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ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 31. januára 2014
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. v y h l a s u j e m
pod¾a § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov nové vo¾by do
orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky
uvedených v prílohe è. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r è u j e m
a) pod¾a § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
è. 346/1990 Zb. deò konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu
21. júna 2014,
b) pod¾a § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové
vo¾by uvedené v prílohe è. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Paka v. r.
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Príloha è. 1
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/2014 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú kona nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 21. júna 2014

Obec

Volí sa

Malé Dvorníky
Lipník

Okres

poslanec
starosta

Poniky

poslanec

Beluj

poslanec

Moèiar

poslanec

Lackov

starosta

Hucín

starosta

Raice

Dunajská Streda

Trnavský kraj

Prievidza

Trenèiansky kraj

Banská Bystrica
Banská tiavnica
Krupina

poslanec
starosta

Rimavská Sobota

Ve¾ká Lúka

starosta

Zvolen

Harakovce

poslanec
starosta

Pav¾any
Bukovec

poslanci
starosta

Opátka
Bakovce

poslanec
starosta

Banskobystrický kraj

Revúca

Poproè
Ondavka

Kraj

Bardejov
Levoèa
Koice-okolie
Sobrance

Preovský kraj

Koický kraj
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Príloha è. 2
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/2014 Z. z.

LEHOTY
na nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 21. júna 2014

Lehota

§  ods.

Úloha

85 dní

16  9

Zverejnenie poètu obyvate¾ov obce ku dòu
vyhlásenia volieb

65 dní

93

55 dní

16  2

Zverejnenie volebných obvodov a poètu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoli pri
vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Podanie kandidátnych listín

21  1, 2

Zabezpeèí
obec

Termín
28. 3. 2014

obecné
zastupite¾stvo

17. 4. 2014

politické strany
a nezávislí kandidáti

27. 4. 2014

55 dní

14  1

Delegovanie jedného èlena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie
pri vo¾bách do obecného zastupite¾stva

50 dní

14  3

Uskutoènenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie

miestna
volebná komisia

2. 5. 2014

45 dní

17  2

miestna
volebná komisia

7. 5. 2014

22  2

Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupite¾stva a na starostu obce

40 dní

10  2

Urèenie volebných miestností

starosta obce

12. 5. 2014

35 dní

18 a 23

Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov

miestna
volebná komisia

17. 5. 2014

30 dní

13  3

Uskutoènenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie

obvodná
volebná komisia

22. 5. 2014

25 dní

27

politické strany

Informovanie volièov o zápise do zoznamu
volièov a o èase a mieste konania volieb

obec

27. 4. 2014

27. 5. 2014

20 dní

15  1

Delegovanie jedného èlena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pri vo¾bách do obecného zastupite¾stva

politické strany

1. 6. 2014

17 dní

30  1

Zaèiatok volebnej kampane

politické strany
a nezávislí
kandidáti

4. 6. 2014

15 dní

15  3

Uskutoènenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie

48 hodín

30  3

Ukonèenie volebnej kampane

26  1

Volebný deò

okrsková
volebná komisia
politické strany
a nezávislí
kandidáti
okrsková
volebná komisia

6. 6. 2014
19. 6. 2014

21. 6. 2014
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 488/2010 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou
priamych platieb v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 488/2010 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 495/2011 Z. z. nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 369/2012 Z. z. a nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 151/2013 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) znie:
a) je obhospodarovaná,.

skôr, ak dodrí podmienky pod¾a osobitného predpisu,30a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30a znie:

30a) Èl. 40 ods. 4 druhý pododsek nariadenia Komisie (ES)
è. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
è. 73/2009, pokia¾ ide o kríové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre po¾nohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) è. 1234/2007, pokia¾ ide o kríové
plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie
vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. ES L 316, 2. 12. 2009)
v platnom znení..

5. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 12a

2. V § 8 ods. 4 písmeno c) znie:
c) obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo, identifikaèné èíslo organizácie, rodné èíslo jej tatutára alebo
èlenov jej tatutárneho orgánu, alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho tátneho prísluníka,.
3. V § 9 ods. 3 písm. a) sa na konci vypúajú slová
a vhodné reimy písm. a).

Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. marca 2014
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe iadostí podaných do 28. februára 2014 sa posudzujú pod¾a právnej úpravy úèinnej do 28. februára 2014..
6. Prílohy è. 2, 3 a 5 znejú:

4. V § 10 ods. 7 písm. b) sa na konci pripája bodkoèiarka a tieto slová: iadate¾ môe vykona zber konopy aj

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 488/2010 Z. z.

DOBRÉ PO¼NOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY
Oblas

tandardy

Podmienky

Pôdna erózia

Minimálne krytie pôdy

V termíne od 1. novembra do 1. marca na
ornej pôde s priemernou svahovitosou nad
12° zabezpeèi najmenej 40 % vegetaèné
pokrytie výmery ornej pôdy oziminou,
viacroènou krmovinou, medziplodinou
alebo strniskom.

Minimálna správa pôdy
odráajúca pecifické miestne
podmienky

Dodriavaním vhodných opatrení
obhospodarovania ornej pôdy zabraòova
tvorbe ryhovej erózie a zabráni vzniku
eróznych rýh nad 20 cm håbky.

Zachovávanie terás

Likvidova existujúce terasy vinohradov
a sadov je zakázané.

Ochráni pôdu pomocou
vhodných opatrení
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Organické zloky pôdy
Zachova úrovne organických
zloiek pôdy pomocou
vhodných praktík

truktúra pôdy
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Striedanie plodín

Nepestova na tej istej ploche poèas
dvoch po sebe nasledujúcich rokov tú
istú okopaninu.

Správa polí so strniskom

Vypa¾ova strniská a páli rastlinné
zvyky po zbere úrody z obilnín,
strukovín a olejnín je zakázané.

Vhodné pouívanie strojov

Nevstupova na po¾nohospodársku pôdu
v èase, keï môe dôjs k jej zhutòovaniu
a rozbahneniu.

Zachova truktúru pôdy
pomocou vhodných opatrení

Minimálna miera údrby

Èiastka 10

Nevzahuje sa na èas nevyhnutne
potrebný na zber plodín v súlade
s agrotechnickou praxou.
Minimálna miera intenzity chovu

Poèas kalendárneho roka dodriava
najniie zaaenie 0,2 ve¾kej dobytèej
jednotky zvierata) na hektár trvalých
trávnych porastov a na hektár
pestovaných objemových krmovín,b)
ktorých výmera je vyia ako 20 ha.
Zaaenie sa nevzahuje na výmeru ornej
pôdy s pestovanými objemovými
krmovinami, ktorá je zaradená do
agroenvironmentálneho opatrenia pod¾a
osobitného predpisu,32) na výmeru
pestovaných objemových krmovín, ktoré
sú pestované na úèely výroby
generaèného materiálu alebo sú pouité
na energetické úèely vyuité vo vlastných
energetických zariadeniach
prevádzkovaných na hospodárske úèely.

Ochrana stálych pasienkov

a) poèas celého vegetaèného obdobia
udriava vetky plochy trvalých
trávnych porastov pod¾a nadmorskej
výky kosením alebo spásaním,
doplnkovo aj mulèovaním pod¾a
sledovaného obdobia. Výnimka na
udriavanie trvalých trávnych
porastov je povolená pre iadate¾ov,
ktorí iadajú o podporu pod¾a
osobitného predpisu,32)

Zabezpeèi minimálnu úroveò
údrby a zabráni zhoreniu
stanoví

Nadmorská
výka
(m n. m.):

Prvú operáciu na
plochách trvalých
trávnych porastov
(pasenie, kosenie alebo
mulèovaniec) vykona
najneskôr do:
pasenie

kosenie

0  400

1. júna

22. júna

401  600

8. júna

8. júla

601  800

9. júla

29. júla

nad 800

15. júla

8. augusta
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b) najneskôr do 14 dní po vykonaní
kosby na lúkach odstráni pokosenú
hmotu; to neplatí, ak sa uplatòuje
podmienka uvedená v oblasti
truktúra pôdy,
c) vylúèi zmenu trvalých trávnych
porastov na ornú pôdu na súvislej
èasti pozemku v diele pôdneho bloku
na výmere 0,30 ha a vyej.33)
Vypa¾ova trvalé trávne porasty sa
zakazuje,
d) bezodkladne po informovaní premeni
ornú pôdu na trvalý trávny porast.d)
Zachovávanie krajinných prvkov

Nenaruova ani nelikvidova krajinné prvky
na ornej pôde ako sú solitér, stromoradie,
skupina stromov, mokraï, medza.e)

Zabránenie prenikaniu neiaducej
vegetácie na po¾nohospodársku
pôdu

a) poèas kalendárneho roka zabraòova
rozirovaniu samonáletov drevín,
odstraòova invázne druhy rastlín
a húevnaté buriny, vrátane
zostávajúcich nedopaskov,
b) trvale udriava plochy
po¾nohospodárskej pôdy spôsobom,
ktorý zabráni jej zaburineniu,
c) po¾nohospodárska pôda deklarovaná
ako sad, vinohrad alebo chme¾nica je
obhospodarovaná; obhospodarovaním
sa rozumie vidite¾né oetrovanie
výsadby a oetrovanie medziradia,
d) orná pôda v roku podania iadosti je
obhospodarovaná v súlade
s agrotechnickou praxou a výrobným
zameraním iadate¾a, na dieloch
pôdnych blokov iadate¾ pestuje
a zberá plodiny uvedené v jednotnej
iadosti v súlade s agrotechnickou
praxou.

Ochrana vody
a hospodárenie s vodou
Ochrana povrchových
a podzemných vôd pred
zneèistením

Chráni vodu pred zneèistením
a odtokom a regulova pouívanie
vôd

Ak dochádza k zavlaovaniu, je potrebné
ma povolenie na èerpanie povrchových
a podzemných vôd na zavlaovanie35)
alebo zmluvu so správcom tátnych
závlahových sústav.

Nárazníkové zóny pozdå útvarov
povrchových vôd a odkrytých
podzemných vôd

Nepouíva priemyselné a organické
hnojivá s obsahom dusíka v nárazníkových
zónach pozdå útvarov povrchových vôd
a odkrytých podzemných vôd v írke do
10 m od brehovej èiary na diele pôdneho
bloku vedeného v systéme LPIS.f)

Chráni podzemné vody pred
zneèistením niektorými
nebezpeènými látkami

a) dodriava povinnos vies v podniku
dokumentáciu o nadobudnutí
a o zaobchádzaní s látkami,g)
b) zabráni priamemu vypúaniu látokg)
do podzemných vôd,
c) zabráni nepriamemu vypúaniu
látokg) do podzemných vôd.
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a

) Výpoèet ve¾kej dobytèej jednotky pre túto podmienku je nasledujúci: te¾atá do es mesiacov  0,4 VDJ/ks; hovädzí dobytok od 6 do 24
mesiacov  0,6 VDJ/ks; hovädzí dobytok nad 24 mesiacov  1,0 VDJ/ks; ovce a kozy nad 12 mesiacov  0,15 VDJ/ks; ovce a kozy do 12
mesiacov  0,05 VDJ/ks; kone od es mesiacov  1,0 VDJ/ks; riebätá do es mesiacov  0,4 VDJ/ks, hydina  0,03 VDJ/ks, prasnice
a kance  0,5 VDJ/ks, ostatné oípané  0,3 VDJ/ks, bece  0,2 VDJ/ks, králiky a ostatné kouinové zvieratá  0,04 VDJ/ks.
b
) Siláe, siláe s vyím objemom suiny (napr.: kukurièná silá, mieanky, obilné siláe) a zelené krmoviny (napr.: mieanky urèené na
zelené kàmenie).
c
) Ak je splnená podmienka najniieho zaaenia v tandarde Minimálna miera intenzity chovu, je moné poui mulèovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov. Doplnkovos mulèovania spoèíva v tom, e kadý pozemok
musí by obhospodarovaný kosením alebo pasením ako základnou technológiou a mulèovanie je akceptované iba ako doplnková èinnos po vykonaní, prípadne pred vykonaním hlavnej operácie. Hlavná operácia musí by vykonaná najneskôr v termínoch uvedených
v tabu¾ke.
d
) Ak dôjde k zníeniu pomeru pôdy vyuívanej ako trvalé trávne porasty vo vzahu k celkovej po¾nohospodárskej ploche pod¾a èl. 3 ods. 2
nariadenia Komisie (ES) è. 1122/2009, iadate¾ bezodkladne po informovaní obnoví na tejto pôde trvalý trávny porast.
e
) Ak dôjde k narueniu krajinných prvkov, ktoré je súèasne aj poruením podmienok ustanovených v oblasti ivotné prostredie pod¾a
prílohy è. 3: Ochrana vo¾ne ijúcich vtákov alebo Ochrana biotopov, vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín, pôjde o nedodranie podmienok v oblasti ivotné prostredie.
f
) Ak dôjde k porueniu tandardu Nárazníkové zóny pozdå útvarov povrchových vodných plôch, ktoré je súèasne aj poruením podmienok uvedených v oblasti ivotné prostredie pod¾a prílohy è. 3: Ochrana vôd pred zneèistením dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov, pôjde o nedodranie podmienok v oblasti ivotné prostredie.
g
) A) Obzvlá kodlivé látky
Obzvlá kodlivé látky sú látky vybrané hlavne na základe ich toxicity, rozloite¾nosti a bioakumulácie s výnimkou tých, ktoré sú biologicky nekodné alebo sa rýchlo menia na látky biologicky nekodné.
Skupina obzvlá kodlivých látok:
1. organohalogénové zlúèeniny a látky, ktoré môu vytvára takéto zlúèeniny vo vodnom prostredí,
2. organické zlúèeniny fosforu,
3. organické zlúèeniny cínu,
4. látky a prípravky alebo produkty ich rozkladu, ktoré majú dokázate¾né karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti alebo vlastnosti,
ktoré môu vo vodnom prostredí alebo prostredníctvom vodného prostredia ovplyvni tvorbu steroidov títnej ¾azy alebo iné endokrinné funkcie,
5. ortu a jej zlúèeniny,
6. kadmium a jeho zlúèeniny,
7. perzistentné minerálne oleje a uh¾ovodíky ropného pôvodu,
8. kyanidy,
9. perzistentné syntetické látky, ktoré môu pláva na hladine, zostáva v suspenzii alebo klesa ku dnu a ktoré môu zamedzova akémuko¾vek pouitiu vôd.
Obzvlá kodlivé látky sú uvedené v osobitnom predpise.36) Ostatné látky, ktoré nie sú uvedené v osobitnom predpise, sa povaujú za
kodlivé látky.
B) kodlivé látky
kodlivé látky sú jednotlivé látky a skupiny látok, ktoré majú kodlivý vplyv na vodné prostredie, ktorý vak môe by obmedzený na danú
oblas v závislosti od charakteru recipientu a miesta, v ktorom sa tieto látky vypúajú.
1. Polokovy, kovy a ich zlúèeniny
1. Zinok
11. Cín
2. Meï
12. Bárium
3. Nikel
13. Berýlium
4. Chróm
14. Bór
5. Olovo
15. Urán
6. Selén
16. Vanád
7. Arzén
17. Kobalt
8. Antimón
18. Tálium
9. Molybdén
19. Telúr
10. Titán
20. Striebro.
2. Biocídy a ich deriváty, ktoré nie sú uvedené medzi obzvlá kodlivými látkami a im príbuznými látkami.
3. Látky, ktoré majú kodlivý vplyv na chu alebo pach vody, a zlúèeniny spôsobujúce vznik takýchto látok vo vode.
4. Toxické alebo perzistentné organické zlúèeniny kremíka a látky, ktoré môu spôsobi vznik takýchto látok vo vodách s výnimkou
tých, ktoré sú biologicky nekodné alebo sa rýchlo vo vode menia na nekodné látky.
5. Rozloite¾né minerálne oleje a uh¾ovodíky ropného pôvodu.
6. Fluoridy.
7. Látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode (merané ako ukazovatele BSK5 a CHSK), a tie, ktoré môu prispie k eutrofizácii (predovetkým zlúèeniny dusíka a fosforu).
8. Siláne avy, priemyselné a organické hnojivá a ich tekuté zloky.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 488/2010 Z. z.

POIADAVKY HOSPODÁRENIA
Oblas

Podmienky
OBLAS IVOTNÉ PROSTREDIE

1. Ochrana vo¾ne ijúcich vtákov
Chráni druhy vo¾ne
ijúcich vtákov
prirodzene sa
vyskytujúcich na
európskom území
èlenských tátov
Európskej únie

a) dodriava zákaz pokodzovania a odstraòovania hniezdnych stanoví,
b) dodriava zákaz ruenia hniezdenia vtákov vplyvom agrotechnických opatrení
v období hniezdenia a vyvádzania mláïat,
c) dodriava zákaz chytania, zraòovania a usmrcovania dospelého jedinca vtáka
a jeho vývinového tádia a nièenia vajec.

2. 3. Ochrana ivotného prostredia a najmä pôdy pri pouívaní èistiarenských kalov
Zabezpeèi
pouívanie len
upravených
èistiarenských kalov
v súlade
s predpísaným
reimom

a) odobera upravený èistiarenský kal len na základe písomnej zmluvy medzi jeho
producentom a uívate¾om pôdy v súlade a v rozsahu schváleného projektu
aplikácie,
b) repektova obmedzenia a obdobia zákazu aplikácie èistiarenských kalov,
c) oznámi Národnému po¾nohospodárskemu a potravinárskemu centru
a Ústrednému kontrolnému a skúobnému ústavu po¾nohospodárskemu do
15 dní po aplikácii upraveného èistiarenského kalu a dnových sedimentov, e
boli aplikované do pôdy,37)
d) vies evidenciu o mieste aplikácie a mnostve celkových dávok èistiarenských
kalov za kalendárny rok.

4. Ochrana vôd pred zneèistením dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov
Chráni vody pred
zneèistením
dusiènanmi z
po¾nohospodárskych
zdrojov (podniky
v zranite¾ných
oblastiach)

a) dodriava poiadavky objemu skladovacích kapacít pre jednotlivé druhy
hospodárskych hnojív;38) koeficienty na výpoèet mnostva dusíka sú uvedené
v prílohe è. 4,
b) dodriava podmienku umiestnenia doèasnej vo¾nej skládky na
po¾nohospodárskej pôde so svahovitosou do 3o s vylúèením produkèných blokov
s vysokým stupòom obmedzenia,
c) dodriava najviac devä mesaènú skladovaciu lehotu mata¾ného hnoja na
vo¾nej skládke od prvej naváky,
d) dodriava odstup v nárazníkových zónach 10 m od brehovej èiary vodného toku
alebo od zátopovej èiary vodnej nádre a hranice ochranného pásma I. stupòa
zdroja podzemnej vody.39)
e) vies presnú prvotnú evidenciu o striedaní plodín, agrotechnike a hnojení
pozemkov,40)
f) vypracova a dodriava program pouívania hnojív s obsahom dusíka;
koeficienty na výpoèet mnostva dusíka sú uvedené v prílohe è. 4,
g) Dodriava zákaz hnojenia v termíne od 15. novembra do 15. februára a pri
skorom jarnom prihnojovaní ozimín v termíne od 1. februára v dávke do 60 kg
dusíka/ha s dodriavaním pôdnych a klimatických obmedzení; koeficienty na
výpoèet mnostva dusíka sú uvedené v prílohe è. 4,
h) dodriava poiadavku neaplikovania hnojív s obsahom dusíka na pôdu:
zamrznutú viac ako 8 cm do håbky, zasneenú s vrstvou snehu vyou ako 5 cm
alebo zamokrenú súvislou vrstvou vody,
i) dodriava poiadavku aplikácie najvyej povolenej dávky 170 kg/ha/rok
celkového dusíka z hospodárskych hnojív; koeficienty na výpoèet mnostva
dusíka sú uvedené v prílohe è. 4.
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5. Ochrana biotopov, vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín
Chráni biotopy
európskeho významu
a druhy rastlín
a ivoèíchov
európskeho významu

a) dodriava zákaz odstraòovania prírodných elementov, krajinných prvkov na
ornej pôde, ako je solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraï a medza, na
ornej pôde,
b) dodriava zákaz zasahova do biotopu európskeho významu, ktorým mono
biotop pokodi alebo znièi.
OBLAS ZDRAVIE ¼UDÍ, ZVIERAT A RASTLÍN

6. Identifikácia a registrácia oípaných
Zabezpeèi
identifikáciu
a registráciu
oípaných

a) dodriava povinnos registrácie chovu oípaných,
b) dodriava povinnos vedenia registra chovu oípaných,
c) zaznamenáva vetky zmeny v registri chovu oípaných.41)
d) dodriava zásadu oznaèenia oípanej v èo najkratom èase po narodení,
najneskôr vak pred premiestnením, jednou unou znaèkou alebo tetovaním
alebo po zistení straty alebo neèitate¾nosti unej znaèky,
e) dodriava povinnos hlásenia kadej zmeny v chove oípaných do Centrálnej
evidencie hospodárskych zvierat do desiateho dòa nasledujúceho mesiaca,
f) dodriava povinnos archivácie registra chovu oípaných poèas najmenej troch
rokov.

7. Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka
Zabezpeèi
identifikáciu
a registráciu
hovädzieho dobytka

a) dodriava povinnos vedenia individuálneho registra hovädzieho dobytka,
b) zaznamenáva vetky údaje v individuálnom registri chovu hovädzieho
dobytka.42)
c) dodriava zásadu oznaèovania hovädzieho dobytka dvomi originálnymi
plastovými unými znaèkami do 72 hodín po narodení alebo do 20 dní po
vykonanej kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred premiestnením
do ïalieho chovu, alebo po zistení straty alebo neèitate¾nosti unej znaèky,
d) dodriava povinnos hlásenia kadej zmeny v chove hovädzieho dobytka do
Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dòa zmeny,
e) dodriava povinnos sprevádzania zvieraa jeho pasom pri premiestòovaní mimo
farmy v rámci územia Slovenskej republiky,
f) dodriava povinnos archivácie individuálneho registra hovädzieho dobytka
poèas najmenej troch rokov.

8. Identifikácia a registrácia oviec a kôz
Zabezpeèi
identifikáciu
a registráciu oviec
a kôz

a) dodriava povinnos vedenia individuálneho registra oviec a kôz,
b) zaznamenáva vetky údaje v individuálnom registri chovu oviec a kôz,43)
c) dodriava zásadu oznaèovania oviec a kôz do iestich mesiacov po narodení,
pred premiestnením alebo do 14 dní po vykonanej kontrole pri dovoze z tretej
krajiny, ale najneskôr pred ich premiestnením do ïalieho chovu, jednou
plastovou unou znaèkou len ovce alebo kozy do veku 12 mesiacov, ktoré sú
urèené na jatoèné úèely v Slovenskej republike a dvoma unými znaèkami alebo
iným spôsobom ako unými znaèkami ovce a kozy nad 12 mesiacov alebo pri
zistení straty alebo neèitate¾nosti unej znaèky,
d) dodriava povinnos hlásenia kadej zmeny v chove oviec a kôz do centrálnej
evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dòa zmeny,
e) dodriava povinnos archivácie individuálneho registra oviec a kôz po dobu
najmenej troch rokov.

9. Pouívanie prípravkov na ochranu rastlín
Zabezpeèi
pouívanie
povolených
prípravkov na
ochranu rastlín

Pouíva prípravky na ochranu rastlín registrované v Slovenskej republike pod¾a
osobitného predpisu44) a aplikova ich pod¾a údajov uvedených na etikete výrobku.

Èiastka 10

Zbierka zákonov è. 19/2014

Strana 103

10. Zákaz pouívania urèitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým úèinkom a beta  agonistov
pri chove hospodárskych zvierat
Zabráni pouívaniu
nepovolených látok
pri chove zvierat

a) dodriava zákaz podávania látok45) hospodárskym zvieratám na produkciu
potravín alebo zvieratám akvakultúry,
b) pouíva zakázané látky na farme v súlade s osobitným predpisom,46)
c) dodriava zákaz odosiela na zabitie hospodárske zvieratá, ktorým boli podané
zakázané látky, alebo uvádza na trh mäso na ¾udskú spotrebu, alebo iné
ivoèíne produkty získané z hospodárskych zvierat alebo zvieratá akvakultúry,
ktorým boli podané zakázané látky, okrem povolených výnimiek,
d) dodriava povinnos vedenia záznamov o podávaní zakázaných látok.

11. Bezpeènos potravín a krmív
Zachovanie
bezpeènosti výivy
¾udí

a) dodriava zákaz umiestòova na trh zdraviu kodlivú potravinu alebo potravinu
nevhodnú na ¾udskú spotrebu,
b) skladova krmivá tak, aby nedolo k ich kontaminácii osivami, biocidmi,
pesticídmi, medikovanými krmivami a inými zakázanými látkami alebo ku
kríovej kontaminácii s krmivami ivoèíneho pôvodu a aby boli bez vidite¾ných
znakov zaplesnenia alebo zamorenia ivými kodcami,
c) krmivá vrátane krmív urèených na mieanie vlastných kàmnych zmesí musia
pochádza od registrovaných alebo schválených krmivárskych podnikov,47)
d) dodriava zásady pouívania kàmnych surovín ivoèíneho pôvodu a geneticky
modifikovaných kàmnych surovín pri výkone pridruených èinností, mieanie
krmiva na úèely vlastného hospodárenia, preprava a manipulácia s krmivami,48)
e) vies potrebné záznamy o chove zvierat, výrobe prvotných produktov ivoèíneho
pôvodu alebo rastlinného pôvodu,49)
f) skladova odpady a nebezpeèné látky tak, aby sa zabránilo kontaminácii
vyrábaných potravín,
g) vhodne skladova a správne pouíva doplnkové látky do krmív, veterinárne
lieèivá a biocidy,
h) pri zvieratách, od ktorých pochádza mlieko na ¾udskú spotrebu, zachováva
celkový dobrý zdravotný stav zvierat a chov bez tuberkulózy a brucelózy,
i) umiestòova a kontrukène upravi zariadenia a priestory, kde sa mlieko
skladuje, spracováva a chladí tak, aby sa zabránilo riziku kontaminácie mlieka,
j) priestory pouívané na skladovanie mlieka musia by chránené proti kodcom,
oddelené od priestorov, kde sú ustajnené zvieratá, vybavené prísluným
chladiacim zariadením a povrch tohto prísluenstva, ktoré prichádza do
kontaktu s mliekom, musí by ¾ahko èistite¾ný a dezinfikovate¾ný,
k) vykonáva dojenie hygienickým spôsobom a ochladzova mlieko na poadovanú
teplotu, ihneï schladi na teplotu najviac 8 oC, ak sa vykonáva kadodenný zber,
alebo najviac 6 oC, ak sa zber nevykonáva denne,
l) skladova vajcia v èistote, uchováva v suchu, bez vonkajieho zápachu, úèinne
chráni pred nárazom a pred priamym slneèným iarením,
m) vies dokumentáciu o vetkých dodávate¾och a odberate¾och krmív so
zameraním na presnú identifikáciu dodávate¾a alebo odberate¾a a druhu krmív,
ich mnostiev a termínov dodania alebo odoslania krmív,
n) dodriava povinnos zavedenia systémov a postupov pre vysledovate¾nos
vstupov a výstupov na farme v polokách dodávate¾, druh a mnostvo, dátum
dodania, dátum, kedy produkt opustil farmu, a uchováva tieto informácie vo
formáte, ktorý na vyiadanie umoní ich ¾ahkú dostupnos a poskytnutie,
o) dodriava povinnos zabezpeèi neodkladné stiahnutie potraviny z trhu
a oznámi túto skutoènos príslunému orgánu a spotrebite¾om, ak sa vyskytol
problém v oblasti potravinovej bezpeènosti,
p) dodriava povinnos stiahnu krmivo z obehu a informova o tom prísluné
orgány, ak iadate¾ zistil, e kàmna surovina, ktorú vyprodukoval alebo umiestnil
na trhu, nie je v súlade s poiadavkami na bezpeènos krmív.50)
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12. Pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií
Zabezpeèenie
prevencie, kontroly
a eradikácie chorôb
transmisívnych
spongiformných
encefalopatií (TSE)

a) dodriava zákaz skrmovania ivoèínych bielkovín alebo krmív s obsahom
ivoèínych bielkovín okrem povolených výnimiek a ma povolenie prísluného
orgánu veterinárnej starostlivosti na zapracovanie ivoèínych bielkovín do krmív
pre nepreúvavce a skrmovanie takých krmovín nepreúvavcami,
b) dodriava povinnos oznámi podozrenie na TSE príslunému orgánu
veterinárnej starostlivosti,
c) poskytnú údaje potrebné na identifikáciu a vyh¾adávanie rizikových zvierat
a produktov a splni opatrenia nariadené prísluným orgánom veterinárnej
starostlivosti v súvislosti s podozrením alebo potvrdením TSE,
d) dodriava povinnos plni poiadavky a ma k dispozícii doklady v súlade
s osobitným predpisom51) pri uvádzaní na trh, obchodovaní, dovoze a vývoze
hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ich spermy, embryí a vajíèok.

13. Kontrola slintaèky a krívaèky
Zamedzenie írenia
chorôb slintaèky a
krívaèky

Dodriava povinnos bezodkladne nahlasova príslunému orgánu veterinárnej
starostlivosti kadé podozrenie a výskyt slintaèky a krívaèky a povinnos dra
zvieratá nakazené slintaèkou a krívaèkou alebo zvieratá podozrivé z infekcie
slintaèky a krívaèky mimo miest, kde sú iné zvieratá vnímavých druhov v ohrození,
e sa nainfikujú alebo kontaminujú vírusom slintaèky a krívaèky.

14. Kontrola urèitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby oípaných
Zamedzenie írenia
vezikulárnej choroby
oípaných

Dodriava povinnos bezodkladne hlási príslunému orgánu veterinárnej
starostlivosti kadé podozrenie a výskyt moru dobytka, moru malých preúvavcov,
vezikulárnej choroby oípaných, epizootického hemoragického ochorenia
jeleòovitých, kiahní oviec a kôz, vezikulárnej stomatitídy, nodulárnej dermatitídy
dobytka, horúèky Údolia Rift a afrického moru oípaných.

15. Kontrola a likvidácia katarálnej horúèky oviec  modrého jazyka
Zamedzenie írenia
katarálnej choroby
oviec  modrého
jazyka

Dodriava povinnos bezodkladne nahlasova príslunému orgánu veterinárnej
starostlivosti kadé podozrenie a výskyt zhubnej katarálnej horúèky oviec.

OBLAS IVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT
16. Minimálne normy na ochranu teliat
Zabezpeèenie
minimálnej pohody
teliat

a) povinnos chovate¾a kontrolova ustajnené te¾atá minimálne dvakrát denne,
a te¾atá chované vonku aspoò jedenkrát denne, bezodkladne zabezpeèi vhodné
oetrenie kadému te¾au, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, ak je
potrebné, konzultova zdravotný stav s veterinárnym lekárom, a ak je choré alebo
poranené, te¾atá izolova vo vhodnom ustajnení,
b) zabezpeèi, aby ustajnenie bolo kontruované tak, aby umonilo kadému te¾au
bez problémov si ¾ahnú, odpoèíva, vsta a èisti sa,
c) zabezpeèi, aby te¾atá neboli priväzované, ak sa pouíva priväzovanie, len
v skupinovom ustajnení najviac na 1 hodinu poèas kàmenia, nesmie spôsobova
te¾atám poranenie, musí by pravidelne kontrolované a zostrojené tak, aby
umonilo te¾au pohybova sa a predilo sa riziku ukrtenia alebo poranenia
te¾aa,
d) nepouíva náhubok u teliat,
e) zabezpeèi, aby te¾atá starie ako osem týdòov neboli ustajnené
v individuálnom koterci, ak veterinárny lekár neurèil inak,
f) rozmery individuálnych kotercov musia zodpoveda poiadavkám pod¾a
osobitného predpisu52) a musia ma perforované steny, aby umonili te¾atám
priamy vizuálny a hmatový kontakt,
g) kadé te¾a chované v skupine musí ma k dispozícii vo¾nú plochu zodpovedajúcu
poiadavkám pod¾a osobitného predpisu,52)
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h) podlahy v ustajòovacích priestoroch pre te¾atá musia by kontruované tak, aby
nespôsobili poranenie, alebo utrpenie te¾atám, ktoré na nich stoja alebo leia,
ustajnené te¾atá musia ma pohodlné, èisté, vhodne odvodòované leovisko
a te¾atá vo veku do dvoch týdòov musia ma k dispozícii vhodnú podstielku,
i) zabezpeèi vhodné a dostatoèné prirodzené alebo umelé osvetlenie,
j) zabezpeèi, aby materiály pouívané na výstavbu ustajnenia pre te¾atá, s ktorými
môu prís te¾atá do kontaktu, neboli pre ne kodlivé, aby sa dali dôkladne èisti
a dezinfikova a stajne, ohrady, prísluenstvo a nástroje, ktoré sa pouívajú pre
te¾atá boli riadne èistené a dezinfikované,
k) kàmi te¾atá najmenej dvakrát denne a zabezpeèi vetkým te¾atám ustajneným
v skupine a kàmeným inak ako do úplného nasýtenia alebo automatickým
kàmnym systémom prístup ku krmivu v rovnakom èase,
l) zabezpeèi, aby vetky te¾atá starie ako dva týdne mali prístup
k dostatoènému mnostvu èerstvej vody alebo mali monos uspokoji ich potrebu
príjmu tekutín pitím iných tekutín a zabezpeèi aby èerstvá napájacia voda bola
vdy k dispozícii v horúcom poèasí aj pre choré te¾atá,
m) zabezpeèi te¾atám vhodnú výivu prispôsobenú ich veku, hmotnosti,
fyziologickým potrebám a potrebám súvisiacim so správaním,
n) zabezpeèi, aby kadé te¾a bolo napájané mledzivom èo najskôr po narodení,
najneskôr vak do iestich hodín ivota,
o) zabezpeèi, aby kàmne a napájacie zariadenia boli navrhnuté, skontruované,
umiestnené a udriavané tak, aby sa minimalizovalo zneèistenie krmiva a vody,
p) aspoò raz denne kontrolova automatizované alebo mechanické zariadenia
dôleité pre zdravie a pohodu teliat, ak sa zistí porucha, okamite ju odstráni.
Ak to nie je moné, robi primerané kroky na zabezpeèenie zdravia a pohody
teliat a do odstránenia poruchy. Ak sa v chove pouíva systém umelého
vetrania, zabezpeèi vhodný záloný systém a poplaný systém, ktorý je
pravidelne testovaný.
17. Minimálne normy pre ochranu oípaných
Zabezpeèenie
minimálnej pohody
oípaných

a) zabezpeèi nepriväzovanie prasníc a prasnièiek,
b) ustajnenie pre oípané kontruova takým spôsobom, aby umonilo zvieratám
napåòanie ich potrieb, a podlahy v zariadeniach na chov oípaných navrhova,
zostrojova a udriava tak, aby oípaným nespôsobovali zranenie alebo utrpenie,
c) ak sú oípané chované v skupinách na betónovej rotovej podlahe, betónová
rotová podlaha musí spåòa poiadavky pre jednotlivé kategórie oípaných pod¾a
osobitného predpisu,53)
d) oípané musia by najmenej osem hodín denne chované pri osvetlení s intenzitou
najmenej 40 luxov.54)
e) zabráni stálej hluènosti nad 85 dB, ale aj stálemu alebo náhlemu hluku
v budove, kde sa chovajú oípané,
f) zabezpeèi stály prístup chovaným oípaným k dostatoènému mnostvu zdraviu
nekodného materiálu umoòujúcemu vhodné vyh¾adávacie a manipulaèné
èinnosti,
g) prija vhodné opatrenia na zabránenie agresívneho správania s monosou
doèasného individuálneho ustajnenia chorých, zranených, napádaných alebo
agresívnych zvierat pri oípaných chovaných v skupine,
h) zabezpeèi kàmenie oípaných najmenej raz denne vhodným krmivom
a zabezpeèi, ak sa oípané kàmia v skupine iným spôsobom, ako do úplného
nasýtenia, alebo individuálnym automatickým kàmnym systémom, aby kadá
oípaná mala prístup ku krmivu v rovnakom èase ako ostatné oípané v skupine,
i) zabezpeèi stály prístup k dostatoènému mnostvu èerstvej vody pre vetky
oípané starie ako dva týdne,
j) zabezpeèi v chove ciciakov, aby èas z celkovej plochy podlahy dostatoèná na
poskytnutie odpoèinku pre vetky zvieratá naraz bola plná alebo prekrytá
podlokou alebo vhodne podstlaná,
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k) zabezpeèi dostatoèný priestor v pôrodnom boxe na cicanie bez akostí,
l) odstavova ciciaky po dovàení veku 28 dní, okrem situácie, ak by neskorie
odstavenie malo nepriaznivý úèinok na blaho alebo zdravie matky alebo ciciaka,
alebo pri odstavovaní o sedem dní skôr premiestni ich do pecializovaného
ustajnenia spåòajúceho podmienky,
m) zabezpeèi, aby prasné prasnice a prasné prasnièky boli oetrené proti vonkajím
parazitom a vnútorným parazitom a pri umiestòovaní do pôrodnej klietky boli
dôkladne oèistené,
n) v týdni predpokladaného prasenia prasniciam a prasnièkám poskytnú vhodný
materiál na výstavbu hniezda ak to nevyluèuje technológia ustajnenia,
o) zabezpeèi, aby zariadenia na chov prasnièiek a prasníc chovaných v skupinách
spåòali poiadavky na vo¾nú plochu podlahy, povrch podlahy a poiadavky pre
rozmery kotercov pre prasnice a prasnièky poèas obdobia zaèínajúceho tvrtým
týdòom po pripustení a konèiaceho jeden týdeò pred oèakávaným prasením;
na farme s menej ako desiatimi prasnicami mono prasnice a prasnièky poèas
tohto obdobia chova v individuálnych boxoch, ak sa v nich dokáu jednoducho
otoèi, a skupinové boxy nemusia spåòa ustanovené poiadavky,
p) zabezpeèi dostatoènú vo¾nú plochu za prasnicou alebo prasnièkou pre ¾ahký
prirodzený alebo asistovaný pôrod,
q) zabezpeèi vo vo¾nom ustajnení prasníc pôrodné boxy alebo zábrany ochraòujúce ciciaky,
r) zabezpeèi zodpovedajúce kàmenie pre prasnice a prasnièky chované v skupinách
a vyhovujúce krmivo pre zasuené prasnice a prasnièky,
s) zabezpeèi dostatoènú plochu podlahy koterca pre dospelého kanca,
t) zabezpeèi pre kadé odstavèa alebo chovnú oípanú chovanú v skupine
dostatoènú dostupnú vo¾nú plochu podlahy,
u) vykonáva len pracovné postupy plánované ako povolené zákroky, ktoré sa
skonèia poruením alebo stratou citlivej èasti tela, z iných ako lieèebných alebo
diagnostických dôvodov alebo na oznaèovanie oípaných v súlade s príslunými
predpismi.
18. Ochrana zvierat chovaných na hospodárske úèely
Zabezpeèenie
minimálnej pohody
zvierat chovaných na
hospodárske úèely

a) zabezpeèi dostatoène poèetný personál s primeranými schopnosami
a vedomosami, ktorý sa stará o zvieratá,
b) zvieratá chova v hospodárskych zariadeniach, v ktorých ich pohoda závisí od
vèasnej pozornosti ¾udí, dôkladne ich kontrolova najmenej raz denne a zvieratá
chované v iných zariadeniach kontrolova podobným spôsobom v intervaloch
dostatoèných na vylúèenie akéhoko¾vek utrpenia,
c) zabezpeèi primerané stále osvetlenie alebo prenosné osvetlenie umoòujúce
zvieratá kedyko¾vek dôkladne skontrolova,
d) zabezpeèi, aby kadé zviera, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, bolo bezodkladne
vhodne oetrené, a ak zviera na takú starostlivos nereaguje, èo najskôr
zabezpeèi veterinárnu pomoc, a ak je to potrebné a moné vzh¾adom na
pouívanú technológiu, aby choré alebo poranené zvieratá boli izolované vo
vhodnom ustajnení,
e) povinnos vies záznamy o kadom podanom lieèive a o poète uhynutých zvierat
zistených pri kadej prehliadke; tieto záznamy uchováva poèas troch rokov
a zabezpeèi aby boli dostupné na poiadanie zodpovedného orgánu,
f) zabezpeèi, aby vo¾nos pohybu zvierat nebola obmedzovaná spôsobom, ktorý by
im zapríèiòoval zbytoèné utrpenie alebo poranenie,
g) zabezpeèi, aby materiály pouité na výstavbu ustajnenia a prísluenstvo,
s ktorým môu prís zvieratá do styku, neboli pre zvieratá kodlivé a dali sa
dôkladne èisti a dezinfikova,
h) dvere a priechody by mali by také iroké a vysoké, aby zvieratám pri
prechádzaní nimi nespôsobovali poranenia, a ustajnenie a zariadenia na
zabezpeèenie zvierat by mali by zostrojené a udriavané tak, aby na nich neboli
ostré hrany alebo výènelky, ktoré by mohli zvieratá porani,
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i) zabezpeèi izoláciu, kúrenie a vetranie budovy tak, aby sa cirkulácia vzduchu,
pranos, teplota, relatívna vlhkos vzduchu a koncentrácia plynov udrovali na
úrovni, ktorá nie je pre zvieratá kodlivá,
j) zabezpeèi vhodné a dostatoèné prirodzené alebo umelé osvetlenie,
k) zvieratám, ktoré nie sú chované v budovách, a tam, kde je to moné a potrebné,
poskytnú ochranu proti nepriazni poèasia, dravcom a zdravotným rizikám,
l) automatizované alebo mechanické zariadenia dôleité pre zdravie a pohodu
zvierat kontrolova aspoò raz denne a udriava tak, aby bola zabezpeèená
pohoda zvierat, ak sa v chove pouíva systém umelého vetrania, zabezpeèi
vhodný záloný systém zaruèujúci dostatoènú obnovu vzduchu, potrebnú na
zachovanie zdravia a pohody zvierat, pri poruche systému, aby poplaný systém,
chovate¾a upozornil na poruchu, ktorý je potrebné pravidelne testova,
m) zvieratá kàmi plnohodnotnou diétou alebo výivou primeranou ich veku a druhu
v intervaloch pod¾a ich fyziologických potrieb a zabezpeèi, aby sa zvieratám
neposkytlo také krmivo alebo tekutina v takej miere alebo s obsahom takých
látok, ktoré by im mohli spôsobi zbytoèné utrpenie alebo ich pokodi,
n) zabezpeèi zvieratám denne prístup k pitnej vode, vhodnému vodnému zdroju
alebo zabezpeèi príjem vhodných tekutín iným spôsobom,
o) kàmne zariadenia a napájacie zariadenia musia by zhotovené a umiestnené tak,
aby kontaminácia krmiva a vody a neiaduci úèinok súaenia medzi zvieratami
boli minimálne,
p) zabezpeèi, aby zvieratám neboli podávané iné látky okrem tých, ktoré sú
podávané z lieèebných alebo preventívnych dôvodov, alebo z dôvodov
zootechnického oetrenia, pod¾a osobitného predpisu,54)
q) dodriava ustanovenia týkajúce sa vykonávania zákrokov na zvieratách
poruujúcich neobnovite¾né èasti organizmu,55)
r) vykonáva takú plemenitbu a nepouíva také chovné postupy, ktoré spôsobujú
alebo by mohli spôsobova utrpenie alebo poranenie hociktorého zvieraa.
Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 488/2010 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Rady (ES) è. 73/2009 z 19. januára 2009,
ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej podpory pre po¾nohospodárov v rámci spoloènej
po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú
niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov, ktorým
sa menia a dopåòajú nariadenia (ES) è. 1290/2005,
(ES) è. 247/2006, (ES) è. 378/2007 a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1.
2009) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 889/2009 z 25. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 254, 26. 9. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 992/2009 z 22. októbra
2009 (Ú. v. EÚ L 278, 23. 10. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 1250/2009 z 30. novembra
2009 (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 360/2010 z 27. apríla
2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 307/2011 z 29. marca
2011 (Ú. v. EÚ L 82, 30. 3. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 785/2011
z 5. augusta 2011 (Ú. v. EÚ L 203, 6. 8. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 313/2012
z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),

 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 524/2012
z 20. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 160, 21. 6. 2012),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 671/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 204,
31. 7. 2012),
 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 287/2013
z 22. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 86, 26. 3. 2013),
 nariadenie Rady (EÚ) è. 517/2013 z 13. mája 2013
(Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1310/2013 z 17. decembra 2013, (Ú. v. EÚ
L 347, 20. 12. 2013).
2. Nariadenie Komisie (ES) è. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie reimu jednotnej platby
ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES)
è. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej podpory pre po¾nohospodárov v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky
a ktorým sa ustanovujú niektoré reimy podpory
pre po¾nohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009)
v znení
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 nariadenia Komisie (EÚ) è. 730/2010 z 13. augusta
2010 (Ú. v. EÚ L 214, 14. 8. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 331/2011 zo 6. apríla
2011 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1126/2011
zo 7. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 289, 8. 11. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 666/2012
z 20. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 194, 21. 7. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 393/2013
z 29. apríla 2013 (Ú. v. EÚ L 118, 30. 4. 2013),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 426/2013 z 8. mája
2013 (Ú. v. EÚ L 127, 9. 5. 2013).
3. Nariadenie Komisie (ES) è. 1121/2009 z 29. októbra
2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 73/2009, pokia¾ ide
o reimy podpory pre po¾nohospodárov ustanovené
v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009) v znení
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 387/2010 zo 6. mája
2010 (Ú. v. L 114, 7. 5. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 736/2010 z 13. augusta
2010 (Ú. v. L 214, 14. 8. 2010),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1368/2011
z 21. decembra 2011 (Ú. v. L 341, 22. 12. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 537/2012
z 22. júna 2012 (Ú. v. L 164, 23. 6. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 666/2012
z 20. júla 2012 (Ú. v. L 194, 21. 7. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 129/2013
zo 14. februára 2013 (Ú. v. L 44, 15. 2. 2013),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 426/2013 z 8. mája 2013
(Ú. v. L 127, 9. 5. 2013).
4. Nariadenie Komisie (ES) è. 1122/2009 z 30. novembra
2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 73/2009, pokia¾ ide
o kríové plnenie, moduláciu a integrovaný správny
a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre
po¾nohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) è. 1234/2007, pokia¾ ide o kríové plnenie
v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009)
v znení
 nariadenie Komisie (EÚ) è. 146/2010 z 23. februára
2010 (Ú. v. L 47, 24. 2. 2010),
 nariadenie Komisie (EÚ) è. 173/2011 z 23. februára
2011 (Ú. v. L 49, 24. 2. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1368/2011
z 21. decembra 2011 (Ú. v. L 341, 22. 12. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 666/2012
z 20. júla 2012 (Ú. v. L 194, 21. 7. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 937/2012
z 12. októbra 2012 (Ú. v. L 280, 13. 10. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 129/2013 zo
14. februára 2013 (Ú. v. L 44, 15. 2. 2013),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 393/2013
z 29. apríla 2013 (Ú. v. L 118, 30. 4. 2013),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 426/2013 z 8. mája 2013
(Ú. v. L 127, 9. 5. 2013)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 32 a 54 znejú:

32) § 35 písm. a), c), d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory pod¾a
programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 128/2010 Z. z.

33
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) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 499/2008 Z. z.
) Èl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 73/2009 (Ú. v. EÚ
L 30/16, 31. 1. 2009) v platnom znení.
35
) § 21 ods. 1 písm. h) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon).
36
) Príloha è. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 398/2012 Z. z.
37
) Príloha è. 9 zákona è. 188/2003 Z. z. o aplikácii èistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 203/2009 Z. z.
38
) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky è. 199/2008 Z. z. ktorou sa ustanovuje Program po¾nohospodárskych èinností vo vyhlásených zranite¾ných oblastiach v znení vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky v znení vyhláky è. 462/2011 Z. z.
39
) § 6 ods. 7 vyhláky è. 199/2008 Z. z. v znení vyhláky
è. 462/2011 Z.z.
40
) Príloha è. 8 k vyhláke Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 338/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o postupe pre zber pôdnych vzoriek, spôsobe
a rozsahu vykonávania agrotechnického skúania pôd,
zisovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení
evidencie hnojenia pôdy a stavu výivy rastlín na po¾nohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch.
41
) § 11 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 17/2012 Z. z., o identifikácii
a registrácii oípaných.
42
) § 10 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 20/2012 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.
43
) § 10 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 18/2012 Z. z., o identifikácii
a registrácii oviec a kôz.
44
) § 8 zákona è. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
45
) Príloha è. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze pouívania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým úèinkom a beta  agonistických látok v chove
hospodárskych zvierat.
46
) § 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 609/2008
Z. z.
47
) Èl. 5 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES)
è. 183/2005, ktorým sa ustanovujú poiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35 8. 2. 2005) v platnom znení.
48
) Èl. 5 ods. 5 nariadenia (ES) è. 183/2005 v platnom znení.
49
) Èl. 18 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú veobecné zásady a poiadavky potravinového práva,
zriaïuje Európsky úrad pre bezpeènos potravín a stanovujú postupy v záleitostiach bezpeènosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ. kap. 15/zv. 6) v platnom znení.
50
) Príloha è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 438/2006
Z. z. o neiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovate¾och bezpeènosti a pouite¾nosti krmív v znení neskorích
predpisov.
51
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 999/2001
z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá prevencie ,
kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
3/zv. 32) v platnom znení.
52
) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 730/2002
Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 270/2003
Z. z.
34
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) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany oípaných v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 325/2003 Z. z.
54
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske úèely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 368/2007 Z. z.
55
) Príloha è. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 322/2003

Strana 109

Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 368/2007
Z. z..

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca 2014.

Robert Fico v. r.
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20
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 152/2013 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou prechodných
vnútrotátnych platieb

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 152/2013
Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou prechodných vnútrotátnych platieb
sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1)Èl. 133b nariadenia Rady (ES) è. 73/2009 z 19. januára 2009,
ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej podpory pre po¾nohospodárov v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré reimy podpory
pre po¾nohospodárov, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia
(ES) è. 1290/2005, (ES) è. 247/2006, (ES) è. 378/2007 a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30,
31. 1. 2009) v platnom znení..

2. V § 4 ods. 7 sa slová smr zvieraa nahrádzajú
slovami najmä usmrtenie zvieraa, úhyn zvieraa,
strata zvieraa alebo odcudzenie zvieraa.
3. V § 4 odsek 16 znie:
(16) Zmluva pod¾a odseku 15 písm. b) musí obsahova potvrdenie o stave zvierat za kategóriu pod¾a odseku 2 písm. a) a c) a e) prvého bodu, vystavené centrálnou evidenciou na meno prevodcu. Ak ide o prevod
prevodcu, ktorý nadobudol ve¾ké dobytèie jednotky od
iného prevodcu a centrálna evidencia nemôe potvrdenie stavu zvierat za kategóriu pod¾a odseku 2 písm. a)
a c) a e) prvého bodu vystavi, musí zmluva pod¾a odseku 15 písm. b) obsahova presný a úplný zoznam
zvierat pod¾a jednotlivých kategórií pod¾a odseku 2

písm. a) a c) a e) prvého bodu vrátane èísiel uných
znaèiek..
4. V § 5 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) iadate¾ o platbu pod¾a § 1 ods. 1 písm. a) a b) podáva iados spolu s jednotnou iadosou pod¾a osobitného predpisu.13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 488/2010 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve
formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 19/2014 Z. z..

Doterajie odseky 1 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 6.
5. V § 5 odsek 2 znie:
(2) iadate¾ o platbu pod¾a § 1 ods. 1 písm. c) podáva
iados kadoroène do 31. marca . Na iadosti predloené po 31. marci sa neprihliada..
6. V § 5 ods. 3 písm. e) sa slová 31. marca kalendárneho roka nahrádzajú slovami dátumu podania iadosti.
7. V § 5 ods. 4 a 6 sa slová odseku 2 nahrádzajú
slovami odseku 3.
8. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. marca 2014
Podmienky poskytnutia prechodných vnútrotátnych platieb na základe iadostí podaných do 28. februára 2014 sa posudzujú pod¾a úpravy úèinnej do
28. februára 2014..
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 152/2013 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Rady (ES) è. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej
podpory pre po¾nohospodárov v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES) è. 1290/2005, (ES) è. 247/2006,
(ES) è. 378/2007 a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1. 2009) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 889/2009 z 25. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 254, 26. 9. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 992/2009 z 22. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 278, 23. 10. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 1250/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 360/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 307/2011 z 29. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 82, 30. 3. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 785/2011 z 5. augusta 2011 (Ú. v. EÚ L 203, 6. 8. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 313/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 524/2012 z 20. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 160, 21. 6. 2012),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 671/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 204, 31. 7. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 287/2013 z 22. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 86, 26. 3. 2013),
 nariadenia Rady (EÚ) è. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Nariadenie Komisie (ES) è. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 73/2009, pokia¾ ide o reimy podpory pre po¾nohospodárov ustanovené v hlavách IV
a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 387/2010 zo 6. mája 2010 (Ú. v. L 114, 7. 5. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 736/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. L 214, 14. 8. 2010),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. L 341, 22. 12. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 537/2012 z 22. júna 2012 (Ú. v. L 164, 23. 6. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. L 194, 21. 7. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. L 44, 15. 2. 2013),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. L 127, 9. 5. 2013),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1147/2013 zo 14. novembra 2013 (Ú. v. L 305, 15. 11. 2013).
3. Nariadenie Komisie (ES) è. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 73/2009, pokia¾ ide o kríové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný
systém v rámci schém priamej podpory pre po¾nohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 1234/2007, pokia¾ ide o kríové plnenie v rámci schémy podpory
ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 146/2010 z 23. februára 2010 (Ú. v. L 47, 24. 2. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 173/2011 z 23. februára 2011 (Ú. v. L 49, 24. 2. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. L 341, 22. 12. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. L 194, 21. 7. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 937/2012 z 12. októbra 2012 (Ú. v. L 280, 13. 10. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. L 44, 15. 2. 2013),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 393/2013 z 29. apríla 2013 (Ú. v. L 118, 30. 4. 2013),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. L 127, 9. 5. 2013).
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú
niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1305/2013, pokia¾ ide
o zdroje a ich rozde¾ovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) è. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1307/2013, (EÚ) è. 1306/2013 a (EÚ) è. 1308/2013, pokia¾ ide o ich uplatòovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013)..
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Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca
2014.

Robert Fico v. r.
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21
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 58/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 58/2007
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie
osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 278/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 186/2010 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V prílohe è. 2 treom bode sa slová Rajèiak jedlý
(Lycopersicon esculentum) nahrádzajú slovami Rajèiak jedlý (Solanum lycopersicum L.).

2. V prílohe è. 3 treom bode sa slová Rajèiak jedlý
(Llycopersicon esculentum) nahrádzajú slovami Rajèiak jedlý (Solanum lycopersicum L.).
3. Príloha è. 4 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo
7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady
2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie
2009/145/ES, pokia¾ ide o botanický názov rajèiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. apríla
2014.

Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 50/2007 Z. z.
o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:

Slovenskej republiky è. 394/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Èl. I

2. Príloha è. 4 sa dopåòa dvadsiatym druhým bodom,
ktorý znie:
22. Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo
7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady
2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie
2009/145/ES, pokia¾ ide o botanický názov rajèiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013)..

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 50/2007
Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 315/2007
Z. z.,
nariadenia
vlády
Slovenskej
republiky
è. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 219/2012 Z. z. a nariadenia vlády

1. V prílohe è. 1 èasti B poloke è. 24 sa slová Lycopersicon esculentum Mill. Rajèiak jedlý nahrádzajú
slovami Solanum lycopersicum L. Rajèiak jedlý.

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. apríla
2014.

Robert Fico v. r.
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23
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 215/2009 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým
hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie mnoite¾ského materiálu týchto druhov a odrôd na trh
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 215/2009
Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu
druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie mnoite¾ského materiálu týchto druhov a odrôd na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 417/2010 Z. z. a nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 276/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 1 sa slová Lycopersicon esculentum

Mill. Rajèiak jedlý nahrádzajú slovami Solanum lycopersicum L. Rajèiak jedlý.
2. V prílohe è. 2 sa slová Lycopersicon esculentum
Mill. Rajèiak jedlý nahrádzajú slovami Solanum lycopersicum L. Rajèiak jedlý.
3. Príloha è. 3 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo
7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady
2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie
2009/145/ES, pokia¾ ide o botanický názov rajèiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. apríla
2014.

Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 23. januára 2014
o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje podrobnosti o poiadavkách
na výrobu, manipuláciu a umiestòovanie pekárskych
výrobkov, cukrárskych výrobkov a cestovín na trh.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) pekárskym výrobkom potravina vyrábaná tepelnou
úpravou rôzne tvarovaného cesta z mlynských obilných výrobkov, vody a iných zloiek pod¾a receptúry,
b) pekáròou potravinárska prevádzkareò, ktorá umoòuje vykonáva vetky technologické operácie potrebné na výrobu pekárskych výrobkov, najmä miesenie, tvarovanie, kysnutie a tepelnú úpravu cesta,
c) chlebom pekársky výrobok s hmotnosou viac ako
400 g nakyprený kvasom alebo drodím; ak je chlieb
krájaný alebo porciovaný, môe ma aj niiu hmotnos,
d) peèivom pekársky výrobok hladký, narezaný, posypaný, neposypaný, plnený, neplnený, potretý, nepotretý, nakyprený drodím alebo iným spôsobom,
e) beným peèivom pekársky výrobok, ktorý obsahuje bezvodý tuk v mnostve do 8,2 hmotnostných percent (ïalej len % hmot.) z celkovej hmotnosti múky
pod¾a receptúry alebo sacharózu, glukózu, fruktózu,
alebo ich kombináciu v mnostve do 5 % hmot. z celkovej hmotnosti múky pod¾a receptúry,
f) jemným peèivom pekársky výrobok, ktorý obsahuje
bezvodý tuk v mnostve nad 8,2 % hmot. z celkovej
hmotnosti múky pod¾a receptúry alebo sacharózu,
glukózu, fruktózu, alebo ich kombináciu v mnostve
nad 5 % hmot. z celkovej hmotnosti múky pod¾a receptúry; to neplatí, ak ide o pekársky výrobok s výivovým tvrdením pod¾a osobitného predpisu,1)
g) trvanlivým peèivom pekársky výrobok, ktorého aktivita vody je menia alebo sa rovná hodnote 0,65,
h) ostatným pekárskym výrobkom pekársky výrobok,
1

ktorý je iný ako pekárske výrobky pod¾a písmen c)
a g),
i) èerstvým pekárskym výrobkom pekársky výrobok,
ktorý sa vyrába bez pouitia predpeèenia a ponúka
sa spotrebite¾ovi najneskôr do 24 hodín po upeèení,
j) cukrárskym výrobkom potravina pripravená z cukru a zloiek pod¾a receptúry alebo z cukrárskeho polotovaru, spravidla dokonèená pridaním náplne, polevy, ozdoby alebo kusového ovocia s dodraním
pecifikácie výrobku,
k) cukrárskym polovýrobkom alebo cukrárskym polotovarom cesto, hmota, náplò, poleva, korpus, modelovaný cukrársky výrobok a cukrárska ozdoba, ktoré pod¾a stupòa technologickej úpravy mono poui
na ïalie spracovanie tak, e sa zmenia len ich organoleptické a úitkové vlastnosti s dodraním pecifikácie výrobku,
l) cukrárskou náplòou alebo cukrárskym krémom polotuhý cukrársky polotovar alebo cukrársky polovýrobok rozliènej farby, vône a chuti, ktorý sa pripravuje mieaním, ¾ahaním, trením alebo varením
a pouíva sa na plnenie a zdobenie cukrárskeho výrobku s dodraním pecifikácie výrobku,
m) cestovinou potravina, ktorá sa vyrába tvarovaním
nekysnutého a chemicky nekypreného cesta pripraveného z mlynského obilného výrobku, vody a ïalích zloiek pod¾a receptúry,
n) vajeènou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába
s prídavkom vajeènej zloky v mnostve zodpovedajúcom najmenej jednému slepaèiemu vajcu na 1 kg
múky; mnostvu jedného vajca zodpovedá 10,4 g
pasterizovanej suenej vajeènej hmoty alebo 45 g
pasterizovanej vajeènej melane,
o) bezvajeènou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába
bez prídavku vajeènej zloky,
p) cestovinou z tvrdej penice alebo semolinovou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába z múky tvrdej penice bez pridania vajec,
q) celozrnnou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába
z celozrnnej múky,
r) grahamovou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába
zo semolinovej múky cestovinárskej grahamovej,
s) plnenou cestovinou cestovina s rôznou náplòou,
t) instantnou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába
tak, aby bola pripravená na ¾udskú spotrebu bez varenia.

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výivových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.
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§3

§6

Èlenenie a oznaèovanie pekárskych výrobkov

Oznaèovanie cukrárskych výrobkov

(1) V názve pekárskych výrobkov sa musí uvies ich
zaèlenenie pod¾a prílohy è. 1 tabu¾ky è. 1.

(1) Nebalený cukrársky výrobok a cukrársky polotovar urèené na predaj musia ma na dostupnom mieste
uvedené zloenie.

(2) V zloení chleba sa musí uvies percentuálny podiel hlavnej mlynskej zloky z celkovej hmotnosti zloiek pouitých na jeho výrobu.
(3) Nebalený pekársky výrobok mono oznaèi slovom èerstvý, ak spåòa podmienky pod¾a § 2 písm. i).
(4) Nebalený pekársky výrobok, ktorý prevádzkovate¾ v hotovom stave zmrazí, ale spotrebite¾ovi ho ponúka v rozmrazenom stave, sa v mieste ponuky na predaj
vidite¾ne oznaèí slovom rozmrazené.
(5) Pekársky výrobok vyrábaný inde ako v pekárni
dopeèením z predpeèeného chladeného alebo zmrazeného polotovaru sa v mieste ponuky na predaj vidite¾ne
oznaèí slovami vyrobené dopeèením z chladeného polotovaru alebo vyrobené dopeèením zo zmrazeného
polotovaru.
(6) Ak ide o pekársky polotovar umiestnený na trh,
v oznaèení sa musí uvies aj návod na pouitie.
(7) Ak ide o nebalený pekársky výrobok urèený na
predaj, musí sa uvies na dostupnom mieste jeho zloenie a èlenenie pod¾a prílohy è. 1 tabu¾ky è. 1.
(8) Strúhanka vyrábaná z chleba sa musí oznaèi ako
strúhanka vyrábaná z chleba.
§4
Poiadavky na chlieb a peèivo
Chlieb musí ma rovnomerne sformovaný tvar
a vzh¾ad pod¾a vlastnej pecifikácie výrobku. Kôrku
musí ma hladkú alebo narezanú, alebo s odtlaèkom
oatky, lesklú alebo pomúèenú, celistvú alebo s povrchovou úpravou, bez zrete¾ne obnaenej striedky,
ktorá je dobre prepeèená, pórovitá, pruná pod¾a druhu, farby zodpovedajúcej receptúre jednotlivých druhov chleba, neodde¾ujúca sa od kôrky. Praskliny, ktoré
nie sú výsledkom povrchovej úpravy, môu by najviac
do jednej tretiny priemeru chleba alebo dåky chleba.

(2) Cukrársky výrobok a cukrársky polotovar, ktoré
majú trvanlivos viac ako 24 hodín, musia ma na obale
výrobku uvedený dátum spotreby.2)
§7
Èlenenie a oznaèovanie cestovín
Na obale cestoviny sa musí uvies
a) v názve cestoviny jej zaèlenenie pod¾a prílohy è. 1 tabu¾ky è. 2,
b) ak ide o vajeènú cestovinu, mnostvo pouitých vajeèných zloiek v prepoète na celé vajcia a na 1 kg
múky,
c) ak ide o nesuenú cestovinu, údaj o tom, e je to nesuená cestovina, podmienky jej skladovania a dátum spotreby,
d) èasový údaj, do ktorého sa po otvorení obalu odporúèa spotrebova, ak ide o cestovinu balenú
v ochrannej atmosfére alebo o vákuovo balenú cestovinu,
e) oznaèenie náplne, ak ide o plnenú cestovinu.
§8
Poiadavky na cestovinu
Kvalitatívne poiadavky na cestovinu sú uvedené
v prílohe è. 1 tabu¾ke è. 3.
§9
Umiestnenie cestovín na trh
(1) Cestovina sa musí umiestòova na trh balená.
(2) Obal na cestovinu nesmie vizuálne skres¾ova
svojou farbou farbu cestoviny.

(1) Krájané pekárske výrobky sa musia umiestòova
na trh balené.

(3) Nesuená cestovina sa musí skladova pri teplote
najviac 5 oC a vákuovo balená cestovina alebo cestovina
balená v inertnej atmosfére sa musí skladova pri teplote najviac 10 oC, ak výrobca neustanoví iné podmienky skladovania. Nesuená cestovina sa musí prepravova v izotermickom obale alebo v izotermickom
dopravnom prostriedku.

(2) Prepravné obaly urèené na prepravu pekárskych
výrobkov sa nesmú pouíva na iné úèely.

§ 10

§5
Umiestnenie pekárskych výrobkov na trh

(3) Nebalený pekársky výrobok urèený na predaj
samoobsluným spôsobom sa musí ponúka na predaj
v zariadení s ochranným krytom, na ktorom je umiestnené pouèenie o tom, ako sa môe zákazník obslúi pri
dodraní zásad hygienického predaja.
2

Dovolená chyba
Dovolená záporná chyba nebaleného pekárskeho výrobku a nebaleného cukrárskeho výrobku je ustanovená v prílohe è. 2.

) § 7 ods. 8 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 127/2012 Z. z. o oznaèovaní potravín.
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väzným aktom Európskej únie v oblasti technických
noriem a technických predpisov.3)

Prechodné ustanovenie
Pekársky výrobok, cukrársky výrobok a cestovina,
ktoré boli vyrobené pod¾a predpisov platných do 31. marca 2014, mono uvádza na trh do vyèerpania zásob.
§ 12
Závereèné ustanovenie
(1) Poiadavky ustanovené touto vyhlákou sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené
na trh v niektorom èlenskom táte Európskej únie alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo tátov Európskeho zdruenia vo¾ného obchodu, ktoré sú súèasne zmluvnou stranou
dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(2) Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne zá-

§ 13
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa tvrtý oddiel Cestoviny, piaty oddiel
Pekárske výrobky z obilia, iesty oddiel peciálne výrobky z obilia a siedmy oddiel Cukrárenské výrobky
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 è. 2657/2004-100, ktorým
sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia (oznámenie è. 360/2005 Z. z.).
§ 14
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2014.

¼ubomír Jahnátek v. r.

3

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 24/2014 Z. z.

Tabu¾ka è. 1

Èlenenie a oznaèovanie pekárskych výrobkov

Druh tovaru

Skupina
chlieb
peèivo

pekársky výrobok

ostatné pekárske výrobky

Podskupina

bené
jemné
trvanlivé
strúhanka, suchár, tyèinky,
parené výrobky a iné

Tabu¾ka è. 2

Èlenenie a oznaèovanie cestoviny

Druh tovaru

Skupina

cestovina

vajeèná
bezvajeèná
semolinová
celozrnná
ostatná

Podskupina
suená
nesuená
plnená
zmrazená alebo hlbokozmrazená
balená vákuovo alebo v ochrannej atmosfére
instantná

Tabu¾ka è. 3

Kvalitatívne poiadavky na cestovinu

Podskupina cestovina
suená
nesuená
zmrazená
balená vákuovo alebo balená
v ochrannej atmosfére

Vlhkos najmenej
[% hmot.]

20
20

Vlhkos najviac
[% hmot.]
13

38

20

38
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 24/2014 Z. z.

DOVOLENÉ ZÁPORNÉ CHYBY NEBALENÉHO PEKÁRSKEHO VÝROBKU
A NEBALENÉHO CUKRÁRSKEHO VÝROBKU
Výrobok s hmotnosou
[g]
Chlieb
nebalený
Peèivo
do 300
nad 300
Jemné peèivo
do 150
nad 150
Trvanlivé peèivo
do 50
51  100
101  250
251  500
nad 500
Ostatné pekárske výrobky
do 250
nad 250
Cukrársky výrobok*)
do 150 pri váení
1. 25 kusov
2. 10 kusov
nad 150 pri váení
1. 10 kusov
2. 1 kusa
*) Pri váení viacerých kusov je uvedená dovolená záporná chyba pre priemer.

Dovolená záporná chyba
[% hmot.]
6
7
6
7
6






11
9
7
5
3

6
5






5
6
3
5
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25
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. januára 2014,
o integrovaných obsluných miestach a podmienkach ich zriaïovania,
oznaèovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo financií) pod¾a § 59 ods. 1 písm. b) a c)
zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Táto vyhláka ustanovuje
a) obsah iadosti o zápis miesta, na ktorom prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta (ïalej len
prevádzkovate¾) prevádzkuje integrované obsluné miesto (ïalej len obsluné miesto) do registra
prevádzkarní integrovaných obsluných miest (ïalej
len zápis),
b) podrobnosti o zriaïovaní a oznaèovaní obsluných
miest,
c) technické, technologické a organizaèné podmienky
obsluného miesta a
d) sadzobník úhrad za èinnos obsluného miesta.
§2
(1) iados o zápis obsahuje údaje uvedené vo vzore,
ktorý je uvedený v prílohe è. 1.
(2) Prílohami iadosti o zápis sú:
a) výpis z obchodného registra alebo z iného registra,
nie starí ako tri mesiace; to neplatí, ak sa uplatní
postup pod¾a § 55 zákona,
b) pri iadosti notára doklad o jeho vymenovaní za notára,
c) vnútorné predpisy prevádzkovate¾a a doklady preukazujúce splnenie podmienok.
(3) Pri iadosti o vykonanie zmeny v údajoch zapísaných do registra prevádzkarní obsluných miest prevádzkovate¾ v elektronickej podobe najneskôr do dvoch
pracovných dní odo dòa, v ktorom ku zmene dolo,
a v listinnej podobe do piatich dní od ukonèenia kalendárneho mesiaca, v ktorom ku zmene dolo, a k iadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe è. 2, priloí prílohy
pod¾a odseku 2 preukazujúce nové skutoènosti alebo
splnenie podmienok obsluného miesta vo vzahu k novým skutoènostiam.
1

§3
(1) Prevádzkovate¾ vidite¾ne oznaèí obsluné miesto
deò po doruèení oznámenia o zápise oznaèením INTEGROVANÉ OBSLUNÉ MIESTO.
(2) Oznaèenie je písané ve¾kými tlaèenými písmenami, má bielu farbu podkladu, tmavomodrú alebo èiernu farbu písma, ve¾kos písma je najmenej 2 cm.
§4
(1) Podmienky prevádzkovania obsluného miesta
sú splnené, ak prevádzkovate¾
a) má zavedený systém vnútornej kontroly dodriavania pravidiel bezpeènosti a ochrany osobných údajov,1)
b) má zabezpeèený jednotný výkon èinnosti obsluných miest; ten je zabezpeèený, ak na kadom obslunom mieste vykonáva najmenej tieto èinnosti:
1. kontrola totonosti osoby, v ktorej prospech sa
prostredníctvom obsluného miesta vykonávajú
èinnosti (ïalej len iadate¾),
2. kontrola oprávnenia kona v mene iadate¾a, ak
sa pri konkrétnej slube poskytovanej prostredníctvom obsluného miesta vyadujú údaje na
overenie totonosti iadate¾a a iadate¾ je pri jej
poskytovaní zastúpený inou osobou, a uchovávanie týchto oprávnení pod¾a osobitného predpisu,1)
3. vyhotovenie splnomocnenia pre prevádzkovate¾a
kona v mene iadate¾a, ak iadate¾ poverí prevádzkovate¾a kona v jeho mene na vykonanie
konkrétnej sluby poskytovanej obsluným miestom, ak sa na jej poskytovanie vyaduje súhlas
a uchovávanie udelených súhlasov pod¾a osobitného predpisu,2)
4. vyhotovenie zaruèeného elektronického podpisu,
zaruèenej elektronickej peèate, elektronického
podpisu prevádzkovate¾a alebo elektronickej peèate prevádzkovate¾a, ak sa na slubu poskytovanú obsluným miestom vyaduje,
5. zabezpeèenie overenia platnosti zaruèeného elektronického podpisu alebo zaruèenej elektronickej
peèate na získanom elektronickom odpise údajov
z informaèných systémov verejnej správy3) alebo
inom elektronickom dokumente,

) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) § 7 ods. 1 zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
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c)

d)

e)
f)

g)
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6. nahlasovanie zmien a skutoèností, ktoré majú
vplyv na plynulú, bezpeènú a spo¾ahlivú prevádzku obsluného miesta prevádzkovate¾ovi zo strany fyzických osôb, ktoré na základe právneho
vzahu s prevádzkovate¾om zabezpeèujú v obslunom mieste èinnosti (ïalej len pracovník),
a to najmä bezpeènostných incidentov, obmedzenej funkènosti technologického vybavenia, útokov na technické a technologické vybavenie.
vedie centrálnu evidenciu o právnych úkonoch vykonaných obsluným miestom, ako aj o uskutoènených platbách za tieto právne úkony; táto evidencia
sa uchováva po dobu troch rokov odo dòa vykonania
právneho úkonu a sprístupòuje sa prostredníctvom
centrálneho metainformaèného systému verejnej
správy,4)
vypracuje a zabezpeèuje dodriavanie
1. bezpeènostnej politiky a dokumentácie v súlade
s bezpeènostnými tandardmi pod¾a osobitného
predpisu,5)
2. dokumentácie obsahujúcej organizáciu bezpeènosti, klasifikáciu a riadenie ochrany osobných
údajov pod¾a osobitného predpisu,1) prièom táto
dokumentácia môe by súèasou bezpeènostnej
politiky pod¾a prvého bodu,
3. postupov pre prechod evidencie na právneho nástupcu, ak sa prevádzkovate¾ zruí bez likvidácie,
zanikne bez právneho nástupcu, ukonèí výkon
èinnosti orgánu verejnej moci, zomrie alebo je vyhlásený za màtveho,
vedie prevádzkové záznamy,
zabezpeèuje v priestore obsluného miesta
1. zverejnenie informácie na mieste vidite¾nom pre
iadate¾a o zásadách bezpeènostnej politiky, pravidlách prevádzky obsluného miesta, slubách
poskytovaných obsluným miestom, podmienkach ich poskytovania, o právnych následkoch
uvedenia nepravdivých alebo nesprávnych údajov pri ich poskytovaní a zverejnenie sadzobníka
úhrad za èinnos obsluného miesta spolu s celkovou cenou za slubu,
2. takú priestorovú kapacitu, ktorá umoní
2a. poskytova sluby najmenej jednému iadate¾ovi tak, aby mal monos overenia zadávaných údajov priamo na obrazovke monitora
obsluhy alebo na obrazovke monitora iadate¾a, ak obsluné miesto disponuje dostatoènou priestorovou kapacitou na umiestnenie
dvoch monitorov, prièom zobrazované informácie nesmú by vidite¾né iným osobám,
2b. dostupnos poskytovaných sluieb najmenej
15 hodín týdenne,
zabezpeèuje, aby obsluné miesto spåòalo poiadavky na technologické vybavenie najmenej v rozsahu
1. pracovná stanica s prístupom do siete internet,
s poèítaèovou myou a klávesnicou alebo iným
vstupným hardvérovým zariadením a vybavená
1a. webovým prehliadaèom,
1b. softvérom zabezpeèujúcim ochranu proti
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kodlivému kódu, najmä antivírusovým systémom a aktívnym firewallom umoòujúcim
blokovanie nepovolenej prichádzajúcej a odchádzajúcej sieovej komunikácie,
2. skener s rozlíením najmenej 1200 dpi,
3. laserová tlaèiareò s rozlíením najmenej 600 dpi,
4. nevyhnutné bezpeèné produkty na vyhotovovanie
a overovanie elektronických podpisov, elektronických peèatí a èasových peèiatok, ak ich prevádzkovate¾ pouíva pri poskytovaní sluieb obsluného miesta,
5. informaèný systém, ktorý spåòa tandardy ustanovené osobitným predpisom5) a ktorý umoòuje
pripojenie na ústredný portál verejnej správy,
centrálny metainformaèný systém verejnej správy a Národný portál zdravia,
6. individuálne poiadavky na technologickú prevádzku a technologické vybavenie jednotlivých
obsluných miest, ktoré môe prevádzkovate¾ zabezpeèi centrálnym rieením informaèného systému,
7. nepretritá pripojite¾nos do informaèného systému pod¾a § 5 ods. 4 zákona odo dòa jeho uvedenia
do prevádzky; ak ho jeho správca nesprístupní,
pripojite¾nos na spoloèné moduly ústredného
portálu verejnej správy alebo prostredníctvom informaèného systému prevádzkovate¾a pod¾a § 6
ods. 7 zákona,
h) má vytvorené podmienky na uhrádzanie úhrady za
èinnos obsluného miesta pod¾a § 43 ods. 1 zákona
a vytvorené komunikaèné rozhranie s platobným
modulom ústredného portálu verejnej správy odo
dòa jeho uvedenia do prevádzky; uhrádza sa kadé
asistované zabezpeèenie prístupu k slubám verejnej správy poskytované orgánom verejnej moci,
i) zabezpeèuje, aby èinnosti obsluného miesta vykonával len pracovník, ktorý absolvoval kolenie a nadobudol kvalifikáciu pod¾a vnútorných predpisov
prevádzkovate¾a aspoò v oblasti
1. práce s poèítaèom, poèítaèovými perifériami pouívanými pri poskytovaní sluieb integrovaného
obsluného miesta a správy súborov,
2. práce s aplikáciami na poskytovanie sluieb obsluného miesta a s bezpeènými produktmi pre
elektronický podpis, elektronickú peèa a èasovú
peèiatku,
j) je drite¾om platného kvalifikovaného certifikátu6)
na vyhotovovanie zaruèeného elektronického podpisu alebo drite¾om platného kvalifikovaného systémového certifikátu na vyhotovovanie zaruèenej elektronickej peèate.
(2) Prevádzkovate¾ preukáe splnenie podmienok
pod¾a
a) písmen a) a f) okrem písmena f) 2a. bodu vnútornými predpismi, ktoré upravujú spôsob a kontrolu plnenia týchto podmienok pre kadé obsluné miesto
prevádzkovate¾a,
b) písmena f) 2a. bodu a písmena g) èestným vyhláse-

) § 3 ods. 4 písm. f) zákona è. 275/2006 Z. z.
) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 312/2010 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy.
6
) § 7 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
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ním prevádzkovate¾a, s uvedením technickej pecifikácie technologického vybavenia,5)
c) písmena h) èestným vyhlásením prevádzkovate¾a,
d) písmena i) èestným vyhlásením prevádzkovate¾a
s uvedením spôsobu nadobudnutia kvalifikácie.

(2) Celkovou cenou za slubu obsluného miesta je
súèet úhrady za èinnos obsluného miesta vrátane
dane z pridanej hodnoty, správneho poplatku, súdneho poplatku alebo poplatku za výpis z registra trestov.

§5

§6

(1) Sadzobník úhrad za èinnos obsluného miesta je
uvedený v prílohe è. 3.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. februára
2014.

Peter Kaimír v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 25/2014 Z. z.

VZOR
IADOS O ZÁPIS
1.1 Id
1
den
ntifiika
ačnéé úd
dajje prev
p vád
dzkovaateľľa
O choodnéé meno
Obc
o, náázov alleboo
o načeeniee prreváádzzkovvateeľa:
ozn
S dlo allebo
Síd
o adresaa um
miesstneeniaa (ullicaa, čííslo, obbec, PS
SČ))
p vád
prev
dzkoovaateľľa:
I ntiffikáátorr osoby
Iden
y prreváádzzkov
vateeľaa,
a b
ak
bol priidellený
ý:
1.1..1 Koonta
1
akttné úd
dajee prrevádzzko
ovatteľa
M no
Me
a prie
p ezviisko
o
kont
k takttnejj
f ickej oosob
fyzi
by:
e maillováá ad
e-m
dressa:
t efónnne čísslo:
tele
1 Prev
1.2
P vád
dzkoovéé úd
dajee
1.2..1 Zoozna
1
am
m prrevá
ádzzka
arníí intteg
grovvan
néhoo oobslužžnéh
ho miiestta
I ntiffikaačnéé
Iden
O hoddné
Obch
m no Adreesa a koontaaktnné úd
men
daje prrev
vádzzkarrnee in
nteg
grovvan
néhoo obsslužžnéhho
č lo
čísl
allebo
o
náázoov miest
m ta
p vád
prev
dzkaarne prrevvádzzkarrnee
i egroovaanéh
inte
ho in
nteggrovvan
ného
o
o služžnéhho
obs
ob
bsluužnného
om
miessta
m estaa
mie
1
1.
ullicaa, čííslo, obbec, PS
SČ::
telefóónn
ne číslo
č o:
e--maailovvá adr
a resaa:
2
2.
.
...
1.2..2 Prraco
1
ovn
níci inttegrrov
vanéhoo ob
bslu
užn
ného m
miessta
I ntiffikaačnéé čísl
Iden
č lo M
Meno
o
Dáátum
m
p vád
prev
dzkaarne
a pprieezv
viskko
vy
ykonnan
nia
i egroovaanéh
inte
ho
prraco
ovn
níkaa
sk
kúšk
ky
o služžnéhho miestaa, innteg
obs
grovvaného
o
p deleené
prid
obbslu
užného
o
m nistersttvom pri m
min
miesta
z pise ddo reg
záp
gistrra
p vád
prev
dzkaarní
1
1.
(d
deň//meesiacc/
rok)
2
2.
3
3.
.
...

Úd
dajee ppoddľa § 4
od
ds. 1 ppísm
m. i)
vyyhláášky
y č. 25
5/20
014
Z. z.*
*

IIdenntiffikáátorr
f ickeej
fyzi
o oby*
oso
**

Ad
dresa
v e-D
Deskku
(ak existtujee)

OZNA
OZ
NAČE
ENIE
IE PR
REVÁ
VÁDZ
DZKO
OVAT
ATEĽA
ĽA
Dátum a mie
Dátum
iesto
M no, pr
Meno
priezv
zvisko
sko a pod
odpis
is fyzicke
fyz kej osoby
os by op
opráv
ávnen
enejj kona
k nať zza prevá
p vádzk
zkova
vateľa
e a integr
int grova
vanéh
ého
ob lužnéh
obsluž
néhoo mies
miesta
..........
.... ..........
..........
..........
...........
..........
........
odtlač
od lačokk peči
pečiatky
tky

Vyssvetlivvky
V
*
vádzza sa obsah
h skkúššky,, kttorúú ffyziickáá osob
o ba abssolvvov
valaa, a zo
oznaam činnnoostí,, kttoréé jee ffyziickáá osob
o ba
Uv
o ávnnenáá naa zááklaadee tejjto skú
oprá
úškyy vvyko
onáávaťť prri pprev
vádzzkee a pos
p skyttovaaní sluužieeb inte
i egro
ovan
néhho obs
o lužnéh
ho
m estaa.
mie

Èiastka 10

Zbierka zákonov è. 25/2014

**

Uvádza sa sériové číslo certifikátu a číslo registračnej autority podľa § 6 zákona č. 215/2002 Z. z.
o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
identifikátor fyzickej osoby v informačnom systéme prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 25/2014 Z. z.

VZOR
IADOS O ZMENU ÚDAJOV V REGISTRI PREVÁDZKARNÍ
INTEGROVANÝCH OBSLUNÝCH MIEST
1. identifikačné údaje prevádzkovateľa
Obchodné meno, názov, alebo
označenie prevádzkovateľa:
Sídlo alebo adresa umiestnenia
prevádzkovateľa:
Identifikátor osoby
prevádzkovateľa, ak bol pridelený:
Dôvod zmeny údajov:

(ulica, číslo, obec, PSČ)

Zmena údajov prevádzkovateľa
Zmena údajov prevádzkarne integrovaného obslužného miesta
Zmena pracovníka integrovaného obslužného miesta
Zmena dokumentácie podľa § 4 písm. d) vyhlášky č. 25/2014 Z. z.
Zmena rozsahu sprostredkovaných služieb orgánov verejnej moci

1.1 zmena údajov prevádzkovateľa
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Obchodné meno, názov, alebo
označenie prevádzkovateľa:
Sídlo alebo adresa umiestnenia (ulica, číslo, obec, PSČ)
prevádzkovateľa:
Identifikátor osoby
prevádzkovateľa, ak bol pridelený:
Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Meno
a priezvisko
kontaktnej
fyzickej osoby:
e-mailová adresa:
Telefónne číslo:
1.2 zmena údajov prevádzkarne integrovaného obslužného miesta
Identifikačné
číslo
prevádzkarne
integrovaného
obslužného
miesta,
pridelené
ministerstvom
pri zápise do
registra
prevádzkarní
1.

2.

3.

Obchodné meno
alebo názov
prevádzkarne
integrovaného
obslužného miesta

Adresa a kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného
miesta

ulica, číslo, obec,
PSČ:
telefónne číslo:
e-mailová adresa:
ulica, číslo, obec,
PSČ:
telefónne číslo:
e-mailová adresa:
ulica, číslo, obec,
PSČ:
telefónne číslo:
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 25/2014 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ÈINNOS OBSLUNÉHO MIESTA
Služba
Všeobecné podanie

Sadzba
8 eur

Konkrétna elektronická
služba verejnej správy

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

Ostatné
nešpecifikované služby
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26
VYHLÁKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 28. januára 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky è. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorích predpisov

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pod¾a § 28 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky è. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorích predpisov v znení vyhláky è. 75/2011 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 5 znie:
(5) Realizácia súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej predstavuje
a) súbor rovinných súradníc vybraných bodov tátnej
priestorovej siete spracovaných k urèitému dátumu,
s jednoznaène definovaným vzahom k realizácii
ETRS89 a s primárnym urèením na meraèské geodetické práce; oznaèuje sa JTSK03,
b) súbor rovinných súradníc bodov tátnej trigonometrickej siete, záväzný pre súbor geodetických informácií katastra nehnute¾ností, pre preberanie výsledkov geodetických a kartografických prác do
tátnej dokumentácie, pre vybrané geodetické a kartografické èinnosti pod¾a § 6 zákona a pre ostatné informaèné systémy o území, s jednoznaènou transformáciou do JTSK03, zabezpeèenou Rezortnou
transformaènou slubou zriadenou úradom; oznaèuje sa JTSK.
Realizáciami S-JTSK sú JTSK03 a JTSK..
2. V § 2 odsek 9 znie:
(90) Na transformovanie súradníc bodov medzi realizáciou Európskeho terestrického referenèného systému 1989 a realizáciou súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej sa pouíva
globálny transformaèný k¾úè vyjadrujúci vzah medzi
elipsoidom Geodetického referenèného systému 1980
a Besselovým elipsoidom 1841 a zobrazovacie rovnice
Køovákovho konformného kue¾ového zobrazenia bodov z Besselovho elipsoidu 1841 do roviny. Globálny
transformaèný k¾úè je platný pre celé územie Slovenska. Na výpoèet priestorových súradníc bodov vychádzajúcich z realizácie rovinných súradníc súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrál-

nej sa pouívajú aj normálne výky realizácie Baltského výkového systému po vyrovnaní a digitálny výkový
referenèný model. Globálny transformaèný k¾úè reprezentujúci vzah medzi realizáciou ETRS89 a JTSK03
predstavuje sedem transformaèných parametrov vypoèítaných priestorovou podobnostnou transformáciou
Bura-Wolfovým modelom. Parametre tohto globálneho transformaèného k¾úèa sú:
Smer transformácie JTSK03 → (ETRS89)
Translácia v smere osi X: tx = 485,021 m,
Translácia v smere osi Y: ty = 169,465 m,
Translácia v smere osi Z: tz = 483,839 m,
Rotácia osi X: rx = 7,786342",
Rotácia osi Y: ry = 4,397554",
Rotácia osi Z: rz = 4,102655".
Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm,
Smer transformácie (ETRS89) → JTSK03
Translácia v smere osi X: tx = 485,014 m,
Translácia v smere osi Y: ty = 169,474 m,
Translácia v smere osi Z: tz = 483,843 m,
Rotácia osi X: rx = 7,78625453",
Rotácia osi Y: ry = 4,39770887",
Rotácia osi Z: rz = 4,10248899",
Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm..
3. V § 2 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Rezortná transformaèná sluba medzi realizáciami záväzných geodetických systémov ETRS89
a S-JTSK je záväzná pre vybrané geodetické a kartografické èinnosti pod¾a § 6 zákona a je prístupná na webovom sídle úradu..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.
4. V § 24 sa vypúa odsek 3. Doterajie odseky 4 a 9
sa oznaèujú ako odseky 3 a 8.
5. V § 24 ods. 3 sa vypúa posledná veta.
6. V § 24 odsek 5 znie:
(5) Bod podrobného polohového bodového po¾a je
bod, ktorý má urèené súradnice v realizácii systému
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej pod¾a § 2
ods. 5 transformované Rezortnou transformaènou
slubou do JTSK a zároveò môe ma urèenú výku
v Baltskom výkovom systéme po vyrovnaní. Ak sa poloha bodu urèuje technológiou globálnych navigaè-
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ných satelitných systémov, urèia sa zároveò priestorové súradnice v realizácii Európskeho terestrického
referenèného systému 1989. Zariadenie bodu podrobného polohového bodového po¾a tvorí meraèská znaèka..
7. V § 24 ods. 6 sa vypúa posledná veta.
8. V § 24 ods. 8 poslednej vete sa vypúajú slová
è. 1.
9. V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Zameranie územia pre projekt stavby sa vykonáva v záväzných geodetických systémoch v súlade s § 2.
Realizácia geodetického systému (§ 2 ods. 5), v ktorom
bolo zameranie územia vykonané, je záväzná poèas
vetkých fáz výstavby..
Doterajie odseky 2 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a 8.
10. V § 32 ods. 3 uvádzacej vete sa vypúajú slová
v platných realizáciách záväzných geodetických systémov.
11. V § 35 ods. 1 prvej vete sa vypúa slovo definovanej.
12. V § 40 ods. 1 druhej vete sa za slovom náleitosti slovo a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú
tieto slová: meraèských, výpoètových a zobrazovacích
prác a dodranie kvalitatívnych podmienok urèených
technickými predpismi.
13. V § 45 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú
tieto slová: a dodranie kvalitatívnych podmienok urèených technickými predpismi vydanými úradom.
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14. V § 45 ods. 2 uvádzacej vete sa za slovo preskúma vkladá slovo najmä.
15. Nadpis deviatej èasti znie: PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA.
16. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 47a
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 15. februára 2014
Na podrobné geodetické body zriadené a evidované
do 14. februára 2014 sa pri vyuívaní uplatòujú podmienky ako na body podrobného polohového bodového
po¾a po 15. februári 2014..
17. Slová prísluná správa katastra a slová správa
katastra vo vetkých tvaroch sa v celom texte vyhláky
nahrádzajú slovami okresný úrad v príslunom tvare.
18. Slová podrobné geodetické body vo vetkých
tvaroch sa v celom texte vyhláky nahrádzajú slovami
body podrobného polohového bodového po¾a v príslunom tvare.
19. Slová národná realizácia a slová platná národná realizácia vo vetkých tvaroch sa v celom texte vyhláky nahrádzajú slovom realizácia v príslunom
tvare.
20. Prílohy è. 1 a 3 sa nahrádzajú prílohou, ktorá
vrátane nadpisu znie:
Príloha
k vyhláke è. 300/2009 Z. z.

VYHOTOVENIE A OBSAH
VÝSLEDNÉHO OPERÁTU BODOV PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO PO¼A

1. Výsledný operát zriaćovania bodov podrobného polohového bodového poĐa (ćalej len „body
PPBP“)
1.1 Zoznam súradníc a výšok bodov PPBP obsahuje þíslo bodu, súradnice X a Y v JTSK; ak
bol bod urþený technológiou globálnych navigaþných satelitných systémov (ćalej len „GNSS“), tak
aj súradnice ĳ, Ȝ, h v ETRS89 a výšku bodu v systéme Bpv, ak bola urþená. Odovzdáva sa
v elektronickej forme vo formáte „txt“.
1.2 Geodetické údaje o bodoch PPBP sa spracujú podĐa bodu 2.
1.3 Technická správa obsahuje:
a) metaúdaje merania,
b) referenþné údaje použité na pripojenie.
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2. VZOR
GEODETICKÉ ÚDAJE O BODOCH PPBP

3. VZOR VÝSLEDNÉHO OPERÁTU ZRIADENIA BODOV PPBP
Názov, adresa a IýO zriaćovateĐa bodov PPBP
PodĐa § 24 a 44 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky þ. 300/2009
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky þ. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky þ. 26/2014 Z. z. žiadam o úradné overenie zriadenia bodov PPBP.
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Technická správa
Metaúdaje merania:
Oznaþenie GNSS prijímaþa a typ antény alebo iného geodetického prístroja: výrobca, model
Sériové þíslo: ...........
Zvislá výška antény od znaþky po referenþný bod antény (ARP) pri použití metódy s dodatoþným
spracovaním s pripojením na referenþnú stanicu postavenú na bode ŠPS.
Implementovaný DVRM þíslo (len pre metódu GNSS): ..............
Metóda merania: napr. GNSS-RTK-SKPOS alebo GNSS-RTK-doþasná referenþná stanica alebo
GNSS-Postprocessing-SKPOS alebo GNSS-Postprocessing statická metóda-doþasná referenþná
stanica (a podobne)
Poznámky: napr. „Bodu bola urþená výška niveláciou alebo pri znovuurþení pôvodného bodu ŠTS
alebo bodu PPBP jeho staré þíslo“ a pod.
Overenie presnosti: .............
Referenþné údaje:
Geodetické údaje bodu ŠPS þíslo ............. v prílohe
Prihlasovacie meno SKPOS (pri využití SKPOS): .................
ýasový harmonogram: ............... (záleží od metódy merania)
Zoznam súradníc a výšok bodov PPBP
Zoznam súradníc a výšok bodov PPBP
Kat. územie: ....................

Okres: .......................

Súradnice v systéme ETRS89
ĳ= 49o18´10, 0000´´

Ȝ= 19o20´20,0000´´

Elips. výška h = 543,15m

Súradnice v realizácii JTSK, výška H je v Bpv
Y = 385 000, 00 m

X = 1 166 000, 00 m

ý. b.

Spôsob stabilizácie

Autorizaþne overil

H = 500,00 m

Úradne overil
Meno a priezvisko:

DĖa:

Meno a priezvisko:

DĖa:

ýíslo:

Náležitosti a presnosĢ zodpovedá
predpisom

Odtlaþok peþiatky a podpis
V ................... dĖa .............................

Odtlaþok peþiatky a podpis
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Služba overená na bode ŠPS (nepovinný údaj)
ýíslo bodu ŠPS

dátum

Deltax

Deltay

Deltaz

[m]

[m]

[m]

“.

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

Mária Frindrichová v. r.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v zákone è. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných portových
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V èl. I § 14 ods. 1 písm. c) majú by namiesto slov písm. f) správne uvedené slová písm. g).
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a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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