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V Y H L Á Š K A  
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 26. septembra 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv a o zmene
a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z.

o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 73i ods. 2 a § 95 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona
č. 526/2002 Z. z. (ïalej len „zákon“) ustanovuje:

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje vedenie Notárskeho centrál-
neho registra záložných práv (ïalej len „register“)
a spôsob registrácie v ňom. 

Vedenie  reg is t ra  

§ 2

(1) Register vedie Notárska komora Slovenskej re-
publiky (ïalej len „komora“) ako súčas� Centrálneho
informačného systému (ïalej len „systém“).

(2) Komora prostredníctvom vedúceho správcu za-
bezpečuje podmienky na riadnu, bezpečnú a plynu-
lú prevádzku registra a v rámci neho aj všetkých
úkonov s tým súvisiacich. 

(3) Vedúci správca je v pracovnoprávnom vz�ahu
s komorou. 

§ 3

Register je verejný a prístupný na vyh¾adávanie a re-
gistráciu v ktorejko¾vek notárskej kancelárii a na vy-
h¾adávanie prostredníctvom internetu. 

§ 4

(1) Registráciu notár vykonáva elektronickým pre-
vodom dát bezpečnou komunikáciou v rámci systé-
mu tak, aby sa neoprávnenej osobe zabránil prístup
do systému.

(2) Na prihlásenie sa do systému vedúci správca
pridelí notárovi prístupové kódy v počte pod¾a požia-
davky notára. 

(3) Vedúci správca vedie evidenciu prístupových
kódov notára, dátum ich pridelenia, zmenu platnosti
a ukončenie ich platnosti.

§ 5

(1) Zaregistrované údaje obsiahnuté v registri ko-
mora zabezpečuje pred stratou, zničením alebo iným
znehodnotením. 

(2) Na účely ochrany zaregistrovaných údajov vedúci
správca denne vykonáva ich zálohové zaznamenáva-
nie. Raz mesačne, najneskôr v druhý pracovný deň
nasledujúceho mesiaca, vedúci správca údaje zazna-
menané  na nosiči za predchádzajúci mesiac odovzdá-
va Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“), ktoré ich prevezme a zabez-
pečí ich archivovanie. Komora so súhlasom minister-
stva môže umiestni� záložný server systému v budove
ministerstva.

(3) Komora umožní ministerstvu vykona� kontrolu
registra, ktorú ministerstvo vykonáva najmenej raz
ročne. 

(4) Vedúci správca raz mesačne vyhotoví štatistické
údaje vo veciach registra, ktorých štruktúru určí pre-
zídium komory, a predkladá ich prezidentovi komory,
ktorý kópiu štatistických údajov zašle ministerstvu
najneskôr do desiateho dňa mesiaca. 

(5) Prezident komory bez zbytočného odkladu infor-
muje ministerstvo o podstatných otázkach týkajúcich
sa vedenia registra a raz ročne predkladá ministrovi
spravodlivosti Slovenskej republiky správu o vedení
registra, ktorej súčas�ou sú štatistické údaje a údaje
o technickej prevádzke registra za dané obdobie, naj-
neskôr do 15. februára nasledujúceho roka.

Spôsob registrácie  v  registr i

§ 6

(1) Registráciu vzniku záložného práva, jeho zme-
ny, poznámky alebo výmazu v registri vykoná notár
na základe žiadosti o registráciu oprávnenej osoby
alebo osoby oprávnenej v jej mene kona� (ïalej len
„žiadate¾“). 

(2) Notár na základe písomného alebo ústneho po-
dania žiadate¾a spracuje žiados� o registráciu v elek-
tronickej podobe. 

(3) Pred podpísaním žiadosti o registráciu žiadate-
¾om notár vykoná zistenie pod¾a § 73f ods. 2 a § 73g
ods. 2 zákona. Notár vytlačí výpis žiadosti o registráciu
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v písomnej podobe a predloží ho žiadate¾ovi na odsú-
hlasenie a na podpis. Výpis žiadosti o registráciu žia-
date¾ skontroluje a správnos� údajov potvrdí svojím
podpisom. Po odsúhlasení žiadate¾om notár odošle
žiados� o registráciu v elektronickej podobe na regis-
tráciu do registra.

(4) Po odoslaní žiadosti o registráciu do registra no-
tár predloží žiadate¾ovi vyúčtovanie svojej odmeny
a náhrady svojich hotových výdavkov, ako aj odmeny
komory a náhrady jej hotových výdavkov. 

(5) Po vykonaní registrácie notár dostane z registra
v elektronickej podobe výpis o registrácii pod¾a identi-
fikačných údajov záložcu, register v ňom potvrdí dá-
tum a čas registrácie, ako aj spisovú značku registra
NCRzp, pod ktorou je vec v registri zaregistrovaná.
Prijatý výpis v elektronickej podobe notár následne
spracuje v písomnej podobe a vydá ho žiadate¾ovi ako
potvrdenie o registrácii.

§ 7

(1) Register obsahuje údaje pod¾a § 73d zákona. 

(2) V registri sa vykonáva najmä registrácia 
a) záložného práva vzniknutého na základe záložnej

zmluvy, schválenej dedičskej dohody alebo vznik-
nutého na základe odovzdania veci,1) 

b) záložného práva vzniknutého na základe rozhodnu-
tia súdu alebo štátneho orgánu,1)

c) záložného práva vzniknutého pred 1. januárom
2003,2) 

d) záložného práva vzniknutého odovzdaním veci pred
1. januárom 2003,3)

e) zmeny záložného práva,4)
f) zmeny v osobe záložcu,5)
g) dohody záložných verite¾ov o zmene poradia ich

záložných práv rozhodujúceho na ich uspokojenie,6)
h) začatia výkonu záložného práva,7) 
i) výmazu záložného práva.8)

(3) Na prijatie žiadosti o registráciu do registra je
príslušný ktorýko¾vek notár, ktorý žiados� o registrá-
ciu eviduje vo svojom registri N. 

(4) Notár pred prijatím žiadosti o registráciu zistí
totožnos� žiadate¾a pod¾a § 48 zákona. Ak podáva
žiados� o registráciu iná ako oprávnená osoba, notár
preskúma jej oprávnenie kona� za ňu. Ak ide o regis-
tráciu na základe rozhodnutia súdu alebo štátneho
orgánu, žiadate¾ predloží notárovi aj právoplatné roz-
hodnutie, na ktorého základe vzniká záložné právo. 

(5) Za obsah žiadosti o registráciu, ako aj za skutko-
vý stav, že žiados� o registráciu obsahuje všetky údaje
ustanovené zákonom, ktoré sa zapisujú do registra,
zodpovedá žiadate¾. 

(6) Po prijatí a spracovaní žiadosti o registráciu no-
tár vykoná registráciu v registri, do ktorého sa prihlási
uvedením svojho mena a priezviska, spisovej značky
registra N a svojím prístupovým kódom. Register po
vykonaní registrácie oznámi notárovi presný dátum
a čas registrácie, ako aj spisovú značku registra
NCRzp, pod ktorou bola registrácia v registri vykona-
ná. Po vykonaní registrácie notár založí kópiu písom-
ného potvrdenia o registrácii do spisu.

§ 8

(1) Potvrdenie o registrácii obsahuje meno, priezvis-
ko a sídlo notára, spisovú značku registra N, pod
ktorou vo veci konal, spisovú značku registra NCRzp,
pod ktorou je vec zaregistrovaná v registri, dátum a čas
registrácie, údaje o registrácii záložného práva, odtla-
čok úradnej pečiatky notára a jeho vlastnoručný pod-
pis. 

(2) Okrem náležitostí potvrdenia o registrácii uvede-
ných v odseku 1 obsahuje aj údaje o registrácii zálož-
ného práva pod¾a jednotlivých druhov registrácií uve-
dených v § 7 ods. 2 písm. a) až i) tejto vyhlášky. 

(3) Ak ide o registrácie vykonané pod¾a § 7 ods. 2
písm. e) až i) tejto vyhlášky, novopriradená spisová
značka registra NCRzp sa priradí k pôvodnej spisovej
značke registra NCRzp alebo k pôvodným spisovým
značkám registra NCRzp, ak sa vo veci vykonalo viac
registrácií. 

§ 9

(1) Každý môže v notárskej kancelárii požiada� notá-
ra, aby mu v registri zistil a oznámil požadované údaje
za predpokladu, že presne identifikuje záložcu, a ná-
sledne, aby mu notár o zistených skutočnostiach vydal
výpis z registra. Notár žiadosti nevyhovie, ak žiadate¾
záložcu neidentifikuje alebo ho identifikuje nedosta-
točne. Tým nie je dotknuté právo žiadate¾a nahliadnu�
do registra prostredníctvom internetu mimo notárskej
kancelárie. 

(2) Žiadosti o výpis z registra notár zapíše do svojho
registra N. 

(3) Výpis z registra obsahuje úplný výpis alebo čias-
točný výpis z predmetného záznamu v registri. Úplný
výpis z registra obsahuje všetky platné zápisy záložcu
v registri a neúplný výpis z registra obsahuje len plat-
né zápisy, o ktoré žiadate¾ požiada. 

(4) Notár môže na požiadanie vyda� aj neaktuálny
výpis z registra obsahujúci údaje, ktoré boli zapísané
v registri a ku dňu vydania výpisu sú už neplatné;

1) § 151b ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 526/2002 Z. z. 
2) § 879e ods. 2 Občianskeho zákonníka.
3) § 879e ods. 4 Občianskeho zákonníka.
4) § 151g ods. 2 a § 151ma ods. 7 Občianskeho zákonníka.
5) § 151h ods. 5 Občianskeho zákonníka.
6) § 151k ods. 3 Občianskeho zákonníka.
7) § 151l ods. 1 Občianskeho zákonníka.
8) § 151md ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.
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tento neaktuálny výpis môže by� úplný alebo čiastoč-
ný. 

(5) Na žiados� môže notár vykona� vyh¾adávanie
pod¾a iných položiek obsiahnutých v registri. Na zákla-
de vykonaného vyh¾adávania, ak bude o to notár po-
žiadaný, notár vydá potvrdenie o tom, že voči záložcovi,
pod¾a ktorého sa vykonalo vyh¾adávanie, nie je zriade-
né žiadne záložné právo. 

Čl. II

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej re-
publiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách
notárov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 209/1994 Z. z. a vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 423/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia
„Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej re-
publiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnej pomoci“ nahrádza
citáciou „Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Sloven-

skej republiky č.163/2002 Z. z. o odmenách a náhra-
dách advokátov za poskytovanie právnych služieb“.

2. V prílohe v položke C bode 2 sa slová „ktorá sa má
použi� v cudzine“ nahrádzajú slovami „ktorá má vz�ah
k cudzine“.

3. V prílohe v položke J bod 3 znie:
„3. Za vyh¾adávanie a vydanie výpisu z Notárske-

ho centrálneho registra záložných práv na jed-
ného záložného dlžníka za každú začatú stra-
nu vydaného textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Sk.“.

4. V prílohe sa za položku J dopĺňa položka K, ktorá
znie:
„Položka K: 
1. Za registráciu žiadosti oznámenia o dražbe

v Notárskom centrálnom registri dražieb . . . . . 500 Sk.  
2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom cen-

trálnom registri dražieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Sk.“.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. januára
2003.

Ján Čarnogurský v. r.
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608

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. januára 2002 bol v Bruseli podpísaný
Protokol stanovujúci úpravu obchodu pre určité druhy rýb a rybích produktov k Európskej dohode o pridružení
uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou
na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 2330 z 2. júla 2002
a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 29. augusta 2002. 

Protokol nadobudne platnos� 1. novembra 2002 na základe článku 3. 
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PROTOKOL
STANOVUJÚCI ÚPRAVU OBCHODU PRE URČITÉ DRUHY RÝB A RYBÍCH PRODUKTOV

K EURÓPSKEJ DOHODE O PRIDRUŽENÍ UZATVORENEJ MEDZI EURÓPSKYMI
SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA STRANE JEDNEJ

A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

Európske spoločenstvo, ïalej uvádzané ako „Spolo-
čenstvo“, na jednej strane a Slovenská republika na
druhej strane

vzh¾adom na to, že Európska dohoda o pridružení
uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou re-
publikou na strane druhej, ïalej uvádzaná ako „Eu-
rópska dohoda“, bola podpísaná v Bruseli v októbri
1993 a nadobudla platnos� vo februári 1995,

vzh¾adom na to, že technické rokovania pod¾a člán-
ku 21 ods. 4 a článku 24 Európskej dohody boli usku-
točnené a úspešne ukončené medzi Spoločenstvom
a Slovenskou republikou dohodou o recipročných col-
ných koncesiách v sektore rybného hospodárstva,

vzh¾adom na to, že dohodnuté koncesie v sektore
rybného hospodárstva sa dotknú dvojstranných kon-
cesií stanovených pod¾a Európskej dohody, mali by
preto zmeny zavedené týmto protokolom upravi� ob-
chodné aspekty Európskej dohody,

vzh¾adom na to, že Spoločenstvo a Slovenská repub-
lika sa dohodli tiež na administratívne jednoduchom
spôsobe implementácie dohodnutých colných koncesií
čo najskôr na základe postupnosti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Od dátumu nadobudnutia platnosti tohto protokolu
pre ryby a rybie produkty, ako je to definované v člán-
ku 1 nariadenia rady č. 104/2000, obe strany zavedú
úplne vo¾ný obchod pre všetky produkty uvedené
v prílohe XV k Európskej dohode a iné koncesie pre
ryby a rybie produkty inak udelené. Od dátumu nado-
budnutia platnosti tohto protokolu obe strany zavedú
jednotretinovú redukciu príslušných colných sadzieb
zavedených Spoločenstvom a Slovenskou republikou
na všetky ostatné ryby a rybie produkty.

Jeden rok po dátume nadobudnutia platnosti tohto
protokolu obe strany zavedú ïalšiu jednotretinovú
redukciu colných sadzieb oproti úrovni v čase nado-
budnutia platnosti tohto protokolu.

Dva roky po nadobudnutí platnosti tohto protokolu
alebo pod¾a spoločnej dohody skôr bude zavedený
úplne vo¾ný obchod so všetkými rybami a rybími pro-
duktmi. Akáko¾vek dohoda o skoršom uplatňovaní
úplne vo¾ného obchodu so všetkými rybami a rybími
produktmi sa bude vykonáva� v súlade s článkom 4.

Článok 2

Kalkulácia redukcií uvedených v článku 1 bude
vykonaná použitím bežných matematických princípov,
berúc do úvahy, že
a) všetky čísla, ktoré majú menej ako 50 (vrátane) po

desatinnej čiarke, budú zaokrúhlené nadol na naj-
bližšie celé číslo,

b) všetky čísla, ktoré majú viac ako 50 po desatinnej
čiarke, budú zaokrúhlené nahor na najbližšie celé
číslo,

c) všetky sadzby pod 2 % budú automaticky stanove-
né na úroveň 0 %. 

Strany si budú vymieňa� informácie v tých prípa-
doch, kde sa použijú vyššie uvedené princípy.

Článok 3

Tento protokol nadobudne platnos� v prvý deň me-
siaca nasledujúceho po dátume, keï si zmluvné  stra-
ny vzájomne oznámili ukončenie vnútorných procedúr
nevyhnutných na tento účel.

Článok 4

Tento protokol môže by� menený rozhodnutím Aso-
ciačnej rady.

K oznámeniu č. 608/2002 Z. z.
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609

O P A T R E N I E
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 24. septembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 265/2001
Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“) pod¾a § 8a ods. 2 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe ma-
jetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 374/1996 Z. z. ustanovuje:

 Čl. I

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 265/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení
správcov majetku štátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri naklada-
ní s majetkom štátu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmená a) a b) znejú: 
„a) rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom,
b) príspevkové organizácie zriadené ministerstvom.”.

2. V § 3 ods. 1 sa vypúš�a písmeno s). 

 Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno s).

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. novembra
2002.

Vladimír Palko v. r.
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