Účel použitia

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby

4

3

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

poľnohospodárskej pôdy ...............................

Obec: .......................................................... Okres: ...............................................................

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

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 25 ods. 5 zákona:

5
Spotreba
[kg/l]

Súhrnné údaje o spotrebe pomocných prípravkov rozdelené podľa plodín a účelu použitia za rok .....................

VZOR

6
Ošetrené
[ha/t]

Príloha è. 15
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.
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Príloha è. 16
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.

VZOR
Súhrnné údaje o spotrebe pomocných prípravkov za rok .....................

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 25 ods. 4 zákona: ..........................
.......................................................................................................................................................
Obec: .......................................................... Okres: .....................................................................
Celková výmera obhospodarovaných lesných pozemkov: ..........................................................
1
Pomocný prípravok

Dátum vyhotovenia

2
Spotreba v kg/l/počet ks

3
Poznámka

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby

Dátum vyhotovenia

Pomocný prípravok

Číslo autorizácie alebo
povolenia

Množstvo aktívnej zložky v
pomocnom prípravku
(v g/kg, g/l)

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby

Názov aktívnej zložky

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

Zástupca držiteľa autorizácie alebo držiteľa povolenia na paralelný obchod*:

Zodpovedná osoba: …………………………………......................................……………..................................................................

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

Držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia na paralelný obchod:

Súhrnné údaje o pomocných prípravkoch uvedených na trh za rok ........

VZOR

Množstvo pomocného prípravku
uvedené na trh na území
Slovenskej republiky
(v kg, l)

Príloha è. 17
k vyhláke è. 477/2013 Z. z.
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478
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky è. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob oznaèenia úsekov
dia¾nic a rýchlostných ciest, ktorých uívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob
jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorích predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 24 ods. 2 písm. l) zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 410/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob oznaèenia úsekov dia¾nic
a rýchlostných ciest, ktorých uívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhláky è. 358/2012 Z. z. a vyhláky è. 411/2013 Z. z. sa mení takto:
§ 1 a 2 znejú:

mono uíva len po zaplatení úhrady, sa oznaèujú dopravnými znaèkami Dia¾nica (IP 23a) alebo Rýchlostná cesta (IP 22a), ak v § 2 nie je ustanovené inak.
§2
Zaèiatok vymedzených úsekov dia¾nic alebo rýchlostných ciest, ktoré mono uíva bez úhrady, sa oznaèuje dopravnou znaèkou Koniec úhrady dia¾niènou
nálepkou (II 22b). Koniec vymedzených úsekov dia¾nic alebo rýchlostných ciest, ktoré mono uíva bez
úhrady, sa oznaèuje dopravnou znaèkou Úhrada dia¾niènou nálepkou (II 22a)..
Èl. II

§ 1
Vymedzené úseky dia¾nic a rýchlostných ciest, ktoré

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ján Poèiatek v. r.
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479
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 22 ods. 18 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 547/2011 Z. z.
opatrenie z 11. decembra 2013 è. MF/18020/2013-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 è. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto
a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej úètovnej závierky pre úètovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoloènosti, dôchodkové správcovské spoloènosti, doplnkové dôchodkové spoloènosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné intitúcie (oznámenie è. 564/2011
Z. z.).
Opatrenie upravuje miesto a spôsob ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej úètovnej závierky do registra a podpisovanie výkazu zodpovednou osobou.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle ww.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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480
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 17a ods. 7 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 547/2011 Z. z.
opatrenie z 11. decembra 2013 è. MF/18015/2013-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 è. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto
a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej úètovnej závierky zostavenej pod¾a Medzinárodných tandardov finanèného vykazovania pre úètovné jednotky zostavujúce úètovné závierky pod¾a § 17a
zákona, ktorými sú banky, poboèky zahranièných bánk, správcovské spoloènosti, poboèky zahranièných
správcovských spoloèností, dôchodkové správcovské spoloènosti, doplnkové dôchodkové spoloènosti, obchodníci s cennými papiermi, poboèky zahranièných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné intitúcie (oznámenie è. 563/2011 Z. z.).
Opatrenie upravuje miesto a spôsob ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej úètovnej závierky do registra a podpisovanie výkazu zodpovednou osobou.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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481
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 11. decembra 2013 è. MF/17945/2013-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 è. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a oznaèovaní poloiek úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu
údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej úètovej osnove a postupoch úètovania pre
podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007
è. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a oznaèovaní poloiek úètovnej závierky,
obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej úètovej osnove a postupoch úètovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie è. 646/2007 Z. z.) v znení neskorích predpisov na úèel, aby sa v dôsledku zavedenia novej formy kolektívneho investovania zákonom è. 206/2013 Z. z., subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ustanovili
vzh¾adom na formálnu odlinos takéhoto subjektu kolektívneho investovania od ostatných subjektov kolektívneho
investovania osobitné finanèné výkazy a peciálne postupy úètovania pri úètovných prípadoch, kde je to potrebné
pre subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
S úèinnosou od 1. januára 2014 sa menia súèasti úètovnej závierky subjektov kolektívneho investovania, dôchodkových fondov a doplnkových fondov tak, aby na základe zákona è. 352/2013 Z. z. úètovná závierka obsahovala len
jeden podpisový záznam zodpovednej osoby.
Opatrenie nadobúda úèinnos 30. decembra 2013 okrem bodov 8, 16, 18, 19, 26 a 28 a 40, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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482
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie zo 16. decembra 2013 è. MF/17922/2013-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 è. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002
è. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva (oznámenie è. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra
2003 è. 25167/2003-92 (oznámenie è. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 è. MF/10069/2004-74 (oznámenie è. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 è. MF/26670/2005-74 (oznámenie è. 616/2005 Z. z.),
opatrenia z 12. decembra 2006 è. MF/25814/2006-74 (oznámenie è. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007
è. MF/16317/2007-74 (oznámenie è. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/23535/2008-74 (oznámenie è. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 è. MF/10531/2009-74 (oznámenie è. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 è. MF/26312/2009-74 (oznámenie è. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010
è. MF/15653/2010-74 (oznámenie è. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 è. MF/25822/2010-74 (oznámenie è. 534/2010 Z. z.) a opatrenia zo 14. decembra 2011 è. MF/27262/2011-74 (oznámenie è. 562/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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483
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie zo 16. decembra 2013 è. MF/17694/2013-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 è. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní a obsahovom vymedzení poloiek úètovnej
závierky pre úètovné jednotky úètujúce v sústave jednoduchého úètovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú èinnos, ak preukazujú svoje výdavky vynaloené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007
è. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a podrobnosti o usporiadaní,
oznaèovaní a obsahovom vymedzení poloiek úètovnej závierky pre úètovné jednotky úètujúce v sústave jednoduchého úètovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú èinnos, ak preukazujú svoje výdavky vynaloené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie è. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/24101/2008-74 (oznámenie è. 502/2008
Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 è. MF/10154/2009-74 (oznámenie è. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra
2009 è. MF/25454/2009-74 (oznámenie è. 527/2009 Z. z.), opatrenia z 30. novembra 2010 è. MF/25065/2010-74
(oznámenie è. 458/2010 Z. z.) a opatrenia z 15. decembra 2011 è. MF/26567/2011-74 (oznámenie è. 565/2011
Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

vo vyhláke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
è. 422/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 127/2012 Z. z. o oznaèovaní potravín

V èl. I bode 8 § 17a majú by namiesto slov od 31. decembra 2013 správne uvedené slová do 31. decembra 2013.
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