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48
ZÁKON
z 13. decembra 2001
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•

c)

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Predmetom tohto zákona je ustanovi•
a) podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej
republiky (ïalej len „vstup“),
b) podmienky pobytu cudzincov na území Slovenskej
republiky (ïalej len „pobyt“),
c) podmienky vydávania dokladov pre cudzincov,
d) povinnosti cudzincov, iných fyzických osôb a právnických osôb súvisiace so vstupom a s pobytom,
e) postup pri hlásení pobytu, evidencii cudzincov
a kontrole pobytu,
f) podmienky a postup administratívneho vyhostenia
cudzinca z územia Slovenskej republiky (ïalej len
„administratívne vyhostenie“),
g) podmienky zaistenia cudzinca a jeho umiestnenia
v zariadení pre cudzincov (ïalej len „zariadenie“),
h) podmienky policajného prevozu cudzinca cez územie Slovenskej republiky (ïalej len „policajný prevoz“) a
i) priestupky a iné správne delikty na úseku vstupu
a pobytu.

d)
e)
f)
g)

lenia na pobyt, ktorý zaèína plynú• dòom vstupu;
do nepretržitého pobytu sa nepoèíta èas výkonu
trestu odòatia slobody a nepretržitý èas zdržiavania
sa cudzinca v zahranièí viac ako 180 dní,
hranièným priechodom miesto urèené medzinárodnou zmluvou na vstup a na vycestovanie cudzinca
z územia Slovenskej republiky (ïalej len „vycestovanie“); hranièným priechodom je aj verejné letisko
alebo prístav, urèené na vstup a na vycestovanie,
nežiaducou osobou cudzinec, ktorý bol administratívne vyhostený alebo ktorému bol uložený trest
vyhostenia,2)
ubytovate¾om právnická osoba alebo fyzická osoba
prevádzkujúca ubytovacie zariadenie,
dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá má oprávnenie na prepravu osôb,
zariadením miesto, v ktorom je cudzinec povinný
zdržiava• sa na základe rozhodnutia o zaistení pod¾a tohto zákona.
DRUHÁ ÈAS•
VSTUP
PRVÁ HLAVA
PODMIENKY VSTUPU
§3

(2) Cudzincom je každý, kto nie je štátnym obèanom
Slovenskej republiky.
(3) Tento zákon sa vz•ahuje na cudzincov, ktorí požiadali o priznanie postavenia uteèenca na území Slovenskej republiky, ktorým bolo priznané postavenie
uteèenca na území Slovenskej republiky, ktorým bolo
poskytnuté doèasné útoèisko na území Slovenskej republiky, ak osobitný zákon1) neustanovuje inak.

(1) Vstup je možný len s cestovným dokladom a vízom Slovenskej republiky (ïalej len „vízum“) alebo
s cestovným dokladom a povolením na pobyt. Vízum
sa nevyžaduje, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (ïalej len
„medzinárodná zmluva“), alebo ak to urèí vláda Slovenskej republiky.

§2

(2) Vstup je možný len cez hranièný priechod urèený
na medzinárodný cestovný styk v èase jeho prevádzky,
ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) cestovným dokladom pas alebo iná verejná listina,
ak sú za cestovný doklad uznané Slovenskou republikou, sú èasovo platné, nemajú porušenú celistvos• a nie sú poškodené tak, že zápisy v nich
uvedené sú neèitate¾né,
b) nepretržitým pobytom èas pobytu na základe povo1

(3) Vstup cudzinca mladšieho ako 16 rokov, ktorý
nie je držite¾om cestovného dokladu, je možný len
v sprievode osoby, v ktorej cestovnom doklade je zapísaný; ak táto osoba podlieha vízovej povinnosti, cudzinec mladší ako 16 rokov musí by• zapísaný aj vo víze.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 283/1995 Z. z. o uteèencoch v znení zákona è. 309/2000 Z. z.
) § 57 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
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§4
(1) Cudzinec je povinný pri vstupe podrobi• sa hraniènej kontrole.
(2) Pri vykonávaní hraniènej kontroly je cudzinec
povinný na požiadanie
a) predloži• doklady pod¾a § 3 ods. 1,
b) predloži• doklad o zdravotnom poistení na úhradu
nákladov spojených s poskytnutím zdravotnej starostlivosti cudzincovi na území Slovenskej republiky (ïalej len „doklad o zdravotnom poistení“), ak
medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
c) preukáza• finanèné zabezpeèenie pobytu vo vo¾ne
zamenite¾nej mene, najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom3)
na každý deò pobytu; cudzinec mladší ako 16 rokov
je povinný preukáza• finanèné zabezpeèenie pobytu v poloviènej výške.
§5
(1) Príslušník Policajného zboru (ïalej len „policajt“)
je oprávnený vykona• hraniènú kontrolu, ktorá spoèíva v
a) kontrole dokladov pod¾a § 3 ods. 1,
b) zistení a overení totožnosti cudzinca,
c) previerke údajov o cudzincovi v informaèných systémoch Policajného zboru vedených pod¾a osobitného predpisu,4)
d) kontrole dokladov potvrdzujúcich úèel pobytu, finanèné zabezpeèenie pobytu a dokladu o zdravotnom poistení,
e) ïalších úkonoch pod¾a osobitného predpisu.5)
(2) Policajt je oprávnený pri hraniènej kontrole zruši• vízum, ak je
a) cudzinec nežiaducou osobou,
b) dôvodné podozrenie, že cudzinec ohrozí bezpeènos•
štátu, verejný poriadok, zdravie alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach, aj ak je to
v záujme ochrany prírody.
(3) Ak vykonáva policajt hraniènú kontrolu na základe medzinárodnej zmluvy mimo územia Slovenskej
republiky, táto kontrola a úkony s òou spojené majú
rovnaké právne úèinky ako hranièná kontrola vykonaná na území Slovenskej republiky.
(4) Ak policajt pri hraniènej kontrole zistí, že sa
cudzinec preukázal falošným alebo pozmeneným cestovným dokladom, je oprávnený takýto doklad zadrža•.
Zadrža• môže aj cestovný doklad, ktorý bol vydaný inej
osobe a cudzinec sa ním preukáže ako vlastným alebo
ak bol orgánom štátu, ktorý ho vydal, vyhlásený za
neplatný alebo odcudzený.
(5) Vykonanie hraniènej kontroly je policajt oprávnený vyznaèi• do cestovného dokladu cudzinca.

3
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(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 a § 4 ods. 1 a ods. 2
písm. a) sa primerane vz•ahujú aj na vycestovanie.
§6
Odopretie vstupu
(1) Policajt odoprie vstup cudzincovi, ak
a) je nežiaducou osobou,
b) je to nevyhnutné pre bezpeènos• štátu, udržanie
verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach
aj v záujme ochrany prírody,
c) nespåòa podmienky vstupu pod¾a § 3,
d) cudzinec sa odmietne podrobi• hraniènej kontrole
alebo nepredloží doklady požadované pri hraniènej
kontrole,
e) je dôvodné podozrenie, že cudzinec zneužije pobyt
na iný úèel, ako je ustanovené medzinárodnou
zmluvou, vládou Slovenskej republiky, alebo na aký
mu bolo udelené vízum, alebo
f) neuhradil finanèné záväzky voèi Slovenskej republike.
(2) Policajt môže odoprie• vstup, ak
a) je cestovný doklad cudzinca zaplnený úradnými
záznamami alebo
b) bol na vstup urèený iný hranièný priechod (§ 14
ods. 5).
(3) Pri rozhodovaní o odopretí vstupu pod¾a odseku
2 policajt prihliada na to, aby bola zachovaná primeranos• medzi dôvodom odopretia vstupu a jeho dôsledkami.
(4) Ak cudzinec, ktorému bol odopretý vstup pod¾a
odseku 1 alebo 2, nemôže z dôvodu právnych alebo
iných prekážok okamžite opusti• miesto hraniènej
kontroly, policajt mu môže prikáza•, aby sa po urèitý
èas zdržiaval na urèenom mieste.
(5) Odopretie vstupu je policajt oprávnený vyznaèi•
do cestovného dokladu cudzinca.
(6) Na konanie o odopretí vstupu sa nevz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)
§7
Vylúèenie odopretia vstupu
Cudzincovi, ktorý poèas hraniènej kontroly požiadal
o priznanie postavenia uteèenca na území Slovenskej
republiky, o poskytnutie doèasného útoèiska na území Slovenskej republiky, ktorému bolo poskytnuté
doèasné útoèisko na území Slovenskej republiky alebo
ktorému bol vydaný cestovný doklad cudzinca (§ 48),
nie je možné odoprie• vstup.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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D R U H Á H L A VA
VÍZA
§8
Druhy víz
(1) Cudzincovi môže by• udelené
a) letiskové tranzitné vízum,
b) tranzitné vízum,
c) krátkodobé vízum,
d) dlhodobé vízum.
(2) Tranzitné vízum a krátkodobé vízum môžu by•
udelené aj ako skupinové víza.
§9
Letiskové tranzitné vízum
Letiskové tranzitné vízum oprávòuje cudzinca zdržiava• sa v tranzitnom priestore verejného letiska na
území Slovenskej republiky poèas èakania na letecký
spoj uvedený v letenke.
§ 10
Tranzitné vízum
(1) Tranzitné vízum oprávòuje cudzinca na prejazd
cez územie Slovenskej republiky pri jeho ceste z územia jedného štátu na územie tretieho štátu (ïalej len
„tranzit“). Tranzit nesmie presiahnu• pä• dní.
(2) Súèet dní viacerých tranzitov nesmie presiahnu•
90 dní v jednom polroku.
(3) Útvar Policajného zboru (ïalej len „policajný útvar“) môže udeli• cudzincovi tranzitné vízum na hraniènom priechode z humanitného dôvodu, ak cudzinec preukáže, že tranzit je naliehavý a nemohol ho
predvída•, alebo udelenie víza je v záujme Slovenskej
republiky.
§ 11
Krátkodobé vízum
(1) Krátkodobé vízum oprávòuje cudzinca na jeden
alebo viac vstupov a na dåžku pobytu v òom uvedenú;
neprerušený pobyt ani súèet dní viacerých pobytov
nesmie presiahnu• 90 dní v jednom polroku.
(2) Policajný útvar môže udeli• krátkodobé vízum na
hraniènom priechode z humanitného dôvodu, ak cudzinec preukáže, že jeho vstup je naliehavý a nemohol
ho predvída•, alebo udelenie víza je v záujme Slovenskej republiky; v týchto prípadoch platnos• udeleného
víza nesmie presiahnu• 15 dní.
§ 12
Dlhodobé vízum
Dlhodobé vízum oprávòuje cudzinca na vstup a pobyt na viac ako 90 dní v jednom polroku, ak je to
potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv.
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Konanie o udelení víza
§ 13
(1) Cudzinec podáva žiados• o udelenie víza osobne
na úradnom tlaèive na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahranièí (ïalej len „zastupite¾ský úrad“), ak v tomto zákone nie je
ustanovené inak. Žiados• o skupinové vízum môže
poda• za všetkých žiadate¾ov vedúci skupiny.
(2) K žiadosti o udelenie víza je cudzinec povinný
predloži• cestovný doklad a priloži• fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu
s trojštvr•ovým profilom tváre.
(3) Prijatie žiadosti o udelenie víza je zastupite¾ský
úrad oprávnený vyznaèi• do cestovného dokladu cudzinca.
(4) K žiadosti o udelenie víza je cudzinec povinný na
požiadanie predloži• doklady potvrdzujúce úèel pobytu, finanèné zabezpeèenie pobytu, zabezpeèenie prostriedkov na vycestovanie, doklad o zdravotnom poistení a ïalšie doklady pod¾a tohto zákona nie staršie
ako 90 dní potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza. Na požiadanie sa cudzinec osobne dostaví
na pohovor.
§ 14
(1) Zastupite¾ský úrad pri ude¾ovaní víza cudzincovi
prihliada najmä na
a) bezpeènos• štátu, udržanie verejného poriadku,
ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných
a na vymedzených územiach aj záujem ochrany
prírody,
b) úèel predpokladaného pobytu,
c) jeho predchádzajúci pobyt,
d) záujem Slovenskej republiky.
(2) Udelenie víza môže by• podmienené pozvaním
overeným policajným útvarom, zložením peòažnej sumy na zastupite¾skom úrade vo výške nevyhnutných
nákladov spojených s vycestovaním a predložením
spiatoèného cestovného lístka alebo spiatoènej letenky. Ak cudzinec vycestuje bez použitia zloženej peòažnej sumy, táto suma sa mu vráti.
(3) Zastupite¾ský úrad môže udeli• vízum len so
súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo vnútra“), ktorým je zastupite¾ský úrad viazaný; ministerstvo vnútra a Ministerstvo
zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo zahranièných vecí“) sa môžu dohodnú•,
v ktorých prípadoch zastupite¾ský úrad môže udeli•
vízum aj bez súhlasu ministerstva vnútra.
(4) Vízum sa ude¾uje do cestovného dokladu formou
nálepky. Platnos• víza sa musí skonèi• najmenej 90
dní pred skonèením platnosti cestovného dokladu.
(5) Zastupite¾ský úrad je oprávnený urèi• cudzincovi
na vstup hranièný priechod, ktorý zapíše do víza.
(6) Zastupite¾ský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie víza do 30 dní od jej prijatia.
(7) Na udelenie víza nie je právny nárok.
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(8) Policajný útvar je oprávnený zruši• vízum, ak
zistí skutoènosti, ktoré by odôvodòovali neudelenie
víza, alebo ak je cudzinec administratívne vyhostený.
(9) Na rozhodovanie o udelení víza a na rozhodovanie o zrušení víza sa nevz•ahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.6)
§ 15
Pozvanie
(1) Pozvanie sa podáva na úradnom tlaèive, v ktorom
sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom
cudzincovi, úèel, na ktorý je cudzinec pozývaný na
územie Slovenskej republiky, a záväzok pozývajúcej
osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom
a vycestovaním pozývaného cudzinca. Pozývajúca osoba má povinnos• preukáza•, že je schopná uhradi•
všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca.
(2) Obèan Slovenskej republiky s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky, cudzinec s povolením
na prechodný pobyt alebo cudzinec s povolením na
trvalý pobyt môže pozva• na územie Slovenskej republiky svojho rodièa, die•a, prarodièa, vnuka, súrodenca,
manžela, manželku, za•a alebo nevestu; inú osobu
môže pozva• len so súhlasom ministerstva vnútra,
ktorý vyžaduje policajný útvar, ktorý overuje pozvanie.
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
na podnikanie môže pozva• na územie Slovenskej republiky cudzinca vykonávajúceho obdobnú èinnos•.
(4) Pozvanie overuje policajný útvar príslušný pod¾a
miesta pobytu pozývajúcej fyzickej osoby alebo pod¾a
sídla pozývajúcej právnickej osoby.
(5) Policajný útvar neoverí pozvanie, ak
a) je pozývaný cudzinec nežiaducou osobou,
b) pozvanie nemá náležitosti pod¾a odseku 1,
c) je dôvodné podozrenie, že úèel pobytu cudzinca
uvedený v pozvaní nezodpovedá skutoènému úèelu
pozvania,
d) je dôvodné podozrenie, že pozývaný cudzinec môže
pri svojom pobyte ohrozi• bezpeènos• štátu, verejný
poriadok, zdravie alebo práva a slobody iných a na
vymedzených územiach aj prírodu, alebo
e) nedostane súhlas ministerstva vnútra pod¾a odseku 2 v prípade, ak sa vyžaduje.
(6) Policajný útvar rozhodne o overení pozvania do
15 dní od prijatia žiadosti o overenie pozvania.
(7) Na rozhodovanie o overení pozvania sa nevz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)
§ 16
Osobitné ustanovenia o cudzincoch požívajúcich
diplomatické výsady a imunity
(1) Ministerstvo zahranièných vecí ude¾uje víza uve-
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dené v § 8 ako diplomatické vízum alebo osobitné
vízum7) do cestovného dokladu, ak je o jeho udelenie
požiadané diplomatickou nótou cudzieho štátu, cudzincovi, ktorý je
a) registrovaný v diplomatickom protokole ministerstva zahranièných vecí, a jeho rodinným príslušníkom, ktorí s ním žijú v spoloènej domácnosti
v mieste služobného pridelenia, alebo
b) zamestnancom zahranièných hromadných oznamovacích prostriedkov registrovaným na ministerstve zahranièných vecí.
(2) Zastupite¾ský úrad príslušný pod¾a sídla pôsobenia držite¾a diplomatického pasu, služobného pasu
alebo obdobného pasu ude¾uje víza uvedené v § 8 ako
diplomatické vízum alebo osobitné vízum, ak je o jeho
udelenie požiadané diplomatickou nótou cudzieho štátu a cudzinec
a) je akreditovaný v diplomatickom protokole ministerstva zahranièných vecí a má sídlo mimo územia
Slovenskej republiky,
b) vstupuje na územie Slovenskej republiky ako diplomatický zamestnanec, èlen administratívneho,
technického a služobného personálu alebo ako jeho rodinný príslušník, ktorý s ním žije v spoloènej
domácnosti,
c) vstupuje na územie Slovenskej republiky na úèel
oficiálnych návštev a rokovaní alebo
d) je zamestnaný na zastupite¾skom úrade cudzieho
štátu v zahranièí a pravidelne sprevádza diplomatického zamestnanca na jeho cestách na územie
Slovenskej republiky.
TRETIA ÈAS•
POBYT
PRVÁ HLAVA
PRECHODNÝ POBYT
§ 17
Všeobecné ustanovenia
(1) Povolenie na prechodný pobyt oprávòuje cudzinca zdržiava• sa na území Slovenskej republiky a na
cesty do zahranièia a naspä• na územie Slovenskej
republiky v èase, na aký mu bolo policajným útvarom
udelené povolenie na prechodný pobyt.
(2) Povolenie na prechodný pobyt sa nevyžaduje
u cudzinca, ktorému bolo priznané postavenie zahranièného Slováka.8)
(3) Policajný útvar môže na žiados• cudzinca udeli•
povolenie na prechodný pobyt na èas potrebný na
dosiahnutie jeho úèelu, najviac však na jeden rok, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(4) Povolenie na prechodný pobyt je viazané na jeden
úèel. Ak cudzinec hodlá vykonáva• inú èinnos•, než na

7

) Vyhláška ministra zahranièných vecí è. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

Vyhláška ministra zahranièných vecí è. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
Vyhláška ministra zahranièných vecí è. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
8
) Zákon è. 70/1997 Z. z. o zahranièných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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akú mu bolo udelené povolenie na prechodný pobyt,
musí poda• novú žiados• o udelenie povolenia na prechodný pobyt.

nie na prechodný pobyt na úèel štúdia, nemôže poèas
prechodného pobytu podnika• a vstupova• do pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vz•ahu.

§ 18

§ 22

Úèel prechodného pobytu

Èinnos• pod¾a osobitných programov

Povolenie na prechodný pobyt môže policajný útvar
udeli• cudzincovi na úèel
a) podnikania,
b) zamestnania,
c) štúdia,
d) èinnosti pod¾a osobitných programov alebo
e) zlúèenia rodiny.

Povolenie na prechodný pobyt na úèel èinnosti pod¾a
osobitných programov môže policajný útvar udeli• cudzincovi na výskumnú, vedeckú, lektorskú èinnos•
alebo ak je to potrebné na plnenie záväzku Slovenskej
republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.

§ 19
Podnikanie

§ 23
Zlúèenie rodiny

Zamestnanie

(1) Povolenie na prechodný pobyt na úèel zlúèenia
rodiny môže policajný útvar udeli• cudzincovi, ktorý je
a) manželom cudzinca s povolením na prechodný pobyt alebo s povolením na trvalý pobyt, ak manželstvo trvá najmenej jeden rok,
b) maloletým die•a•om cudzincov s povolením na prechodný pobyt alebo cudzinca s povolením na prechodný pobyt, ktorý má die•a vo výchove na základe
zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu, alebo
c) osamelým rodièom odkázaným na starostlivos• obèana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky alebo cudzinca s povolením na trvalý pobyt.

(1) Povolenie na prechodný pobyt na úèel zamestnania môže policajný útvar udeli• cudzincovi na základe
povolenia na zamestnanie,11) ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak.

(2) Policajný útvar môže udeli• povolenie pod¾a odseku 1 najskôr po jednom roku trvania pobytu cudzinca s povolením na pobyt, ak jeho ïalší pobyt má trva•
najmenej dva roky.

(2) Povolenie na prechodný pobyt na úèel sezónneho
zamestnania môže policajný útvar udeli• cudzincovi po
splnení podmienky pod¾a odseku 1 najviac na 180 dní
v kalendárnom roku.

(3) Cudzinec, ktorému policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny, nemôže poèas prechodného pobytu podnika• a vstupova•
do pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného
vz•ahu.

(1) Povolenie na prechodný pobyt na úèel podnikania môže policajný útvar udeli• cudzincovi na základe
oprávnenia na podnikanie vydaného pod¾a osobitného
predpisu.9)
(2) Cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na
prechodný pobyt na úèel podnikania, nemôže vstupova• do pracovnoprávneho vz•ahu alebo obdobného
pracovného vz•ahu.10)
§ 20

(3) Cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na
prechodný pobyt na úèel zamestnania, nemôže podnika•.
§ 21
Štúdium
(1) Povolenie na prechodný pobyt na úèel štúdia
môže policajný útvar udeli• cudzincovi, ktorý je žiakom
základnej školy alebo študuje na strednej škole, strednej odbornej škole, strednom odbornom uèilišti alebo
vysokej škole, alebo sa zúèastòuje na celoživotnom
vzdelávaní.
(2) Povolenie na prechodný pobyt pod¾a odseku 1
môže udeli• policajný útvar len cudzincovi, ktorý bol
prijatý na štátnu školu alebo štátom uznanú školu.
(3) Cudzinec, ktorému policajný útvar udelí povole-

Žiados• o udelenie povolenia
na prechodný pobyt
§ 24
(1) Žiados• o udelenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec osobne v zahranièí na zastupite¾skom úrade v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad,
alebo na zastupite¾skom úrade v štáte, v ktorom má
bydlisko, ak tento zákon neustanovuje inak; ak nie je
takýto zastupite¾ský úrad, žiados• podáva na zastupite¾skom úrade, ktorý urèí ministerstvo zahranièných
vecí po dohode s ministerstvom vnútra.
(2) Cudzinec, ktorý žiada o udelenie povolenia na
prechodný pobyt na úèel štúdia, môže žiados• o udelenie povolenia na prechodný pobyt poda• aj na poli-

9

) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon è. 513/1991 Zb.

10

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

) Napríklad Zákonník práce.
11
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
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cajnom útvare, ak mu bolo vládou Slovenskej republiky udelené štipendium, pokraèuje v štúdiu formou
doktorandského štúdia, ak vykonáva akademickú èinnos• po vysokoškolskom štúdiu v rámci ïalšieho štúdia alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.
(3) Cudzinec, ktorý má udelené povolenie na prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny s cudzincom,
ktorý má alebo mal udelené povolenie na prechodný
pobyt na úèel podnikania alebo zamestnania, môže
poda• žiados• o udelenie povolenia na prechodný pobyt aj na policajnom útvare, ak
a) ovdovel alebo jeho manželstvo bolo rozvedené a jeho nepretržitý prechodný pobyt na území Slovenskej republiky trvá najmenej pä• rokov, alebo
b) dosiahol plnoletos•.
§ 25
(1) Žiados• o udelenie povolenia na prechodný pobyt
podáva cudzinec na úradnom tlaèive. Pri podávaní
žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt je
cudzinec povinný predloži• cestovný doklad. Ak cudzinec nepredloží cestovný doklad, zastupite¾ský úrad
alebo policajný útvar neprijme žiados• o udelenie povolenia na prechodný pobyt.
(2) K žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt je cudzinec povinný priloži• tri fotografie z toho
istého negatívu alebo zhotovené prístrojom so súèasnou expozíciou viacerými objektívmi s rozmermi 3 x
3,5 cm, zobrazujúce jeho aktuálnu podobu s trojštvr•ovým profilom tváre.
(3) Cudzinec priloží k žiadosti o udelenie povolenia
na prechodný pobyt doklady nie staršie ako 90 dní,
ktoré potvrdzujú
a) úèel pobytu,
b) bezúhonnos•,
c) finanèné zabezpeèenie pobytu,
d) zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky a
e) zabezpeèenie ubytovania poèas prechodného pobytu.
(4) Zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar môže
vyžiada• od cudzinca doklad nie starší ako 30 dní
potvrdzujúci skutoènos•, že netrpí nákazlivou chorobou, ktorej šírenie je trestné,12) a doklad preukazujúci,
že nebude zá•ažou pre systém sociálneho zabezpeèenia Slovenskej republiky.
(5) Finanèné zabezpeèenie pobytu cudzinec preukáže vo výške štvornásobku minimálnej mzdy3) na každý
mesiac pobytu, najmenej na jeden rok; cudzinec mladší ako 16 rokov v poloviènej výške. Cudzinec, ktorý
žiada o povolenie na prechodný pobyt na úèel štúdia,
preukáže finanèné zabezpeèenie pobytu potvrdením
právnickej osoby, ktorá zabezpeèuje jeho štúdium, vo
výške minimálnej mzdy na každý mesiac predpokladaného pobytu.
(6) Ak žiados• o udelenie povolenia na prechodný
12
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pobyt neobsahuje náležitosti pod¾a odsekov 2 až 5,
orgán, ktorý žiados• prijal, vyzve žiadate¾a, aby v urèenej lehote nedostatky odstránil; súèasne ho pouèí
o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadate¾
v urèenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
§ 26
Rozhodovanie o žiadosti o udelenie povolenia
na prechodný pobyt
(1) Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt prihliada na
a) verejný záujem, osobitne na bezpeènostné h¾adisko, hospodárske potreby Slovenskej republiky, najmä èi podnikate¾ská èinnos• cudzinca je prínosom
pre hospodárstvo Slovenskej republiky, na situáciu a vývoj na trhu práce a na verejné zdravie,
b) osobné a rodinné pomery cudzinca, jeho finanènú
situáciu a dåžku doterajšieho pobytu a predpokladaného pobytu.
(2) Policajný útvar žiados• o udelenie povolenia na
prechodný pobyt zamietne, ak
a) cudzinec je nežiaducou osobou,
b) pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na
prechodný pobyt na úèel podnikania zistí, že pobyt
cudzinca nie je nevyhnutný na dosiahnutie jeho
zámerov,
c) je dôvodné podozrenie, že cudzinec pri svojom pobyte ohrozí bezpeènos• štátu, verejný poriadok,
zdravie alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach aj prírodu,
d) možno predpoklada•, že cudzinec bude zá•ažou pre
systém sociálneho zabezpeèenia a zdravotného zabezpeèenia Slovenskej republiky,
e) je dôvodné podozrenie, že cudzinec uzavrel manželstvo s cie¾om získa• povolenie na prechodný pobyt.
(3) Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie
povolenia na prechodný pobyt do 90 dní od doruèenia
žiadosti policajnému útvaru.
(4) Ak sa žiadosti o udelenie povolenia na prechodný
pobyt vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva.
(5) Na udelenie povolenia na prechodný pobyt nemá
cudzinec právny nárok.
§ 27
Obnovenie povolenia na prechodný pobyt
(1) Policajný útvar môže obnovi• povolenie na prechodný pobyt
a) najviac na 180 dní, ak bolo povolenie na prechodný
pobyt na úèel sezónneho zamestnania udelené na
menej ako 180 dní a skonèenie práce si vyžaduje
pobyt,
b) najviac na tri roky, ak predpokladaný pobyt cudzinca bude trva• najmenej tri roky,
c) najviac na pä• rokov na úèel podnikania alebo
zamestnania, ak predchádzajúci nepretržitý pre-

) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 105/1987 Zb., ktorou sa urèuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé
v zmysle Trestného zákona.
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chodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky na úèel podnikania alebo zamestnania trvá viac
ako desa• rokov, alebo
d) najviac na pä• rokov na úèel zlúèenia rodiny manželovi alebo maloletému die•a•u cudzinca, ktorých
nepretržitý prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny trvá viac ako desa• rokov, s cudzincom s povolením na prechodný pobyt pod¾a písmena c) alebo
cudzincovi, ktorý dosiahol plnoletos• a je odkázaný
na opateru rodièa.
(2) Žiados• o obnovenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec osobne na úradnom tlaèive na
policajnom útvare. K žiadosti o obnovenie povolenia
na prechodný pobyt na úèel podnikania je cudzinec
povinný priloži• aj potvrdenie o tom, že má uhradené
daòové a colné záväzky, poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpeèenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti. Ak cudzinec nie je daòovníkom alebo
nie je povinný plati• poistné na zdravotné poistenie,
poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpeèenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti, priloží doklad potvrdzujúci túto skutoènos•.
(3) Žiados• pod¾a odseku 2 podáva cudzinec najneskôr 60 dní pred skonèením platnosti povolenia na
prechodný pobyt. Policajný útvar o žiadosti rozhodne
najneskôr sedem dní pred skonèením platnosti povolenia na prechodný pobyt.
(4) Ak cudzinec nepodá žiados• v lehote pod¾a odseku 3, policajný útvar žiados• o obnovenie povolenia na
prechodný pobyt zamietne.
(5) Povolenie na prechodný pobyt sa až do rozhodnutia o žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný
pobyt považuje za platné.
(6) Policajný útvar zamietne žiados• o obnovenie povolenia na prechodný pobyt okrem dôvodov uvedených
v § 26 ods. 2 aj v prípade, ak manželia nevedú spoloèný rodinný život, ak bolo povolenie na prechodný pobyt
udelené na úèel zlúèenia rodiny.
(7) Na rozhodovanie o žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt platia primerane ustanovenia
o rozhodovaní o žiadosti na prechodný pobyt, ak nie je
ustanovené inak.
(8) Cudzinec je povinný k žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt na úèel podnikania preukáza•, že je schopný zo zisku z tohto podnikania uživi•
seba, prípadne svoju rodinu.
§ 28
Zánik povolenia na prechodný pobyt
Povolenie na prechodný pobyt zanikne, ak
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a) cudzinec nevstúpi na územie Slovenskej republiky
do 180 dní od udelenia povolenia na prechodný
pobyt,
b) cudzinec písomne oznámi policajnému útvaru
skonèenie pobytu,
c) cudzincovi sa skonèila platnos• povolenia na prechodný pobyt,
d) cudzincovi bol uložený trest vyhostenia,2)
e) cudzinec bol administratívne vyhostený,
f) cudzinec nadobudol štátne obèianstvo Slovenskej
republiky alebo
g) policajný útvar zrušil cudzincovi povolenie na prechodný pobyt.
§ 29
Zrušenie povolenia na prechodný pobyt
(1) Policajný útvar zruší povolenie na prechodný pobyt, ak
a) pominul úèel, na ktorý bolo cudzincovi udelené
povolenie na prechodný pobyt,
b) zistí skutoènosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie
žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt,
c) cudzinec sa bez súhlasu policajného útvaru nepretržite zdržiava v zahranièí dlhšie ako 180 dní,
d) zistí, že cudzinec uzavrel manželstvo s cie¾om získa• povolenie na pobyt, alebo
e) cudzinec závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnos• uloženú týmto zákonom.
(2) Policajný útvar v rozhodnutí o zrušení povolenia
na prechodný pobyt zároveò urèí cudzincovi primeranú lehotu na vycestovanie, najdlhšie 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
Osobitné ustanovenia pre obèanov
èlenských štátov Európskej únie
§ 30
(1) Cudzinec, ktorý je štátnym príslušníkom èlenského štátu Európskej únie13) (ïalej len „obèan únie“),
má na základe registrácie právo na prechodný pobyt
najviac na jeden rok na úèel
a) vykonávania hospodárskej èinnosti,14)
b) zamestnania,15)
c) zamestnania pod¾a osobitného predpisu11) alebo
d) vykonávania èinnosti predvstupového poradcu
v rámci integraèného procesu Slovenskej republiky
do Európskej únie.
(2) Manžel a maloleté die•a obèana únie, ktorý má
právo na prechodný pobyt na základe registrácie, má
právo na prechodný pobyt na základe registrácie na
úèel zlúèenia rodiny na rovnaký èas ako obèan únie,
ku ktorému žiada o zlúèenie rodiny.

13

) Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoloèenstvami a ich èlenskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou

14

na strane druhej (oznámenie è. 158/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov).

) Èl. 45 ods. 4. písm. a) Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoloèenstvami a ich èlenskými štátmi na strane
jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

15

) Èl. 53 ods. 1. Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoloèenstvami a ich èlenskými štátmi na strane jednej
a Slovenskou republikou na strane druhej.
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§ 35
Prvé povolenie

(1) Obèan únie a osoba pod¾a § 30 ods. 2 (ïalej len
„žiadate¾ o registráciu“) podáva žiados• o registráciu
osobne na úradnom tlaèive na zastupite¾skom úrade
pod¾a § 24 ods. 1 alebo na policajnom útvare.
(2) Žiadate¾ o registráciu k žiadosti predloží cestovný doklad a priloží doklady potvrdzujúce úèel pobytu,
zabezpeèenie ubytovania a zdravotné poistenie na
území Slovenskej republiky a tri fotografie pod¾a § 25
ods. 2.
(3) Policajný útvar je v odôvodnených prípadoch
oprávnený pri registrácii vyžiada• aj doklad o bezúhonnosti a doklad, že nebude zá•ažou pre systém sociálneho zabezpeèenia Slovenskej republiky; žiadate¾
o registráciu je povinný tieto doklady na vyžiadanie
doloži•.
(4) Policajný útvar rozhodne o registrácii do 14 dní
od prijatia žiadosti.
(5) Policajný útvar zamietne žiados• o registráciu, ak
sú na to dôvody pod¾a § 26 ods. 2 písm. a) a c) až e).
§ 32
(1) Žiados• o obnovenie registrácie podáva registrovaný cudzinec najneskôr 14 dní pred skonèením jej
platnosti. Policajný útvar na žiados• registrovaného
cudzinca môže obnovi• registráciu najviac na tri roky.
(2) Ak registrovaný cudzinec nepodá žiados• v lehote
pod¾a odseku 1, policajný útvar žiados• o obnovenie
registrácie zamietne.
(3) Na rozhodovanie o žiadosti o obnovenie registrácie sa primerane vz•ahuje § 31.
§ 33
Na zánik a zrušenie registrácie sa primerane vz•ahujú § 28 a 29.
D R U H Á H L AVA
TRVALÝ POBYT
§ 34
(1) Povolenie na trvalý pobyt oprávòuje cudzinca
zdržiava• sa na území Slovenskej republiky a na cesty
do zahranièia a naspä• na územie Slovenskej republiky v èase, na ktorý mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na trvalý pobyt, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Policajný útvar môže udeli• na základe žiadosti
povolenie na trvalý pobyt prvýkrát na tri roky (ïalej
len „prvé povolenie“). Po uplynutí troch rokov môže
policajný útvar na základe ïalšej žiadosti udeli• povolenie na trvalý pobyt na neobmedzený èas (ïalej len
„ïalšie povolenie“).

Policajný útvar môže udeli• prvé povolenie na trvalý
pobyt cudzincovi,
a) ktorý je manželom alebo maloletým die•a•om obèana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b) ktorý je maloletým die•a•om zvereným do výchovy
cudzinca, ktorý je manželom obèana Slovenskej
republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky,
c) ktorý je najmenej tri roky manželom cudzinca s povolením na trvalý pobyt najmenej tri roky,
d) ktorý je maloletým die•a•om cudzinca s povolením
na trvalý pobyt najmenej tri roky,
e) ktorého predchádzajúci nepretržitý prechodný pobyt na úèel podnikania alebo zamestnania trvá viac
ako desa• rokov,
f) ktorý je manželom alebo maloletým die•a•om cudzinca pod¾a písmena e) alebo
g) ak je to v zahraniènopolitickom záujme Slovenskej
republiky.
Žiados• o udelenie prvého povolenia
§ 36
(1) Žiados• o udelenie prvého povolenia podáva cudzinec osobne na zastupite¾skom úrade pod¾a § 24
ods. 1, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Cudzinec uvedený v § 35 písm. e) až g) alebo cudzinec, ktorému bolo priznané postavenie zahranièného Slováka,8) môže poda• žiados• o prvé povolenie aj
na policajnom útvare, prièom cudzinec uvedený v § 35
písm. g) nemusí poda• žiados• osobne.
§ 37
(1) Žiados• o udelenie prvého povolenia podáva cudzinec na úradnom tlaèive.
(2) K žiadosti o udelenie prvého povolenia je cudzinec povinný predloži• cestovný doklad a priloži• tri
fotografie pod¾a § 25 ods. 2. Ak cudzinec nepredloží
cestovný doklad, zastupite¾ský úrad alebo policajný
útvar neprijme žiados• o udelenie povolenia na trvalý
pobyt.
(3) Cudzinec priloží k žiadosti o udelenie prvého povolenia doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce
a) úèel pobytu (§ 35),
b) bezúhonnos•,
c) finanèné zabezpeèenie pobytu,
d) zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky a
e) zabezpeèenie ubytovania poèas trvalého pobytu.
(4) Zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar môže
vyžiada• od cudzinca doklad nie starší ako 30 dní
potvrdzujúci skutoènos•, že netrpí nákazlivou chorobou, ktorej šírenie je trestné, 11) a doklad preukazujúci,
že nebude zá•ažou pre systém sociálneho zabezpeèenia Slovenskej republiky.
(5) Finanèné zabezpeèenie pobytu cudzinec preuká-
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že vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy3) na každý
mesiac pobytu, najmenej na jeden rok; cudzinec mladší ako 16 rokov v poloviènej výške.
(6) Ak žiada cudzinec o udelenie prvého povolenia
na trvalý pobyt pod¾a § 35 písm. e) a f), je povinný
navyše preukáza•, že za celé obdobie prechodného
pobytu nebol dlžníkom poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na
dôchodkové zabezpeèenie a príspevku na poistenie
v nezamestnanosti a že ku dòu podania žiadosti nemá
daòový nedoplatok alebo colný dlh.
(7) Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie
prvého povolenia do 90 dní od doruèenia žiadosti
policajnému útvaru.
§ 38
Ïalšie povolenie
(1) Policajný útvar môže udeli• ïalšie povolenie cudzincovi, ktorý má udelené prvé povolenie.
(2) Žiados• o udelenie ïalšieho povolenia podáva cudzinec osobne na úradnom tlaèive na policajnom útvare.
(3) Na podanie žiadosti o udelenie ïalšieho povolenia sa primerane vz•ahuje § 37.
(4) Žiados• pod¾a odseku 2 môže poda• cudzinec
najneskôr 60 dní pred skonèením platnosti prvého
povolenia. Policajný útvar rozhodne o tejto žiadosti
najneskôr 14 dní pred skonèením platnosti prvého
povolenia.
(5) Ak cudzinec nepodá žiados• v lehote pod¾a odseku 4, policajný útvar žiados• o udelenie ïalšieho povolenia zamietne.
(6) Prvé povolenie sa až do rozhodnutia o žiadosti
o ïalšie povolenie považuje za platné.
§ 39
Rozhodovanie o žiadosti o udelenie povolenia
na trvalý pobyt
(1) Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt prihliada na
a) verejný záujem, osobitne na bezpeènostné h¾adisko, hospodárske potreby Slovenskej republiky, najmä èi podnikate¾ská èinnos• cudzinca je prínosom
pre hospodárstvo Slovenskej republiky, na situáciu a vývoj na trhu práce a na verejné zdravie,
b) osobné a rodinné pomery cudzinca, jeho finanènú
situáciu a dåžku doterajšieho pobytu a predpokladaného pobytu,
c) mieru integrácie cudzinca do spoloènosti.
(2) Policajný útvar zamietne žiados• o udelenie povolenia na trvalý pobyt, ak
a) cudzinec je nežiaducou osobou,
b) cudzinec závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnos• uloženú týmto zákonom,
16

Èiastka 23

c) je dôvodné podozrenie, že cudzinec ohrozí bezpeènos• štátu, verejný poriadok, zdravie alebo práva
a slobody iných a na vymedzených územiach aj
prírodu,
d) je dôvodné podozrenie, že cudzinec uzavrel manželstvo s cie¾om získa• povolenie na trvalý pobyt, alebo
e) manželia nevedú spoloèný rodinný život alebo neuzavreli manželstvo pod¾a osobitného predpisu,16)
ak je úèelom žiadosti o udelenie povolenia na trvalý
pobyt zlúèenie rodiny.
(3) Ak žiados• o udelenie povolenia na trvalý pobyt
neobsahuje náležitosti pod¾a § 37 ods. 2 až 6, orgán,
ktorý žiados• prijal, vyzve žiadate¾a, aby v urèenej
lehote nedostatky odstránil; súèasne ho pouèí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadate¾ v urèenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar
konanie zastaví.
(4) Ak sa žiadosti o udelenie povolenia na trvalý
pobyt vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva.
(5) Na udelenie povolenia na trvalý pobyt nemá cudzinec právny nárok.
§ 40
Ministerstvo vnútra môže udeli• povolenie na trvalý
pobyt aj bez splnenia podmienok ustanovených
v tomto zákone, ak je to potrebné na poskytovanie
ochrany a pomoci svedkovi pod¾a osobitného zákona.17)
§ 41
Zánik povolenia na trvalý pobyt
Povolenie na trvalý pobyt zanikne, ak
a) cudzinec nevstúpi na územie Slovenskej republiky
do 180 dní od udelenia povolenia na trvalý pobyt,
b) cudzinec písomne oznámi skonèenie pobytu policajnému útvaru,
c) cudzincovi sa skonèila platnos• udeleného prvého
povolenia a o ïalšie povolenie nepožiadal,
d) cudzincovi bol uložený trest vyhostenia,2)
e) cudzinec bol administratívne vyhostený,
f) cudzinec nadobudol štátne obèianstvo Slovenskej
republiky alebo
g) policajný útvar zrušil cudzincovi povolenie na trvalý pobyt.
§ 42
Zrušenie povolenia na trvalý pobyt
(1) Policajný útvar povolenie na trvalý pobyt zruší,
ak
a) zistí skutoènosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie
žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt,
b) cudzinec sa bez súhlasu policajného útvaru nepretržite zdržiava v zahranièí dlhšie ako 180 dní,
c) zistí, že cudzinec uzavrel manželstvo s cie¾om získa• povolenie na trvalý pobyt,

) Zákon è. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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d) zanikol úèel, na ktorý bolo cudzincovi udelené povolenie na trvalý pobyt (§ 35),
e) cudzincovi bolo udelené povolenie na trvalý pobyt
na úèel zlúèenia rodiny s manželom a jeho manželstvo zaniklo do piatich rokov od udelenia prvého
povolenia alebo
f) cudzinec závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnos• uloženú týmto zákonom.
(2) Policajný útvar v rozhodnutí o zrušení povolenia
na trvalý pobyt zároveò urèí cudzincovi primeranú
lehotu na vycestovanie, najdlhšie 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
TRETIA

H L A VA

TOLEROVANÝ POBYT
§ 43
(1) Policajný útvar udelí povolenie na tolerovaný pobyt cudzincovi,
a) ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia
pod¾a § 58,
b) ktorému bolo poskytnuté doèasné útoèisko, 1) alebo
c) ak jeho vycestovanie nie je možné a nie je dôvod na
jeho zaistenie.
(2) Policajný útvar udelí na žiados• cudzinca povolenie na tolerovaný pobyt najviac na 180 dní pod¾a
zistených skutoèností, ktoré sú dôvodom na jeho udelenie.
(3) Policajný útvar môže tolerovaný pobyt aj opakovane predåži•; pritom je povinný skúma•, èi dôvody, pre
ktoré bol cudzincovi povolený, naïalej trvajú. Na tento
úèel je oprávnený od cudzinca vyžadova• preukázanie
trvania prekážky vycestovania.
(4) Poèas platnosti povolenia na tolerovaný pobyt
cudzinec nemôže podnika• pod¾a osobitného predpisu9) a vstupova• do pracovnoprávneho vz•ahu alebo
obdobného pracovného vz•ahu pod¾a osobitného predpisu;10) zákaz vstupova• do pracovnoprávneho vz•ahu
alebo obdobného pracovného vz•ahu sa nevz•ahuje na
cudzincov pod¾a odseku 1 písm. b).
(5) Policajný útvar na žiados• cudzinca, ktorému bol
udelený tolerovaný pobyt pod¾a odseku 1 písm. a),
môže po uplynutí troch rokov od udelenia tolerovaného pobytu udeli• povolenie na prechodný pobyt na úèel
zamestnania.
§ 44
(1) Ak zanikne dôvod, pre ktorý bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt, cudzinec je povinný túto
skutoènos• oznámi• policajnému útvaru najneskôr do
15 dní odo dòa, keï sa o tejto skutoènosti dozvedel.
(2) Policajný útvar zruší povolenie na tolerovaný pobyt, ak zistí, že zanikol dôvod, pre ktorý bolo udelené
povolenie na tolerovaný pobyt, a zároveò urèí cudzincovi primeranú lehotu na vycestovanie, najdlhšie 30
dní od právoplatnosti rozhodnutia.
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Š T V R T Á H L AVA
NARODENIE CUDZINCA NA ÚZEMÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 45
(1) Ak sa narodí na území Slovenskej republiky cudzinec, ktorého rodiè má udelené povolenie na pobyt,
môže rodiè cudzinca narodeného na území Slovenskej
republiky do 90 dní od narodenia die•a•a požiada•
policajný útvar o udelenie povolenia na pobyt rovnakého druhu.
(2) K žiadosti pod¾a odseku 1 rodiè predloží
a) cestovný doklad die•a•a alebo vlastný cestovný doklad, v ktorom je die•a zapísané,
b) rodný list die•a•a,
c) tri fotografie die•a•a,
d) doklad o zdravotnom poistení a doklad o finanènom zabezpeèení pobytu die•a•a,
e) doklad o zabezpeèení ubytovania.
(3) Ak rodiè za cudzinca narodeného na území Slovenskej republiky nepožiada o udelenie povolenia na
pobyt, zabezpeèí jeho vycestovanie v lehote pod¾a odseku 1.
(4) Do rozhodnutia o žiadosti pod¾a odseku 1 sa
pobyt cudzinca narodeného na území Slovenskej republiky považuje za povolený.
ŠTVRTÁ ÈAS•
DOKLADY PRE CUDZINCOV
§ 46
Doklad o povolení na pobyt
(1) Cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na
pobyt alebo priznané postavenie uteèenca na území
Slovenskej republiky,1) policajný útvar vystaví doklad
o povolení na pobyt vo forme nálepky; obèanovi únie
na jeho požiadanie alebo v prípade, ak nie je možné
použi• doklad o povolení na pobyt vo forme nálepky,
vystaví policajný útvar doklad o povolení na pobyt vo
forme identifikaènej karty.
(2) Policajný útvar urèí platnos• dokladu o povolení
na pobyt pod¾a èasu povoleného pobytu najviac na pä•
rokov; platnos• dokladu o povolení na pobyt sa však
musí skonèi• najmenej 90 dní pred skonèením platnosti cestovného dokladu cudzinca.
(3) Cudzinec je povinný najneskôr 30 dní pred skonèením platnosti dokladu o povolení na pobyt požiada•
o vystavenie nového dokladu o povolení na pobyt.
§ 47
Cudzinecký pas
(1) Cudzinecký pas je doklad oprávòujúci cudzinca
na vycestovanie.
(2) Cudzinecký pas vydá policajný útvar cudzincovi,
ktorý nemá vlastný cestovný doklad a ktorý nemožno
zabezpeèi• ani prostredníctvom zastupite¾ského úradu
štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a
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a) ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt,
b) o ktorom sa rozhodlo, že bude administratívne vyhostený, alebo ktorému bol uložený trest vyhostenia, alebo
c) ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky.
(3) Platnos• cudzineckého pasu policajný útvar urèí
na nevyhnutný èas, najdlhšie na jeden rok. Platnos•
cudzineckého pasu môže policajný útvar opakovane
predåži•.
(4) Územnú platnos• cudzineckého pasu urèí policajný útvar pod¾a úèelu, na ktorý ho vydal.
(5) Policajný útvar vydaný cudzinecký pas odníme,
ak pominuli dôvody na jeho vydanie.
(6) Na konanie o vydaní alebo odòatí cudzineckého
pasu sa nevz•ahuje všeobecný predpis o správnom
konaní.6)
§ 48
Cestovný doklad cudzinca
Cestovný doklad cudzinca, ktorý sa vydáva osobe
bez štátnej príslušnosti, ktorej bolo udelené povolenie
na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a osobe, ktorej bolo priznané postavenie uteèenca na území
Slovenskej republiky, upravuje osobitný predpis. 18)
PIATA ÈAS•
POVINNOSTI CUDZINCOV A INÝCH FYZICKÝCH
OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KONTROLA
POBYTU A EVIDENCIA CUDZINCOV
PRVÁ HLAVA
POVINNOSTI CUDZINCOV

g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

dòa, keï zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu,
chráni• doklady vydané pod¾a tohto zákona pred
stratou, krádežou, poškodením alebo zneužitím,
ohlási• stratu, krádež alebo poškodenie cestovného
dokladu alebo dokladov vydaných pod¾a tohto zákona policajnému útvaru do troch pracovných dní
odo dòa, keï sa o tom dozvedel,
dostavi• sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti
s konaním pod¾a tohto zákona,
vycestova• z územia Slovenskej republiky po prerušení štúdia, zanechaní štúdia, vylúèení zo štúdia
alebo skonèení štúdia,
predloži• na žiados• ubytovate¾a cestovný doklad,
vyplni• úradné tlaèivo o hlásení pobytu,
poskytnú• údaje potrebné na štatistické zis•ovanie
o pobyte a
oznámi• policajnému útvaru, že úèel, na ktorý bol
pobyt povolený, zanikol.

(2) Cudzinec je povinný do troch pracovných dní od
vstupu hlási• policajnému útvaru
a) zaèiatok, miesto a predpokladanú dåžku pobytu, ak
mu bolo udelené vízum pod¾a § 8 písm. c) alebo d)
alebo pri vstupe nepodlieha vízovej povinnosti, ak
túto povinnos• nemá ubytovate¾ [§ 50 písm. c)],
b) zaèiatok pobytu, ak mu bolo udelené povolenie na
pobyt.
(3) Cudzinec s povolením na pobyt je povinný hlási•
policajnému útvaru zmenu miesta prechodného pobytu alebo trvalého pobytu v lehote do troch pracovných
dní odo dòa, keï zmena nastala.
D R U H Á H L A VA
POVINNOSTI INÝCH FYZICKÝCH OSÔB
A PRÁVNICKÝCH OSÔB
§ 50

§ 49
(1) Cudzinec je povinný
a) požiada• písomne policajný útvar o súhlas zdržiava• sa nepretržite viac ako 180 dní zo závažných
dôvodov mimo územia Slovenskej republiky, ak má
udelené povolenie na pobyt,
b) uvádza• pravdivo a úplne všetky požadované údaje
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
c) preukáza• na požiadanie policajta totožnos•
a oprávnenos• pobytu predložením cestovného dokladu alebo ak nie je držite¾om cestovného dokladu,
predložením povolenia na pobyt alebo identifikaèného preukazu vydaného ministerstvom zahranièných vecí osobám požívajúcim diplomatické výsady
a imunity pod¾a medzinárodného práva,
d) predloži• pri kontrole pobytu doklad o zdravotnom
poistení,
e) preukáza• pri kontrole pobytu finanèné zabezpeèenie pobytu,
f) hlási• policajnému útvaru zmenu mena a priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov
v cestovnom doklade do troch pracovných dní odo
18
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Povinnosti ubytovate¾a
Ubytovate¾ je povinný
a) overi• totožnos• cudzinca,
b) vies• domovú knihu a zapísa• do nej zaèiatok
a skonèenie ubytovania, meno a priezvisko, dátum
narodenia, štátnu príslušnos•, úèel pobytu, èíslo
cestovného dokladu a víza, dátum vstupu, predpokladanú dåžku pobytu a adresu ubytovacieho zariadenia,
c) zabezpeèi• vyplnenie úradného tlaèiva o hlásení pobytu cudzinca a doruèi• ho policajnému útvaru do
piatich dní od ubytovania cudzinca,
d) oznámi• bezodkladne v prípade úmrtia ubytovaného cudzinca túto skutoènos• policajnému útvaru,
e) zabezpeèi•, aby zápisy v domovej knihe boli èitate¾né a vedené v èasovom slede,
f) uschova• domovú knihu pä• rokov od vykonania
posledného zápisu,
g) odovzda• domovú knihu policajnému útvaru do
piatich dní od skonèenia prevádzky ubytovacieho
zariadenia,

) Zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.
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h) predloži• domovú knihu na kontrolu policajnému
útvaru,
i) umožni• policajnému útvaru vstup do všetkých
priestorov ubytovacieho zariadenia na úèel kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom,
j) naklada• s osobnými údajmi zapísanými v domovej
knihe len spôsobom urèeným osobitným predpisom.19)
§ 51
Povinnosti dopravcu
(1) Dopravca zodpovedá, že cudzinec, ktorého prepravu zabezpeèuje na územie Slovenskej republiky,
má doklady potrebné na vstup.
(2) Dopravca, ktorý dopraví na hranièný priechod
cudzinca, ktorému bol odopretý vstup pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) alebo ods. 2, je povinný zabezpeèi• dopravu
cudzinca spä• do zahranièia; to neplatí, ak policajný
útvar zrušil vízum pred vstupom. Dopravca je povinný
zabezpeèi• dopravu cudzinca bezodkladne alebo v termíne dohodnutom s policajným útvarom na hraniènom priechode.
(3) Ak dopravca zabezpeèuje dopravu cudzinca
v termíne dohodnutom s policajným útvarom, je povinný znáša• náklady spojené s pobytom cudzinca
na urèenom mieste pod¾a § 6 ods. 4.
§ 52
Povinnosti Zboru väzenskej a justiènej stráže
Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odòatia
slobody, ústav na výkon trestu odòatia slobody pre
mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených sú povinné bezodkladne informova• policajný
útvar príslušný pod¾a sídla ústavu alebo nemocnice
o vzatí cudzinca do väzby a jeho prepustení z väzby
a o nástupe a skonèení výkonu trestu odòatia slobody
cudzinca.

nie štúdia, vylúèenie zo štúdia alebo skonèenie štúdia
cudzinca.
(4) Kto nájde alebo inak získa cestovný doklad cudzinca alebo povolenie na pobyt, je povinný ho bezodkladne odovzda• najbližšiemu policajnému útvaru.
(5) Osoba pozývajúca cudzinca na územie Slovenskej republiky je povinná uhradi• majetkovú ujmu,
ktorá vznikne štátu nedodržaním záväzku uvedeného
v overenom pozvaní.
T R E T I A H L AVA
KONTROLA POBYTU
§ 54
(1) Policajný útvar je oprávnený vykonáva• kontrolu
a) oprávnenosti pobytu, plnenia podmienok pobytu
a dodržiavania povinností cudzinca pod¾a tohto zákona,
b) dodržiavania povinností inými fyzickými osobami
a právnickými osobami v súvislosti s pobytom pod¾a tohto zákona.
(2) Pri výkone kontroly pod¾a odseku 1 je policajt
oprávnený
a) vstupova• na miesta urèené na podnikanie, zamestnanie alebo štúdium a do priestorov ubytovacích
zariadení; to neplatí, ak je nedotknute¾nos• miesta
zaruèená osobitným predpisom,20)
b) požadova• preukázanie totožnosti a vyžadova• vysvetlenie ku skutoènostiam, ktoré sú predmetom
kontroly.
(3) Ak policajný útvar pri kontrole pobytu zistí, že
cudzinec sa preukázal falošným alebo pozmeneným
dokladom, je oprávnený taký doklad zadrža•. Zadrža•
môže aj doklad, ktorý nebol vydaný na meno kontrolovaného cudzinca a ktorým sa cudzinec preukazuje
ako vlastným, alebo ak bol orgánom štátu, ktorý ho
vydal, vyhlásený za neplatný alebo odcudzený.
Š T V R T Á H L AVA

§ 53

EVIDENCIA CUDZINCOV

Povinnosti niektorých právnických osôb
a fyzických osôb

§ 55

(1) Národný úrad práce je povinný bezodkladne písomne oznámi• policajnému útvaru udelenie povolenia
na zamestnanie cudzincovi alebo jeho odòatie.
(2) Živnostenský úrad je povinný bezodkladne písomne oznámi• policajnému útvaru vydanie živnostenského oprávnenia, pozastavenie živnostenského
oprávnenia, zánik živnostenského oprávnenia alebo
zrušenie živnostenského oprávnenia cudzincovi.
(3) Vysoká škola, stredná škola, stredná odborná
škola alebo stredné odborné uèilište (ïalej len „škola“)
sú povinné bezodkladne písomne oznámi• policajnému útvaru zaèatie štúdia, prerušenie štúdia, zanecha19
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(1) Policajný útvar pri výkone štátnej správy pod¾a
tohto zákona vedie v informaèných systémoch evidencie obsahujúce údaje o
a) vstupe, pobyte a vycestovaní cudzincov,
b) žiadate¾och o víza, o udelených alebo neudelených
vízach,
c) žiadate¾och o povolenie na pobyt, o cudzincoch
s povolením na pobyt a o zamietnutých žiadostiach
o povolenie na pobyt,
d) žiadate¾och o vydanie cudzineckého pasu a cestovného dokladu cudzinca a o predåžení platnosti
týchto dokladov,
e) cudzincoch, pre ktorých bolo policajným útvarom

) Zákon è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informaèných systémoch v znení zákona è. 241/2001 Z. z.
) § 2 zákona è. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 324/1996 Z. z.

20
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overené pozvanie, a o osobách, ktoré cudzincov pozývajú,
f) nežiaducich osobách,
g) stratených, odcudzených cestovných dokladoch
a cestovných dokladoch, ktoré boli orgánom štátu,
ktorý ich vydal, vyhlásené za neplatné alebo odcudzené.
(2) Policajný útvar je oprávnený vies• ïalšie evidencie a prevádzkova• ïalšie informaèné systémy, ak je to
nevyhnutné na plnenie úloh pod¾a tohto zákona.
(3) Evidencie v informaèných systémoch vedené
pod¾a tohto zákona obsahujú údaje o cudzincoch
a o ïalších osobách získané v konaní pod¾a tohto zákona.
(4) Ústredné evidencie vedie ministerstvo vnútra.
(5) Ministerstvo zahranièných vecí vedie evidencie
v informaèných systémoch obsahujúce údaje o žiadate¾och o víza a o udelených alebo neudelených vízach
s prepojením na evidencie ministerstva vnútra.
ŠIESTA ÈAS•
ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE, ZAISTENIE
A POLICAJNÝ PREVOZ
PRVÁ HLAVA
ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE
§ 56
Všeobecné ustanovenie
Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o skonèení pobytu cudzinca s urèením
lehoty na jeho vycestovanie a èasu zákazu vstupu.
Hromadné vyhostenie cudzincov na základe jedného
rozhodnutia je neprípustné.
§ 57
Dôvody administratívneho vyhostenia
(1) Policajný útvar administratívne vyhostí cudzinca
a urèí zákaz vstupu
a) na desa• rokov, ak
1. ohrozuje bezpeènos• štátu, verejný poriadok,
zdravie alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach aj prírodu alebo
2. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin a nebol mu uložený trest vyhostenia,2)
b) na pä• rokov, ak
1. poruší predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,21)
2. pri kontrole pod¾a tohto zákona predložil falšované alebo pozmenené doklady,
3. cudzinec vykonáva inú èinnos•, než na akú mu
bolo udelené povolenie na prechodný pobyt cudzincov, alebo
4. uzavrel manželstvo s cie¾om získa• povolenie na
pobyt,
c) do piatich rokov, najmenej však na jeden rok, ak
21
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1. bez oprávnenia vstúpi na územie Slovenskej republiky alebo sa bez oprávnenia zdržiava na území Slovenskej republiky,
2. odmieta hodnoverným spôsobom preukáza• svoju totožnos•,
3. zdržiava sa na území Slovenskej republiky na
základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia
vlády Slovenskej republiky a koná v rozpore
s touto medzinárodnou zmluvou alebo s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky,
4. v konaní o udelenie povolenia na pobyt úmyselne
uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje,
5. zistí, že úèel, na ktorý bolo cudzincovi udelené
povolenie na prechodný pobyt, zanikol a že cudzinec túto skutoènos• neoznámil policajnému útvaru,
6. marí výkon rozhodnutia štátneho orgánu alebo
7. iným spôsobom závažne poruší alebo opakovane
porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.
(2) Ak je viacero dôvodov na administratívne vyhostenie pod¾a odseku 1, policajný útvar urèí èas zákazu
vstupu pod¾a najprísnejšieho ustanovenia.
(3) Ak je jedným z dôvodov administratívneho vyhostenia dôvod pod¾a odseku 1 písm. c) prvý bod,
odvolanie proti rozhodnutiu o administratívnom vyhostení nemá odkladný úèinok; to neplatí, ak ide
o cudzinca, ktorému bola zamietnutá žiados• o priznanie postavenia uteèenca pod¾a osobitného predpisu.1)
(4) Cudzinec, ktorému bolo vydané rozhodnutie
o administratívnom vyhostení, je povinný vycestova•
v lehote urèenej v rozhodnutí; táto lehota nesmie presiahnu• 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
(5) Ak sa cudzinec zdržiava na území Slovenskej
republiky na základe povolenia na pobyt, policajný
útvar mu môže prikáza• miesto pobytu až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o administratívnom
vyhostení.
(6) Po nadobudnutí vykonate¾nosti rozhodnutia
o vyhostení policajný útvar zaznamená údaje o cudzincovi, èase zákazu vstupu a o dôvodoch rozhodnutia do evidencie nežiaducich osôb. Ministerstvo vnútra
vyradí cudzinca z evidencie nežiaducich osôb po uplynutí èasu zákazu vstupu alebo po odpustení trestu
vyhostenia na základe udelenia milosti prezidentom
Slovenskej republiky.
§ 58
Prekážky administratívneho vyhostenia
(1) Cudzinca nemožno administratívne vyhosti• do
štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov
jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k urèitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedèenie. Rovnako nemožno cudzinca administratívne vyhosti• do štátu, v ktorom mu bol uložený trest smrti
alebo v ktorom je predpoklad, že v prebiehajúcom
trestnom konaní mu taký trest môže by• uložený.
(2) Cudzinca nemožno administratívne vyhosti• do

) Zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona è. 260/1999 Z. z.

Zbierka zákonov è. 48/2002

Èiastka 23

štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho sloboda z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti
k urèitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedèenie alebo v ktorom by mu hrozilo muèenie, kruté,
ne¾udské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest;
to neplatí, ak cudzinec svojím konaním ohrozuje bezpeènos• štátu alebo ak bol odsúdený za obzvláš• závažný trestný èin22) a predstavuje nebezpeèenstvo pre
Slovenskú republiku.
(3) Administratívne vyhosti• nemožno ani cudzinca
bez štátnej príslušnosti, ktorý má povolený trvalý pobyt; to neplatí, ak svojím konaním ohrozuje bezpeènos• štátu alebo verejný poriadok.
§ 59
Výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení
(1) Policajný útvar zabezpeèí výkon rozhodnutia
o administratívnom vyhostení, ak
a) cudzinec nevycestoval v lehote urèenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení,
b) možno predpoklada•, že cudzinec bude mari• alebo
s•ažova• výkon rozhodnutia o administratívnom
vyhostení,
c) má by• cudzinec pod¾a medzinárodnej zmluvy vrátený na územie zmluvného štátu alebo
d) cudzinec nemôže vycestova•, pretože nemá platný
cestovný doklad alebo prostriedky na vycestovanie.
(2) Cudzinca, ktorý je administratívne vyhostený do
susedného štátu, dopraví policajný útvar na hranièný
priechod.
(3) Ak policajný útvar vykonáva administratívne vyhostenie leteckou cestou alebo cez územie tretieho
štátu na základe medzinárodnej zmluvy, môže cudzinca dopravi• až na územie štátu, v ktorom je zabezpeèené jeho prijatie.
§ 60
Úhrada nákladov spojených s administratívnym
vyhostením
(1) Náklady spojené s administratívnym vyhostením
tvoria náklady na ubytovanie, stravovanie a dopravu
cudzinca, náklady spojené so zaistením cudzinca
a všetky ostatné nevyhnutné peòažné náklady na cudzinca.
(2) Náklady spojené s administratívnym vyhostením
uhradí cudzinec z
a) vlastných peòažných prostriedkov alebo
b) peòažnej sumy zloženej na zastupite¾skom úrade.
(3) Ak nie je možné náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradi• pod¾a odseku 2, uhradí ich
a) ten, kto cudzinca neoprávnene zamestnal,
b) ten, kto cudzincovi neoprávnené zamestnanie
sprostredkoval,
22

c) ten, kto sa k tomu zaviazal v overenom pozvaní,
alebo
d) dopravca, ktorý si nesplnil povinnos• pod¾a § 51.
(4) Ak nie je možné náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradi• pod¾a odseku 2 alebo 3, hradí
ich štát prostredníctvom ministerstva vnútra.
§ 61
Cudzincovi, ktorý bol administratívne vyhostený,
môže ministerstvo vnútra povoli• vstup, ak
a) úèelom pobytu sú humanitné dôvody, najmä úmrtie alebo návšteva vážne chorej osoby, ktorá je
cudzincovi blízkou osobou,23) alebo
b) je jeho pobyt v záujme Slovenskej republiky a vec
nemožno vybavi• v zahranièí.
D R U H Á H L A VA
ZAISTENIE
§ 62
(1) Policajt je oprávnený zaisti• cudzinca, ktorý neoprávnene vstúpi na územie Slovenskej republiky alebo sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, alebo ak je to potrebné na výkon jeho
administratívneho vyhostenia.
(2) Cudzinec môže by• zaistený na èas nevyhnutne
potrebný, najviac však na 180 dní.
(3) Policajný útvar bezodkladne vydá cudzincovi rozhodnutie o zaistení a umiestni cudzinca v zariadení.
(4) Zaistený cudzinec môže poda• proti rozhodnutiu
o zaistení opravný prostriedok na súd 24) do 15 dní od
doruèenia rozhodnutia o zaistení. Podanie opravného
prostriedku nemá odkladný úèinok.
§ 63
Policajný útvar je povinný
a) zabezpeèi• pouèenie bezprostredne po zaistení cudzinca v jazyku, ktorému rozumie, o dôvodoch zaistenia a o možnosti preskúmania zákonnosti rozhodnutia o zaistení,
b) vyrozumie• bezodkladne o zaistení cudzinca zastupite¾ský úrad štátu, ktorého je cudzinec štátnym
obèanom; ak zastupite¾ský úrad tohto štátu nemá
sídlo na území Slovenskej republiky, policajný útvar o zaistení cudzinca vyrozumie ministerstvo zahranièných vecí,
c) umožni• bezodkladne zaistenému cudzincovi vyrozumie• o zaistení niektorú z blízkych osôb 23) a jeho
právneho zástupcu,
d) vykona• bezodkladne potrebné opatrenia a úkony
na výkon vyhostenia alebo na zistenie totožnosti
cudzinca,
e) skúma• po celý èas zaistenia cudzinca, èi trvajú
dôvody zaistenia,

) § 41 ods. 2 Trestného zákona v znení zákona è. 175/1990 Zb.
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
24
) § 250l Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona è. 519/1991 Zb.
23
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f) prepusti• bez zbytoèného odkladu zaisteného cudzinca,
1. ak zanikol dôvod zaistenia,
2. na základe rozhodnutia súdu alebo
3. ak uplynula lehota 180 dní.

svojím množstvom alebo povahou mohli naruši• vnútorný poriadok zariadenia alebo poškodi• zdravie.

§ 64

(3) Policajt je oprávnený odobra• do úschovy cestovný doklad, predmety a veci uvedené v odseku 1 a návykové látky nájdené pri prehliadke zaisteného cudzinca alebo pri prehliadke jeho osobných vecí.

Zariadenie
(1) Zariadenie musí zodpoveda• úèelu, na ktorý bolo
zriadené, musí by• hygienicky nezávadné a vybavené
tak, aby zabraòovalo ohrozeniu života alebo poškodeniu zdravia.
(2) Zariadenie tvoria ubytovacie miestnosti vrátane
sociálnej, kultúrnej a návštevnej miestnosti a ïalší
priestor, v ktorom sa cudzinci môžu v urèenom èase
vo¾ne pohybova• okrem cudzincov umiestnených
v priestoroch zariadenia s oddeleným režimom zaistenia pod¾a § 65.
(3) Ubytovacia miestnos• je vybavená elektrickým
osvetlením, stolom, stolièkami, poste¾ami a skrinkami
na uloženie osobných vecí v poète zodpovedajúcom
poètu ubytovaných cudzincov.
(4) V zariadení sú vyèlenené priestory s oddeleným
režimom zaistenia.
(5) Zariadenie prevádzkuje policajný útvar.
§ 65
Oddelený režim zaistenia
(1) Policajný útvar umiestni zaisteného cudzinca
v priestore zariadenia s oddeleným režimom zaistenia,
a) ak je dôvodná obava, že ohrozí úèel zaistenia,
b) ak je agresívny alebo vyžaduje zvýšený doh¾ad
z iného dôvodu, alebo v záujme ochrany zdravia
alebo práv a slobôd iných cudzincov,
c) ak porušuje vnútorný poriadok zariadenia,
d) poèas trvania karantény z dôvodu infekènej choroby alebo iného zdravotného dôvodu.
(2) Priestor s oddeleným režimom zaistenia tvorí
ubytovacia miestnos•, ktorá je uzamykate¾ná len
z vonkajšej strany a je vybavená aj oddeleným sanitárnym zariadením a signalizaèným zariadením.
(3) Súèas•ou priestoru zariadenia s oddeleným režimom zaistenia je aj vyhradené miesto urèené na vychádzky.
§ 66
Prehliadka zaisteného cudzinca
(1) Policajt je oprávnený pred umiestnením zaisteného cudzinca do zariadenia vykona• jeho osobnú prehliadku a prehliadku jeho osobných vecí s cie¾om zisti•, èi nemá pri sebe predmety, ktoré by mohli ohrozi•
bezpeènos• osôb a majetku, veci, ktoré by sa mohli
použi• pri úteku, a návykové látky alebo veci, ktoré by
25

(2) Zaistený cudzinec je povinný podrobi• sa prehliadke. Osobnú prehliadku zaisteného cudzinca vykonáva osoba rovnakého pohlavia.

§ 67
Umiestòovanie cudzincov
(1) Pri umiestòovaní cudzinca v ubytovacích miestnostiach policajný útvar prihliada na jeho vek, zdravotný stav, príbuzenské a rodinné vz•ahy a náboženské, etnické alebo národnostné osobitosti.
(2) Policajný útvar prevádzkujúci zariadenie ihneï
po umiestnení cudzinca v zariadení zabezpeèí pouèenie v jazyku, ktorému rozumie, o tom, kde sa nachádza, a o jeho povinnostiach a právach súvisiacich s jeho zaistením a vnútorným poriadkom zariadenia.
(3) Osobitne sa umiestòujú muži, ženy a cudzinci
mladší ako 18 rokov od cudzincov starších. Výnimku
možno povoli• cudzincom v príbuzenskom vz•ahu.
(4) Rodina sa môže umiestni• v zariadení spolu. Ak
policajný útvar rozhodne o rozdelení rodiny, musí vždy
prihliada• na to, aby dôsledky tohto rozdelenia boli
primerané jeho dôvodom.
§ 68
Starostlivos• o zdravie
(1) Cudzinec je povinný podrobi• sa lekárskej prehliadke v rozsahu urèenom lekárom vrátane potrebného diagnostického a laboratórneho vyšetrenia, oèkovaniu a preventívnym opatreniam urèeným orgánom
na ochranu zdravia.25)
(2) Ak zdravotný stav cudzinca vyžaduje zdravotnú
starostlivos•, ktorú nie je možné zabezpeèi• v zariadení, zabezpeèí mu policajný útvar túto starostlivos•
v zdravotníckom zariadení mimo zariadenia.
(3) Ak si cudzinec spôsobí ujmu na zdraví úmyselne,
je povinný uhradi• náklady na lieèenie a skutoène
vynaložené náklady na dozor a dopravu do zdravotníckeho zariadenia.
§ 69
Povinnosti cudzinca umiestneného v zariadení
Cudzinec je povinný dodržiava• vnútorný poriadok
zariadenia, plni• príkazy a pokyny policajta.

) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z.
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Práva cudzinca umiestneného v zariadení
§ 70
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klade medzinárodnej zmluvy, ak zmluvná strana požiada o prevoz cudzinca cez územie Slovenskej republiky na štátnu hranicu susedného štátu.

Cudzinec má právo na nepretržitý osemhodinový èas
na spánok a na denné vychádzky vo vymedzenom
priestore v trvaní najmenej hodinu.

(2) Policajný útvar vykoná potrebné opatrenia
na ochranu života a zdravia prevážaného cudzinca
a v prípade potreby mu zabezpeèí poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti.

§ 71

(3) Policajt je oprávnený prevážanému cudzincovi
obmedzi• osobnú slobodu poèas policajného prevozu.

(1) Cudzinec môže na vlastné náklady odosiela• písomné oznámenia.

(4) Prevážaný cudzinec je povinný podrobi• sa prehliadke, ktorú vykonáva osoba rovnakého pohlavia.

(2) Na úèel uplatnenia svojich práv môže cudzinec
podáva• štátnym orgánom Slovenskej republiky žiadosti a s•ažnosti, ktoré policajný útvar ihneï odošle.

(5) Policajný útvar poskytuje prevážanému cudzincovi stravu spravidla každých šes• hodín od prevzatia
cudzinca na policajný prevoz.

(3) Cudzinec si môže objedna• na vlastné náklady
knihy, dennú tlaè a èasopisy vrátane zahranièných, ak
sú distribuované v Slovenskej republike.

(6) Náklady spojené s policajným prevozom znáša
ten, kto o policajný prevoz požiadal.

§ 72

SIEDMA ÈAS•
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

(1) Cudzinec má právo na prijatie návštevy, najviac
dvoch osôb, raz za tri týždne v trvaní 30 minút. V odôvodnených prípadoch môže riadite¾ zariadenia povoli•
výnimku.
(2) Osoby, ktoré cudzincovi poskytujú právnu
ochranu, má cudzinec právo prijíma• bez obmedzenia.
§ 73
(1) Cudzinec môže raz za dva týždne prija• zásielku
s vecami osobnej potreby do hmotnosti pä• kilogramov. Obmedzenie sa nevz•ahuje na zásielku s obleèením.
(2) Policajný útvar skontroluje obsah zásielky. Predmety, látky a veci uvedené v § 66 ods. 1 neodovzdá
cudzincovi a odošle ich spä• odosielate¾ovi na jeho
náklady.

§ 76
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) neoprávnene vstúpi na územie Slovenskej republiky alebo sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky,
b) zneužije cudzí cestovný doklad s úmyslom prekroèi• štátnu hranicu Slovenskej republiky,
c) vykoná alebo si dá vykona• neoprávnené zmeny
v dokladoch oprávòujúcich na vstup alebo v povolení na pobyt,
d) poruší povinnos• ustanovenú v § 19 ods. 2, § 20
ods. 3, § 21 ods. 3, § 23 ods. 3, § 49 alebo § 69.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 možno uloži• pokutu až do 50 000 Sk.

(3) Cudzinec môže prijíma• peòažné prostriedky bez
obmedzenia. Policajný útvar zabezpeèí ich uloženie.

(3) Pokuty za priestupky pod¾a tohto zákona môžu
v blokovom konaní uklada• a vybera• policajné útvary
až do 5 000 Sk.

§ 74

(4) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednávajú policajné útvary. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpoètu
Slovenskej republiky.

Skonèenie zaistenia
Po skonèení pobytu v zariadení policajný útvar vydá
cudzincovi peòažné prostriedky prevzaté do úschovy
okrem peòažných prostriedkov použitých pod¾a § 60
ods. 2 písm. a) a cestovný doklad, predmety, veci
a návykové látky odobraté do úschovy okrem tých,
ktorých držanie je v rozpore s právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
T R E T I A H L A VA
POLICAJNÝ PREVOZ
§ 75
(1) Policajný prevoz vykonáva policajný útvar na zá26

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz•ahuje
osobitný predpis,26) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
§ 77
Správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku pobytu cudzincov sa
dopustí
a) dopravca, ktorý dopravil na hranièný priechod cudzinca, ktorému policajný útvar odoprel vstup na
územie Slovenskej republiky pod¾a § 6 ods. 1
písm. d) alebo ods. 2,
b) ubytovate¾, ktorý porušil povinnos• pod¾a § 50,

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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c) škola, ktorá si nesplnila povinnos• pod¾a § 53
ods. 3.

§ 80

(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) uloží
policajný útvar pokutu 100 000 Sk za každého dopraveného cudzinca. Ak sa do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dopravca dopustí
opätovne konania pod¾a odseku 1 písm. a), policajný
útvar mu uloží pokutu 200 000 Sk za každého dopraveného cudzinca.

(1) Vo veciach pobytu pod¾a tohto zákona koná policajný útvar pod¾a miesta pobytu alebo predpokladaného pobytu, ak tento zákon alebo osobitný zákon
neustanovuje inak.

(3) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b) alebo
c) uloží policajný útvar pokutu do 100 000 Sk.

(3) Za úkony pod¾a tohto zákona sa vyberajú správne poplatky pod¾a osobitného predpisu.30)

(4) Pokutu pod¾a odseku 1 písm. a) až c) možno
uloži• do jedného roka odo dòa, keï sa policajný útvar
o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do
troch rokov odo dòa, keï k porušeniu povinnosti došlo.

Prechodné ustanovenia

(5) Pokutu vyberá policajný útvar. Výnos z pokút je
príjmom štátneho rozpoètu Slovenskej republiky.
(6) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
ÔSMA ÈAS•

(2) Žiadosti a doklady potrebné v konaní pod¾a tohto
zákona vydané v cudzom jazyku je cudzinec povinný
predloži• v overenom preklade28) do štátneho jazyka.29)

§ 81

(1) Konania zaèaté pred 1. aprílom 2002 sa dokonèia
pod¾a tohto zákona.
(2) Víza udelené pred 1. aprílom 2002 sa považujú
za víza udelené pod¾a tohto zákona okrem víz udelených pod¾a odseku 3.
(3) Víza udelené v súvislosti s dlhodobým pobytom
a trvalým pobytom strácajú platnos• 31. marca 2003,
ak sa ich platnos• neskonèila skôr.

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA

(4) Povolenie na trvalý pobyt udelené pod¾a doterajších predpisov sa považuje za prvé povolenie na trvalý
pobyt pod¾a tohto zákona.

§ 78

(5) Povolenie na dlhodobý pobyt udelené pod¾a doterajších predpisov sa považuje za povolenie na prechodný pobyt pod¾a tohto zákona.

Vz•ah k správnemu poriadku
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vz•ahuje
sa na konanie pod¾a tohto zákona všeobecný predpis
o správnom konaní.6)

(6) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa termín „dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky“, rozumie sa tým prechodný pobyt pod¾a tohto zákona.

§ 79

(7) „Preukaz – povolenie na pobyt pre cudzinca“ vydaný pod¾a doterajších predpisov sa považuje za doklad o povolení na pobyt pod¾a tohto zákona s platnos•ou v òom vyznaèenou.

Bezúhonnos•
(1) Bezúhonnos• cudzinec preukazuje výpisom z registra trestov pod¾a osobitného predpisu27) a výpisom
z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo aj štátu, v ktorom mal cudzinec v posledných troch rokoch bydlisko; ak sa taký výpis v tomto
štáte nevydáva, možno ho nahradi• rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradi• èestným vyhlásením, ktoré vykoná
cudzinec pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny
pôvodu alebo posledného bydliska.
(2) Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia
na pobyt je policajný útvar oprávnený vyžadova• odpis
z registra trestov.

(8) Èas platnosti rozhodnutia o zákaze pobytu na
území Slovenskej republiky a rozhodnutia o nepovolení vstupu na územie Slovenskej republiky uloženého
pod¾a doterajších predpisov nie je dotknutý.
§ 82
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení èl. IV zákona è. 70/1997
Z. z. a zákona è. 69/2000 Z. z.,
2. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

27

) Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona è. 48/2002 Z. z.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

28
29

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 15/1993 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
30
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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è. 226/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje suma,
ktorú je cudzinec povinný preukáza• pri vstupe na
územie Slovenskej republiky.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997
Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998
Z. z., zákona è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000
Z. z., zákona è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000
Z. z. a zákona è. 490/2001 Z. z. sa mení takto:
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volenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
b) ktorej bolo priznané postavenie uteèenca na území
Slovenskej republiky.2b)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a) Èl. 27 Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej prísluš2b

nosti (oznámenie è. 206/2001 Z. z.).

) Èl. 28 Dohovoru o právnom postavení uteèencov (oznámenie
è. 319/1996 Z. z.).“.

4. V § 29 sa na konci pripájajú tieto slová: „a osoby,
ktorým bolo priznané postavenie uteèenca na území
Slovenskej republiky“.
5. Za § 30 sa vkladá paragraf 30a, ktorý znie:
„§ 30a

2. V § 42 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „alebo § 20“.

Cestovný preukaz totožnosti vydaný do 31. marca
2002 do skonèenia jeho platnosti sa po 1. apríli 2002
považuje za cestovný doklad cudzinca.“.

Èl. III

Èl. IV

Zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch
v znení zákona è. 441/2001 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:

Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov sa dopåòa
takto:

1. § 20 sa vypúš•a.

1. V § 1 sa slová „osôb bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „iných osôb“.
2. V § 5 ods. 1 písm. e), § 15 ods. 2 a § 16 ods. 2
písm. e) sa slová „cestovný preukaz totožnosti“ nahrádzajú slovami „cestovný doklad cudzinca“.

V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Odpis registra trestov sa vydáva útvaru Policajného zboru na jeho žiados• pri rozhodovaní o žiadosti
cudzinca o udelenie povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.10a)“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa oznaèujú ako odseky 3
až 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:
„10a) Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a dopl-

3. § 10 vrátane nadpisu znie:

není niektorých zákonov.“.

„§ 10
Cestovný doklad cudzinca

Èl. V

Cestovný doklad cudzinca vydáva s platnos•ou na
dva roky príslušný útvar Policajného zboru osobe
a) bez štátnej príslušnosti,2a) ktorej bolo udelené po-

Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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49
ZÁKON
z 19. decembra 2001
o ochrane pamiatkového fondu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade
s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných
zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedièstva, ktorými je Slovenská republika viazaná.1)

(4) Pamiatkové územie je sídelný územný celok alebo
krajinný územný celok sústredených pamiatkových
hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktorý je z dôvodu ich ochrany pod¾a
tohto zákona vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu.
(5) Archeologický nález je hnute¾ná vec alebo nehnute¾ná vec, ktorá je dokladom o živote èloveka a o jeho
èinnosti od najstarších dôb až do novoveku a spravidla
sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu
alebo pod vodou.
(6) Archeologické nálezisko je topograficky vymedzené územie s odkrytými alebo neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach.

(2) Tento zákon ïalej upravuje organizáciu a pôsobnos• orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ako aj práva a povinnosti vlastníkov a iných
právnických osôb a fyzických osôb a ukladanie pokút
za protiprávne konanie na úseku ochrany pamiatkového
fondu, ktorý je významnou súèas•ou kultúrneho dedièstva a ktorého zachovanie je verejným záujmom.2)

(7) Ochrana pamiatkového fondu je súhrn èinností
a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok
a pamiatkových území.

§2

PÔSOBNOS• ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY
A ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA
OCHRANU PAMIATKOVÉHO FONDU

Základné pojmy
(1) Pamiatkový fond je súbor hnute¾ných vecí a nehnute¾ných vecí vyhlásených pod¾a tohto zákona za
národné kultúrne pamiatky (ïalej len „kultúrna pamiatka“), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za
pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa
zaèalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky,
pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.
(2) Pamiatková hodnota je súhrn významných historických, spoloèenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných
alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu by•
veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany.
(3) Kultúrna pamiatka pod¾a tohto zákona je hnute¾ná vec alebo nehnute¾ná vec pamiatkovej hodnoty,
ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou môže by• aj neodkrytá hnute¾ná vec alebo
neodkrytá nehnute¾ná vec, zistená metódami a technikami archeologického výskumu.

DRUHÁ ÈAS•

§3
Orgány štátnej správy na ochranu
pamiatkového fondu
Orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového
fondu sú:
a) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ïalej
len „ministerstvo“),
b) Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ïalej len
„pamiatkový úrad“),
c) krajské pamiatkové úrady.
§4
Ministerstvo
(1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy3)
na ochranu pamiatkového fondu
a) vypracúva koncepciu ochrany pamiatkového fondu

1

) Napríklad Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedièstva (oznámenie è. 159/1991 Zb.), vyhláška ministra zahranièných

vecí è. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych
statkov, Európsky dohovor o ochrane archeologického dedièstva (revidovaný – oznámenie è. 344/2001 Z. z.) a Dohovor o ochrane
architektonického dedièstva Európy (oznámenie è. 369/2001 Z. z.).
2
) Èl. 44 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky.
3
) Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
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b)

c)
d)
e)
f)
g)

a urèuje hlavné smery a stratégiu ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území,
predkladá vláde Slovenskej republiky (ïalej len
„vláda“) koncepèné návrhy a odporúèania na riešenie zásadných otázok záchrany, obnovy, využitia
a prezentácie pamiatkového fondu,
usmeròuje èinnos• pamiatkového úradu,
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku
ochrany pamiatkového fondu,
vykonáva ústredný štátny doh¾ad na úseku ochrany pamiatkového fondu svojou pamiatkovou inšpekciou,
preskúmava rozhodnutia pamiatkového úradu vydané v správnom konaní,
utvára podmienky grantového a viaczdrojového systému financovania záchrany a obnovy kultúrnych
pamiatok.

(2) Pri plnení úloh ministerstvo
a) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy,
ktoré sa zúèastòujú na plnení úloh na úseku ochrany pamiatkového fondu, s orgánmi územnej samosprávy, s odbornými a vedeckými inštitúciami,
b) koordinuje medzinárodnú spoluprácu a proces integrácie do medzinárodných štruktúr na úseku
ochrany pamiatkového fondu.
§5
Pamiatková inšpekcia ministerstva
(1) Pamiatková inšpekcia ministerstva (ïalej len
„pamiatková inšpekcia“)
a) dozerá v rámci ústredného štátneho doh¾adu, ako
príslušné orgány ochrany pamiatkového fondu vykonávajú ustanovenia tohto zákona a všeobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na jeho
vykonanie,
b) dozerá, ako vlastníci kultúrnych pamiatok, právnické osoby a fyzické osoby dodržiavajú tento zákon
a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na
jeho vykonanie a ako plnia rozhodnutia orgánov na
ochranu pamiatkového fondu,
c) dohliada na stav kultúrnych pamiatok a na dodržiavanie podmienok ochrany kultúrnych pamiatok
a pamiatkových území a ukladá orgánom na ochranu pamiatkového fondu povinnos• prija• opatrenia
na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone
doh¾adu,
d) kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.
(2) Pamiatková inšpekcia pri plnení úloh spolupracuje najmä s pamiatkovým úradom, krajskými pamiatkovými úradmi, obcami, inými orgánmi kontroly,4) orgánmi èinnými v trestnom konaní5) a ïalšími
orgánmi a právnickými osobami. Orgány a právnické
osoby, ktorých èinnos• sa dotýka záujmov chránených
týmto zákonom, sú povinné poskytnú• pamiatkovej
4

)
)
6
)
7
)
5
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inšpekcii požadované informácie a nevyhnutnú súèinnos•.
§6
Pamiatková rada
(1) Pamiatková rada je odborný poradný a iniciatívny orgán ministerstva pre zásadné otázky ochrany
pamiatkového fondu.
(2) Pamiatková rada prerokúva a posudzuje najmä
koncepcie a stratégiu ochrany pamiatkového fondu
a zásadné otázky jeho zachovania, obnovy, reštaurovania, regenerácie, využívania a prezentácie.
(3) Èlenov Pamiatkovej rady vymenúva a odvoláva
minister kultúry Slovenskej republiky (ïalej len „minister“); vymenúva ich z odborníkov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktorí sú navrhovaní odbornými organizáciami a vedeckými inštitúciami,
najmä vysokými školami a vedeckými pracoviskami
Slovenskej akadémie vied.6)
(4) Funkèné obdobie èlena Pamiatkovej rady je trojroèné.
(5) Èlenstvo v Pamiatkovej rade je dobrovo¾né a nezastupite¾né. Èlen Pamiatkovej rady má nárok na
úhradu výdavkov spojených s výkonom èlenstva pod¾a
osobitných predpisov.7)
(6) Podrobnosti o èinnosti Pamiatkovej rady upraví
jej štatút, ktorý vydá ministerstvo.
§7
Archeologická rada
(1) Archeologická rada je odborný poradný a koordinaèný orgán ministerstva pre archeologické výskumy,
archeologické nálezy a archeologické náleziská.
(2) Archeologická rada najmä
a) posudzuje žiadosti právnických osôb na vydanie
oprávnení na vykonávanie archeologických výskumov,
b) hodnotí podmienky a kvalitu vykonávaných výskumov,
c) koordinuje vykonávanie významných archeologických výskumov, ktorých posúdenie si vyhradí.
(3) Èlenov Archeologickej rady vymenúva a odvoláva
minister; vymenúva ich z odborníkov z odboru archeológie navrhnutých Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (ïalej len „archeologický ústav“),
vysokými školami, pamiatkovým úradom, Slovenským
národným múzeom, prípadne ïalšími múzeami.
(4) Funkèné obdobie èlena Archeologickej rady je
trojroèné.
(5) Èlenstvo v Archeologickej rade je dobrovo¾né
a nezastupite¾né. Èlen Archeologickej rady má nárok

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
Trestný poriadok.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
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na úhradu výdavkov spojených s výkonom èlenstva
pod¾a osobitných predpisov.7)

(6) Krajský pamiatkový úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.

(6) Podrobnosti o èinnosti Archeologickej rady upraví jej štatút, ktorý vydá ministerstvo.

(7) Krajský pamiatkový úrad riadi a za jeho èinnos•
zodpovedá riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riadite¾ pamiatkového úradu.

§8
Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti
na vykonávanie pamiatkového výskumu
(1) Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (ïalej
len „komisia“) je odborný poradný orgán ministerstva
na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb oprávnených vykonáva• pamiatkový výskum.
(2) Komisia najmä
a) posudzuje žiadosti fyzických osôb na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti pod¾a § 35 ods. 3,
b) predkladá ministerstvu návrhy na vydanie osvedèení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu.
(3) Èlenov komisie vymenúva a odvoláva minister;
vymenúva ich z odborníkov v oblasti jednotlivých druhov pamiatkového výskumu, v oblasti ochrany pamiatkového fondu a v oblasti práva.
(4) Podrobnosti o èinnosti komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§9
Zriadenie, organizácia a pôsobnos•
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
a krajských pamiatkových úradov
(1) Na výkon špecializovanej štátnej správy na
ochranu pamiatkového fondu sa zriaïuje Pamiatkový
úrad Slovenskej republiky (§ 3) a krajské pamiatkové
úrady.
(2) Pamiatkový úrad je právnická osoba so sídlom
v Bratislave. Pamiatkový úrad je rozpoètová organizácia štátu8) zapojená finanènými vz•ahmi na rozpoèet
ministerstva, ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpeèuje mzdové prostriedky a vecné prostriedky krajských pamiatkových úradov a je zamestnávate¾om zamestnancov, ktorí pracujú v krajských pamiatkových
úradoch.
(3) Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnos•ou vo veciach zverených mu
týmto zákonom.
(4) Pamiatkový úrad riadi a za jeho èinnos• zodpovedá generálny riadite¾, ktorého po prerokovaní s Pamiatkovou radou vymenúva a odvoláva minister.
(5) Krajský pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný
obvod kraja.
8

(8) Pamiatkový úrad a krajské pamiatkové úrady
vykonávajú štátny doh¾ad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na jeho vykonanie, doh¾ad nad
dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí
a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú rozhodnutia
na odstránenie nedostatkov.
§ 10
Pamiatkový úrad
(1) Pamiatkový úrad vykonáva v druhom stupni
štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu
vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské pamiatkové úrady.
(2) Pamiatkový úrad
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku
ochrany pamiatkového fondu uskutoèòovaný krajskými pamiatkovými úradmi,
b) rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového
fondu,
c) zis•uje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho
ochrany,
d) rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní9) vo
veciach zverených mu týmto zákonom na úseku
ochrany pamiatkového fondu,
e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
f) plní funkciu správcu príslušnej èasti štátneho informaèného systému,
g) vedie osobitný archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu,10)
h) zabezpeèuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá,
i) zabezpeèuje výskumné a reštaurátorské práce ako
úèelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach,
j) vykonáva a koordinuje dokumentaènú, vzdelávaciu,
výchovnú, ediènú a propagaènú èinnos•,
k) poskytuje odbornú a metodickú pomoc krajským
pamiatkovým úradom,
l) spolupracuje s obèianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,
m) podie¾a sa na medzinárodných projektoch ochrany
a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami
a partnerskými inštitúciami v zahranièí.

) § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení zákona è. 348/1999 Z. z.
) § 5 ods. 1 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
10
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
9
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§ 11
Krajský pamiatkový úrad
(1) Krajský pamiatkový úrad je v prvom stupni vecne
príslušným správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických
osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu, ak zákon
neustanovuje inak.
(2) Krajský pamiatkový úrad
a) sleduje stav a využívanie pamiatkového fondu a vykonáva štátny doh¾ad nad zabezpeèením ochrany
pamiatkového fondu,
b) vypracúva podklady súvisiace s prípravou územnoplánovacej dokumentácie pre príslušné orgány
štátnej správy a spolupracuje s nimi pri príprave
projektovej a reštaurátorskej dokumentácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území,
c) poskytuje krajským úradom a okresným úradom
na ich požiadanie, ako aj samosprávnym krajom
a obciam11) výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ïalej len „ústredný zoznam“) pod¾a
ich územných obvodov,
d) usmeròuje èinnosti právnických osôb a fyzických
osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu a poskytuje im odbornú a metodickú
pomoc,
e) v nevyhnutných prípadoch zabezpeèuje doèasnú
odbornú úschovu hnute¾ných kultúrnych pamiatok,
f) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri
evidovaní miestnych pamätihodností obce,
g) sleduje dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri ochrane pamiatkového fondu,
h) ukladá pokuty pod¾a § 42 a 43.
§ 12
Oprávnenia a povinnosti osôb vykonávajúcich štátny
doh¾ad na úseku ochrany pamiatkového fondu
(1) Osoby, ktoré pod¾a § 5, 10 a 11 plnia úlohy
štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu,
sú oprávnené
a) vstupova• do priestorov nehnute¾ných kultúrnych
pamiatok; ak sú obydlím, len so súhlasom toho, kto
v nich býva,12)
b) požadova• predloženie hnute¾nej kultúrnej pamiatky na výskumné úèely alebo na zabránenie závažnému poškodeniu alebo znièeniu takej kultúrnej
pamiatky.
(2) Pri výkone štátneho doh¾adu sú osoby pod¾a
odseku 1 povinné
a) preukáza• sa služobným preukazom a písomným
poverením ministerstva, pamiatkového úradu alebo
krajského pamiatkového úradu, na ktorého pokyn
sú oprávnené vykona• doh¾ad,
11
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b) zachováva• mlèanlivos• vo veciach, o ktorých sa pri
výkone štátneho doh¾adu dozvedeli.
§ 13
Samosprávny kraj
Samosprávny kraj vo svojom územnom obvode utvára podmienky na ochranu pamiatkového fondu, vyjadruje sa o návrhoch na vyhlásenie a zrušenie pamiatkových území a spolupracuje s orgánmi štátnej správy
na ochranu pamiatkového fondu13) pri záchrane, obnove a využívaní kultúrnych pamiatok a pamiatkových
území.
§ 14
Obec
(1) Obec utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území obce.14)
(2) Obec
a) dbá, aby vlastníci kultúrnych pamiatok konali
v súlade s týmto zákonom,
b) koordinuje budovanie technickej infraštruktúry sídel s pamiatkovým územím,
c) spolupôsobí pri zabezpeèovaní úprav ulièného interiéru a ulièného parteru, drobnej architektúry, historickej zelene, verejného osvetlenia a reklamných
zariadení tak, aby boli v súlade so zámermi na
zachovanie a uplatnenie hodnôt pamiatkového územia,
d) podporuje iniciatívy obèanov a obèianskych združení pri ochrane pamiatkového fondu,
e) na základe výpisov z ústredného zoznamu vedie
evidenciu pamiatkového fondu na území obce.14)
(3) Obec môže utvára• zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce.
(4) Obec môže rozhodnú• o utvorení a odbornom
vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie
pamätihodností obce možno zaradi• okrem hnute¾ných vecí a nehnute¾ných vecí aj kombinované diela
prírody a èloveka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii
a osobnostiam obce. Zoznam evidovaných pamätihodností obce predloží obec na odborné a dokumentaèné
úèely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnute¾né veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.
TRETIA ÈAS•
PAMIATKOVÝ FOND A OCHRANNÉ PÁSMO
§ 15
Vyhlasovanie kultúrnej pamiatky
(1) Ministerstvo vyhlasuje hnute¾nú vec alebo ne-

) Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
) Èl. 21 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
13
) § 7 zákona è. 302/2001 Z. z.
14
) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
12
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hnute¾nú vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, za kultúrnu pamiatku na návrh pamiatkového úradu.
(2) Pamiatkový úrad vypracuje návrh na vyhlásenie
veci za kultúrnu pamiatku z vlastného podnetu alebo
na podnet právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
v odôvodnených prípadoch v spolupráci s vedeckými
pracoviskami Slovenskej akadémie vied6) a ïalšími
odbornými a vedeckými inštitúciami.15)
(3) Vlastník hnute¾nej veci alebo nehnute¾nej veci
navrhnutej na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku je
úèastníkom konania. Ak má by• vyhlásená za kultúrnu pamiatku nehnute¾ná vec, úèastníkom konania je
aj stavebný úrad a obec.
(4) Vlastník veci navrhnutej na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku je povinný
a) od doruèenia oznámenia o zaèatí konania chráni•
vec pred poškodením, znièením alebo odcudzením
a oznámi• ministerstvu každú zamýš¾anú alebo
uskutoènenú zmenu jej vlastníctva,
b) poskytnú• na písomnú výzvu pamiatkového úradu
potrebné údaje o veci alebo umožni• oprávneným
osobám obhliadku veci s cie¾om vyhotovi• odbornú
dokumentáciu.
(5) Ministerstvo bezodkladne zašle právoplatné rozhodnutie o vyhlásení alebo o zamietnutí vyhlásenia
veci za kultúrnu pamiatku vlastníkovi veci, pamiatkovému úradu, a ak je vyhlásená za kultúrnu pamiatku
nehnute¾ná vec, aj stavebnému úradu a obci. Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení nehnute¾nej kultúrnej pamiatky zašle ministerstvo aj katastrálnemu úradu.16)
§ 16
Vyhlasovanie pamiatkovej rezervácie
(1) Pamiatková rezervácia je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním a s ve¾kou koncentráciou nehnute¾ných kultúrnych pamiatok alebo územie so skupinami významných archeologických
nálezov a archeologických nálezísk, ktoré možno topograficky vymedzi•.
(2) Pamiatkovú rezerváciu vyhlasuje na návrh ministerstva vláda nariadením, v ktorom vymedzí jej územie. Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie pripravuje pamiatkový úrad v súèinnosti s orgánmi
územnej samosprávy.
§ 17
Vyhlasovanie pamiatkovej zóny
(1) Pamiatková zóna je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami alebo územie s archeologickými nálezmi a archeologickými náleziskami, ktoré
možno topograficky vymedzi•.
(2) Pamiatkovú zónu vyhlasuje na návrh pamiatko15
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vého úradu ministerstvo rozhodnutím, v ktorom vymedzí jej územie. Úèastníci konania sú o rozhodnutí
informovaní verejnou vyhláškou.
§ 18
Vyhlasovanie ochranného pásma
(1) Ochranné pásmo je územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnute¾nej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny.
(2) Ochranné pásmo vyhlasuje po dohode so stavebným úradom pamiatkový úrad rozhodnutím, v ktorom
vymedzí jeho územie. Úèastníci konania sú o rozhodnutí informovaní verejnou vyhláškou.
§ 19
Pamiatkový úrad v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa vyhlasuje
územie za pamiatkovú rezerváciu, pamiatkovú zónu
alebo ochranné pásmo, zašle potrebné údaje katastrálnemu úradu.16)
§ 20
Zmena alebo zrušenie vyhlásenia
kultúrnej pamiatky a pamiatkového územia
(1) Ak nastanú nové skutoènosti, môže na návrh
pamiatkového úradu orgán, ktorý vyhlásil kultúrnu
pamiatku pod¾a § 15 ods. 1, pamiatkovú rezerváciu
pod¾a § 16 ods. 2 alebo pamiatkovú zónu pod¾a § 17
ods. 2 toto vyhlásenie zmeni• vo verejnom záujme
alebo po zániku pamiatkových hodnôt aj zruši•.
(2) Rozhodnutie o zmene alebo zrušení vyhlásenia
pod¾a § 15 a 17 môže príslušný orgán viaza• na odôvodnené podmienky; náklady na ich splnenie uhrádza
žiadate¾ alebo ten, v koho záujme bolo vyhlásenie zmenené alebo zrušené.
(3) Pamiatkový úrad vypracúva návrh na zmenu alebo zrušenie vyhlásenia na základe podnetu právnickej
osoby, fyzickej osoby alebo z vlastného podnetu. K návrhu si pamiatkový úrad v odôvodnených prípadoch
vyžiada vyjadrenie Slovenskej akadémie vied; ak ide
o zmenu alebo zrušenie vyhlásenia nehnute¾nej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny, aj vyjadrenie obce.
(4) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 zašle príslušný orgán na ochranu pamiatkového fondu aj orgánom, ktorým zaslal rozhodnutie o vyhlásení.
§ 21
Zápis do Zoznamu svetového dedièstva
(1) Kultúrnu pamiatku alebo pamiatkové územie
môže ministerstvo z vlastného podnetu, na podnet
pamiatkového úradu alebo inej právnickej osoby alebo

) Zákon è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galérijnej hodnoty.
) § 6 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných

16

práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon).
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fyzickej osoby navrhnú• na zápis do Zoznamu svetového dedièstva za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve.17)
(2) Ministerstvo oznamuje zápis do Zoznamu svetového dedièstva v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 22
Ústredný zoznam
(1) Ústredný zoznam vedie pamiatkový úrad.
a)
b)
c)
d)

(2) Ústredný zoznam sa èlení na
register hnute¾ných kultúrnych pamiatok,
register nehnute¾ných kultúrnych pamiatok,
register pamiatkových rezervácií,
register pamiatkových zón.

(3) Pamiatkový úrad vykoná zápis do ústredného
zoznamu najneskôr do 30 dní od vyhlásenia veci za
kultúrnu pamiatku alebo od vyhlásenia pamiatkového
územia za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú
zónu. Zápis kultúrnej pamiatky bezodkladne oznámi
jej vlastníkovi.
(4) Pamiatkový úrad vyznaèí v príslušnom registri,
a) èi sa nehnute¾ná kultúrna pamiatka nachádza
v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo
v ochrannom pásme,
b) èi má nehnute¾ná kultúrna pamiatka, pamiatková
rezervácia alebo pamiatková zóna vyhlásené
ochranné pásmo,
c) èi je kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia
alebo pamiatková zóna zapísaná v Zozname svetového dedièstva.
(5) Údaje v ústrednom zozname týkajúce sa vlastníkov kultúrnych pamiatok a umiestnenia hnute¾ných
kultúrnych pamiatok a archeologických nálezísk sú
predmetom ochrany pod¾a osobitných predpisov.18)
(6) Ak bolo zrušené vyhlásenie hnute¾nej veci alebo
nehnute¾nej veci za kultúrnu pamiatku, vyhlásenie
územia za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú
zónu, pamiatkový úrad zápis vymaže a pôvodnú dokumentáciu osobitne archivuje.19)
(7) Krajský pamiatkový úrad na základe výpisu
z ústredného zoznamu vedie zoznam pamiatkového
fondu vo svojom územnom obvode.
§ 23
Predkupné právo štátu na kúpu kultúrnej pamiatky
(1) Ak vlastník zamýš¾a preda• kultúrnu pamiatku,
je povinný písomne ju ponúknu• na kúpu štátu zastúpenému ministerstvom. Ponuka sa vykoná ohlásením
všetkých podmienok.
17
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(2) Ak štát ponuku prijme, je ministerstvom urèená
štátna organizácia povinná do 90 dní odo dòa prijatia
ponuky uzavrie• s vlastníkom kultúrnej pamiatky
kúpnu zmluvu, ak nie je dohodnuté inak.
(3) Štát musí zaplati• za kultúrnu pamiatku cenu
ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak.
Ak štát nemôže splni• podmienky ponúknuté popri
cene a ak ich nemožno vyrovna• ani odhadnou cenou,
predkupné právo zanikne.20)
(4) Ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dòa jej
doruèenia, predkupné právo zaniká.
§ 24
Premiestnenie kultúrnej pamiatky
(1) Hnute¾nú kultúrnu pamiatku možno trvalo premiestni• iba na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Rozhodnutie krajského pamiatkového úradu si vyžiada vlastník aj v prípade doèasného
premiestnenia, ktoré vyžaduje odbornú demontáž kultúrnej pamiatky. Ak ide o premiestnenie z verejne
prístupného miesta, môže krajský pamiatkový úrad
vyda• rozhodnutie iba po prerokovaní s obcou.
(2) Hnute¾nú kultúrnu pamiatku možno premiestni•
bez rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, ak
bezprostredne hrozí jej poškodenie alebo znièenie alebo ak nastane situácia pod¾a § 28 ods. 2 písm. g) a h).
Takéto premiestnenie vlastník alebo ten, kto premiestnenie vykonal, bezodkladne oznámi krajskému pamiatkovému úradu.
(3) Nehnute¾nú kultúrnu pamiatku alebo jej súèas•
možno premiestni• iba na základe rozhodnutia pamiatkového úradu po predchádzajúcom vyjadrení obce; ustanovenia osobitného predpisu21) zostávajú nedotknuté.
(4) Ak krajský pamiatkový úrad nepovolí vlastníkovi
premiestnenie hnute¾nej kultúrnej pamiatky, patrí
vlastníkovi za toto obmedzenie vlastníckeho práva primeraná náhrada, o ktorej rozhodne krajský pamiatkový úrad v rozhodnutí pod¾a odseku 1. Ak krajský pamiatkový úrad nepovolí vlastníkovi premiestnenie
nehnute¾nej kultúrnej pamiatky, patrí vlastníkovi za
toto obmedzenie vlastníckeho práva primeraná náhrada, o ktorej rozhodne pamiatkový úrad v rozhodnutí
pod¾a odseku 3.
§ 25
Kultúrne pamiatky vo vz•ahu k zahranièiu
(1) Kultúrnu pamiatku alebo jej súèas• nemožno
trvalo vyviez• z územia Slovenskej republiky.22)
(2) Kultúrnu pamiatku alebo jej súèas• možno z úze-

) Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedièstva (oznámenie è. 159/1991 Zb.).
) § 76 ods. 3 zákona è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19
) § 26 zákona Slovenskej národnej rady è. 149/1975 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 571/1991 Zb.
20
) § 606 Obèianskeho zákonníka.
21
) Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
22
) Vyhláška ministra zahranièných vecí è. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu
18

a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov.
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mia Slovenskej republiky vyviez• doèasne do krajiny
urèenia, najdlhšie však na tri roky, len na základe
povolenia ministerstva po predchádzajúcom vyjadrení
pamiatkového úradu.

stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký
spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej
pamiatkovej hodnote a technickému stavu.

(3) Žiadate¾ predkladá ministerstvu žiados• o povolenie na doèasný vývoz kultúrnej pamiatky priamo
alebo prostredníctvom pamiatkového úradu.

§ 28

(4) Žiados• o povolenie na doèasný vývoz kultúrnej
pamiatky obsahuje identifikaèné údaje žiadate¾a,
identifikaèné údaje príjemcu kultúrnej pamiatky,
identifikaèné znaky kultúrnej pamiatky a vyjadrenie
pamiatkového úradu. Žiados• sa podáva na predpísanom tlaèive. Vzor tlaèiva ministerstvo zverejòuje v rezortnom publikaènom prostriedku.
(5) Ministerstvo môže vydanie povolenia na doèasný
vývoz viaza• na uzavretie poistnej zmluvy alebo aj na
podmienku záruky pod¾a ceny kultúrnej pamiatky
urèenej znaleckým posudkom,23) prípadne splnením
ïalších odôvodnených podmienok. Náklady súvisiace
s povolením na doèasný vývoz uhrádza žiadate¾ alebo
ten, v koho záujme sa povolenie vydalo.
(6) Vlastník je povinný vrátenie kultúrnej pamiatky
na územie Slovenskej republiky bezodkladne oznámi•
pamiatkovému úradu, ktorý do 30 dní odo dòa oznámenia overí zhodu vrátenej kultúrnej pamiatky a posúdi jej celkový stav.
(7) Vec pamiatkovej hodnoty možno na územie Slovenskej republiky doviez• len na základe písomného
súhlasu príslušného orgánu krajiny vývozu.22)
§ 26
Návratné konanie
(1) Ministerstvo zaène bezodkladne konanie o vrátení nezákonne vyvezenej kultúrnej pamiatky po tom, èo
sa dozvie o skutoènostiach, ktoré nasvedèujú nezákonnému vývozu.
(2) Ministerstvo zaène bezodkladne konanie o nezákonne dovezenej veci pamiatkovej hodnoty na územie
Slovenskej republiky22) na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného orgánu štátu, z ktorého
bola vec pamiatkovej hodnoty dovezená.
ŠTVRTÁ ÈAS•
OCHRANA PAMIATKOVÉHO FONDU
§ 27
Základná ochrana kultúrnej pamiatky
Základná ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn èinností a opatrení vykonávaných na predchádzanie
ohrozeniu, poškodeniu, znièeniu alebo odcudzeniu
kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého
23

Práva a povinnosti vlastníka
(1) Vlastník kultúrnej pamiatky má právo
a) požiada• krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veciach
ochrany kultúrnej pamiatky,
b) požiada• obec a ministerstvo o finanèný príspevok
alebo o poskytnutie štátnej pomoci24) na zachovanie
pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky,
c) na primeranú náhradu preukázate¾nej ujmy, ktorá
mu vznikne aplikáciou tohto zákona alebo rozhodnutím pod¾a tohto zákona.
(2) Vlastník kultúrnej pamiatky je povinný
a) vykonáva• na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky,
b) užíva• kultúrnu pamiatku v súlade s jej pamiatkovou hodnotou,
c) oznámi• zmluvnej strane v prípade prevodu vlastníctva, že na kultúrnu pamiatku sa vz•ahuje režim
ochrany pod¾a tohto zákona,
d) umožni• zamestnancom orgánu na ochranu pamiatkového fondu a oprávneným osobám po predložení služobného preukazu vstupova• do priestorov nehnute¾nej kultúrnej pamiatky, ak nie sú
obydlím, alebo im predloži• hnute¾nú kultúrnu pamiatku na dokumentaèné úèely, výskumné úèely
alebo s cie¾om zabráni• poškodeniu alebo znièeniu
kultúrnej pamiatky,
e) strpie• oznaèenie kultúrnej pamiatky, ak tak rozhodol krajský pamiatkový úrad,
f) strpie• sprístupnenie kultúrnej pamiatky, ak nie je
obydlím, pre verejnos• pod¾a vopred urèených podmienok, na urèený èas a za náhradu, ak tak rozhodol krajský pamiatkový úrad,
g) zabezpeèi• osobitnú ochranu kultúrnej pamiatky
a na nevyhnutný èas zveri• hnute¾nú kultúrnu pamiatku do úschovy na vopred urèenom mieste, ak
vznikne mimoriadna situácia,25)
h) v èase brannej pohotovosti štátu26) zabezpeèi• osobitnú ochranu kultúrnej pamiatky a na nevyhnutný èas zveri• hnute¾nú pamiatku do úschovy na
vopred urèenom mieste a nehnute¾nú kultúrnu
pamiatku zabezpeèi• pod¾a medzinárodných právnych noriem.27)
(3) Vlastník kultúrnej pamiatky je povinný oznámi•
krajskému pamiatkovému úradu a obci
a) bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, odcudzenie alebo znièenie kultúrnej pamiatky,
b) každú zamýš¾anú zmenu využitia kultúrnej pa-

) Zákon è. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoèníkoch v znení zákona è. 238/2000 Z. z.
) Zákon è. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.
25
) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení zákona è. 117/1998 Z. z.
26
) § 5 zákona è. 40/1961 Zb. o obrane Èeskoslovenskej socialistickej republiky.
27
) Vyhláška ministra zahranièných vecí è. 94/1958 Zb. o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole
24

k nemu.
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miatky, a ak ide o nehnute¾nú kultúrnu pamiatku,
aj jej vypratanie,
c) najneskôr do 30 dní každú uskutoènenú zmenu
vlastníctva kultúrnej pamiatky.28)
(4) Vlastník nehnute¾nosti, ktorá nie je kultúrnou
pamiatkou a ktorá sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme,
a) má právo požiada• krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci,
b) je povinný s nehnute¾nos•ou naklada• a užíva• ju
tak, aby neohrozoval pamiatkové hodnoty nehnute¾nej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie
alebo pamiatkovej zóny.
§ 29
Základná ochrana pamiatkového územia
(1) Základná ochrana pamiatkového územia je súhrn èinností a opatrení, ktorými orgány štátnej správy
a orgány územnej samosprávy v spolupráci s vlastníkmi nehnute¾ností zabezpeèujú zachovanie pamiatkových hodnôt v území, ich dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia
jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov alebo urbanistických súborov a vhodné technické vybavenie
pamiatkového územia.
(2) Krajský pamiatkový úrad alebo osoba oprávnená
pod¾a § 35 ods. 3 vypracúva zásady ochrany pamiatkového územia, ktoré sú dokumentom na vykonávanie
základnej ochrany pod¾a odseku 1. Zásady sú súèas•ou územného priemetu ochrany kultúrnych hodnôt
územia, ktorý je podkladom na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie pod¾a osobitného predpisu.21)
(3) Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny obsahujú požiadavky na primerané
funkèné využitie územia, na zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, prvkov interiéru a ulièného parteru,
charakteristických poh¾adov, siluety a panorámy, archeologických nálezísk, prípadne ïalších kultúrnych
a prírodných hodnôt pamiatkového územia.
(4) Orgán oprávnený schváli• územnoplánovaciu dokumentáciu územia,21) v ktorom sa nachádza pamiatková rezervácia, pamiatková zóna, ochranné pásmo
alebo archeologické nálezisko evidované pod¾a § 41,
pred jej schválením si vyžiada stanovisko miestne
príslušného krajského pamiatkového úradu. Ak ide
o archeologické nálezisko, krajský pamiatkový úrad
vydá stanovisko po vyjadrení archeologického ústavu.
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§ 30
Všeobecné podmienky pri ochrane
pamiatkového fondu
(1) Každý je povinný správa• sa tak, aby svojím
konaním neohrozil základnú ochranu kultúrnych pamiatok pod¾a § 27 a základnú ochranu pamiatkových
území pod¾a § 29 a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu
pamiatkového fondu a stavu archeologických nálezísk.
(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednos• za škodu pod¾a osobitného predpisu.29)
(3) Umiestni• reklamu, oznam alebo akéko¾vek technické zariadenie na nehnute¾nej kultúrnej pamiatke
alebo v pamiatkovom území možno len na základe
povolenia krajského pamiatkového úradu.
(4) Stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej
správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu
by• dotknuté záujmy chránené týmto zákonom.30)
§ 31
Opatrenia na nápravu
(1) Ak vlastník zanedbáva ochranu kultúrnej pamiatky alebo nehnute¾nosti v pamiatkovom území,
krajský pamiatkový úrad rozhodne o opatreniach na
nápravu.
(2) Ak ide o bezprostredné ohrozenie kultúrnej pamiatky, krajský pamiatkový úrad podá podnet príslušnému orgánu na zakázanie alebo obmedzenie nepovolenej èinnosti a takej povolenej èinnosti, ktorá
ohrozuje zachovanie kultúrnej pamiatky alebo môže
spôsobi• jej poškodenie, znièenie alebo odcudzenie. Ak
ide o bezprostredné ohrozenie kultúrnej pamiatky,
môže krajský pamiatkový úrad rozhodnú• okamžite.
Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a predchádzajúcej
vety nemá odkladný úèinok.
(3) Ak vlastník hnute¾nej kultúrnej pamiatky nezabezpeèí podmienky na jej zachovanie, ochranu pred
poškodením, znièením alebo odcudzením, krajský pamiatkový úrad rozhodne o jej prevzatí do úschovy
alebo o premiestnení do úschovy v odbornej inštitúcii,
a to až dovtedy, kým trvajú dôvody na jej premiestnenie.
PIATA ÈAS•
OBNOVA A REŠTAUROVANIE
§ 32
Obnova kultúrnej pamiatky
(1) Obnova kultúrnej pamiatky (ïalej len „obnova“)

28

) § 133 Obèianskeho zákonníka.
) § 420a Obèianskeho zákonníka.
30
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb. o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona è. 83/2000
29

Z. z., zákon è. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane
v znení neskorších predpisov, zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej
èinnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov.
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pod¾a tohto zákona je súbor špecializovaných odborných èinností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia kultúrnej
pamiatky alebo jej èasti.
(2) Pred zaèatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky povinný krajskému pamiatkovému úradu
predloži• žiados• o rozhodnutie o zámere obnovy.
(3) K žiadosti o rozhodnutie o zámere obnovy priloží
vlastník zámer obnovy, ktorý obsahuje identifikaèné
údaje o kultúrnej pamiatke, majetkovoprávne údaje
o kultúrnej pamiatke, plánované budúce využitie kultúrnej pamiatky a špecifikáciu predpokladaných
zmien v hmotnej a priestorovej skladbe kultúrnej pamiatky.
(4) V rozhodnutí pod¾a odseku 2 krajský pamiatkový
úrad uvedie, èi predpokladané práce sú z h¾adiska
záujmov chránených týmto zákonom prípustné, a urèí
podmienky, za ktorých možno tieto práce pripravova•
a vykonáva• tak, aby sa kultúrna pamiatka neohrozila, nepoškodila alebo neznièila, najmä èi tieto práce
možno pripravova• iba na základe výskumov a inej
prípravnej dokumentácie.
(5) Rozhodnutie krajského pamiatkového úradu je
povinný vyžiada• si aj vlastník nehnute¾nosti, ktorá
nie je kultúrnou pamiatkou, ale nachádza sa v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme, a to predložením žiadosti o rozhodnutie o zámere úpravy nehnute¾nosti v pamiatkovom území a v ochrannom pásme.
(6) K žiadosti o rozhodnutie o zámere úpravy nehnute¾nosti v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme priloží vlastník zámer úpravy nehnute¾nosti, ktorý
obsahuje údaje o nehnute¾nosti, majetkovoprávne
údaje o nehnute¾nosti, plánované využitie nehnute¾nosti a špecifikáciu predpokladaných územných
a priestorových zmien.
(7) V rozhodnutí pod¾a odseku 5 krajský pamiatkový
úrad urèí podmienky vykonania úprav nehnute¾nosti
alebo stavby na nehnute¾nosti v pamiatkovom území
a v ochrannom pásme, najmä zásady objemového èlenenia, výškového usporiadania a architektonického
riešenia exteriéru nehnute¾nosti. Krajský pamiatkový
úrad zároveò urèí, èi úpravy nehnute¾nosti možno
vykona• iba na základe prípravnej dokumentácie
a projektovej dokumentácie.
(8) Projektovú dokumentáciu obnovy a projektovú
dokumentáciu úprav nehnute¾ností alebo stavby na
nehnute¾nosti v pamiatkovom území a v ochrannom
pásme môže spracova• len fyzická osoba oprávnená na
projektovú èinnos•.31)
(9) Projektovú dokumentáciu vypracovanú pod¾a odseku 8 a každú jej zmenu je vlastník povinný v priebehu spracovania prerokova• s krajským pamiatkovým
úradom z h¾adiska zachovania pamiatkovej hodnoty
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kultúrnej pamiatky alebo nehnute¾nosti na pamiatkovom území a v ochrannom pásme.
(10) Krajský pamiatkový úrad vydá osobitné rozhodnutie o každej prípravnej dokumentácii a o každej
projektovej dokumentácii obnovy a projektovej dokumentácii úpravy nehnute¾nosti alebo stavby na nehnute¾nosti v pamiatkovom území a v ochrannom pásme.
(11) V územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatoènom
povolení stavby, v konaní o ohlásení udržiavacích prác
alebo v konaní o odstránení nehnute¾nej kultúrnej
pamiatky alebo stavby v pamiatkovom území
a v ochrannom pásme rozhoduje stavebný úrad po
predchádzajúcom súhlase krajského pamiatkového
úradu. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, ak práce
možno vykona• na základe ohlásenia.
(12) V priebehu obnovy vykonáva krajský pamiatkový úrad pamiatkový doh¾ad. Zistené nedostatky oznámi stavebnému úradu. Ak boli zistené nedostatky,
ktorých následkom by mohlo by• ohrozenie, poškodenie alebo znièenie pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky, pamiatkového územia alebo ochranného pásma, krajský pamiatkový úrad rozhodnutím práce na
obnove zastaví.32)
(13) Ak v priebehu obnovy dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu v stavbe, dodávate¾ prác je povinný
až do vydania rozhodnutia krajského pamiatkového
úradu zastavi• tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo
nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový úrad rozhodne
o ïalšom postupe obnovy najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu.
(14) Vlastník je povinný jedno vyhotovenie kompletnej dokumentácie skutoène vykonanej obnovy kultúrnej pamiatky odovzda• bezplatne najneskôr do 15 dní
od skonèenia prác krajskému pamiatkovému úradu.
§ 33
Reštaurovanie kultúrnej pamiatky
(1) Reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo jej èasti33) (ïalej len „reštaurovanie“) je osobitným druhom
obnovy.
(2) Reštaurovanie môže vlastník pripravova• iba na
základe predchádzajúceho rozhodnutia krajského pamiatkového úradu o zámere na reštaurovanie.
(3) K žiadosti o rozhodnutie o zámere na reštaurovanie priloží vlastník zámer na reštaurovanie, ktorý obsahuje údaje o kultúrnej pamiatke, údaje o vlastníkovi a vymedzenie a odôvodnenie reštaurátorského
zásahu.
(4) Druh reštaurátorskej dokumentácie, rozsah reštaurátorských výskumov, druh, rozsah a podmienky
vykonávania reštaurátorských prác urèí krajský pa-

31

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona

32

è. 236/2000 Z. z.

) § 102 zákona è. 50/1976 Zb.
33
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej èinnosti jej èlenov.
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miatkový úrad v rozhodnutí o zámere na reštaurovanie v prípade nehnute¾nej kultúrnej pamiatky najneskôr v rozhodnutí o prípravnej dokumentácii obnovy
kultúrnej pamiatky.
(5) Reštaurátorská dokumentácia je súèas•ou reštaurovania a spracúva sa v dvoch stupòoch:
a) návrh na reštaurovanie,
b) dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
(6) Krajský pamiatkový úrad vydá osobitné rozhodnutie o každom stupni reštaurátorskej dokumentácie.

rokov od poskytnutia príspevku uskutoèní odplatný
prevod kultúrnej pamiatky alebo jej èasti, ktorá bola
vykonanými prácami zhodnotená.
(4) Príspevok pod¾a odseku 1 sa neposkytne, ak
úhradu nevyhnutných nákladov možno zabezpeèi•
pod¾a iných právnych predpisov.35)
(5) Štát môže vlastníkovi kultúrnej pamiatky poskytnú• aj nepriamu pomoc pod¾a osobitných predpisov.36)
ŠIESTA ÈAS•

(7) Reštaurovanie môže vykonáva• len fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilos• pod¾a osobitného
predpisu.34)
(8) V priebehu reštaurovania vykonáva krajský pamiatkový úrad pamiatkový doh¾ad. Ak sa zistili nové
skutoènosti alebo nedostatky, následkom ktorých by
mohlo dôjs• k ohrozeniu, poškodeniu alebo znièeniu
pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky, krajský pamiatkový úrad rozhodnutím dotknuté práce zastaví.
(9) Ak v priebehu reštaurovania dôjde k novým
skutoènostiam alebo k odkrytiu nepredpokladaného
nálezu, zodpovedný reštaurátor je povinný práce preruši• až do vydania rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Krajský pamiatkový úrad rozhodne o ïalšom postupe najneskôr do troch pracovných dní od
prerušenia prác.
(10) Krajský pamiatkový úrad si po vydaní rozhodnutia ponechá jedno vyhotovenie návrhu na reštaurovanie na vykonávanie pamiatkového doh¾adu. Po
skonèení reštaurovania je vlastník povinný do 60 dní
krajskému pamiatkovému úradu odovzda• bezplatne
jedno vyhotovenie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác.
(11) Podrobnosti o vykonávaní reštaurátorských
prác a o reštaurátorskej dokumentácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 34
Pomoc štátu a obce pri obnove
a reštaurovaní kultúrnych pamiatok
(1) Ak vlastník nemôže èiastoène alebo úplne uhradi• náklady na obnovu alebo na reštaurovanie, môže
požiada• o finanèný príspevok ministerstvo a obec. Na
poskytnutie príspevku nie je právny nárok.
(2) Vlastník v žiadosti o finanèný príspevok priloží
rozhodnutie krajského pamiatkového úradu o zámere
obnovy pod¾a § 32 ods. 4 alebo o zámere na reštaurovanie pod¾a § 33 ods. 4. K žiadosti o finanèný príspevok ministerstva vlastník priloží aj stanovisko obce,
v ktorom je uvedená suma príspevku obce, prípadne
dôvody, preèo obec finanèný príspevok neposkytla.
(3) Ministerstvo si môže vyhradi• vrátenie príspevku
poskytnutého na obnovu pre prípad, ak sa do desiatich
34

VÝSKUMY A NÁLEZY
§ 35
Pamiatkový výskum
(1) Na úèely tohto zákona pamiatkový výskum (ïalej
len „výskum“) je odborná èinnos• zameraná na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických nálezoch a o archeologických náleziskách.
(2) Výskum sa vykonáva na prípravu obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, na vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území a na vedecké a dokumentaèné úèely.
(3) Výskum môže vykonáva• len fyzická osoba s osobitnou odbornou spôsobilos•ou v príslušnom odbore
na základe osvedèenia vydaného ministerstvom na pä•
rokov. Platnos• osvedèenia možno predåži• na ïalších
pä• rokov.
to
a)
b)
c)
d)

(4) Osobitná odborná spôsobilos• sa získava v týchodboroch pamiatkového výskumu:
umelecko-historický,
architektonicko-historický,
urbanisticko–historický,
archeologický.

(5) Osobitnú odbornú spôsobilos• na úèely tohto
zákona môže získa• fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore a odbornou
skúškou preukáže teoretické vedomosti a odborné
znalosti o kultúrnych pamiatkach a pamiatkových
územiach a ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe
v oblasti pamiatkového výskumu a je bezúhonná.
(6) K žiadosti o udelenie osvedèenia o osobitnej odbornej spôsobilosti sa prikladá doklad o dosiahnutom
vzdelaní, doklad o odbornej praxi, odborný posudok
pamiatkového úradu alebo archeologického ústavu
o absolvovaní odbornej praxe a výpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace.
(7) Na základe stanoviska pamiatkového úradu ministerstvo nevydá alebo doèasne odníme osvedèenie na
vykonávanie výskumov pod¾a odseku 3 fyzickej osobe
s osobitnou odbornou spôsobilos•ou, ktorá je zamestnancom pamiatkového úradu a pripravuje rozhodnu-

) § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 200/1994 Z. z.
) § 95 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 229/1997 Z. z.
36
) § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2 písm. c) a d) zákona è. 231/1999 Z. z.
35
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tia alebo rozhoduje vo veciach ochrany a obnovy pamiatkového fondu.

ministerstvu po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu.

(8) Ministerstvo zverejòuje zoznam oprávnených
fyzických osôb v rezortnom publikaènom prostriedku.

§ 38

(9) Ministerstvo odníme oprávnenie osobe, ktorá
vykonáva výskum v rozpore s týmto zákonom.
(10) Podrobnosti o podmienkach získavania osobitnej odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 36
Archeologický výskum

Financovanie výskumu
(1) Náklady na výskum uhrádza vlastník kultúrnej
pamiatky alebo stavebník.
(2) Ak sa výskum vykonáva na stavbe alebo pri èinnosti, ktorej uskutoènenie je verejným záujmom, môže
ústredný orgán štátnej správy, v ktorého pôsobnosti
je zabezpeèovanie èinnosti alebo stavby vo verejnom
záujme, rozhodnú•, že náklady alebo ich èas• sa uhradia zo štátneho rozpoètu.

(1) Archeologický výskum na úèely tohto zákona je
súhrn odborných èinností zameraných na vyh¾adávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu
a na záchranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ako aj na vyh¾adávanie a zber hnute¾ných archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi
a pod vodou.

(3) Výskum vykonávaný výluène na vedecké a dokumentaèné úèely uhrádza ten, v koho záujme bude
vykonaný.

(2) Archeologický výskum je oprávnený vykonáva•
archeologický ústav; iná právnická osoba iba na základe oprávnenia vydaného ministerstvom.

(1) Osoba oprávnená pod¾a § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2
uzatvorí pred zaèatím výskumu s vlastníkom kultúrnej pamiatky alebo s vlastníkom nehnute¾nosti, na
ktorej sa má výskum vykona•, dohodu, v ktorej sa
urèia podmienky vykonania výskumu. Ak sa nedohodnú, pamiatkový úrad rozhodne o povinnosti vlastníka
strpie• vykonanie výskumu pod¾a § 36 až 38 a o podmienkach, za ktorých možno výskum vykona•. Rozhodnutím pamiatkového úradu nie sú dotknuté práva
vlastníka na náhradu majetkovej ujmy.

(3) Ministerstvo udelí oprávnenie na archeologický
výskum právnickej osobe, ktorá zabezpeèuje vykonávanie výskumu prostredníctvom fyzických osôb s osobitnou odbornou spôsobilos•ou získanou pod¾a § 35
ods. 3.
(4) Ministerstvo odníme právnickej osobe oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu, ak zanikli alebo boli porušené podmienky, za ktorých jej
bolo oprávnenie udelené.
§ 37

§ 39
Podmienky vykonávania výskumu

(2) Pri vykonávaní výskumu oprávnené osoby prihliadajú na záujmy chránené osobitnými predpismi,
spolupracujú s orgánmi zabezpeèujúcimi ochranu
týchto záujmov a chránia práva a oprávnené záujmy
vlastníkov nehnute¾ností a iného majetku.

(1) Pri príprave stavieb a inej hospodárskej èinnosti
na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, je nevyhnutné
vykona• záchranný výskum.

(3) Druh, rozsah, spôsob vykonávania, predpokladaný termín skonèenia výskumu a nakladanie s nálezmi urèí vo svojom rozhodnutí krajský pamiatkový
úrad. A ide o archeologický výskum, krajský pamiatkový úrad vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu.

(2) Záchranný výskum je predstihovým opatrením
vykonávaným na záchranu archeologických a iných
historických nálezov predpokladaných v zemi, pod vodou alebo v hmote stavby.

(4) Výskum možno vykonáva• len pod¾a príslušných
medzinárodných zmlúv17) v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami a s použitím vhodných, najmä
nedeštruktívnych metód.

(3) O nevyhnutnosti vykona• záchranný výskum rozhoduje pamiatkový úrad na podnet stavebného úradu,
krajského pamiatkového úradu alebo z vlastného podnetu. V prípade záchranného archeologického výskumu pamiatkový úrad vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu.
Pamiatkový úrad bezodkladne zašle rozhodnutie o vykonaní záchranného výskumu stavebnému úradu.

(5) Ak ide o archeologický výskum na kultúrnej pamiatke, na pamiatkovom území alebo na území
ochranného pásma, archeologický ústav a oprávnené
osoby pod¾a § 35 ods. 3 sú povinné do 15 dní oznámi•
zaèatie výskumu krajskému pamiatkovému úradu.

Záchranný výskum

(4) Ak stavebník alebo ten, kto má rozhodnutie pod¾a
odseku 2 vykona•, nemôže z objektívnych dôvodov
zabezpeèi• oprávnenú osobu, urèí ministerstvo na návrh pamiatkového úradu oprávnenú osobu na vykonanie záchranného výskumu. Ak ide o záchranný archeologický výskum, pamiatkový úrad predloží návrh

(6) Nepovolené výskumy a výkopy na kultúrnych
pamiatkach, pamiatkových územiach a územiach s archeologickými nálezmi, ako aj nepovolený zber a premiestòovanie hnute¾ných nálezov alebo ich vyh¾adávanie pomocou detekèných zariadení sa zakazujú.
(7) Ten, kto výskum vykonáva na základe dohody
pod¾a odseku 1, je povinný vykona• opatrenia proti
poškodeniu, znehodnoteniu, znièeniu alebo odcudzeniu nálezu. Výskum nemožno vykona•, ak nie je zabez-
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peèená následná ochrana nálezov alebo odstránenie
nepriaznivých následkov výskumu.
(8) Výskumom získané odborné poznatky sa spracujú vo výskumnej a prípravnej dokumentácii, ktorá je
podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie
obnovy kultúrnej pamiatky alebo podkladom na vyhotovenie územného priemetu ochrany pamiatkového
územia. Podrobnosti o výskumnej a prípravnej dokumentácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
(9) Vlastník alebo ten, kto výskum vykonáva na vedecké úèely alebo dokumentaèné úèely, je povinný
krajskému pamiatkovému úradu odovzda• bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie do
60 dní od skonèenia výskumu, v odôvodnených prípadoch najneskôr v termíne, ktorý urèí krajský pamiatkový úrad. Ak ide o archeologický výskum, krajský
pamiatkový úrad poskytne archeologickému ústavu
údaje potrebné na vedenie evidencie pod¾a § 41 ods.
1, v odôvodnených prípadoch aj kópiu výskumnej dokumentácie.
§ 40
Nálezy
(1) Nález na úèely tohto zákona je vec pamiatkovej
hodnoty, ktorá sa nájde výskumom, pri stavebnej alebo inej èinnosti v zemi, pod vodou alebo v hmote historickej stavby.
(2) Ak sa vec pamiatkovej hodnoty nájde mimo povoleného výskumu, musí to nálezca ohlási• krajskému
pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom
obce. Oznámenie o náleze je povinný urobi• nálezca
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deò
po jej nájdení.
(3) Nález sa musí ponecha• bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri
pracovné dni odo dòa oznámenia nálezu. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný
vykona• všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu
nálezu, najmä zabezpeèi• ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, znièeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnú• a premiestni• z pôvodného miesta
a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
(4) O nálezoch, ktoré sa nájdu poèas stavby, platia
osobitné predpisy.37)
(5) Archeologické nálezy sú vlastníctvom Slovenskej
republiky.
(6) Hnute¾né nálezy sa chránia pod¾a osobitných
predpisov.15) Nehnute¾né nálezy, ich súbory a archeologické náleziská možno na základe ich pamiatkovej
hodnoty vyhlási• za kultúrne pamiatky, pamiatkové
rezervácie alebo pamiatkové zóny.
(7) Ak nejde o výskumy vykonávané pod¾a § 35 až 37
37

) § 127 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 229/1997 Z. z.
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a o nepovolenú èinnos•, nálezca má právo na náhradu
výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu
pod¾a odsekov 2 a 3.
(8) Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné,
ktoré sa rovná hodnote materiálu, ak je nález vyhotovený z drahých kovov alebo z iných cenných materiálov, v ostatných prípadoch nálezné v sume, ktorá sa
rovná 20 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa urèuje znaleckým posudkom.23)
§ 41
Evidencia a využívanie archeologických nálezísk
(1) Archeologické náleziská eviduje archeologický
ústav v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk
Slovenskej republiky (ïalej len „evidencia nálezísk“).
Archeologický ústav v evidencii nálezísk vyznaèí archeologické náleziská vyhlásené pod¾a tohto zákona za
kultúrne pamiatky alebo pamiatkové územia.
(2) Archeologický ústav poskytuje aktuálnu evidenciu a topografické údaje archeologických nálezísk pamiatkovému úradu, aby ich evidoval a zahrnul do
územného priemetu ochrany kultúrnych hodnôt územia.
(3) Evidencia nálezísk je predmetom ochrany pod¾a
osobitných predpisov.18)
(4) Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpeèuje podmienky
ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
(5) Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s orgánmi
územnej samosprávy zabezpeèuje odbornú konzerváciu, vhodné využitie a prezentáciu nehnute¾ných archeologických nálezov a archeologických nálezísk pod¾a možností v pôvodných nálezových súvislostiach.
Sprístupnenie nálezísk verejnosti nesmie ma• za následok ich poškodenie alebo nadmerné opotrebovanie.
SIEDMA ÈAS•
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY
§ 42
Priestupky
(1) Priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu sa dopustí ten, kto
a) nechráni hnute¾nú vec alebo nehnute¾nú vec pred
ohrozením, poškodením, znehodnotením a hnute¾nú vec pred odcudzením v èase od doruèenia oznámenia o zaèatí konania o vyhlásení hnute¾nej veci
alebo nehnute¾nej veci za kultúrnu pamiatku až do
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) neplní oznamovaciu povinnos• ustanovenú pod¾a
tohto zákona,
c) neodovzdá dokumentáciu pod¾a § 32, 33 a 39,
d) premiestni bez predchádzajúceho súhlasu príslušného pamiatkového úradu (§ 24) kultúrnu pamiatku,
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e) uskutoèòuje stavbu, stavebnú zmenu alebo udržiavacie práce na nehnute¾nej veci, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ak sa nachádza v pamiatkovom
území alebo v ochrannom pásme, bez vyžiadania
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu alebo
nedodržiava podmienky urèené v tomto rozhodnutí,
f) nezabezpeèuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky, neudržiava ju v dobrom stave a využíva ju spôsobom, ktorý ju ohrozuje, poškodzuje, znehodnocuje
alebo nièí, alebo ju nechráni pred odcudzením,
g) vykonáva obnovu kultúrnej pamiatky bez vyžiadania
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu alebo
nedodržiava podmienky urèené v rozhodnutí,
h) svojím konaním spôsobuje nepriaznivé zmeny stavu
kultúrnej pamiatky a ohrozuje jej ochranu,
i) neplní podmienky urèené krajským pamiatkovým
úradom na ïalší výkon èinností,
j) vykonáva bez povolenia výskumy na kultúrnych
pamiatkach, pamiatkových územiach alebo archeologických náleziskách, vyh¾adáva hnute¾né archeologické nálezy a vykonáva ich zber,
k) znehodnocuje, poškodzuje alebo nièí kultúrnu pamiatku,
l) napriek rozhodnutiu krajského pamiatkového úradu ohrozuje kultúrnu pamiatku, spôsobuje nepriaznivé zmeny jej stavu,
m) zapožièia do zahranièia, pokúsi sa do zahranièia
vyviez• alebo vyvezie kultúrnu pamiatku bez predchádzajúceho súhlasu ministerstva.
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(4) Krajský pamiatkový úrad môže pokutu pod¾a
odseku 1 zvýši• až na dvojnásobok, ak ide o kultúrnu
pamiatku alebo pamiatkové územie zaradené do Zoznamu svetového dedièstva (§ 21).
(5) Pri urèovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnos• a dåžku trvania protiprávneho konania, význam
kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia a rozsah hroziacej alebo spôsobenej škody.
ÔSMA ÈAS•
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 44
Spoloèné ustanovenia
(1) Povinnosti vlastníka ustanovené týmto zákonom
má aj správca alebo iný držite¾ kultúrnej pamiatky.
Náklady spojené so základnou starostlivos•ou uhrádza vtedy, ak mu táto povinnos• vyplynie z právneho
vz•ahu.
(2) Právo na primeranú náhradu a právo na náhradu majetkovej ujmy oprávnené osoby uplatòujú na
pamiatkovom úrade v lehote do šiestich mesiacov od
vzniku nároku a v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,29) inak právo zanikne.

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 môže krajský pamiatkový úrad uloži• pokutu až do 100 000 Sk.

(3) Tento zákon sa nevz•ahuje na veci vykazujúce
znaky kultúrnej pamiatky pod¾a § 2 ods. 3, ktoré sú
chránené pod¾a osobitných predpisov.39)

(3) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vz•ahuje sa na priestupky a ich prejednávanie všeobecný
predpis o priestupkoch.38)

(4) Na konanie vo veciach ochrany pamiatkového
fondu sa vz•ahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní,40) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 43

§ 45

Iné správne delikty

Prechodné ustanovenia

(1) Krajský pamiatkový úrad môže uloži• právnickej
osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om,
pokutu
a) do 100 000 Sk, ak sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. a) až e),
b) pokutu do 200 000 Sk, ak sa dopustí protiprávneho
konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. f) až i),
c) pokutu do 500 000 Sk, ak sa dopustí protiprávneho
konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. j) až m).

(1) Kultúrne pamiatky a národné kultúrne pamiatky
zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok
Slovenskej republiky pod¾a predchádzajúcich právnych predpisov sa považujú za národné kultúrne pamiatky pod¾a tohto zákona.

(2) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(3) Pokutu možno uloži• len do jedného roka odo
dòa, keï sa o protiprávnom konaní krajský pamiatkový úrad dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo
dòa, keï sa právnická osoba alebo fyzická osoba (odsek 1) dopustila protiprávneho konania.

(2) Pamiatkové
rezervácie,
pamiatkové
zóny
a ochranné pásma chránené pod¾a predchádzajúcich
právnych predpisov sa považujú za pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ochranné pásma pod¾a tohto
zákona.
(3) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vz•ahov
zamestnancov Pamiatkového ústavu prechádzajú od
1. apríla 2002 na pamiatkový úrad.
(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vz•ahov
zamestnancov okresného úradu a krajského úradu,
ktorí zabezpeèujú èinnosti súvisiace so štátnou pa-
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) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 115/1998 Z. z.
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Zákon Slovenskej národnej rady è. 149/1975 Zb.
Zákon è. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
40
) Zákon è. 71/1967 Zb.

Zbierka zákonov è. 49/2002
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miatkovou starostlivos•ou, prechádzajú od 1. apríla
2002 na pamiatkový úrad.
(5) Majetok štátu41) v správe Pamiatkového ústavu
prechádza od 1. apríla 2002 do správy pamiatkového
úradu. Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vz•ahov a iných vz•ahov prechádzajú z Pamiatkového ústavu na pamiatkový úrad.
§ 46

5.
6.
7.
8.

Závereèné ustanovenia
Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb.
o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona
è.183/2000 Z. z.,
2. položky 204 až 213 prílohy zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 478/1990
Zb. o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok,
4. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 299/1991

9.
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Zb. o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých
národných kultúrnych pamiatok,
nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 289/1994
Z. z. o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky v Ružomberku,
nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 288/1994
Z. z. o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok,
vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady
è. 78/1963 Zb. o pamiatkových rezerváciách,
vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky è. 21/1988 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb.,
vyhláška
Povereníctva
školstva
a
kultúry
è. 249/1959 Ú. v. o národných kultúrnych pamiatkach.
§ 47
Úèinnos•

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. apríla 2002
okrem § 35 ods. 3, ktorý nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

