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VY H L Á Š K A 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

z 20. decemra 2005, 

 

o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice 
technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska 

montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného 
vykonávať štátny odborný dozor  

 

výber ustanovení podstatných pre EK 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky  podľa § 113 a § 30 ods. 4, 
§ 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33 ods. 4, § 40 ods. 3, § 58 ods. 3, § 75 ods. 4, § 89 ods. 3 a § 103 ods. 6 
zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 

 
 

§ 4 
 

Vzor a náležitosti tlačív používaných pri emisných kontrolách  
podľa špecifikácie a charakteristických vlastností 

 
(1) Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla7) je tlačivo označené sériou SKA 

a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo 
okrem tohto označenia obsahuje údaje o druhu emisnej kontroly, identifikačné údaje vozidla, údaje 
o druhu pohonu vozidla, údaje o emisnom systéme vozidla, diagnostické údaje, zistené chyby, závery 
o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách, údaje o čísle 
prideleného Osvedčenia o emisnej kontrole a o čísle kontrolnej nálepky, identifikačné údaje 
o pracovisku emisnej kontroly a identifikačné údaje o technikovi emisnej kontroly a údaje o lehote 
platnosti. 
 

(2) Tlačivo podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje 
v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou 
pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený 
nápis „EK“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo je na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou 
kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.  

 
(3) Vzor tlačiva Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla je uvedený v prílohe č. 8. 

 
(4) Osvedčenie o emisnej kontrole8) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym 

evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto 
označenia obsahuje identifikačné údaje o vozidle, údaje o evidenčnom čísle vozidla, údaje o sérii 
a evidenčnom čísle pridelenej kontrolnej nálepky, identifikačné údaje o pridelenom čísle pracoviska 
emisnej kontroly, dátum vydania a údaje o lehote platnosti emisnej kontroly. 
 

(5) Tlačivo podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri 160g/m2 s rozmermi  85 mm x 54 mm  ± 
1 mm s predtlačou v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Lícna strana výtlačkov obsahuje 
ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami s odtieňom zelenej farby Pantone 
348 U. Lícna strana obsahuje ochrannú podtlač a hologram s rozoznávacou značkou štátu. 
 

                                                 
7) § 70 ods. 1 a 2 zákona č. 725/2004 Z. z.  
8) § 70 ods. 1 a 3 zákona č. 725/2004 Z. z.  
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(6) Vzor tlačiva Osvedčenie o emisnej kontrole je uvedený v prílohe č. 9. 
 

(7) Ochranné prvky tlačív podľa odsekov 1 a 4, ktorých špecifikácia a charakteristické 
vlastnosti nemôžu byť zverejnené, budú oznámené poverenej technickej službe emisnej kontroly 
motorových vozidiel v štádiu schvaľovania pred začatím ich výroby. 

 
 

§ 5 
 

Vzor a náležitosti kontrolnej nálepky používanej pri emisných kontrolách 
podľa špecifikácie a charakteristických vlastností 

 
 

(1) Kontrolná nálepka9) na vnútorné  použitie je označená sériou SKAi a šesťmiestnym 
evidenčným číslom. Po naplnení série SKAi nasledujú série SKBi až SKZi. Kontrolná nálepka pre 
vonkajšie  použitie je označená sériou SKAo a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série 
SKAo nasledujú série SKBo až SKZo. Kontrolná nálepka okrem tohto označenia obsahuje symbol 
Európskej únie s rozlišovacím znakom SR „SK“, symbol skratky emisnej kontroly „EK“ a miesto pre 
vyznačenie mesiaca a roka platnosti emisnej kontroly. 
 

(2) Kontrolná nálepka podľa odseku 1 je vyhotovená z retroreflexnej fólie, ktorá musí mať 
kolorimetrické a fotometrické vlastnosti s ochrannými prvkami a prvkami spôsobujúcimi jej 
deštrukciu pri odlepení. 
  

(3) Vzor kontrolnej nálepky, jej náležitosti, špecifikácia a charakteristické vlastnosti sú 
uvedené v prílohe č. 10. 
 

§ 6 
 

Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri emisných kontrolách 
podľa špecifikácie 

 
(1) Pečiatka je okrúhleho tvaru a obsahuje nápis „PRACOVISKO EMISNEJ KONTROLY“, 

štvormiestne identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky.  
 

(2) Vzor pečiatky, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 11. 
 

 
 

§ 13 
 

Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly 
 

Označenie pracoviska emisnej  kontroly14) zodpovedá farebnému vyhotoveniu kontrolnej 
nálepky. Vzor označenia pracoviska emisnej  kontroly a jeho náležitosti sú  uvedené v prílohe č. 22. 
 
 

Vzor a náležitosti  preukazu kontrolóra 
povereného vykonávať štátny odborný dozor 

 
              § 16 

 
Preukaz kontrolóra povereného vykonávať  štátny odborný dozor 

 

                                                 
9) § 70 ods. 3 a 4  zákona č. 725/2004 Z. z.  
14)  § 58 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z.  



 3

(1) Preukaz kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor (ďalej len „preukaz 
kontrolóra“) vydáva orgán štátneho odborného dozoru (ďalej len „orgán ŠOD“) podľa § 103 ods. 3 
zákona poverenej osobe podľa § 103 ods.  1 písm. a) a b) zákona. 
 

(2) Preukaz kontrolóra je doklad bledozelenej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený 
z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom bledozelenej farby, zaliaty do plastovej fólie.  
 

(3) Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 26. 
 

§ 17 
 

Náležitosti preukazu kontrolóra 
 

(1) Na prednej strane preukazu kontrolóra v ľavom hornom rohu je vyznačený priestor na 
prilepenie fotografie s podobou držiteľa preukazu kontrolóra s rozmermi 30 mm x 35 mm,  v 
pravej hornej časti obsahuje  holografickú nálepku zasahujúcu aj na tlačivo preukazu. Holografická 
nálepka obsahuje zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky.  
 

(2) Pod fotografiou je uvedený text  „Preukaz  č.“ a evidenčné číslo tvoriace štvorčíslie, ďalej 
je vyznačený kruh na umiestnenie odtlačku pečiatky vydávajúceho orgánu a vyznačené miesto pre 
podpis oprávnenej osoby. 

 
(3) Vedľa fotografie je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR“, štátny znak 
Slovenskej republiky, nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA“ pod ktorým sú vyznačené riadky na 
uvedenie údajov o držiteľovi: priezvisko, titul, meno, orgán ŠOD, dátum vydania a platnosť preukazu 
kontrolóra. 
Tmavozelený nadpis “PREUKAZ KONTROLÓRA”  tvorí pozadie oboch strán preukazu kontrolóra. 

 
  (4) V dolnej časti je uvedený čiernymi písmenami text: „POVERENÉHO VYKONÁVAŤ“ (pre 
štátnych zamestnancov ministerstva „hlavný štátny odborný dozor“ a pre štátnych zamestnancov 
krajských a obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie „štátny odborný dozor“) 
„nad dodržiavaním zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie na 
území“ (vyplní sa podľa správy územia, ktorá prislúcha príslušnému orgánu ŠOD, v ktorom štátny 
zamestnanec vykonáva štátnu službu). 
 
 (5) Na zadnej strane preukazu kontrolóra je čiernymi písmenami uvedený text, ktorý vymedzuje 
oprávnenia poverenej osoby pri výkone štátneho odborného dozoru podľa § 104 zákona. 

 

§ 18 

Účinnosť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006. 

Pavol Prokopovič v.r. 
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Príloha č. 8 
  

Vzor tlačiva 
Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla 

  P R O T O K O L   

  SKA  000 001 o emisnej kontrole motorového vozidla EK 
    
 Kód protokolu:  ----      *  
  Druh emisnej kontroly / kód: Typ vozidla / variant / verzia:  
  Značka vozidla: VIN:  
  Obchodný názov vozidla: Identifikačné číslo motora (typ):  
  Druh vozidla / kategória: Druh paliva / zdroj energie:  
  Evidenčné číslo vozidla: Emisný systém:  
  Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): Hodnoty určené alebo ustanovené:  
 Dátum prvej evidencie vozidla v SR: Dátum kontroly:  
 Chybová pamäť systému OBD: Adresa / sídlo miesta výkonu kontroly na mobilnom pracovisku:  
 VIN / CIN / CVN:   
 Stav parametrov systému OBD:   
    

  Vizuálna kontrola – vozidlo na ďalšiu kontrolu:   
  Kontrolovaný parameter Hodnota určená (ustanovená) Hodnota nameraná Hodnotenie  

          
     
  Motorové vozidlo je na premávku na pozemných komunikáciách:  
     

  
  

Ďalšie záznamy PEK: 

 
 

  

Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: Séria a evidenčné číslo prideleného Osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolnej 
nálepky: 

 

  

Druh nasledujúcej 
kontroly: 
 
 
Lehota platnosti: 

Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky 
technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal:

Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky 
technika emisnej kontroly, ktorý overil správnosť 
údajov: 

Podpis prevádzkovateľa 
vozidla alebo vodiča 
vozidla, ktorým potvrdzuje 
oboznámenie sa so 
skutočnosťami zistenými pri 
kontrole: 

 

  Po uplynutí lehoty platnosti  emisnej kontroly sa vozidlo považuje za nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.  

 
* Význam jednotlivých častí kódu protokolu: znak 1 až 4 je číslo PEK, znak 5 až 7 je kód technika emisnej kontroly, znak 8 až 12 je generované poradové číslo protokolu, znak 13
    až 18 je deň, mesiac a rok, znak 19 až 24 je hodina, minúta a sekunda vykonania posledného zápisu do Protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla.  
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 Príloha č. 9  
  

 
 

Vzor tlačiva 
Osvedčenie o emisnej kontrole 

 
 
 
 1. strana 

OSVEDČENIE O EMISNEJ KONTROLE 
EMISSION CONTROL INSPECTION CERTIFICATE  

SKA  000 001 
Značka, typ / variant / verzia: 

Vehicle Type and Make 

Evidenčné 
číslo vozidla: 

Registration Number 
VIN: 
Vehicle Identification Number 
Druh paliva / emisný systém: 

Type of fuel / emission system 

 
  
 2. strana 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
SLOVAK REPUBLIC 

Ďalšie záznamy PEK: 
Further information 

Vydalo PEK č.: 
Issued by 
 
Dátum vydania: 
Date of issue 

Podpis a odtlačok 
pečiatky technika emisnej 
kontroly: 
Signature and stamp of the inspector 

 
 

SK 
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 Príloha č. 10  
  
 

Vzor kontrolnej nálepky, 
jej náležitosti, špecifikácia a charakteristické vlastnosti  

 
 

I. Na vnútorné použitie 
 
 

 
 
 
1. RETROREFLEXIA 

 
Retroreflexná fólia kontrolnej nálepky pozostáva zo šošovkových zrniečok, 

obklopených priesvitnou živicou s vlastnosťami znemožňujúcimi falšovanie alebo odlepenie 
kontrolnej nálepky bez jej deštrukcie a je určená pre motorového vozidla vybavené čelným 
sklom. Lícna strana kontrolnej nálepky pozostáva z troch farieb s výškou písmen 
rozoznávacej značky štátu 6 mm, s výškou písmen označenia symbolu EK 4 mm, s výškou 
písmen a číslic označenia série a evidenčného čísla 3 mm a indexu s výškou písmena 2 mm, 
s výškou číslic označenia roka 2 mm a s výškou číslic označenia mesiaca 2,5 mm.  
 
 
2 .  Z H O D A  Š P E C I F I K Á C I E   

 

 Zhoda týkajúca sa rozmerov, tvaru, písma, čísel a grafických znakov, bude 
overená laboratórnymi skúškami v skúšobni na vzorkách kontrolných nálepiek, ktoré budú 
pred zadaním do výroby schválené ministerstvom. 

 

 
3. FOTOMETRICKÉ A KOLORIMETRICKÉ VLASTNOSTI  
 
  A. Fotometrické vlastnosti 
 
 Retroreflexná fólia kontrolnej nálepky s bezpečnostnými prvkami, s lepidlom na lícnej strane 
a bez potlače, musí spĺňať tieto fotometrické a kolorimetrické vlastnosti.  
 
 Minimálny koeficient retroreflexie R´. 

   

Farba Uhol pozorovania Uhol dopadu ß1 
(ß2 = 0°) 

Minimálny R´   
(cd lx-1 m-2) 

Biela 0,2 
0,2 

5° 
40° 

25 
10 
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B. Kolorimetrické vlastnosti 
 
Farba retroreflexnej fólie kontrolnej nálepky sa zisťuje na ploche definovanej chromatickými 

súradnicami a musí zodpovedať minimálnemu koeficientu jasu ß.   
 

Chromatické súradnice rohových bodov v chromatickom diagrame. 
 

Retroreflexná 
farba 

 
1 2 3 4 

Minimálny 
Koeficient jasu 

ß 

Biela x 
y 

0,305 
0,315 

0,335 
0,345 

0,325 
0,355 

0,295 
0,325 0,3 

 
 
 
4. FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 
 

Kontrolné nálepky musia spĺňať požiadavky 
a) adhézie k podkladu, aby sa kontrolné nálepky nedali odstrániť bez deštrukcie alebo 

poškodenia retroreflexného systému, 
b) odolnosti voči teplote1), aby sa neprejavili zmeny viditeľnosti smerových bezpečnostných 

znakov, trhliny, bubliny alebo zmeny farieb, 
c) odolnosti voči čistiacim prostriedkom2), 
d) odolnosti voči filtrovanému žiareniu xenónového oblúku3), aby sa neprejavili zmeny 

viditeľnosti smerových bezpečnostných znakov, trhliny, bubliny alebo zmeny farieb. 
 
 
5. UMIESTNENIE KONTROLNEJ NÁLEPKY 
 

Kontrolná nálepka určená na vnútorné použitie sa neoddeliteľne nalepí na dolný pravý okraj 
vnútornej strany čelného skla vozidla tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany 
vozidla. 
 

 
 

II. Na vonkajšie použitie  
 
 

 
1. ĎALŠIE FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 
 

                                                 
1) Čl. 8 STN ISO 7591/Z1 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia. 
     Zmena 1. (30 0105) 
2) STN EN ISO 2812-1 Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Všeobecné metódy  
     (ISO 2812-1:1993). Metóda 2, Bod 8.3.1. (67 2011) 
3) Čl. 6. 4 a Čl. 9. 4   STN EN ISO 11341 Náterové látky. Umelé starnutie a vystavenie umelému žiareniu. Vystavenie filtrovanému žiareniu  
    xenónovej výbojky (ISO 11341: 2004) 
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Retroreflexná fólia kontrolnej nálepky musí spĺňať okrem požiadaviek uvedených v časti I. 
bod 1 až 4 aj požiadavky odolnosti voči vode4), palivu5), soľnej hmlovine6), mazacím olejom a 
grafitom7) aby sa neprejavili zmeny viditeľnosti smerových bezpečnostných znakov, trhliny, bubliny 
alebo zmeny farieb a je určená pre motorové vozidlá, ktoré nie sú vybavené čelným sklom. 
 
 
2. UMIESTNENIE KONTROLNEJ NÁLEPKY 
 

Kontrolná nálepka určená na vonkajšie použitie sa neoddeliteľne nalepí na zadnú kovovú časť 
motorového vozidla, ktoré nie je vybavené čelným sklom čo najbližšie k evidenčnému číslu tak, aby 
bola dobre viditeľná z vonkajšej zadnej strany vozidla. 

                                                 
4) Čl. 12 STN ISO 7591/Z1 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. 
      Špecifikácia. Zmena 1. (30 0105) 
5) Čl. 14 STN ISO 7591/Z1 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. 
      Špecifikácia. Zmena 1. (30 0105) 
6) Čl. 15 STN ISO 7591/Z1 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy.  
     Špecifikácia. Zmena 1. (30 0105) 
7) Čl. 13 STN ISO 7591/Z1 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy.  
     Špecifikácia. Zmena 1. (30 0105) 
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 Príloha č. 11 
  
 

 
 
 
 

Vzor pečiatky používanej pri emisných kontrolách, 
jej náležitosti a špecifikácia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Odtlačok pečiatky má priemer 20 mm a obsahuje po obvode nápis označenia pracovisko 
emisnej kontroly s výškou písmen 2 mm, štvormiestne identifikačné číslo s výškou číslic 3 mm a 
poradové číslo pečiatky s výškou číslic 1,5 mm. 
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 Príloha č. 22  
 

 
 

Vzor 
označenia pracoviska emisnej kontroly 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly zodpovedá farebnému 
vyhotoveniu kontrolnej nálepky rozšírenému o rámik zelenej farby a názov 
vyhotovený v čiernej farbe. Farebné vyhotovenie označenia pracoviska emisnej 
kontroly pozostáva zo štyroch farieb, a to čiernej farby s odtieňom Pantone čierna C, 
modrej farby s odtieňom Pantone 2945 C, zelenej farby s odtieňom Pantone 348 CVC 
a podkladu s odtieňom bielej farby. 
 

60
0 

600 
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  VZOR                                                           
        
 
           predná strana  

 
 

 

             

                          SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
                                 MINISTERSTVO DOPRAVY, 

                                PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR 

      PREUKAZ KONTROLÓRA 
 

               Priezvisko, titul                  
.................................................................................................................................... 
               Meno                  
.................................................................................................................................... 
               Orgán ŠOD               
.................................................................................................................................. 
               Dátum vydania                  
....................................................................................................................................   
               Platnosť 
                  .................................................................................................................................... 

 

  POVERENÉHO VYKONÁVAŤ 
 

      .............................................................................................. 
       nad dodržiavaním zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 

   vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a 
............................................................           všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie 

      dopravy, pôšt a telekomunikácií 

      na území ............................................................................. 

zadná strana 
V súlade s § 104 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak nie je ďalej ustanovené inak, poverené osoby a 
kontrolované osoby postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti 39). 
Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontroly 40) sú poverené osoby oprávnené : 
 
a) vstupovať na pozemky, do budov a do prevádzkových priestorov technickej základne kontrolovanej osoby a do 
kontrolovaných vozidiel,  
b) overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti v rozsahu kontrolovanej osoby oprávnenej vykonávať technickú 
kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových zariadení s platnými osvedčeniami o odbornej 
spôsobilosti podľa tohto zákona,  
c) vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezodplatne poskytli 
1. doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj 
úradne osvedčené preklady preverovanej dokumentácie potrebné na účely kontroly,  
2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,  
d) nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,  
e) prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti 
a veci,  
f) zisťovať označenie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel,  
g) prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať iba v pohybujúcom sa vozidle,  
h) vykonávať ďalšie potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly, napríklad zaznamenať 
kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,  
i) vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie poverenej osoby zabezpečiť potrebné 
sprevádzanie. 
(2) Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť orgánu štátneho odborného dozoru súčinnosť podľa ods. 1 písm. c) aj v prípade 
výkonu štátneho dozoru podľa § 102 ods. 2 písm. c). 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

39) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov 

40) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. 
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