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Zákon
z 18. decembra 1959
o Zbierke zákonov a Úradnom liste

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Časť I
Zbierka zákonov Republiky československej
§1
Na vyhlasovanie všeobecných právnych predpisov je Zbierka zákonov Republiky československej
(ďalej len „Zbierka“). Jej skratka je „Zb.“.

V Zbierke sa vyhlasujú:

§2

a) zákony;
b) zákonné opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia, uznesenia Národného
zhromaždenia, ktorými sa tieto opatrenia schvaľujú alebo sa im schválenie odopiera, a
oznámenia o tom, že tieto opatrenia stratili ďalšiu platnosť;
c) vládne nariadenia a vyhlášky a ďalej uznesenia vlády, ktoré vláda určí na vyhlásenie;
d) nariadenia a vyhlášky ministrov a vyhlášky ústredných úradov a orgánov;
e) vyhlášky krajských národných výborov a ich výkonných orgánov, ak je ich vyhlásenie v Zbierke
nutné alebo účelné;
f) vyhlášky o dojednaní medzinárodných zmlúv a dohôd, o ich ratifikácii alebo výpovedi alebo o
iných otázkach ich sa týkajúcich, ak je ich vyhlásenie v Zbierke nutné alebo účelné; spolu s
vyhláškou možno za tej istej podmienky vyhlásiť i znenie medzinárodnej zmluvy alebo dohody;
g) iné všeobecné opatrenia prezidenta republiky, Národného zhromaždenia, jeho predsedníctva,
vlády alebo jej členov, ak to vyžaduje zákon alebo povaha veci.

V Zbierke sa ďalej vyhlasujú:

§3

a) zákony Slovenskej národnej rady a všeobecné právne predpisy, ktoré na ich vykonanie vydá
Zbor povereníkov a jeho členovia, povereníctva a iné ústredné slovenské úrady a orgány, ak určí
tento spôsob vyhlásenia zákon Slovenskej národnej rady;
b) uznesenia Zboru povereníkov, ktoré Zbor povereníkov určí na vyhlásenie;
c) vyhlášky, ktoré na vykonanie zákonov vydávajú povereníci a ústredné slovenské úrady a
orgány;
d) iné všeobecné opatrenia Slovenskej národnej rady, jej predsedníctva, Zboru povereníkov a jeho
členov, ak to vyžaduje zákon alebo povaha veci.
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§4
(1) Vydanie všeobecných právnych predpisov ministerstiev, povereníctiev a iných ústredných
alebo slovenských ústredných úradov a orgánov, ktorých znenie nie je účelné v Zbierke vyhlásiť,
najmä pre obmedzený okruh organizácií alebo osôb, na ktoré sa vzťahujú, treba v Zbierke oznámiť.
(2) Predpisy uvedené v odseku 1 musia byť každému prístupné u orgánu, ktorý ich vydal, a u
ďalších orgánov určených v oznámení.
§5
(1) Zbierka sa vydáva v postupne číslovaných čiastkach, z ktorých každá obsahuje na čele
označenie dňa, kedy sa vydala; tento deň platí za deň vyhlásenia predpisov, ktoré sú v čiastke
uverejnené.
(2) Jednotlivé predpisy a opatrenia vyhlasované v Zbierke (§ 2, 3 a 10) sa opatrujú bežnými
číslami, ktorých rad sa uzaviera koncom každého kalendárneho roka.
§6
Pokiaľ v predpisoch vyhlásených v Zbierke sa neustanovuje inak, nadobúdajú účinnosť 15.
dňom po vyhlásení.
Časť II
Úradný list Republiky československej
§7
(1) Rozhodnutia, opatrenia a oznámenia prezidenta republiky, Národného zhromaždenia a jeho
predsedníctva, Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva, ďalej vlády, Zboru povereníkov,
ministrov a povereníkov, ústredných a iných úradov a orgánov, ktoré treba uviesť vo všeobecnú
známosť, sa vyhlasujú v Úradnom liste Republiky československej (ďalej len "Úradný list"). Jeho
skratka je Ú.l.".
(2) Rozhodnutia, opatrenia a oznámenia menšej závažnosti alebo miestne úzko vymedzeného
významu sa v Úradnom liste nevyhlasujú.
(3) V Úradnom liste sa uverejňujú vyhlášky o štátnych normách.
§8
Úradný list sa vydáva v postupne číslovaných čiastkach, z ktorých každá obsahuje na čele
označenie dňa, kedy bola vydaná.
Časť III
Spoločné a záverečné ustanovenia
§9
Zbierka i Úradný list vychádzajú vo vydaní českom a vo vydaní slovenskom; obe vydania
vychádzajú súčasne.
§ 10
Tlačové chyby v Zbierke a v Úradnom liste sa opravujú úradným oznámením.
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§ 11
(1) Redakcia českého vydania Zbierky a Úradného listu náleží Ministerstvu spravodlivosti,
redakcia slovenského vydania Povereníctvu spravodlivosti.
(2) Ministerstvo spravodlivosti v podrobnostiach upraví vydávanie Zbierky a Úradného listu,
najmä určí spôsob ich vnútornej úpravy a prehľadného usporiadania obsahu.
§ 12
Výkonné orgány všetkých miestnych národných výborov zabezpečia, aby v úradovni miestneho
národného výboru bol v úradných hodinách každému prístupný výtlačok Zbierky a Úradného
listu.
§ 13
Kde sa v doterajších predpisoch hovorí o Úradnom liste (Úradnom vestníku), rozumie sa tým
podľa povahy veci buď Zbierka alebo Úradný list podľa tohto zákona.
§ 14

Zrušujú sa

a) zákon č. 214/1948 Zb. o zbierkach zákonov,
b) zákon č. 260/1949 Zb. o úradných listoch.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1960; vykoná ho minister spravodlivosti.

Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Dr. Škoda v. r.
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