
Kontrola kvality regulovaných výrobkov 

  

  

     Slovenská inšpekcia životného prostredia podľa ustanovenia § 31 ods. 2  písm  k/ zákona 

č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z.  o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších 

predpisov  začala v roku 2007 kontrolovať kvalitu regulovaných výrobkov.  

     Regulované výrobky (ďalej RV) sú farby, laky používané na dekoratívne, funkčné  

a ochranné účely a výrobky používané na povrchovú úpravu vozidiel.  Zoznam RV je 

uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 133/2006 Z.z. o požiadavkách na obmedzovanie 

emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich  pri používaní  organických rozpúšťadiel 

v regulovaných výrobkov (ďalej cit. vyhláška). 

     Touto vyhláškou sa prebrala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES 

z 30.4.2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní 

organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu 

vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES . 

     Inšpekcia vykonáva kontrolu kvality RV u výrobcov a dovozcov RV a na tento účel 

odoberá na náklady kontrolovaného subjektu vzorky a zabezpečuje ich analýzy 

v akreditovanom laboratóriu. 

     Okrem odberu   kontroluje  aj  etikety s označovaním RV podľa  § 3 ods.2 cit. vyhlášky 

(označenie regulovaného výrobku, hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých 

organických zlúčenín v g .l
-1

, maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave, 

v ktorom je výrobok pripravený na použitie)  a vedenie evidencie podľa § 18 ods. 10 cit. 

vyhlášky. 

  

     V prvom polroku vykonala inšpekcia kontroly u 7 podnikateľov, ktorí vyrábajú alebo 

dovážajú RV a odobrala  spolu  52 vzoriek. U 5 vzoriek bolo zistené prekročenie hraničných 

hodnôt pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín, čím došlo zo strany 

podnikateľa k porušeniu zákona o ovzduší. Inšpekcia za uvedené porušenia uloží 

podnikateľom pokuty podľa § 38 ods. 8 zákona o ovzduší.  Výška pokuty za uvedené 

porušenie je v rozpätí od 10 000 do 5 000 000 Sk. 

  

  

V Bratislave 26.10.2007 

  

 


