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Z Á K O N
z 18. mája 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny
zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení

zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej �tátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katas-
trálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 6 ods. l sa písmeno b) dopåòa �iestym a sied-
mym bodom, ktoré znejú:
�6. hranicou katastrálneho územia,
7. hranicou zastavaného územia obce;�.

2. V § 6 ods. 1 písm. c) druhý bod znie:
�2. sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vzni-

kom, zmenou alebo zánikom práva k nim; rozostava-
nou stavbou na evidovanie v katastri je stavba, na
ktorú nebolo vydané kolaudaèné rozhodnutie a pride-
lené súpisné èíslo a je aspoò v takom stupni rozosta-
vanosti, �e u� je zrejmé stavebnotechnické a funkèné
usporiadanie jej prvého nadzemného podla�ia,�.

3. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypú��a tretí bod.

Doteraj�í �tvrtý a piaty bod sa oznaèujú ako tretí
a �tvrtý bod.

4. V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:
�f) práva k nehnute¾nostiam evidovaným v katastri,

práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom
na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstav-
be domu,1a) ako aj iné skutoènosti súvisiace s prá-
vami k nehnute¾nostiam, a to najmä vyhlásenie
konkurzu voèi vlastníkovi nehnute¾nosti, zaèatie
konania o výkon rozhodnutia predajom nehnute¾-
nosti, zaèatie vyvlastòovacieho konania a zaèatie
exekúcie predajom nehnute¾nosti (ïalej len �sku-
toènos� súvisiaca s právom k nehnute¾nosti�).�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:
�1a) § 21 a� 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.�.

5. V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:
�c) zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vy-

hotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení
vkladate¾ov o vlo�ení nehnute¾nosti do majetku
právnických osôb (ïalej len �zmluva�), písomné

vyhotovenia rozhodnutí �tátnych orgánov a notár-
skych osvedèení3) (ïalej len �verejná listina�)
a iných listín, ktoré pod¾a zákona potvrdzujú prá-
va k nehnute¾nostiam (ïalej len �iná listina�), a do-
kumentáciu sídelných a nesídelných geografic-
kých názvov;�.

6. V § 8 ods. 1 písm. f) sa za slovo �evidenciu� vkladá
slovo �zmlúv,�.

7. § 11 vrátane nadpisu znie:

�§ 11

Orgány �tátnej správy na úseku katastra

(1) Ústredným orgánom �tátnej správy na úseku
katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky (ïalej len �úrad�).

(2) Zriaïujú sa miestne orgány �tátnej správy na
úseku katastra. Miestnymi orgánmi �tátnej správy na
úseku katastra sú katastrálne úrady a správy katas-
tra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.5a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:
�5a) § 8 ods. 1 zákona è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch

a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej �tátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skor�ích predpisov.�.

8. § l6 vrátane nadpisu znie:

�§ 16

Miestne orgány �tátnej správy
na úseku katastra

(1) Katastrálny úrad vykonáva �tátnu správu na úseku
katastra v územnom obvode kraja. Sídlom katastrál-
neho úradu je sídlo kraja.

(2) Správa katastra vykonáva �tátnu správu na úse-
ku katastra v územnom obvode okresu. Sídlom správy
katastra je sídlo okresu.

(3) Katastrálny úrad so súhlasom úradu mô�e zriadi�
alebo zru�i� pracovisko správy katastra i mimo jej
sídla.

(4) Podrobnosti o organizácii práce a  o  úschove spi-
sov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch
a správach katastra ustanoví v�eobecne záväzný práv-
ny predpis, ktorý vydá úrad.�.
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9. Za § l6 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 16a

Postavenie katastrálneho úradu
a správy katastra

(1) Katastrálny úrad je právnická osoba. Katastrálny
úrad je rozpoètová organizácia �tátu zapojená finanè-
nými vz�ahmi na rozpoèet úradu, ktorá v rámci svojej
pôsobnosti zabezpeèuje mzdové prostriedky a vecné
potreby správ katastra.

(2) Na èele katastrálneho úradu je prednosta, ktoré-
ho vymenúva a odvoláva predseda úradu.

(3) Správa katastra koná a rozhoduje v administra-
tívnoprávnych veciach samostatne.

(4) Na èele správy katastra je riadite¾, ktorého vyme-
núva a odvoláva prednosta katastrálneho úradu.�.

10. § 18 vrátane nadpisu znie:

�§ 18

Pôsobnos� katastrálneho úradu
a správy katastra

(1) Katastrálny úrad
a) riadi a kontroluje výkon �tátnej správy na úseku

katastra,
b) vykonáva v druhom stupni �tátnu správu vo ve-

ciach, v ktorých v prvom stupni konajú správy
katastra,

c) zabezpeèuje zostavenie návrhu registra obnovenej
evidencie pozemkov.5b)

(2) Správa katastra
a) rozhoduje v katastrálnom konaní,
b) zapisuje práva k nehnute¾nostiam,
c) spravuje a aktualizuje kataster v súlade s práv-

nym stavom a so skutoèným stavom na základe
ohlásených zmien, zmien zistených pri pre�etrova-
ní údajov katastra, zmien zistených pri revízii úda-
jov katastra a zmien zistených pri obnove katas-
trálneho operátu; kataster spravuje a aktualizuje
v súèinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými
osobami, obcami a so �tátnymi orgánmi,

d) vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva
a povinnosti k nehnute¾nostiam, ako aj iné sku-
toènosti týkajúce sa nehnute¾ností pod¾a § 69,

e) kontroluje geodetické a kartografické èinnosti,
ktorých výsledky sa majú prevzia� do katastra,
a overuje geometrické plány,

f) spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
g) prejednáva priestupky proti poriadku v �tátnej

správe na úseku katastra a v konaní o poru�ení
poriadku na úseku katastra právnickými osobami,

h) spravuje pozemkové knihy a �elezniènú knihu,
i) poskytuje informácie z katastra,
j) overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín ale-

bo iných listín, na ktorých základe sa má vykona�
zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov
pre potreby správy a aktualizácie katastra v súla-
de s právnym stavom a so skutoèným stavom,

k) rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidova-
nia v katastri.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 5b znie:
�5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z.

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k po-
zemkom v znení neskor�ích predpisov.�.

11. V § 22 odsek 1 znie:
�(1) V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k ne-

hnute¾nostiam, rozhoduje sa o urèení priebehu hrani-
ce pozemkov, o zmenách hraníc katastrálnych území,
o pre�etrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb
v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho ope-
rátu.�.

12. § 23 a� 25 sa vypú��ajú.

13. V § 28 ods. 1 sa vypú��ajú slová �alebo z dohôd,
ako aj práva k nehnute¾nostiam zo zakladate¾skej lis-
tiny obchodnej spoloènosti�.

14. V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

�(5) Právne úèinky vkladu zo zmluvy o prevode vlast-
níctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva nebyto-
vého priestoru pod¾a osobitného predpisu9a) vznikajú
ku dòu doruèenia návrhu na vklad.�.

Doteraj�í odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.

Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:
�9a) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993

Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 151/1995 Z. z. a zákona è. 158/1998 Z. z.�.

15. § 30 znie:

�§ 30

(1) Úèastníkom konania o povolení vkladu je úèast-
ník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknú�,
zmeni� sa alebo zaniknú� právo k nehnute¾nosti (ïalej
len �úèastník konania�).

(2) Konanie o povolení vkladu sa zaèína na návrh
úèastníka konania.

(3) Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje
a) meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého

pobytu (sídlo) úèastníka konania,
b) oznaèenie správy katastra, ktorej je návrh adreso-

vaný,
c) oznaèenie právneho úkonu, na ktorého základe

má vzniknú�, zmeni� sa alebo zaniknú� právo k ne-
hnute¾nosti; ak sú predmetom návrhu na vklad
právne vz�ahy z viacerých právnych úkonov, ozna-
èia sa v�etky právne úkony,

d) èíslo listu vlastníctva a názov katastrálneho úze-
mia, ak je právo k nehnute¾nosti, ktoré má by�
vkladom dotknuté, zapísané v katastri,

e) urèenie dòa, ku ktorému majú vzniknú� právne
úèinky vkladu pri prevode majetku �tátu na iné
osoby pod¾a osobitného predpisu.9)

(4) Prílohy k návrhu na vklad sú najmä:
a) zmluva, na ktorej základe má by� zapísané právo

k nehnute¾nosti do katastra, v poète vyhotovení
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pod¾a poètu úèastníkov konania a jej tri ïal�ie
vyhotovenia,

b) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje
právo k nehnute¾nosti, ak toto právo k nehnute¾-
nosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

c) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnu-
te¾nosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

d) geometrický plán,
e) ocenenie nehnute¾ností,10)
f) výpis z obchodného registra alebo z iného registra,

ak je úèastníkom konania právnická osoba,
g) dohoda o splnomocnení, ak je úèastník konania

zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocni-
te¾a musí by� osvedèený pod¾a osobitných predpi-
sov.10a)

(5) Správa katastra je návrhom úèastníka konania
viazaná.

(6) Správa katastra na písomnom vyhotovení návrhu
na vklad vyznaèí dátum a hodinu doruèenia návrhu
na vklad.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 10 a 10a znejú:
�10) Vyhlá�ka Ministerstva financií Slovenskej republiky

è. 465/1991 Zb. o cenách stavieb pozemkov, trvalých poras-
tov, úhradách za zriadenie práva osobného u�ívania pozemkov
a náhradách za doèasné u�ívanie pozemkov v  znení neskor-
�ích predpisov.
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993
Z. z. v  znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 151/1995 Z. z. a zákona è. 173/1999 Z. z.

10a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 15/1993 Z. z.
o osvedèovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úrad-
mi.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskor�ích
predpisov.�.

16. V § 31 ods. 1 sa vypú��ajú slová �dohody, prí-
padne zakladate¾skej listiny obchodnej spoloènosti�.

17. V § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Pri rozhodovaní o povolení vkladu prihliada
správa katastra aj na skutkové a právne skutoènos-
ti,10b) ktoré by mohli ma� vplyv na povolenie vkladu.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a� 8.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10b znie:
�10b)Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finanèných orgánov v znení neskor�ích predpisov, zákon Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok)
a o zmene a doplnení ïal�ích zákonov v znení neskor�ích
predpisov, Obèiansky súdny poriadok, zákon è. 328/1991 Zb.
o konkurze a vyrovnaní v znení neskor�ích predpisov.�.

18. V § 31 ods. 4 sa vypú��ajú slová �dohode, prí-
padne v zakladate¾skej listine obchodnej spoloènosti.�.

19. V § 31 ods. 6 druhá veta znie: �Proti rozhodnutiu,
ktorým sa vklad povo¾uje, nemo�no poda� opravný
prostriedok.10c).�

Poznámka pod èiarou k odkazu 10c znie:
�10c) § 62 a� 69 zákona è. 71/1967 Zb.�.

20. V § 31 ods. 7 sa vypú��ajú slová �dohodu,

prípadne zakladate¾skú listinu obchodnej spoloènos-
ti�.

21. Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

�§ 31a

Preru�enie konania o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa preru�í, ak
a) sa zaèalo konanie o predbe�nej otázke,
b) nebol zaplatený správny poplatok,
c) bol úèastník konania vyzvaný, aby v urèenej leho-

te predlo�il verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá
potvrdzuje právo k nehnute¾nosti, alebo aby od-
stránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh,

d) to zhodne navrhli v�etci úèastníci konania, a to
najdlh�ie na 60 dní.

§ 31b

Zastavenie konania o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak
a) návrh nepodal úèastník konania,
b) úèastník konania odstúpil od zmluvy pred vyda-

ním rozhodnutia o návrhu na vklad,
c) u� bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu

uvedeného v § 31 ods. 1,
d) úèastník konania vzal návrh spä� a ostatní úèast-

níci konania s tým súhlasili,
e) v urèenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,
f) úèastník konania v urèenej lehote neodstránil ne-

dostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh.�.

22. § 33 vrátane nadpisu znie:

�§ 33

Spôsobilos� rozhodova� o návrhu na vklad

(1) O návrhu na vklad rozhoduje zamestnanec ka-
tastrálneho úradu s vysoko�kolským vzdelaním, ktorý
má na to osobitnú odbornú spôsobilos�.

(2) Osobitná odborná spôsobilos� je súhrn teoretic-
kých vedomostí, praktických skúseností a znalostí
v�eobecne záväzných právnych predpisov a ostatných
predpisov upravujúcich oblas� katastra a súvisiacich
s katastrom.

(3) Podrobnosti o vydávaní a odoberaní oprávnenia
na spôsobilos� rozhodova� o návrhu na vklad ustanoví
v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.�.

23. V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Právo k nehnute¾nosti pod¾a § 1 ods. 1, ktoré
vzniklo rozhodnutím súdu o neplatnosti právneho
úkonu, sa do katastra nezapí�e, ak právo k nehnute¾-
nosti bolo dotknuté ïal�ou právnou zmenou.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

24. V § 34 ods. 3 sa vypú��ajú slová za bodkoèiarkou
vrátane  bodkoèiarky.
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25. V § 36 ods. 1 sa za slovo �pod¾a� vkladá slovo
�tohto�.

26. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

�§ 36a

(1) Správa katastra posúdi, èi predlo�ená verejná
listina vydaná pod¾a osobitného predpisu3) obsahuje
nále�itosti pod¾a osobitného predpisu.3)

(2) Ak správa katastra zistí, �e verejná listina pod¾a
odseku 1 nemá nále�itosti pod¾a osobitného predpi-
su,3) nevykoná záznam a verejnú listinu vráti tomu,
kto je uvedený ako nadobúdate¾ v osvedèení vyhláse-
nia o vydr�aní, a vyzve ho, aby podal na súde návrh na
urèenie vlastníckeho práva k nehnute¾nosti alebo prá-
va zodpovedajúceho vecnému bremenu.�.

27. § 37 sa vypú��a.

28. V § 39 ods. 1 sa slová �zaèatí dohodovacieho
konania� nahrádzajú slovami �zaèatí exekúcie preda-
jom nehnute¾nosti�.

29. V § 39 ods. 3 sa za slovo �právoplatnosti� dopå-
òajú slová �alebo vykonate¾nosti�.

30. V § 39 sa vypú��a odsek 4.

Doteraj�í odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.

31. V § 40 sa vypú��ajú slová za bodkoèiarkou
vrátane bodkoèiarky.

32. Nadpis pod § 42 znie:
�Spôsobilos� zmlúv, verejných listín a iných listín na

zápis do katastra�.

33. V § 42 ods. 1 sa v prvej vete vypú��ajú slová
�dohoda alebo zakladate¾ská listina obchodnej spoloè-
nosti, ako aj�.

34. V § 42 ods. 2 sa na zaèiatku vety vkladá slovo
�Zmluva,�.

35. V § 42 ods. 3 sa slová �dohode, prípadne na
zakladate¾skej listine obchodnej spoloènosti musí ove-
ri� notár alebo obvodný úrad14)� nahrádzajú slovami
�musia by� osvedèené pod¾a osobitných predpisov;10a)�
a slová �overenie sa� nahrádzajú slovami �osvedèenie
sa.�.

36. V § 42 ods. 4 sa slová �dohody alebo zakladate¾-
skej listiny obchodnej spoloènosti� vypú��ajú.

37. V § 44 odsek 1 znie:
�(1) Správa katastra najneskôr v pracovný deò na-

sledujúci po dni, keï jej bola doruèená zmluva, verejná
listina alebo iná listina na zápis, alebo ak sa zaèalo
katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom
operáte, vyznaèí plombu o zmene práva k nehnute¾-
nosti alebo o zaèatí katastrálneho konania o oprave
chyby na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe,
alebo v �elezniènej knihe, �e právo k nehnute¾nosti
evidované v katastri je dotknuté zmenou; túto plombu
zru�í vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právo-

platným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad,
alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania,
alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v ka-
tastrálnom operáte.�.

38. V § 45 ods. 2 sa za slovo �nezaradí� vkladá slovo
�zmluvy,�.

39. V § 45 ods. 3 sa slová �odseku 2� nahrádzajú
slovami �odsekov 1 a 2�.

40. V § 46 ods. 1 sa za slovo �k� vkladá slovo
�zmluve,�.

41. V § 46 ods. 2 sa slovo �vklade� nahrádza slovom
�zápise�.

42. V § 46 ods. 3 sa slová � bodoch 1 a 2� nahrádzajú
slovami �v 1. bode.�.

43. V § 46 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Pri zápise údajov o práve k rozostavanej stavbe
sa predkladá právoplatné stavebné povolenie, geomet-
rický plán a znalecký posudok o cene rozostavanej
stavby a ako vlastník sa zapí�e osoba uvedená v prá-
voplatnom stavebnom povolení.�.

Doteraj�ie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5
a 6.

44. V § 47 sa za slová �úèastníkom konania� vklada-
jú slová �a tým fyzickým osobám alebo právnickým
osobám, ktorých právo k nehnute¾nosti bolo zápisom
dotknuté�.

45. V �tvrtej èasti sa vypú��a �tvrtý oddiel.

46. V § 63 ods. 1 a v § 64 ods. 1 sa slová �v skráte-
nom katastrálnom konaní� nahrádzajú slovami �skrá-
tenou formou�.

47. V § 67b ods. 1 sa slová �okresného úradu�
nahrádzajú slovami �správy katastra�.

48. V § 67b ods. 6 sa slová �okresný úrad� nahrá-
dzajú slovami �správa katastra�.

49. V § 67c ods. 1 sa slová �zo zástupcov odboru
katastra príslu�ného okresného úradu� nahrádzajú
slovami �zo zástupcov príslu�nej správy katastra�
a slová �zástupca odboru katastra príslu�ného okres-
ného úradu� sa nahrádzajú slovami �zástupca príslu�-
nej správy katastra�.

50. V § 68 ods. 1 v druhej vete sa za slovo �právo�
vkladajú slová �doò nahliada� a�.

51. V § 68 ods. 2 sa na konci pripájajú slová �alebo
osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy�.

52. Za § 79 sa vkladajú § 79a a� 79d, ktoré znejú:

�§ 79a

Osvedèenia o osobitnej odbornej spôsobilosti rozho-
dova� o návrhu na vklad, ktoré boli vydané pred 1.
januárom 2002, zostávajú v platnosti.
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§ 79b

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vz�ahov
zamestnancov krajských úradov a okresných úradov
na úseku katastra prechádzajú 1. januára 2002 z kraj-
ských úradov a z okresných úradov na katastrálne
úrady, v ktorých územnej pôsobnosti majú krajské
úrady a okresné úrady sídlo.

(2) Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vz�ahov
a iných vz�ahov vrátane poh¾adávok a záväzkov vznik-
nutých na úseku katastra k 31. decembru 2001 pre-
chádzajú z okresných úradov a krajských úradov na
katastrálne úrady. Súèasne od 1. januára 2002 pre-
chádzajú hnute¾né a nehnute¾né veci, ktoré slú�ili
katastrálnym odborom krajských úradov a katastrál-
nym odborom okresných úradov na katastrálne úrady,
a to pod¾a delimitaèného protokolu uzavretého medzi
krajskými úradmi a katastrálnymi úradmi a me-
dzi okresnými úradmi a katastrálnymi úradmi.

§ 79c

Zaèaté konanie o obnove, o preskúmaní rozhodnu-
tia mimo odvolacieho konania, o proteste prokurátora
a o urèení priebehu hranice obce alebo hranice katas-
trálneho územia do 1. januára 2002 sa dokonèia pod¾a
doteraj�ích predpisov.

§ 79d

Zaèaté konanie o návrhu na vklad zo zmluvy o pre-
vode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníc-
tva nebytového priestoru pod¾a osobitného predpisu9a)
podané do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa
posudzujú a dokonèia pod¾a tohto zákona.�.

53. Slová �katastrálny úrad� vo v�etkých gramatic-
kých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slo-

vami �správa katastra� v príslu�nom gramatickom tva-
re.

Èl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej �tátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá-
kona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 229/1997 Z. z., zá-
kona è. 281/1997 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z.,
zákona è. 384/1997 Z. z., zákona è. 117/1998 Z. z.,
zákona è. 195/1998 Z. z., zákona è. 241/1998 Z. z.,
zákona è. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona
è. 83/2000 Z. z., zákona è. 186/2000 Z. z. a zákona
è. 237/2000 Z. z. sa mení takto:

1. V èl. I v § 3 ods. 1 sa vypú��a písmeno r).

2. V prílohe k zákonu sa vypú��a dvesto�trnásty bod
a dvestopätnásty bod.

Èl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri ne-
hnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k ne-
hnute¾nostiam (katastrálny zákon), ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. a týmto záko-
nom.

Èl. IV

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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256

Z Á K O N

z 13. júna 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,

pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fon-
de a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona
Slovenskej národnej rady è. 293/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 181/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. a zákona
è. 80/1998 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa slová �národné parky, �tátne prí-
rodné rezervácie a chránené náleziská, vybrané chrá-
nené územia� nahrádzajú slovami �chránené územia
a ich ochranné pásma�.

2. V § 5 ods. 1 sa za slovami �(§ 32 a 33)� vypú��a
èiarka a slová �Ministerstvo po¾nohospodárstva a vý-
�ivy Slovenskej republiky (ïalej len �ministerstvo�)
a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slo-
venskej republiky� sa nahrádzajú slovami �a Minister-
stvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len
�ministerstvo�).�.

3. Poznámky pod èiarou k odkazom 2, 6b a 6c znejú:
�2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskor-
�ích predpisov, § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskor�ích
predpisov, § 22 zákona Slovenskej národnej rady
è. 27/1987 Zb. o �tátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon
è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskor�ích predpisov.

6b) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995
Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskor�ích
predpisov.
§ 14 a 15 vyhlá�ky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky è. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnute¾ností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katas-
trálny zákon).

6c) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995
Z. z.�.

4. V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: �Roz-
de¾ovací plán má grafickú èas� (umiestnenie náhrad-

ných pozemkov) a písomnú èas� (register nového sta-
vu).�.

5. V § 12 ods. 7 písmeno b) znie:
�b) obsahoval údaje katastra nehnute¾ností.�.

6. V § 14 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
�(1) Pred schválením vykonania projektu pozemko-

vých úprav sa aktualizuje register pôvodného stavu na
právny stav spolu s rozde¾ovacím plánom. Na vykona-
nie aktualizácie registra pôvodného stavu a rozde¾ova-
cieho plánu zastaví orgán katastra na základe výzvy
správneho orgánu zápisy do katastra nehnute¾ností
v obvode projektu pozemkových úprav na 60 dní pred
predpokladaným termínom schválenia vykonania pro-
jektu pozemkových úprav.�.

Doteraj�ie odseky 1 a� 6 sa oznaèujú ako odseky 2
a� 7.

7. V § 14 ods. 3 sa slová �evidencii nehnute¾ností
vedenej pod¾a osobitných predpisov.10)� nahrádzajú
slovami �katastri nehnute¾ností.10)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:
�10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.�.

8. V § 15 ods. 2 sa za slová �projektu pozemkových
úprav� vkladajú slová �alebo do zániku podniku,13aa)
ktorý hospodári na pôde bez právneho nástupcu, alebo
do rozhodnutia o odòatí pozemku z po¾nohospodár-
skeho pôdneho fondu,� a za prvú vetu sa vkladá nová
druhá veta, ktorá znie: �Návrh na urýchlené usporia-
danie vlastníckych a u�ívacích pomerov mô�e poda� aj
Slovenský pozemkový fond (§ 34 a� 36) oh¾adne po-
zemkov, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13aa znie:
�13aa) § 68 ods. 1 a § 254 ods. 1 Obchodného zákonníka.

§ 15 ods. 1 písm. b) zákona è. 111/1990 Zb. o �tátnom pod-
niku v znení neskor�ích predpisov.�.

9. V § 15 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:

�(3) Plán opatrení potrebných na hospodárenie v no-
vom usporiadaní pozemkov (odsek 2) obsahuje aj zis-
tenie melioraèných stavieb. Náklady spojené so ziste-
ním melioraèných stavieb zná�a ich vlastník alebo
správca.

 (4) Ak návrh pod¾a odseku 2 podá Slovenský pozem-
kový fond, uhradí náklady spojené s vyhotovením zjed-
nodu�eného rozde¾ovacieho plánu a náklady spojené
s vymeraním pozemkov.�.

Èiastka 108 Zbierka zákonov è. 256/2001 Strana 2915



Doteraj�ie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 5
a 6.

10. V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
�Projekt pozemkových úprav sa autorizaène a úradne
overuje.16a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:
�16a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z.

o geodézii a kartografii.
Vyhlá�ka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky è. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národ-
nej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.�.

11. V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie.
Svoju èinnos� vykonáva pod¾a tohto zákona a osobit-
ných predpisov21a) vo verejnom záujme a z tejto èinnos-
ti mu vznikajú práva a záväzky.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a� 6.

Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:
�21a) Zákon è. 229/1991 Zb.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è.180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k po-
zemkom v znení neskor�ích predpisov.�.

12. V poznámke pod èiarou k odkazu 23 sa citácia
�Napr. § 11, 17, 18 a § 22 ods. 4 zákona
è. 229/1991 Zb.� nahrádza citáciou �Napríklad § 11,
17, 18 a § 22 ods. 4 zákona è. 229/1991 Zb., zákon
è. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení ne-
skor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 277/1994 Z. z. v znení neskor�ích pred-
pisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 287/1994 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, zá-
kon è. 61/1977 Zb. v znení neskor�ích predpisov.�.

13. V § 34 ods. 4 písmeno d) znie:
�d) nehnute¾nosti vo vlastníctve �tátu, ktoré sú právo-

platným rozhodnutím príslu�ných orgánov �tátnej
správy urèené na výstavbu alebo �a�bu, prevedie do
vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby
najmenej za cenu zistenú pod¾a cenového predpi-
su;23b) za cenu zistenú pod¾a cenového predpisu23b)
prevedie správu týchto nehnute¾ností.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23b znie:
�23b) Vyhlá�ka Ministerstva financií Slovenskej republiky

è. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých poras-
tov, úhradách za zriadenie práva osobného u�ívania pozemkov
a náhradách za doèasné u�ívanie pozemkov v znení neskor-
�ích predpisov.�.

14. § 34 sa dopåòa odsekmi 7 a� 11, ktoré znejú:
�(7) Pozemkový fond mô�e stavby a nimi zastavané

pozemky, ktoré spravuje pod¾a odseku 3 a o ktoré
neprejavili záujem oprávnené osoby, preda� v obchod-
nej verejnej sú�a�i23c) s predchádzajúcim písomným
súhlasom ministerstva, ktoré urèí jej podmienky.

(8) Na predaj nehnute¾ností pod¾a odseku 7 sa ne-
vz�ahujú ustanovenia osobitného predpisu.23d)

(9) Nehnute¾nosti vo vlastníctve �tátu, na ktorých
pod¾a záväznej èasti územnoplánovacej dokumentá-
cie23e) majú by� umiestnené verejnoprospe�né stav-

by,23f) ktorých stavebníkom bude obec, mô�e pozemko-
vý fond previes� len do vlastníctva obce.

(10) Nehnute¾nosti pod¾a odseku 9 prevedie pozem-
kový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne
do vlastníctva obce na základe právoplatného územ-
ného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve mu-
sí by� dohodnuté, �e pozemkový fond má právo odstú-
pi� od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby
stratí platnos�23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dô-
sledku nej stavba prestane ma� dohodnutý úèel verej-
noprospe�nej stavby. Inak je zmluva neplatná. Nadobú-
date¾ je povinný odo dòa úèinnosti zmluvy strpie�, aby
pozemkový fond kontroloval dohodnutý úèel stavby.

(11) Pozemkový fond zastupuje �tát a neznámych
vlastníkov23h) v konaniach pred súdom vo veciach ne-
hnute¾ností vo vlastníctve �tátu uvedených v osobit-
nom predpise,5) podielov spoloènej nehnute¾nosti vo
vlastníctve �tátu a po¾nohospodárskych pozemkov,
ktorých vlastník nie je známy; obdobne �tátna orga-
nizácia lesného hospodárstva vo veciach lesných po-
zemkov20) vo vlastníctve �tátu a lesných pozemkov,
ktorých vlastník nie je známy, zastupuje �tát a nezná-
mych vlastníkov.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 23c a� 23h znejú:
�23c) § 281 a� 288 Obchodného zákonníka.
 23d) § 5, 45 a 45a zákona è. 92/1991 Zb. v znení neskor�ích pred-

pisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov.

 23e) § 8 a 26 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
 23f) § 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona è. 50/1976 Zb. v znení

neskor�ích predpisov.
 23g) § 40 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
 23h) § 16 ods. 1 písm. b) a  c) zákona Národnej rady Slovenskej

republiky è. 180/1995 Z. z.�.

15. Za § 34 sa vkladajú § 34a a� 34c, ktoré znejú:

�§ 34a

(1) Pozemkový fond hospodári pod¾a rozpoètu príj-
mov a výdavkov, ktorý schva¾uje vláda Slovenskej re-
publiky. Rozpoèet pozemkového fondu nie je súèas�ou
�tátneho rozpoètu; tým nie sú dotknuté povinnosti
pozemkového fondu pod¾a osobitného predpisu.23i)

(2) Úètovnú závierku pozemkového fondu overenú
audítorom a rozdelenie jeho hospodárskeho výsledku
schva¾uje vláda Slovenskej republiky po prerokovaní
vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre
pôdohospodárstvo.

(3) Pozemkový fond neukladá úètovnú závierku a vý-
roènú správu na registrovom súde pod¾a osobitného
predpisu.23j)

(4) Na zabezpeèenie financovania svojej èinnosti po-
zemkový fond tvorí
a) sociálny fond,23k)
b) fond reprodukcie,
c) rezervný fond,
d) úèelový fond.

(5) Fond reprodukcie sa tvorí z odpisov hmotného
majetku a nehmotného majetku urèeného na prevádz-
kovú èinnos� pozemkového fondu a z rozdelenia jeho
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hospodárskeho výsledku. Prostriedky fondu repro-
dukcie mo�no pou�i� na obstaranie hmotného majetku
a nehmotného majetku urèeného na prevádzkovú èin-
nos� pozemkového fondu.

(6) Rezervný fond sa tvorí z rozdelenia hospodárske-
ho výsledku pozemkového fondu. Prostriedky rezerv-
ného fondu mo�no pou�i� na financovanie
a) výdavkov, ktoré vznikli z èasového nesúladu medzi

príjmami a výdavkami pozemkového fondu,
b) výdavkov, ktoré presahujú rozsah predpokladaný

v rozpoète pozemkového fondu, a ïal�ích výdavkov
úèelovo schválených vládou Slovenskej republiky
v rámci rozdelenia hospodárskeho výsledku pozem-
kového fondu.

(7) Úèelový fond sa tvorí z príjmov z predaja privati-
zovaného majetku a z príjmov z predaja pozemkov,
ktorých vlastník nie je známy. Prostriedky úèelového
fondu mo�no pou�i� len v súlade s osobitnými predpis-
mi.23l)

§ 34b

(1) Pozemkový fond uhrádza z majetku, ktorý spra-
vuje, výdavky urèené osobitnými predpismi23m) a v roz-
sahu urèenom rozpoètom pozemkového fondu aj vý-
davky spojené s jeho prevádzkovou èinnos�ou.

(2) Ak pozemkový fond u�íva na svoju prevádzkovú
èinnos� majetok vo vlastníctve �tátu, spravuje ho po-
d¾a osobitného predpisu.23n)

(3) Pozemkový fond odpisuje23o) majetok urèený na
svoju prevádzkovú èinnos�. Iný majetok pozemkový
fond neodpisuje.

§ 34c

(1) Pozemkový fond vedie úètovníctvo pod¾a osobit-
ného predpisu.23p)

(2) Pozemkový fond úètuje oddelene o nehnute¾nos-
tiach vo vlastníctve �tátu, ktoré spravuje pod¾a § 34
ods. 3, prièom pozemky vo vlastníctve �tátu oceòuje
na tento úèel v priemerných cenách pod¾a osobitného
predpisu.23r)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 23i a� 23r znejú:
�23i) § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení zákona
è. 441/2000 Z. z.

23j) § 21 ods. 1 zákona è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení ne-
skor�ích predpisov.

23k) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona
è. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskor�ích pred-
pisov.

23l) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 40/1994 Z. z. o �tátnom podpornom fonde pôdohospodár-
stva a potravinárstva v znení neskor�ích predpisov a § 19
ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom.

23m) Napríklad zákon è. 92/1991 Zb. v znení neskor�ích predpi-
sov, zákon è. 229/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov, zá-
kon è. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohoto-
vos� v rozpoètových a v niektorých ïal�ích organizáciách
a orgánoch v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. v znení neskor�ích

predpisov, zákon è. 64/1997 Z. z. o u�ívaní pozemkov v zria-
dených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva
k nim.

23n) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
23o) Zákon è. 563/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov v znení

zákona è. 466/2000 Z. z.
§ 26 a� 33 zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.

23p) Zákon è. 563/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov v znení
zákona è. 466/2000 Z. z.

23r) § 5 zákona Slovenskej národnej rady è. 317/1992 Zb. o dani
z nehnute¾ností.
§ 4 vyhlá�ky Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národ-
nej rady è. 317/1992 Zb. o dani z nehnute¾ností.�.

16. V § 35 odsek 1 znie:
�(1) Orgánmi pozemkového fondu sú správna rada,

dozorná rada a generálny riadite¾.�.

17. V § 35 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Generálny riadite¾ je �tatutárnym orgánom po-
zemkového fondu. Na návrh ministra ho do funkcie
vymenúva a z funkcie odvoláva správna rada. Gene-
rálny riadite¾ za výkon svojej funkcie zodpovedá správ-
nej rade.�.

Doteraj�ie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5
a 6.

18. V § 35 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
�a generálny riadite¾.�.

19. V § 41 ods. 1 sa vypú��a písmeno c).

20. V § 41 ods. 3 sa vypú��ajú slová �strediská geo-
dézie�.

21. Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý znie:

�§ 42b

(1) Ak záväzná èas� územnoplánovacej dokumentá-
cie bola schválená a vyhlásená do 1. augusta 2001,
pozemkový fond postupuje pod¾a § 34 ods. 9 a 10.

(2) Ak do 1. augusta 2001 pozemkový fond uzavrel
zmluvy o prevode nehnute¾ností, ktoré pod¾a tohto
zákona mô�e previes� len do vlastníctva obce (§ 34
ods. 9), tieto zmluvy a nároky z nich vzniknuté sa
posudzujú pod¾a doteraj�ích predpisov.�.

22. V § 43 ods. 2 sa vypú��ajú slová �a s Minister-
stvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej
republiky.�.

23. Slová �pozemkový úrad� vo v�etkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami �okresný
úrad� v príslu�nom tvare.

24. Slovo �pracovník� vo v�etkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádza slovom �zamestnanec� v prí-
slu�nom tvare.

25. Slová �evidencia nehnute¾ností� vo v�etkých tva-
roch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami �ka-
tastra nehnute¾ností� v príslu�nom tvare.
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Èl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej ná-
rodnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpra-
vách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozem-
kových spoloèenstvách, ako vyplýva zo zmien a dopl-
není vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady
è. 293/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady

è. 323/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 187/1993 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z., zákonom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 181/1995 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. a zákonom è. 80/1998 Z. z. a týmto
zákonom.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. augusta 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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257

Z Á K O N

zo 14. júna 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpeèení vojakov
v znení zákona è. 131/1999 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpeèení
vojakov v znení zákona è. 131/1999 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 7 ods. 1 písm. b) sa bodkoèiarka za slovom
�úrazu� nahrádza èiarkou a vkladajú sa tieto slová: �ak
nemá nárok na výsluhový dôchodok pod¾a § 26 alebo
§ 27 alebo na invalidný výsluhový dôchodok pod¾a
§ 29 alebo § 30.�.

Text za doteraj�ou bodkoèiarkou sa upravuje ako
samostatná veta.

2. § 59 znie:

�§ 59

Výsluhové príspevky a výsluhové dôchodky sa zvy-
�ujú s prihliadnutím na rast �ivotných nákladov
a s prihliadnutím na rast priemerného slu�obného
príjmu profesionálneho vojaka. Zvý�enie výsluhových
príspevkov a výsluhových dôchodkov najskôr odo dòa
zvý�enia dôchodkov vyplácaných Sociálnou pois�ov-
òou ustanoví osobitný zákon.�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. augusta 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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258

Z Á K O N

zo 14. júna 2001

o spotrebite¾ských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej in�pekcii v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje niektoré podmienky po-
skytovania spotrebite¾ského úveru, nále�itosti zmluvy
o spotrebite¾skom úvere,  spôsob výpoètu celkových
nákladov spotrebite¾a spojených s poskytovaním spo-
trebite¾ského úveru a ïal�ie opatrenia na ochranu
spotrebite¾a.

(2) Zákon sa nevz�ahuje na zmluvy
a) o poskytnutí úveru1) na úèely nadobudnutia exis-

tujúcich alebo projektovaných nehnute¾ností, do-
datoèné alebo ïal�ie stavebné úpravy dokonèených
stavieb a ich údr�bu,

b) o nájme,2) ktoré nezabezpeèujú prevod vlastnícke-
ho práva na nájomcu,

c) o poskytnutí úveru bez platby úroku a poplat-
kov, ktoré zabezpeèujú splatenie úveru jednou
splátkou,

d) o poskytnutí úveru do hodnoty v Sk zodpovedajú-
cej 200 EUR a nad hodnotu v Sk zodpovedajúcu
20 000 EUR; ak je na rovnaký úèel uzavretých viac
zmlúv o spotrebite¾skom úvere, súhrn v�etkých
zmlúv o spotrebite¾skom úvere sa pova�uje za jedi-
ný spotrebite¾ský úver,

e) na ktorých základe sa vy�aduje, �e spotrebite¾ úver
splatí v lehote nepresahujúcej tri mesiace alebo
maximálne �tyrmi splátkami v lehote nepresahujú-
cej 12 mesiacov,

f) o sústavnom poskytovaní slu�ieb, za ktoré spotre-
bite¾ platí poèas ich poskytovania v splátkach.

(3) Zákon sa ïalej nevz�ahuje na úver formou pred-
davku na be�ný úèet poskytnutý bankou iným spôso-
bom ako na kreditné karty.

§ 2

Základné pojmy

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) spotrebite¾ským úverom doèasné poskytnutie pe-

òa�ných prostriedkov na základe zmluvy o spotre-
bite¾skom úvere vo forme odlo�enej platby, pô�ièky
alebo v inej právnej forme,

b) zmluvou o spotrebite¾skom úvere zmluva, ktorou
sa verite¾ zaväzuje poskytnú� spotrebite¾ovi spotre-
bite¾ský úver a spotrebite¾ sa zaväzuje poskytnuté
peòa�né prostriedky vráti� a uhradi� celkové nákla-
dy spojené so spotrebite¾ským úverom,

c) celkovými nákladmi spotrebite¾a spojenými so
spotrebite¾ským úverom v�etky náklady vrátane
úroku a poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím
spotrebite¾ského úveru, s výnimkou
1. sankcií uplatnených verite¾om voèi spotrebite¾ovi

za nesplnenie záväzku uvedeného v zmluve
o spotrebite¾skom úvere,

2. poplatkov, ktoré je spotrebite¾ povinný zaplati� pri
kúpe tovaru alebo slu�by okrem kúpnej ceny
tovaru alebo kúpnej ceny slu�ieb,

3. poplatkov za prevod peòa�ných prostriedkov a  za
udr�iavanie úètu urèeného na získanie platieb na
úhradu spotrebite¾ského úveru, platenia úroku
a iných poplatkov s výnimkou prípadov, keï
spotrebite¾ nemá mo�nos� výberu verite¾a a  tieto
poplatky sú neprimerane vysoké v porovnaní
s obvyklými poplatkami za obdobné úvery. To sa
nevz�ahuje na poplatky za vyberanie takýchto
úhrad alebo platieb bez oh¾adu na to, èi sa vyko-
návajú v hotovosti alebo inak,

4. èlenských príspevkov pre profesijné a záujmové
zdru�enia alebo skupiny,

5. poplatkov za poistenie alebo záruky okrem tých
poplatkov, ktoré sú urèené na zabezpeèenie plat-
by verite¾ovi v prípade smrti, invalidity, choroby
alebo nezamestnanosti spotrebite¾a v sume rov-
nakej alebo men�ej, ako je celková vý�ka spotre-
bite¾ského úveru, úroku a poplatkov, ktoré musia
by� urèené verite¾om ako podmienka poskytnutia
spotrebite¾ského úveru,

d) roènou percentuálnou mierou nákladov sadzba,
ktorá sa aplikuje na výpoèet pod¾a prílohy tohto
zákona z hodnoty celkových nákladov spotrebite¾a
spojených so spotrebite¾ským úverom a vý�ky po-
skytnutého spotrebite¾ského úveru,

e) poplatkami akáko¾vek platba, ktorú je spotrebite¾
povinný zaplati� verite¾ovi pri poskytnutí úveru,
okrem úrokov.

1) Napríklad § 497 a� 507 Obchodného zákonníka, § 1 ods. 2 písm. b) zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskor�ích predpisov.
2) § 663 Obèianskeho zákonníka.
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§ 3

Podmienky ponuky spotrebite¾ského úveru

(1) Verite¾om je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá poskytuje spotrebite¾ský úver v rámci svojho
podnikania;3) v závislosti od formy poskytovaného
spotrebite¾ského úveru mô�e by� verite¾om aj predáva-
júci.4)

(2) Spotrebite¾om je fyzická osoba, ktorej bol poskyt-
nutý spotrebite¾ský úver na iný úèel ako na výkon
zamestnania, povolania alebo podnikania.

(3) Verite¾ je povinný na miestach, na ktorých ponú-
ka spotrebite¾ský úver, uverejni� základné informácie
o poskytovaní spotrebite¾ského úveru, najmä o vý�ke
roènej percentuálnej miere nákladov.

(4) Reklama5) alebo akáko¾vek ponuka vystavená na
miestach, na ktorých verite¾ ponúka spotrebite¾ský
úver, v ktorej je uvedená úroková sadzba alebo akýko¾-
vek èíselný údaj týkajúci sa nákladov spotrebite¾a
spojených so spotrebite¾ským úverom, musí obsaho-
va� informáciu o roènej percentuálnej miere nákladov;
ak nie je mo�ný iný spôsob, aplikuje sa roèná percen-
tuálna miera nákladov na výpoète pod¾a prílohy tohto
zákona.

(5) Pred uzavretím zmluvy o spotrebite¾skom  úvere
musí by� spotrebite¾ písomne oboznámený so zmluv-
nými podmienkami pod¾a § 4. Na po�iadanie musí
verite¾ poskytnú� spotrebite¾ovi ïal�ie doplòujúce in-
formácie.

(6) Pri spotrebite¾ských úveroch formou preddavkov
na be�ný úèet s výnimkou kreditnej karty (§ 1 ods. 3)
alebo v prípadoch, keï nemo�no urèi� roènú percen-
tuálnu mieru nákladov, musí by� spotrebite¾ pred
uzavretím zmluvy informovaný o úverovom limite,
o nákladoch spotrebite¾a spojených so spotrebite¾-
ským úverom, o spôsobe výpoètu roènej percentuálnej
miery nákladov, o podmienkach, za ktorých mô�e by�
zmluva zmenená, a o spôsobe a termíne skonèenia
zmluvného vz�ahu. Poèas trvania zmluvy musí by�
spotrebite¾ bezodkladne informovaný o zmene roènej
percentuálnej miery nákladov.

(7) Ak verite¾ ponúka spotrebite¾ské úvery tomu is-
tému spotrebite¾ovi za rôznych podmienok, roèná per-
centuálna miera nákladov musí by� uvedená na výpoè-
te pod¾a prílohy tohto zákona.

§ 4

Zmluva o spotrebite¾skom úvere

(1) Zmluva o spotrebite¾skom úvere musí ma� pí-
somnú formu, inak je neplatná.

(2) Zmluva o spotrebite¾skom úvere okrem v�eobec-
ných nále�itostí6) obsahuje najmä

a) sumu, poèet a  termíny splátok istiny, úrokov
a iných poplatkov; ak je to mo�né, treba uvies� aj
súèet týchto platieb s upozornením na mo�nos�
úètovania kompenzácie u�lých výnosov, ak verite¾
chce túto mo�nos� vyu�i�,

b) opis tovaru alebo slu�by, na ktoré sa zmluva o spo-
trebite¾skom úvere vz�ahuje,

c) cenu tovaru alebo poskytnutej slu�by,
d) identifikáciu vlastníka, ak vlastníctvo neprechádza

na spotrebite¾a okamihom odovzdania a prevzatia
tovaru alebo slu�by, a podmienky nadobudnutia
vlastníckeho práva spotrebite¾om,

e) adresu predávajúceho, na ktorej mô�e spotrebite¾
uplatni� reklamáciu alebo s�a�nos�,

f) meno a adresu spotrebite¾a,
g) roènú percentuálnu mieru nákladov; ak nie je uve-

dená, spotrebite¾ský úver sa pova�uje za bezúroèný
a bez poplatkov,

h) podmienky závislé od objektívnych skutoèností, pri
ktorých splnení mô�e by� upravená roèná percen-
tuálna miera nákladov,

i) výpoèet nákladov uvedených v § 2 písm. c), ktoré
neboli zahrnuté do výpoètu roènej percentuálnej
miery nákladov; ide o urèenie podmienok, za kto-
rých musí spotrebite¾ zaplati� zvý�ené náklady.
Uvedie sa vý�ka týchto nákladov, spôsob výpoètu
alebo èo najpresnej�í odhad.

(3) Zmluva ïalej obsahuje
a) oprávnenia spotrebite¾a na zní�enie nákladov na

spotrebite¾ský úver pri jeho splatení pred lehotou
splatnosti pod¾a § 6,

b) sankcie za poru�enie zmluvy,
c) podmienky, za ktorých mo�no pou�i� zmenku alebo

�ek,
d) spôsob zániku záväzku zo zmluvy.

(4) Pri nesplnení podmienok pod¾a odsekov 2 a 3 je
zmluva o spotrebite¾skom úvere platná, ak bol spotre-
bite¾ovi na jej základe
a) poskytnutý spotrebite¾ský úver a spotrebite¾ ho za-

èal èerpa� alebo
b) dodaný tovar alebo poskytnutá slu�ba.

(5) Od spotrebite¾a nemô�e verite¾ po�adova� úrok
alebo poplatky, ktoré nie sú uvedené v zmluve o spo-
trebite¾skom úvere.

(6) Verite¾ mô�e postúpi� poh¾adávku, len ak to pri-
pú��a osobitný predpis.7) Ak dôjde k postúpeniu po-
h¾adávky z verite¾a na tretiu osobu, postupuje sa po-
d¾a osobitného predpisu.7)

(7) Ak spotrebite¾ pou�ije na splnenie záväzku zo
zmluvy o spotrebite¾skom úvere zmenku alebo �ek,8)
musí si verite¾ poèína� tak, aby boli zachované v�etky
práva spotrebite¾a, ktoré vyplývajú zo zmluvy o po-
skytnutí spotrebite¾ského úveru.

3) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4) § 2 zákona è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskor�ích predpisov.
5) § 2 zákona è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) § 43 Obèianskeho zákonníka.
7) § 524 Obèianskeho zákonníka.
8) Zákon zmenkový a �ekový è. 191/1950 Zb.
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(8) Verite¾ zodpovedá za �kodu vzniknutú spotrebi-
te¾ovi poru�ením odseku 7 verite¾om.

§ 5

Odstúpenie od zmluvy verite¾om

Ak bol spotrebite¾ský úver poskytnutý na zakúpenie
tovaru alebo poskytnutie slu�by, verite¾ je oprávnený
od zmluvy odstúpi�,9) ak je spotrebite¾ v ome�kaní
jednej splátky za èasové obdobie dlh�ie ako tri mesiace
alebo dvoch splátok.

§ 6

Splatenie spotrebite¾ského úveru
pred lehotou splatnosti

(1) Ak spotrebite¾ splatí spotrebite¾ský úver pred
lehotou splatnosti, má právo na zní�enie celkových
nákladov spojených so spotrebite¾ským úverom tak,
ako je uvedené v zmluve o spotrebite¾skom úvere.

(2) Spotrebite¾ má povinnos� uhradi� úrok len za
èasové obdobie od poskytnutia spotrebite¾ského úveru
do jeho splatenia.

(3) Na nájomné zmluvy s právom kúpy prenajatej
veci10) sa nevz�ahujú odseky 1 a 2.

§ 7

Práva spotrebite¾a

(1) Ak predávajúci nesplnil dodávku tovaru alebo
slu�by alebo plnenie bolo vadné,11) spotrebite¾ má prá-
vo na
a) pozastavenie splácania splátok spotrebite¾ského

úveru a� do dorie�enia reklamácie12) voèi predáva-
júcemu bez zvý�enia ceny spotrebite¾ského úveru,

b) vrátenie alikvotnej èasti splátok uhradených pla-
tieb,

c) dohodnutie nového splátkového kalendára.

(2) Na uplatnenie práv spotrebite¾a pod¾a odseku 1
musia by� splnené tieto podmienky:
a) predávajúci a verite¾ uzavreli zmluvu o výluènom

poskytovaní spotrebite¾ského úveru a na základe
tejto zmluvy spotrebite¾ získal spotrebite¾ský úver,

b) spotrebite¾ uplatnil u predávajúceho nárok na riad-
ne plnenie alebo na náhradu �kody, ale jeho opráv-
nená po�iadavka nebola uspokojená.

(3) Práva spotrebite¾a voèi predávajúcemu nesmú

by� dotknuté skutoènos�ou, �e na zaplatenie ceny
tovaru alebo slu�by bol poskytnutý spotrebite¾ský
úver.

§ 8

Kontrola a pokuty

(1) Kontrolu dodr�iavania obchodných podmienok
verite¾ov a zmluvných podmienok ponúkaných spotre-
bite¾om ustanovených týmto zákonom vykonáva Slo-
venská obchodná in�pekcia.13)

(2) Za poru�enie povinností uvedených v § 3 mô�e
Slovenská obchodná in�pekcia ulo�i� verite¾ovi pokutu
do 500 000 Sk.

(3) Spory o platnos� zmluvy o spotrebite¾skom úvere
a  o  právach a povinnostiach vyplývajúcich z tejto
zmluvy rozhoduje súd.

(4) Pokuty sú príjmom �tátneho rozpoètu.

(5) Pokutu mo�no ulo�i� do jedného roka odo dòa,
keï Slovenská obchodná in�pekcia zistila poru�enie
povinností, najneskôr v�ak do troch rokov odo dòa,
keï k poru�eniu povinnosti do�lo.

Èl. II

Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1986 Zb.
o Slovenskej obchodnej in�pekcii v znení zákona Slo-
venskej národnej rady è. 417/1991 Zb. a zákona
è. 264/1999 Z. z. sa dopåòa takto:

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

�§ 2a

Slovenská obchodná in�pekcia kontroluje dodr�ia-
vanie obchodných podmienok verite¾ov a zmluvných
podmienok ponúkaných spotrebite¾om pod¾a osobit-
ného predpisu.8a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:
�8a) § 8 ods. 1 zákona è. 258/2001 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch

a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej in�pekcii v znení ne-
skor�ích predpisov.�.

Èl. III

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. októbra 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

 9) § 48 Obèianskeho zákonníka.
10) § 489 Obchodného zákonníka.
11) § 499 Obèianskeho zákonníka.
12) § 19 zákona è. 634/1992 Zb. 
13) § 2a zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej in�pekcii v znení neskor�ích predpisov.
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VÝPOÈET ROÈNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV PRI SPOTREBITE¼SKÝCH ÚVEROCH

r = 
T√ F
P

  − 1

Význam symbolov:

r � neznáma, ktorá vyjadruje roènú percentuálnu mieru nákladov pod¾a § 2 písm. c),

F � budúca hodnota pod¾a § 2 písm. c),

P � súèasná hodnota, t. j. nominálna hodnota poskytnutého spotrebite¾ského úveru,

T � èasové obdobie splácania spotrebite¾ského úveru.

Poznámky:

a) Roèná percentuálna miera poplatkov má by� vypoèítaná v èase, keï sa uzatvára zmluva. Výpoèet sa vykoná za
predpokladu, �e zmluva o spotrebite¾skom úvere bude platná na dohodnuté obdobie a  �e verite¾ a spotrebite¾
splnia svoje povinnosti pod¾a podmienok a k dohodnutým termínom.

b) V prípade úverových zmlúv obsahujúcich klauzuly povo¾ujúce zmeny úrokovej miery a poplatkov obsiahnutých
v roènej percentuálnej miere nákladov, ale nekvalifikovate¾né v èase, keï sa poèítala, roèná percentuálna miera
nákladov sa bude poèíta� na základe predpokladu, �e úrok a iné poplatky zostanú stabilné a budú plati� do
konca platnosti úverovej zmluvy.

c) V�eobecne platí rovnica medzi vý�kou spotrebite¾ských úverov a vý�kou splátok a úrokov. Vý�ky finanèných
prostriedkov poskytnutých alebo uhrádzaných ktorouko¾vek zo zmluvných strán v rôznych lehotách sa nemusia
nevyhnutne rovna� a nemusia by� nevyhnutne zaplatené k rovnakým dòom splatnosti.

d) Dòom poskytnutia prvého spotrebite¾ského úveru je deò, v ktorom sú pre spotrebite¾a disponibilné úverové
prostriedky prvého spotrebite¾ského úveru alebo v ktorom mu bol dodaný tovar alebo poskytnutá slu�ba.

e) Lehoty, ktoré sa pou�ívajú pri výpoète, sa vyjadrujú na pä� desatinných miest. Za rok sa pova�uje 365 dní alebo
365,25 dòa, alebo (pri priestupných rokoch) 366 dní, 52 tý�dòov alebo 12 rovnakých mesiacov. Za rovnaký
mesiac sa pova�uje 30,41666 dòa, t. j. 365/12.

f) Výsledok výpoètu bude zaokrúhlený s presnos�ou aspoò na jedno desatinné miesto. Pri zaokrúh¾ovaní na
konkrétny poèet desatinných miest platí toto pravidlo: ak sa hodnota èíslice na desatinnom mieste nasledujú-
com za desatinným miestom, na ktoré sa zaokrúh¾uje, rovná 5 alebo je väè�ia, potom sa k èíslici na danom
desatinnom mieste pripoèíta jednotka.

Príloha
k zákonu è. 258/2001 Z. z.
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