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7
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. januára 2015,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 152/2013 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou prechodných
vnútrotátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 20/2014 Z. z.

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
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 20/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámky pod èiarou k odkazom 1, 2, 5, 13a, 14
a 18 a 24 znejú:
1

 ) Èl. 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú
pravidlá priamych platieb pre po¾nohospodárov na základe
reimov podpory v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky, a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (ES) è. 637/2008
a nariadenie Rady (ES) è. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013) v platnom znení.
2
) Èl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 1307/2013 v platnom
znení.
5
) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 342/2014 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v po¾nohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
13a
) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 342/2014 Z. z.
14
) § 13 ods. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 342/2014 Z. z.
18
) Príloha è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 342/2014 Z. z.
19
) Hlava IV kapitola II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ)
è. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopåòa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 vzh¾adom
na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odòatia platieb a administratívne sankcie uplatnite¾né na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a kríové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
Hlava V kapitola III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
è. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatòovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka
a kríovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).
20
) Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) è. 809/2014.
21
) Èl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) è. 809/2014.
22
) § 16 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 342/2014 Z. z.
23
) Èl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení
a monitorovaní spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 352/78, (ES)
è. 165/94, (ES) è. 2799/98, (ES) è. 814/2000, (ES)

è. 1290/2005 a (ES) è. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013) v platnom znení.
24
) Èl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 640/2014..

2. V § 3 ods. 2 sa za slovo platba vkladajú slová
pod¾a odseku 1.
3. V § 4 ods. 18 sa slová pod¾a odseku 2 nahrádzajú slovami pod¾a § 5 ods. 3.
4. V § 6 ods. 2 sa za slovo Suma vkladajú slová
prechodných vnútrotátnych.
5. V § 6 ods. 4 sa za slovo platby vkladajú slová
pod¾a § 2 a 3.
6. V § 6 ods. 9 sa vypúajú slová v lehote.
7. Nadpis § 7 znie: Zníenie prechodných vnútrotátnych platieb.
8. V § 7 ods. 1 písm. a) a b) sa za slovo platba vkladajú slová pod¾a § 2 alebo 3.
9. V § 7 ods. 2 uvádzacej vete sa slová § 5 ods. 2 nahrádzajú slovami § 5 ods. 3.
10. V § 7 sa vypúa odsek 3.
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 sa vypúa.
11. Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8b
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. februára 2015
Podmienky poskytnutia prechodných vnútrotátnych platieb na základe iadostí podaných do 31. januára 2015 sa posudzujú pod¾a právnej úpravy úèinnej
do 31. januára 2015..
12. Slová doplnková platba na plochu sa v celom
texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami doplnková
vnútrotátna platba na plochu a slová platba na
chme¾ sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú
slovami doplnková vnútrotátna platba na chme¾.
13. Slová platba na ve¾ké dobytèie jednotky vo vetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami doplnková vnútrotátna platba na dobytèie jednotky v príslunom tvare a slová ve¾ké
dobytèie jednotky vo vetkých tvaroch sa v celom texte
nariadenia vlády nahrádzajú slovami dobytèie jednotky v príslunom tvare.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 152/2013 Z. z.

Výpoèet dobytèích jednotiek
Kategória
Te¾atá do es mesiacov
Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov
Býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov
Dojèiace kravy nad 24 mesiacov
Ovce a kozy nad 12 mesiacov
Individuálna kvóta

Jednotka pre urèenie
stavu kategórie
poèet zvierat v ks
poèet zvierat v ks
poèet zvierat v ks
poèet zvierat v ks
poèet zvierat v ks
poèet zvierat v ks
tona

Koeficient pre prepoèet
stavu kategórie na DJ
0,2
0,6
1,0
1,0
0,15 × koeficient viazania26)
0,15 × koeficient odviazania26)
0,1998

Vysvetlivky:
DJ = dobytèia jednotka.
* = poèet DJ sa vypoèíta ako súèin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu pre prepoèet stavu kategórie na DJ.

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),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 929/2013 z 26. septembra 2013 (Ú. v. EÚ L 255, 27. 9. 2013),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 320/2014 z 27. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 93, 28. 3. 2014),
 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014).
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. EÚ L 114, 7. 5. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 736/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 214, 14. 8. 2010),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 341, 22. 12. 2011),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 537/2012 z 22. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 164, 23. 6. 2012),
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vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 194, 21. 7. 2012),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 44, 15. 2. 2013),
nariadenia Komisie (EÚ) è. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 127, 9. 5. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1147/2013 zo 14. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 305, 15. 11. 2013).

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre po¾nohospodárov na základe reimov podpory v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (ES) è. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) è. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347,
20. 12. 2013) v znení
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013),
 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014),
 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014).
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 352/78, (ES)
è. 165/94, (ES) è. 2799/98, (ES) è. 814/2000, (ES) è. 1290/2005 a (ES) è. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013)
v znení
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013).
5. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopåòa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 vzh¾adom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odòatia platieb a administratívne sankcie uplatnite¾né na priame platby, podporné nariadenia na
rozvoj vidieka a kríové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
6. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatòovania
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym
a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a kríovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. februára 2015.

Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 12. januára 2015,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
è. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 78/2012 Z. z.
o bezpeènosti hraèiek a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 140/2013 Z. z.
v znení vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 45/2014 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 27a zákona è. 78/2012 Z. z. o bezpeènosti hraèiek a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z.
o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 140/2013 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka è. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona è. 78/2012 Z. z. o bezpeènosti hraèiek a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002
Látka
Nikel

Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 140/2013 Z. z. a v znení vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 45/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
1. Príloha è. 1 sa dopåòa písmenami e) a f), ktoré znejú:
e) Látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne
alebo pokodzujúce reprodukciu a ich povolené pouitie v súlade s prílohou è. 2 ods. 3 písm. d), e) a f)
zákona:

Klasifikácia
CMR 2

f) Osobitné medzné hodnoty pre chemické látky pouité v hraèkách, ktoré sú urèené na hranie pre deti
Látka
Tris(2-chlóretyl)fosfát TCEP
Tris[2-chlór-1-(chlórmetyl) etyl]-fosfát
TDCP
Tris(2-chlór-1-metyletyl)-fosfát
TCPP
Bisfenol A

Povolené pouitie
V hraèkách a èastiach hraèiek
vyrobených z nehrdzavejúcej ocele.
V èastiach hraèiek, ktoré majú
vies elektrický prúd.

vo veku do 36 mesiacov alebo v iných hraèkách, ktoré sú urèené na vkladanie do úst:

è. CAS
115-96-8
13674-84-5

Limitná hodnota
5 mg/kg (limit obsahu)*
5 mg/kg (limit obsahu)*

13674-87-8

5 mg/kg (limit obsahu)*

80-05-7

0,1 mg/l (migraèný limit) pod¾a metód
stanovených v technických normách2a)

Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:
2a) STN EN 71-10 Bezpeènos hraèiek.
Èas 10: Organické chemické zlúèeniny. Príprava vzoriek
a extrakcia (94 3094)
STN EN 71-11 Bezpeènos hraèiek. Èas 11: Organické chemické zlúèeniny.
Metódy analýzy (94 3094)..

2. Príloha è. 3 sa dopåòa bodmi 3 a 5, ktoré znejú:
3. Smernica Komisie 2014/79/EÚ z 20. júna 2014,

ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES
o bezpeènosti hraèiek, pokia¾ ide o TCEP, TDCP
a TCPP (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).
4. Smernica Komisie 2014/81/EÚ z 23. júna 2014,
ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES
o bezpeènosti hraèiek, pokia¾ ide o bisfenol A
(Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014).
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5. Smernica Komisie 2014/84/EÚ z 30. júna 2014,
ktorou sa mení doplnok A k prílohe II k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES
o bezpeènosti hraèiek, pokia¾ ide o nikel (Ú. v. EÚ
L 192, 1. 7. 2014)..
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2015
okrem prvého bodu písm. f), ktoré nadobúda úèinnos
21. decembra 2015.

Pavol Pavlis v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 13. januára 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky è. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 9, § 21 ods. 4,
§ 22 ods. 2 a § 113 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 464/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhláky
è. 589/2009 Z. z., vyhláky è. 71/2010 Z. z. a vyhláky
è. 228/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 odsek 17 znie:
(17) peciálne vozidlo sanitné s typom karosérie SC12) musí spåòa technické poiadavky pod¾a osobitného predpisu13) a priestor pre pacienta v týchto vozidlách, ktoré sú prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 29. októbra 2012, musí spåòa technické
poiadavky pod¾a technickej normy13a) s výnimkou oddielu 6.5 Zoznam vybavenia..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13 a 13a znejú:

13) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. marca 2009 è. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o záchrannej zdravotnej slube) (oznámenie
è. 98/2009 Z. z.) v znení výnosu z 9. júla 2010
è. 14016/2010-OL (oznámenie è. 338/2010 Z. z.)
13a
) STN EN 1789+A1 Vozidlá záchrannej zdravotnej sluby a ich
vybavenie. Cestné ambulancie (Konsolidovaný text)
(84 7080)..

2. V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová spätným zrkadlom
nahrádzajú slovami spätným zrkadlom alebo iným zariadením, ktoré zabezpeèí nepriamy výh¾ad z vozidla.
3. V § 4 ods. 6 prvej vete sa slová spätnými zrkadlami nahrádzajú slovami spätnými zrkadlami alebo
iným zariadením, ktoré zabezpeèí nepriamy výh¾ad
z vozidla.
4. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Kolesá, pneumatiky a protisklzové reaze
(1) Na vozidle sa smú pouíva len typovo schválené
alebo homologizované pneumatiky urèené výrobcom

vozidla v súlade s urèením výrobcu pneumatík, ktoré
sú zapísané v osvedèení o evidencii èasti II alebo v technickom osvedèení vozidla.
(2) Schválené alebo homologizované pneumatiky
pod¾a odseku 1 nemusia by pouité pre vozidlá
a) kategórií L1e, L2e a L6e s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou vozidla rovnou alebo menou
150 kg, v ktorých je prípustné poui pneumatiky so
írkou prierezu pneumatiky menou nanajvý rovnou 67 mm,
b) kategórie T, ktorých najväèia rýchlos vozidla neprevyuje 40 km  h-1,
c) kategórie Ra,
d) kategórie Sa,
e) kategórie PS, ktorých najväèia rýchlos vozidla neprevyuje 40 km  h-1.
(3) Okrem výrobcom vozidla urèených pneumatík,
pneumatiky musia by zvolené tak, aby ich kontrukcia, vyhotovenie, rozmery a hustenie zodpovedali podmienkam prevádzky, najmä najväèej technicky prípustnej hmotnosti vozidla (technicky prípustným
hmotnostiam pripadajúcim na nápravy) a jeho najväèej kontrukènej rýchlosti urèenej výrobcom vozidla
a aby pritom dosahovali èo najväèiu ivotnos a hospodárnos prevádzky vozidla. Ako náhradné koleso
môe by pouité aj koleso s pneumatikou na núdzový
dojazd alebo s náhradnou pneumatikou na doèasné
pouitie, ktorej kontrukcia a rozmer sú odliné od
pneumatiky pre normálne pouitie a na tento úèel je
urèená výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky.
(4) Priestor, v ktorom sa koleso otáèa, musí by taký,
aby v rámci obmedzenia daného zavesením a riadením,
ktoré je urèené výrobcom vozidla, umonil neobmedzený pohyb pri pouití maximálnej prípustnej ve¾kosti
pneumatík a írky ráfika vzh¾adom na minimálnu
a maximálnu håbku zálisu ráfika a taktie aj v prípade
pouitia protisklzových reazí alebo obdobných zariadení.
(5) Na vozidle nesmú by, okrem núdzového dojazdu
a v prípade motocyklov s postranným vozíkom kategórie L4e, súèasne pouité pneumatiky rôznych rozmerov
a kontrukcií, ak pri schválení nebolo urèené inak. Na
rovnakej náprave musia by pouité iba zhodné pneumatiky. Kontrukciou pneumatiky sa rozumie kontrukcia diagonálna (BIAS-PLY), radiálna (PLY) a zmieaná (BIAS BELTED). Zhodnou pneumatikou sa
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rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, kontrukciou, kategóriou pouitia, názvom výrobcu, obchodnou
znaèkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti
a prierezom. Kategóriou pouitia sa rozumie
a) normálna cestná pneumatika,
b) pneumatika na jazdu na snehu oznaèená horským
symbolom (symbol horského títu so snehovou vloèkou alebo symbolom snehovej vloèky v horskom títe s tromi vrcholmi),
c) pneumatika s vylepenými trakènými vlastnosami
v blate alebo èerstvom alebo roztopenom snehu
s oznaèením M+S alebo M.S alebo M&S,
d) peciálna pneumatika
1. pneumatika na peciálne pouitie, napríklad na
zmieané pouitie na cestu a mimo nej alebo na
iné peciálne úèely s oznaèením MPT, ET,
ML alebo POR definované v predpise EHK
è. 117,5)
2. pneumatika s obmedzenou rýchlosou,
3. pneumatika pre niektoré stavebné a po¾nohospodárske stroje s oznaèením IND, R-4 alebo
F-3,
e) náhradné pneumatiky na doèasné pouitie.
(6) Pneumatiky musia by vdy riadne nahustené na
tlak predpísaný výrobcom vozidla, avak nesmie by
prekroèené hustenie predpísané výrobcom pneumatík.
V prípade vozidiel kategórie M1 a N1 pri ahaní prípojného vozidla, z dôvodu prídavného zaaenia zadnej nápravy, je potrebné zvýi tlak v zadných pneumatikách
najmenej o 20 kPa (0,2 bar) nad odporúèanú hodnotu
tlaku pneumatiky, ak výrobca vozidla neurèil inak. Pri
zdvojenej montái kolies musia by na hustenie vnútornej pneumatiky ventily usporiadané a kolesá vyhotovené tak, aby sa tlak vzduchu v pneumatike dal ¾ahko
upravi alebo mera, a to zo strany vonkajieho kolesa
bez demontáe kolies alebo inej nároènej manipulácie.
(7) Nosnos pneumatík vrátane náhradnej pneumatiky (ak je súèasou výbavy) musí by v prípade
a) vozidla vybaveného zhodnými pneumatikami na
vetkých nápravách v jednoduchom usporiadaní
rovná najmenej polovici najväèej prípustnej celkovej hmotnosti pripadajúcej na najviac zaaenú nápravu pod¾a kontrukcie vozidla urèenej výrobcom
vozidla,
b) vozidla vybaveného zhodnými pneumatikami v rámci jednotlivých náprav v jednoduchom usporiadaní
najmenej rovná polovici maximálne prípustnej celkovej hmotnosti pre príslunú nápravu urèenej výrobcom vozidla; v prípade pneumatík tried C2 a C3 je
moné zoh¾adni zmenu nosnosti v závislosti od
rýchlosti pneumatiky ustanovenú predpisom EHK
è. 54,5)
c) vozidiel kategórie M1, N1, O1 a O2 vybavených pneumatikami homologizovanými pod¾a predpisu EHK
è. 305) v zdvojenom usporiadaní (dvojmontái) najmenej rovná 0,27 násobku maximálne prípustnej
celkovej hmotnosti pre príslunú nápravu urèenej
výrobcom vozidla,
d) vozidiel kategórie M2, M3, N, O3 a O4 vybavených
pneumatikami homologizovanými pod¾a predpisu
EHK è. 545) v zdvojenom usporiadaní (dvojmontái)
najmenej rovná 0,25 násobku maximálne prípust-
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nej celkovej hmotnosti pre príslunú nápravu urèenej výrobcom vozidla,
e) vozidiel kategórie L, ak je náprava vybavená
1. len jednou pneumatikou, najmenej rovná najväèej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej
na príslunú nápravu urèenej výrobcom vozidla,
2. dvomi pneumatikami v jednoduchom usporiadaní, najmenej rovná polovici najväèej prípustnej
celkovej hmotnosti pripadajúcej na príslunú nápravu urèenej výrobcom vozidla,
3. dvomi pneumatikami v zdvojenom usporiadaní
(dvojmontái), najmenej rovná 0,54 násobku najväèej prípustnej celkovej hmotnosti pripadajúcej na príslunú nápravu urèenej výrobcom vozidla,
4. dvomi súbormi pneumatík v zdvojenom usporiadaní (dvojmontái), najmenej rovná 0,27 násobku
najväèej prípustnej celkovej hmotnosti pripadajúcej na príslunú nápravu urèenej výrobcom vozidla,
f) vozidiel kategórie T, R a S
1. vybavených dvomi súbormi pneumatík v zdvojenom usporiadaní (dvojmontái), najmenej rovná
0,285 násobku maximálne prípustnej celkovej
hmotnosti pre príslunú nápravu urèenej výrobcom vozidla,
2. vybavených dvomi súbormi pneumatík v strojenom usporiadaní (trojmontái), najmenej rovná
0,2 násobku maximálne technicky prípustnej
hmotnosti pre príslunú nápravu urèenej výrobcom vozidla.
(8) Symbol kategórie rýchlosti kadej pneumatiky
musí by prinajmenom zhodný s maximálnou kontrukènou rýchlosou vozidla. V prípade pneumatík
triedy C1 s kategóriami rýchlosti V, W, Y, Z je pri zvýení rýchlosti nutné zoh¾adni závislos na nosnosti
pneumatiky pod¾a predpisu EHK è. 30.5) Ak sa pouijú
pneumatiky oznaèené horským symbolom s niou kategóriou rýchlosti, ako je najväèia kontrukèná rýchlos vozidla, najmenej vak kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 160 km  h-1 a v prípade vozidiel
kategórie L najmenej kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 130 km  h-1, je nutné na túto skutoènos
upozorni dodatkovým oznaèením formou nálepky alebo títku. Údaj na nálepke musí obsahova najväèiu
prípustnú rýchlos zimných pneumatík namontovaných na vozidle, ktorá poèas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie by prekroèená. Nálepka musí
by umiestnená v zornom poli vodièa. Upozornenie formou nálepky môe by nahradené zariadením trvale
naintalovaným vo vozidle, napríklad palubným poèítaèom. Zníenie kategórie rýchlosti nie je dovolené pri
pouití pneumatík s vylepenými trakènými vlastnosami pri jazde na snehu s oznaèením M+S, M.S. alebo M & S, avak bez oznaèenia horským symbolom.
(9) Na zníenú najväèiu prípustnú rýchlos pneumatík je dodatkovým oznaèením potrebné upozorni vodièa aj v prípade pouitia profesionálnych terénnych
pneumatík s oznaèením POR, ktorých kategória rýchlosti je niia, ako je najväèia kontrukèná rýchlos
vozidla.
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(10) Pneumatiky nesmú ma na svojom vonkajom
obvode, napríklad v oblasti behúòa, boènice a pätky,
trhliny ani pokodenia, ktoré obnaujú kordovú kostru
alebo ju narúajú. Håbka hlavných dráok v stredovej
èasti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva pribline tri tvrtiny írky povrchu dezénu jazdnej plochy
pneumatiky, nesmie by menej ako
a) 1 mm na vozidlách kategórie L1e,
b) 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm
v prípadoch, keï osobitný predpis16) pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnos poui v cestnej
premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami.
(11) Vzájomný rozdiel vonkajích priemerov jednotlivých pneumatík na rovnakej náprave alebo na zdvojenej montái u nezaaeného vozidla nesmie by väèí
ako 1,5 % vonkajieho priemeru.
(12) Ak sa pre náhradné koleso pouije pneumatika
pre normálne pouitie, musí by rovnakej ve¾kosti ako
pneumatiky namontované na vozidle, nahustené najmenej na tlak zodpovedajúci najväèiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle. Koleso s pneumatikou na doèasné pouitie a pneumatikou na núdzový
dojazd mono poui len na vozidlách kategórie M1 a N1,
prièom uvedené pneumatiky musia by homologizované pod¾a predpisu EHK è. 64.5)
(13) Protektorované pneumatiky mono poui na
vozidlách, iba keï sú homologizované pod¾a predpisu
EHK è. 1085) alebo pod¾a predpisu EHK è. 109.5)
(14) Protektorované pneumatiky sa nesmú pouíva
na prednej náprave autobusov triedy II a III vozidiel kategórie M2 a M3 a ani na motorových vozidlách na prepravu nebezpeèných vecí ustanovených v èasti 9
bode 9.1.2 dohody ADR.17)
(15) Pneumatiky homologizované pod¾a predpisu
EHK è. 755) urèené pre vozidlá kategórií L2e a L5e môu
by namontované aj na vozidlá kategórie L6e a L7e.
(16) Pneumatiky pre vozidlá kategórie M a N a ich prípojné vozidlá môu by opravované iba odborne pod¾a
podmienok uvedených v technickej norme18) alebo podobnej technickej norme týkajúcej sa opravy pneumatík, ktorá je uplatnite¾ná pre opravu pneumatík
u ostatných kategórií vozidiel. Na núdzový dojazd môe
by pneumatika opravená svojpomocne pomocou
schválených prípravkov aplikovaných vstreknutím
roztoku do pneumatiky alebo predvulkanizovanými
opravnými materiálmi bez demontáe pneumatiky.
Vetky pokodené miesta na pneumatike musia by opravené. Nepripúa sa poui duu do neopravenej bezduovej pneumatiky. Opravené pneumatiky mono poui len v tej istej alebo niej rýchlostnej kategórii
a nosnostnej kategórii. Pri zmene kategórií sa musí pôvodné oznaèenie odstráni a nahradi novým trvalým
oznaèením. Ak nemono po oprave poui pneumatiku
ako bezduovú, musí sa oznaèenie TUBELESS na
obidvoch boèniciach pneumatiky odstráni. Pripúa
sa pouitie due v prípadoch drobných prepichov alebo
drobných pokodení behúòa s následnou stratou tesnosti bezduovej pneumatiky.

Strana 25

(17) Dráky dezénu pneumatík urèených pre vozidlá
kategórie M2, M3 a N a ich prípojné vozidlá oznaèené výrobcom môu by dodatoène prehåbené spôsobom
predpísaným výrobcom pneumatík. Na obidvoch stranách boènice pneumatiky musí by vyznaèený symbol
s priemerom najmenej 20 mm alebo nápis
REGROOVABLE.
Prehlbovanie
dráok
dezénu
pneumatík vozidiel kategórie M1 je zakázané.
(18) Pouitie pneumatík s protisklzovými hrotmi je
pre vetky vozidlá, okrem vozidiel záchrannej sluby,
zakázané.
(19) Protisklzové reaze alebo iné rovnocenné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepenie prenosu hnacích síl a smerovej stability, ktoré sú zníené snehom
alebo ¾adom nachádzajúcim sa medzi kolesom a povrchom pozemnej komunikácie. Protisklzové reaze
alebo iné rovnocenné zariadenia sa môu poui iba na
vozidlách s rozmermi pneumatík uvedenými v návode
na pouitie a pod¾a podmienok urèených výrobcom vozidla. Protisklzové reaze alebo iné rovnocenné zariadenia nesmú by pokodené do takej miery, aby bola
ovplyvnená ich funkènos na vozidle. Protisklzové reaze alebo iné rovnocenné zariadenia sa smú pouíva len
na úsekoch, kde je pozemná komunikácia pokrytá dostatoènou vrstvou snehu alebo ¾adu..
5. V § 7 odsek 3 znie:
(3) Na vozidlá je moné dodatoène montova svetelné zariadenia na oznaèenie vozidiel taxisluby, autokoly, sanitných vozidiel, hasièských vozidiel, vozidiel
polície a vozidiel hromadnej osobnej dopravy, napríklad presvetlené smerové a èíselné tabule. Na sanitných vozidlách sa pripúa pouitie oznaèenia svetelným nápisom AMBULANCIA a na hasièských
vozidlách sa pripúa pouitie oznaèenia svetelným nápisom HASIÈI svietiacim dopredu nepreruovaným
bielym svetlom alebo èerveným svetlom, ktoré smie by
v èinnosti výhradne pri pouití zvlátnych výstraných
svietidiel. Na vozidlách Policajného zboru sa pripúa
dopredu a dozadu svietiaci nápis POLÍCIA alebo iný
nápis súvisiaci s cestnou premávkou, ktoré smie by
v èinnosti výhradne pri pouití zvlátnych výstraných
svietidiel. Na vozidlách Vojenskej polície a obecnej polície sa pripúa dopredu a dozadu svietiaci nápis súvisiaci s cestnou premávkou, ktorý smie by v èinnosti
výhradne pri pouití zvlátnych výstraných svietidiel.
Tieto nápisy svietiace dopredu môu by vyhotovené aj
zrkadlovo. Montá je moná iba za predpokladu, e nebudú vyarova v uhle 15° smerom von od obrysu vozidla dopredu èervené svetlo a dozadu biele svetlo okrem
nápisu AMBULANCIA, HASIÈI a POLÍCIA alebo
iných nápisov súvisiacich s cestnou premávkou..
6. V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: Spájacie zariadenia sa musia vzájomne zapoji pod¾a návodu
a pokynov výrobcu vozidla alebo výrobcu spájacieho
zariadenia. Spájacie zariadenia musia zabezpeèi vzájomnú kompatibilitu pri spájaní vozidiel do jazdnej súpravy a musia zabezpeèi bezpeèné vzájomné zapojenie
vozidiel za vetkých podmienok prevádzky vozidla..
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7. V § 8 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarku a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak pri
schválení vozidla bolo urèené inak a je to uvedené
v osvedèení o evidencii èas II..
8. § 8 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) V prípade, ak zaaenie na anú tyè (oje) prívesu
so stredovou nápravou DC12 prevyuje 50 kg, keï je príves rovnomerne naloený na najväèiu prípustnú celkovú hmotnos vozidla, musí by príves na prednej previsnutej èasti pred nápravou alebo na anej tyèi
vybavený podperným zariadením nastavite¾ným na
výku..
9. Nadpis § 9 znie: Rýchlos vozidla, zariadenia obmedzujúce rýchlos a poèítadlo prejdenej vzdialenosti.
10. V § 9 ods. 5 sa slová osobitným predpisom.24)
nahrádzajú slovami osobitným predpisom24) alebo
predpisom EHK è. 89.5).
11. § 9 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Cestné motorové vozidlo musí by vybavené poèítadlom prejdenej vzdialenosti.
(7) Stav poèítadla prejdenej vzdialenosti cestného
motorového vozidla nesmie by pozmeòovaný a do poèítadla prejdenej vzdialenosti nesmie by zasahované..
12. V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová odpovedajúcich ¾ otáèok nahrádzajú slovami odpovedajúcich
¾ otáèok.
13. V § 11 ods. 9 a 10 sa na konci pripája táto veta:
Toto oznaèenie musí by dobre vidite¾né pre ostatných
úèastníkov cestnej premávky..
14. V § 11 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a
14, ktoré znejú:
(11) Motorové vozidlá, ktoré pouívajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený zemný plyn, musia by
v zadnej èasti vozidla povinne oznaèené identifikaèným
znakom LNG pod¾a prílohy è. 7 k predpisu EHK
è. 110;5) vozidlá kategórie M2 a M3 musia by takým
identifikaèným znakom povinne oznaèené aj v prednej
èasti vozidla a na vonkajej strane dverí vpravo. Toto
oznaèenie musí by dobre vidite¾né pre ostatných
úèastníkov cestnej premávky.
(12) Motorové vozidlá na vodíkový pohon musia by
povinne oznaèené identifikaèným znakom pod¾a osobitného predpisu.25a) Toto oznaèenie musí by dobre vidite¾né pre ostatných úèastníkov cestnej premávky.
(13) Dobíjate¾ný zásobník energie, ktorý má vysoké
napätie, musí by v motorovom vozidle na elektrický
pohon, oznaèený piktogramom v tvare ltého trojuholníka ohranièeného èiernou farbou a symbolom blesku
èiernej farby. Tento piktogram sa musí nachádza tie
na vetkých krytoch a batériách, ktoré po odstránení
odkryjú ivé èasti vysokonapäových obvodov.
(14) Motorové vozidlá prepravujúce odpad25b) musia
by oznaèené vpredu a vzadu na vozidle kolmo k pozdånej rovine dvoma pravouhlými reflexnými bielymi výstranými tabu¾kami z materiálu so spätným odrazom
triedy 2,25c) so írkou 400 mm a výkou minimálne
300 mm s èiernym písmenom A s výkou písmena
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200 mm a hrúbkou 20 mm. V prípade jazdných súprav
musí by zadná tabu¾ka umiestnená na zadnej strane
prípojného vozidla. Toto oznaèenie musí by dobre vidite¾né pre ostatných úèastníkov cestnej premávky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 25a a 25c znejú:

25a) Príloha V nariadenia Komisie (EÚ) è. 406/2010 z 26. apríla
2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 79/2009 o typovom schva¾ovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon. (Ú. v. EÚ L 122,
18. 5. 2010).
25b
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ
L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.
25c
) STN 01 8020 Dopravné znaèky na pozemných komunikáciách (01 8020). STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné
znaèky. Èas 1: Trvalé dopravné znaèky (73 7021)..

Doterajie odseky 11 a 12 sa oznaèujú ako odseky 15
a 16.
15. V § 11 sa odsek 15 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) na prvých miestach za vodièom majú vyhradené
miesto pre vodiaceho psa, ktoré je oznaèené piktogramom vodiaceho psa spolu so zeleným kríom; to
neplatí pre autobusy pouívané v dia¾kovej doprave
a medzinárodnej autobusovej doprave..
16. § 16 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Dopravné jednotky pri preprave nebezpeèných
vecí17) musia by vybavené osobitnou výbavou a výbavou na osobnú ochranu, ako aj protipoiarnou výbavou
pod¾a osobitného predpisu.17) Poèet hasiacich prístrojov pod¾a tohto odseku a pod¾a odseku 5 sa v prípade
dopravných jednotiek pouitých na prepravu nebezpeèných vecí nesèítava, ale platí minimálny obsah náplní a minimálny poèet hasiacich prístrojov na dopravnú jednotku pod¾a osobitného predpisu.17).
17. V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Zvlátne výstrané svietidlo môe by pouité aj
pri vleèení vozidiel v cestnej premávke37a) a na vozidle
poèas jeho núdzového státia najmä pri preruení jazdy
pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku
dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekáku cestnej premávky;37b) v tomto prípade, ak vozidlo nie je povinne vybavené zvlátnym výstraným svietidlom pod¾a odseku 2, mono poui iba zvlátne výstrané
svietidlo upevnené pomocou prenosného zariadenia..
Poznámky pod èiarou k odkazu 37a a 37b znejú:

37a) § 34 zákona è. 8/2009 Z. z.
37b
) § 24 ods. 3 zákona è. 8/2009 Z. z..

Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
18. V § 18 ods. 5 sa slová odsekoch 2 a 3 nahrádzajú slovami odsekoch 2 a 4.
19. V § 19 odsek 2 znie:
(2) Na vozidlách s právom prednostnej jazdy pod¾a
osobitného predpisu39) musia by zvlátne zvukové výstrané znamenia
a) spåòajúce spodnú hladinu zvuku najmenej
105 dB(A) meranú pod¾a technických poiadaviek
pod¾a predpisu EHK è. 28,5)
b) ktorých frekvencia zmien výky tónu môe by premenlivá,
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c) uvedené do èinnosti výluène, keï sú v èinnosti
zvlátne výstrané svietidlá vyarujúce svetlo modrej, èervenej alebo kombináciu èervenej a modrej
farby..
20. V § 19 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: pokia¾ to dovo¾uje kontrukcia vozidla,.
21. V § 19 odsek 5 znie:
(5) Vozidlo vybavené zvlátnymi výstranými svietidlami vyarujúcimi modrú farbu, èervenú farbu alebo
kombináciu èervenej a modrej farby môe by vybavené
najviac iestimi pármi doplnkových zvlátnych výstraných svietidiel vyarujúcich preruovaný tok svetla modrej farby, èervenej farby alebo kombinácie èervenej a modrej farby umiestnených a svietiacich vpredu
a vzadu symetricky k pozdånej zvislej rovine, ktoré
musia by umiestnené svojím najniím bodom èinnej
svietiacej plochy najmenej 300 mm nad rovinou pozemnej komunikácie a svojím najvyím bodom èinnej
svietiacej plochy najviac 2 800 mm nad rovinou pozemnej komunikácie a taktie môe by vybavené najviac
iestimi pármi doplnkových zvlátnych výstraných
svietidiel vyarujúcich preruovaný tok svetla modrej
farby umiestnených na bokoch symetricky k pozdånej
zvislej rovine. Vozidlá s pevne zabudovanými zvlátnymi výstranými svietidlami uvedené do cestnej premávky od 1. januára 2016 musia by vybavené jedným párom doplnkových zvlátnych výstraných svietidiel
vyarujúcich preruovaný tok svetla modrej farby
umiestnený na bokoch symetricky k pozdånej zvislej
rovine najviac 600 mm od predného obrysu vozidla
v prípade, ak vzdialenos zvlátneho výstraného svie-
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tidla pod¾a odseku 3 písm. a) od predného obrysu vozidla prevyuje 1 200 mm..
22. V § 19 ods. 6 a 8 sa slová pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky nahrádzajú slovami pomocou
prenosného zariadenia.
23. V § 22 ods. 3 v prvej vete sa slová 800 mm nahrádzajú slovami 1100 mm a na konci sa pripája táto
veta: Prívesný vozík za bicykel musí spåòa najmenej
technické poiadavky pod¾a technickej normy.42aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 42aa znie:

42aa) STN EN 15918+A1 Bicykle. Prívesy bicyklov. Bezpeènostné
poiadavky a skúobné metódy (Konsolidovaný text)
(30 9053)..

24. V § 22 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Sedadlo na prepravu dieaa musí spåòa najmenej technické poiadavky pod¾a technickej normy.42aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 42aa znie:

42aa) STN EN 14344 Výrobky pre deti a na starostlivos o deti.
Detské sedaèky na bicykle. Bezpeènostné poiadavky
a skúobné metódy (94 3009)..

25. V § 24 ods. 1 sa slovo odráaním nahrádza slovami odráaním alebo pomocou gravitaènej sily.
26. Slová km.h-1 sa v celom texte vyhláky nahrádzajú slovami km  h-1.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. februára 2015.

Ján Poèiatek v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 13. januára 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky è. 29/2006 Z. z. o vzore a náleitostiach tlaèív, kontrolných nálepiek,
peèiatok a o vzore oznaèenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly,
pracoviska kontroly originality a pracoviska montáe plynových zariadení
a o vzore a náleitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonáva
tátny odborný dozor v znení neskorích predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 30 ods. 4, § 31 ods. 4,
§ 32 ods. 5, § 33 ods. 4 a § 113 zákona è. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 29/2006 Z. z. o vzore
a náleitostiach tlaèív, kontrolných nálepiek, peèiatok
a o vzore oznaèenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality
a pracoviska montáe plynových zariadení a o vzore
a náleitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonáva tátny odborný dozor v znení vyhláky
è. 353/2009 Z. z. a vyhláky è. 3/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 9 sa slová prílohe è. 3. nahrádzajú slovami osobitnom predpise.3a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) (vyhláka ministra zahranièných vecí
è. 64/1987 Zb.) v platnom znení..

2. V § 10 ods. 5 sa slovo CNG nahrádza slovami
CNG/LNG.
3. V § 10 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 9,
ktoré znejú:
(7) Protokol o montái plynového zariadenia LNG12)
je tlaèivo oznaèené sériou SKA a esmiestnym evidenèným èíslom. Po naplnení série SKA nasledujú série
SKB a SKZ. Tlaèivo okrem tohto oznaèenia obsahuje
identifikaèné údaje vozidla, oznaèenie a údaje o schválenom plynovom zariadení LNG, zoznam komponentov
plynového zariadenia LNG vrátane homologizaèných
znaèiek, identifikaèné údaje o pracovisku montáe ply-

nového zariadenia LNG, identifikaèné údaje o technikoch montáe plynových zariadení, dátum vykonania
montáe plynového zariadenia a èas vykonania posledného zápisu do Protokolu o montái plynového zariadenia LNG.
(8) Tlaèivo pod¾a odseku 7 je vyhotovené na papieri
80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlaèkoch. Lícna strana výtlaèkov obsahuje ochrannú
tlaè s giloovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami
zelenej farby s odtieòom Pantone 348 U. V strede giloovej grafiky je uvedený nápis CNG/LNG. Séria
a esmiestne evidenèné èíslo sú na oboch výtlaèkoch
vyhotovené priamou kníhtlaèou na lícnej strane s rezom písma OCR-B typ 47 OCR-B1.
(9) Vzor tlaèiva Protokol o montái plynového zariadenia LNG je uvedený v prílohe è. 16a..
Doterajie odseky 7 a 13 sa oznaèujú ako odseky 10
a 16.
4. V § 10 ods. 11 sa èíslo 7 nahrádza èíslom 10.
5. V § 10 ods. 14 sa èíslo 10 nahrádza èíslom 13.
6. V § 10 ods. 16 sa èísla 7 a 10 nahrádzajú èíslami 10 a 13.
7. V § 11 ods. 1 a 3, § 15 ods. 2 a v prílohách è. 20 a 25
sa slovo CNG nahrádza slovom NG.
8. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17a
Prechodné ustanovenia
k úprave úèinnej od 1. februára 2015
(1) Protokoly o technickej kontrole a Protokoly
o emisnej kontrole motorového vozidla pod¾a doterajích predpisov mono vydáva do vyèerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2015.
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(2) Protokoly o montái plynového zariadenia CNG
pod¾a doterajích predpisov mono vydáva do vyèerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra
2018.
(3) Peèiatky pracoviska montáe plynových zariadení
CNG pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za rovnocenné s peèiatkami pracoviska montáe plynových zariadení NG; tieto peèiatky mono pouíva a do ich vý-
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meny poverenou technickou slubou plynových
zariadení, najneskôr do 31. decembra 2016.
(4) Oznaèenie pracoviska montáe plynových zariadení CNG pod¾a doterajích predpisov sa povauje za
rovnocenné s oznaèením pracoviska montáe plynových zariadení NG; toto oznaèenie mono pouíva najneskôr do 31. decembra 2016..
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9. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAÈIVA
Protokol o technickej kontrole vozidla
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10. Príloha è. 3 sa vypúa.
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11. Príloha è. 4 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 4
k vyhláke è. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAÈIVA
Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v anglickom jazyku
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Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia
v slovenskom jazyku

“.
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12. V prílohe è. 6 sa I. diel dopåòa iestym bodom,
ktorý znie:
6. ÈÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI
Èíselný rad rokov na vyznaèenie lehoty platnosti
technickej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení
v pravidelných tvorroèných intervaloch tak, aby bol
rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatoèný na vyznaèovanie aktuálnych lehôt platnosti
technických kontrol..
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13. V prílohe è. 6 sa II. diel dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. ÈÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI
Èíselný rad rokov na vyznaèenie lehoty platnosti
technickej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení
v pravidelných tvorroèných intervaloch tak, aby bol
rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatoèný na vyznaèovanie aktuálnych lehôt platnosti
technických kontrol..
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14. Príloha è. 8 vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAÈIVA
Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla

“.
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15. V prílohe è. 10 sa I. diel dopåòa iestym bodom,
ktorý znie:
6. ÈÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI
Èíselný rad rokov na vyznaèenie lehoty platnosti
emisnej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení
v pravidelných tvorroèných intervaloch tak, aby bol
rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatoèný na vyznaèovanie aktuálnych lehôt platnosti
emisných kontrol..

17. V prílohe è. 13 sa I. diel dopåòa iestym bodom,
ktorý znie:
6. ÈÍSLOVANIE ROKOV VYKONANIA KONTROLY
ORIGINALITY
Èíselný rad rokov na vyznaèenie vykonania kontroly
originality na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných tvorroèných intervaloch tak, aby bol rozsah
rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatoèný
na vyznaèovanie aktuálnej lehoty vykonania kontroly originality..

16. V prílohe è. 10 sa II. diel dopåòa tretím bodom,
ktorý znie:
3. ÈÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI
Èíselný rad rokov na vyznaèenie lehoty platnosti
emisnej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení
v pravidelných tvorroèných intervaloch tak, aby bol
rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatoèný na vyznaèovanie aktuálnych lehôt platnosti
emisných kontrol..

18. V prílohe è. 13 sa II. diel dopåòa tretím bodom,
ktorý znie:
3. ÈÍSLOVANIE ROKOV VYKONANIA KONTROLY
ORIGINALITY
Èíselný rad rokov na vyznaèenie vykonania kontroly
originality na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných tvorroèných intervaloch tak, aby bol rozsah
rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatoèný
na vyznaèovanie aktuálnej lehoty vykonania kontroly originality..
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19. Prílohy è. 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:
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Príloha è. 15
k vyhláke è. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAÈIVA
Protokol o montái plynového zariadenia LPG
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Príloha è. 16
k vyhláke è. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAÈIVA
Protokol o montái plynového zariadenia CNG

“.
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20. Za prílohu è. 16 sa vkladá príloha è. 16a, ktorá
vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 16a
k vyhláke è. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAÈIVA
Protokol o montái plynového zariadenia LNG

“.
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21. Prílohy è. 17 a 18 vrátane nadpisov znejú:
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Príloha è. 17
k vyhláke è. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAÈIVA
Protokol o montái plynového zariadenia LPG retrofitný systém
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Príloha è. 18
k vyhláke è. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAÈIVA
Protokol o montái plynového zariadenia CNG retrofitný systém

“.
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. februára 2015.

Ján Poèiatek v. r.
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11
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 5. decembra 2014 bola
v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti
dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky.
Dohoda nadobudla platnos 1. januára 2015 v súlade s èlánkom 8 ods. 1.
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K oznámeniu è. 11/2015 Z. z.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci
v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky
a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie,
(ïalej len zmluvné strany),

Èlánok 4

kontatujúc vzájomný záujem zmluvných strán
o prehlbovanie a rozirovanie vzájomne výhodnej hospodárskej spolupráce v ropnej oblasti,

1. Koordináciu èinnosti, týkajúcu sa plnenia tejto
dohody, a kontrolu jej plnenia vykonávajú kompetentné orgány:

potvrdzujúc dlhodobé pozitívne skúsenosti v oblasti
obchodovania a tranzitu ropy,

za slovenskú stranu  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

zoh¾adòujúc ustanovenia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. februára
2005,

za ruskú stranu  Ministerstvo energetiky Ruskej federácie.

Vychádzajúc z princípov rovnosti, vzájomnej výhody
a dlhodobej spolupráce, za úèelom zvyovania energetickej bezpeènosti Slovenskej republiky a Ruskej federácie
sa dohodli takto:
Èlánok 1
Zmluvné strany vytvoria priaznivé podmienky pre
zabezpeèovanie dodávok ropy z Ruskej federácie do
Slovenskej republiky na vnútornú spotrebu v objeme
do 6 miliónov ton za rok a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky do tretích krajín v objeme do
6 miliónov ton za rok.
Èlánok 2
Kadoroèné dodávky ropy na vnútornú spotrebu
a tranzit ropy, stanovené v èlánku 1 tejto dohody, budú
realizované na základe zmlúv (kontraktov) medzi slovenskými a ruskými hospodárskymi subjektmi.
Èlánok 3
Slovenská strana prijme vetky potrebné opatrenia
na zabezpeèenie plynulých dodávok ropy z Ruskej federácie na vnútornú spotrebu a tranzit ruskej ropy cez
územie Slovenskej republiky do tretích krajín.

2. Zmluvné strany sa budú v prípade zmeny kompetentných orgánov bezodkladne vzájomne informova
diplomatickou cestou.
Èlánok 5
Zmluvné strany sa budú vzájomne informova
o okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvni vykonávanie
tejto dohody.
Èlánok 6
V prípade vzniku okolností, zabraòujúcich plneniu
záväzkov z tejto dohody jednou zo zmluvných strán,
uskutoènia kompetentné orgány zmluvných strán prísluné konzultácie na úèel prijatia vzájomne prijate¾ných rieení na odstránenie vzniknutých skutoèností
a zabezpeèenie vykonávania tejto dohody.
Spory a rozpory medzi zmluvnými stranami pri výklade a (alebo) pouití ustanovení tejto dohody, ktoré
sa nedajú odstráni konzultáciami medzi kompetentnými orgánmi, sa budú riei rokovaniami medzi
zmluvnými stranami.
Èlánok 7
V tejto dohode môu by vykonané zmeny, ktoré
budú uvedené v osobitných protokoloch.
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Èlánok 8
1. Táto dohoda nadobúda platnos odo dòa doruèenia posledného oznámenia zmluvných strán diplomatickou cestou o vykonaní vnútrotátnych postupov,
potrebných na nadobudnutie jej platnosti, avak najskôr 1. januára 2015 a zostane v platnosti do 31. decembra 2029. Platnos tejto dohody bude automaticky
predlovaná o ïalích pä rokov, ak najneskôr es mesiacov pred ukonèením poèiatoèného obdobia alebo
akéhoko¾vek nasledujúceho obdobia platnosti dohody
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jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej
zmluvnej strane diplomatickou cestou svoj zámer
ukonèi jej platnos.
2. Skonèenie platnosti tejto dohody sa netýka plnenia záväzkov, stanovených v zmluvách (kontraktoch), uzatváraných v rámci tejto dohody poèas jej
platnosti.
Dané v Moskve dòa 5. decembra 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kadé v slovenskom a ruskom jazyku, prièom obe znenia majú rovnakú platnos.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Za vládu
Ruskej federácie:

Pavol Pavlis v. r.

Alexander Valentinoviè Novak v. r.
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