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Z Á K O N

z 10. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 99/1963 Zb. Ob čian sky súd ny po ria dok
v zne ní ne skor ších pred pi sov a o do pl ne ní zá ko na č. 328/1991 Zb.

o kon kur ze a vy rov na ní v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 99/1963 Zb. Ob čian sky súd ny po ria dok
v zne ní zá ko na č. 36/1967 Zb., zá ko na č. 158/1969 Zb., 
zá ko na č. 49/1973 Zb., zá ko na č. 20/1975 Zb., zá ko na
č. 133/1982 Zb., zá ko na č. 180/1990 Zb., zá ko na
č. 328/1991 Zb., zá ko na č. 519/1991 Zb., zá ko na
č. 263/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 5/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 46/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 190/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 232/1995 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 22/1996
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 58/1996 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re -
pub li ky č. 281/1996 Z. z., zá ko na č. 211/1997 Z. z., ná -
le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 359/1997
Z. z., zá ko na č. 124/1998 Z. z., zá ko na č. 144/1998
Z. z., zá ko na č. 169/1998 Z. z., zá ko na č. 187/1998
Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko na č. 233/1998
Z. z., zá ko na č. 235/1998 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu
Slo ven skej re pub li ky č. 318/1998 Z. z., zá ko na
č. 331/1998 Z. z., zá ko na č. 46/1999 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 66/1999 Z. z.,
ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 166/1999 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 185/1999 Z. z., zá ko na č. 223/1999 Z. z.,
zá ko na č. 303/2001 Z. z., zá ko na č. 501/2001 Z. z., zá -
ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na č. 232/2002 Z. z., zá ko -
na č. 424/2002 Z. z., zá ko na č. 451/2002 Z. z., zá ko na
č. 480/2002 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 620/2002 Z. z. a ná le zu Ústav né ho súdu
Slo ven skej re pub li ky č. 75/2003 Z. z. sa mení a  do pĺ ňa
tak to:

1. V § 1 sa slo vo „spo lu ob ča nov“ na hrá dza slo va mi
„iných osôb“.

2. V § 2 sa slo vá „za me ria va jú svo ju čin nos�“ na hrá -
dza jú slo va mi „dba jú pri tom“.

3. V § 6 sa vy púš �a jú slo vá „a aby sku toč nos ti, kto ré
sú me dzi účast ník mi spor né, sa spo ¾ah li vo zis ti li“.

 4. § 7 znie:

„§ 7

(1) V ob čian skom súd nom ko na ní súdy pre jed ná va jú 
a roz ho du jú spo ry a iné práv ne veci, kto ré vy plý va jú
z ob čian sko práv nych, pra cov ných, ro din ných, ob chod -
ných a hos po dár skych vz�a hov, po kia¾ ich pod ¾a zá ko -
na ne pre jed ná va jú a ne roz ho du jú o nich iné or gá ny.

(2) V ob čian skom súd nom ko na ní súdy  pre skú ma -
va jú aj zá kon nos� roz hod nu tí or gá nov ve rej nej sprá vy
a zá kon nos� roz hod nu tí, opat re ní ale bo iných zá sa hov
or gá nov ve rej nej moci, po kia¾ ich pod ¾a zá ko na ne pre -
jed ná va jú a ne roz ho du jú o nich iné or gá ny.

(3) Iné veci pre jed ná va jú a roz ho du jú súdy v ob čian -
skom súd nom ko na ní, len ak to usta no vu je zá kon.“.

 5. V § 9 ods. 2 sa vy púš �a jú pís me ná d) a e).

 6. V § 9 ods. 3 sa vy púš �a jú pís me ná d) až f). Do te -
raj šie pís me ná g) až m) sa ozna ču jú ako pís me ná d) až
j).

 7. V § 9 ods. 3 sa vy púš �a pís me no g). Do te raj šie pís -
me ná h) až j) sa ozna ču jú ako pís me ná g) až i).

 8. V § 9 ods. 3 písm. e) sa pís me no „g)“ na hrá dza pís -
me nom „d)“.

 9. V § 9 ods. 4 sa vy púš �a pís me no b). Do te raj šie pís -
me no c) sa ozna ču je ako pís me no b).

10. § 14 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Dô vo dom na vy lú če nie sud cu nie sú okol nos ti,

kto ré spo čí va jú v po stu pe sud cu v ko na ní o pre jed ná -
va nej veci.“. 

11. V § 15 od sek 1 znie:
„(1) Len čo sa sud ca do zvie o sku toč nos tiach, pre kto -

ré je vy lú če ný, ozná mi to ne od klad ne pred se do vi súdu.
V ko na ní môže za tia¾ uro bi� len také úko ny, kto ré ne -
pri púš �a jú od klad. Pred se da súdu môže pri de li� vec
iné mu sud co vi v sú la de s roz vr hom prá ce, ak s tým
sud ca, o kto ré ho vy lú če nie ide, vy slo ví sú hlas. Ak ide
o vy lú če nie sud cu pod ¾a § 14 ods. 1 a pred se da súdu
má zato, že nie je dô vod po chy bo va� o ne za u ja tos ti sud -
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cu, pred lo ží vec na roz hod nu tie súdu uve de né mu v § 16 
ods. 1.“.

12. Za § 15 sa vkla dá § 15a, kto rý znie:

„§ 15a

(1) Účast ní ci majú prá vo z dô vo dov pod ¾a § 14 ods. 1
uplat ni� ná miet ku za u ja tos ti vo či sud co vi, kto rý má
pod ¾a roz vr hu prá ce vec pre jed na� a roz hod nú�. O tom -
to prá ve súd účast ní ka po u čí.

(2) Účast ník mô že uplat ni� ná miet ku za u ja tos ti  po -
d¾a od se ku 1 naj ne skôr na pr vom po jed ná va ní, na kto -
rom sa zú čast nil sud ca, o kto ré ho vy lú če nie ide, ale bo
do 15 dní od kedy sa mo hol doz ve die� o dô vo de, pre kto -
rý je sud ca vy lú če ný. Na ne skôr po da nú ná miet ku  za -
ujatosti súd pri hliad ne len vte dy, ak účast ník ne bol  po -
učený pod ¾a od se ku 1.

(3) V ná miet ke za u ja tos ti musí by� uve de né, pro ti
komu sme ru je, dô vod, pre kto rý má by� sud ca vy lú če -
ný, kedy sa účast ník po dá va jú ci ná miet ku za u ja tos ti
o dô vo de vy lú če nia doz ve del a aký mi dô kaz mi môže by�
pre u ká za ný; účast ník je po vin ný pred lo ži� dô ka zy, kto -
rý mi dis po nu je, zá ro veň s ná miet kou za u ja tos ti.

(4) Na opa ko va né ná miet ky za u ja tos ti po da né z toho
is té ho dô vo du súd ne pri hliad ne, ak už o nich roz ho -
dol.“.

13. V § 16 od sek 1 znie:
„(1) Pr vo stup ňo vý súd pred lo ží vec na roz hod nu tie

o ná miet ke za u ja tos ti do de sia tich dní od jej po da nia
nad ria de né mu súdu. O tom, či je sud ca vy lú če ný, roz -
hod ne do de sia tich dní od pred lo že nia veci nad ria de ný
súd v se ná te. O vy lú če ní sud cov Naj vy ššie ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky roz hod ne do de sia tich dní iný se nát
toh to súdu.“. 

14. V § 17 ods. 2 sa v pr vej vete vy púš �a jú slo vá „a
súd ne ho exe kú to ra“.

15. § 22 znie:

„§ 22

Fy zic ká oso ba, kto rá ne mô že pred sú dom ko na�
samo stat ne, musí by� za stú pe ná zá kon ným zá stup -
com. To ne pla tí, ak ten to zá kon usta no vu je inak.“.

16. V § 29 ods. 2 sa slo vá „bol pos tih nu tý“ na hrá dza -
jú slo va mi „je pos tih nu tý“.

17. § 29 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Sud ca ale bo po ve re ný za mest na nec súdu zru ší

uzne se nie o usta no ve ní opat rov ní ka, ak po mi nú dô vo -
dy, pre kto ré bol opat rov ník usta no ve ný.“.

18. § 30 znie:

„§ 30

Účast ní ko vi, u kto ré ho sú pred po kla dy, aby bol sú -
dom oslo bo de ný od súd nych po plat kov, usta no ví sud -
ca ale bo po ve re ný za mest na nec súdu na jeho žia dos�
zá stup cu z ra dov ad vo ká tov, ak je to pot reb né na

ochra nu jeho zá uj mov. O tej to mož nos ti súd účast ní ka
po u čí.“.

19. § 36 vrá ta ne spo loč né ho nad pi su nad pa ra graf mi 
znie:

„Úko ny sú du

§ 36

(1) V ko na ní pred sú dom koná a roz ho du je se nát, je -
di ný sud ca (ïa lej len „samo sud ca“) ale bo po ve re ný za -
mest na nec súdu v roz sa hu usta no ve nom oso bit ným
zá ko nom (ïa lej len „po ve re ný za mest na nec súdu“).

(2) V ko na ní pred ok res ným sú dom koná a roz ho du je 
samo sud ca ale bo po ve re ný za mest na nec súdu.

(3) V ko na ní pred kraj ským sú dom ako sú dom pr vé -
ho stup ňa koná a roz ho du je samo sud ca ale bo po ve re -
ný za mest na nec súdu ok rem prí pa dov pod ¾a § 36b;
v od vo la com ko na ní koná a roz ho du je se nát.“.

20. § 36a sa vy púš �a.

21. V § 36b sa vy púš �a pís me no b). Do te raj šie pís me -
ná c) až e) sa ozna ču jú ako pís me ná b) až d).

22. V § 42 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Ak účast ník ne pred lo ží pot reb ný po čet rov no pi sov
a prí loh, súd vy ho to ví kó pie na jeho tro vy.“. 

23. § 43 znie:

„§ 43

(1) Sud ca ale bo po ve re ný za mest na nec súdu uzne se -
ním vy zve účast ní ka, aby ne správ ne, ne ú pl né ale bo
ne zro zu mi te¾ né po da nie do pl nil ale bo op ra vil v le ho te,
kto rú určí, kto rá ne mô že by� krat šia ako de sa� dní.
V uzne se ní uve die, ako tre ba op ra vu ale bo do pl ne nie
vy ko na�.

(2) Ak účast ník v le ho te pod ¾a od se ku 1 po da nie ne -
op ra ví ale bo ne do pl ní a pre uve de ný ne dos ta tok ne -
možno v ko na ní po kra čo va�, súd od miet ne po da nie,
kto ré by moh lo by� pod ¾a svoj ho ob sa hu ná vr hom na
za ča tie ko na nia.

(3) Na iné po da nie, kto ré pod ¾a svoj ho ob sa hu ne spĺ -
ňa ná le ži tos ti ná vr hu na za ča tie ko na nia, ak nie je
riad ne op ra ve né ale bo do pl ne né, súd ne pri hlia da.“.

24. V § 44 od sek 1 znie:
„(1) Účast ní ci a ich zá stup co via majú prá vo na ze ra�

do súd ne ho spi su a ro bi� si z neho vý pi sy, od pi sy a fo to -
kó pie ale bo po žia da� súd o vy ho to ve nie fo to kó pií za
úhra du vec ných ná kla dov. To ne pla tí, ak ide o zá pis ni -
cu o hla so va ní ale bo lis ti ny ob sa hu jú ce uta jo va né sku -
toč nos ti, ale bo chrá ne né úda je pod ¾a oso bit ných pred -
pi sov.“.

25. V § 45 sa vy púš �a jú slo vá „pod ¾a okol nos tí“.

26. V § 47 ods. 1 sa slo vá „pred se da se ná tu“ na hrá -
dza jú slo vom „súd“.
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27. V § 51 sa za slo vo „po jed ná va ní“ vkla da jú slo vá
„ale bo pri inom úko ne súdu“.

28. V § 52 ods. 1 sa slo vo „pred se da se ná tu“ na hrá -
dza slo vom „súd“ a na kon ci sa pri pá ja táto veta:
„O pred ve de ní roz hod ne súd uzne se ním, kto ré sa pred -
vo la né mu do ru čí pri pred ve de ní.“.

29. V § 53 od sek 1 znie:
„(1) Tomu, kto hru bo s�a žu je pos tup ko na nia naj mä

tým, že sa ne us ta no ví na súd ale bo ne po slúch ne prí kaz 
súdu, ale bo kto ru ší po ria dok, ale bo kto uro bí hru bo
uráž li vé po da nie, môže súd ulo ži� uzne se ním po riad ko -
vú po ku tu až do výš ky 25 000 Sk.“.

30. V § 53 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Pri opa ko va nom hru bom s�a že ní po stu pu ko na -
nia pod ¾a od se ku 1 môže súd ulo ži� uzne se ním po riad -
ko vú po ku tu až do výš ky 50 000 Sk.“.

Do te raj šie od se ky 2 a 3 sa ozna ču jú ako od se ky 3 a 4.

31. V § 54 sa za slo vá „pred se da se ná tu“ vkla da jú
slo vá „ale bo ním po ve re ný za mest na nec súdu“.

32. V § 55 sa za slo vá „pred se da se ná tu“ vkla da jú
slo vá „ale bo ním po ve re ný za mest na nec súdu“.

33. V § 74 ods. 2 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta a tre tia veta, kto ré zne jú:
„Ak nie je prí sluš ný súd zná my ale bo ak prí sluš ný súd
ne mô že včas za kro či�, za kro čí a na ria di pred bež né
opat re nie pod ¾a § 75a súd, v kto ré ho ob vo de sa ma lo le -
tý zdr žu je. Len čo je to však mož né, po stú pi vec prí sluš -
né mu súdu.“.

34. § 75 znie:

„§ 75

(1) Pred bež né opat re nie na ria di súd na ná vrh. Ná vrh
nie je pot reb ný, ak ide o pred bež né opat re nie na ko na -
nie, kto ré môže súd za ča� i bez ná vr hu.

(2) Ná vrh má ok rem ná le ži tos tí ná vr hu pod ¾a § 79
ods. 1 ob sa ho va� opí sa nie roz ho du jú cich sku toč nos tí
od ô vod ňu jú cich vy da nie pred bež né ho opat re nia, uve -
de nie pod mie nok dô vod nos ti ná ro ku, kto ré mu sa má
pos kyt nú� pred bež ná ochra na, a odô vod ne nie ne bez -
pe čen stva bez pros tred ne hro zia cej ujmy. Z ná vr hu
musí by� zrej mé, čoho sa mie ni na vr ho va te¾ do má ha�
ná vr hom vo veci sa mej. Ná vrh pod ¾a § 75a musí ïa lej
ob sa ho va� aj ozna če nie fy zic kej oso by, kto rej má by�
ma lo le té die �a zve re né do sta rost li vos ti, ale bo ozna če -
nie za ria de nia so ciál nych slu žieb, do kto ré ho má by�
ma lo le té die �a umies tne né, a musí by� z neho zrej mé,
že na vr ho va te¾ sa do má ha vy da nia pred bež né ho opat -
re nia pod ¾a § 75a.

(3) Ak ná vrh nemá všet ky ná le ži tos ti pod ¾a od se ku 2,
súd po stu pu je pod ¾a § 43 a v uzne se ní uve die vady ná -
vr hu; to ne pla tí na ko na nie, kto ré môže za ča� súd i bez
ná vr hu.

(4) O ná vr hu na vy da nie pred bež né ho opat re nia roz -
hod ne súd naj ne skôr do 30 dní od do ru če nia ná vr hu. Ak

súd roz ho du je o ná vr hu na vy da nie pred bež né ho opat re -
nia pod ¾a § 76 ods. 1 písm. b) a g), roz hod ne naj ne skôr do
sied mich dní od do ru če nia ná vr hu, kto rý má ná le ži tos ti
pod ¾a od se ku 2. Ak súd roz ho du je o ná vr hu na vy da nie
pred bež né ho opat re nia pod ¾a § 75a, roz hod ne naj ne skôr
do 24 ho dín od do ru če nia ná vr hu pod ¾a od se ku 2.

(5) Ak od vo la cí súd zru ší roz hod nu tie súdu pr vé ho
stup ňa, kto rým roz ho dol o ná vr hu na vy da nie pred bež -
né ho opat re nia, súd opä tov ne roz hod ne v le ho te pod ¾a
od se ku 4. Le ho ta za čí na ply nú� odo dňa  vrá te nia veci
od vo la cím sú dom súdu pr vé ho stup ňa.

(6) Na roz hod nu tie súdu o pred bež nom opat re ní je
roz ho du jú ci stav v čase vy da nia roz hod nu tia súdu pr -
vé ho stup ňa.

(7) Súd môže vy da� roz hod nu tie o pred bež nom opat -
re ní aj bez vý slu chu účast ní kov.“.

35. Za § 75 sa vkla dá § 75a, kto rý znie:

„§ 75a

(1) Ak sa ocit ne ma lo le té die �a bez akej ko¾ vek sta -
rost li vos ti ale bo ak je jeho ži vot, zdra vie ale bo priaz ni vý
vý voj váž ne ohroz e ný ale bo na ru še ný, súd na ná vrh or -
gá nu po ve re né ho vý ko nom so ciál nop ráv nej ochra ny
a pre ven cie pod ¾a oso bit ných pred pi sov pred bež ným
opat re ním na ria di, aby bolo ma lo le té die �a do čas ne
zverené do sta rost li vos ti fy zic kej oso by ale bo práv nic -
kej oso by, kto rú v uzne se ní určí.

(2) Pri na ria de ní pred bež né ho opat re nia pod ¾a od se -
ku 1 ne mu sí by� ma lo le té die �a za stú pe né. Ak ma lo le tý
nemá zá kon né ho zá stup cu ale bo ak zá kon ný zá stup ca
ne mô že ma lo le té die �a v ko na ní za stu po va�, usta no ví
súd ma lo le té mu die �a �u opat rov ní ka bez od klad ne po
usku toč ne ní vý ko nu pred bež né ho opat re nia.

(3) Pred bež né opat re nie pod ¾a od se ku 1 trvá naj me -
nej po čas troch me sia cov od jeho vy ko na te¾ nos ti; ak
bolo pred uply nu tím tej to le ho ty za ča té ko na nie vo veci
sa mej, pred bež né opat re nie trvá a za nik ne, len čo je
roz hod nu tie vo veci sa mej vy ko na te¾ né.“.

36. § 79 znie:

„§ 79

(1) Ko na nie sa za čí na na ná vrh. Ná vrh má ok rem vše -
obec ných ná le ži tos tí (§ 42 ods. 3) ob sa ho va� meno,
priez vis ko, byd li sko účast ní kov, prí pad ne ich zá stup -
cov, údaj o štát nom ob čian stve, prav di vé opí sa nie roz -
ho du jú cich sku toč nos tí, ozna če nie dô ka zov, kto rých
sa na vr ho va te¾ do vo lá va, a musí by� z neho zrej mé,
čoho sa na vr ho va te¾ do má ha. Ak je účast ní kom práv -
nic ká oso ba, ná vrh musí ob sa ho va� ná zov ale bo ob -
chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo, ak je pri de le -
né. Ak je účast ní kom za hra nič ná oso ba, k ná vr hu musí 
by� pri po je ný vý pis z re gis tra ale bo z inej evi den cie, do
kto rej je za hra nič ná oso ba za pí sa ná. Ak je účast ní kom
fy zic ká oso ba opráv ne ná pod ni ka�, ná vrh musí ob sa -
ho va� ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo, ak je
pri de le né. Ak je účast ní kom štát, ná vrh musí ob sa ho -
va� ozna če nie štá tu a ozna če nie prí sluš né ho štát ne ho
or gá nu, kto rý bude za štát ko na�. Ak sa ná vrh týka
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dvoj stran ných práv nych vz�a hov me dzi ža lob com a ža -
lo va ným (§ 90), na zý va sa ža lo bou.

(2) Na vr ho va te¾ je po vin ný k ná vr hu pri po ji� lis tin né
dô ka zy, na kto ré sa od vo lá va, ok rem tých, kto ré ne mô -
že pri po ji� bez svo jej viny.

(3) Ná vrh na za ča tie ko na nia mož no poda� aj na tla či -
ve vy da nom pod ¾a vzo ru, kto rý usta noví vše obec ný zá -
väz ný práv ny pred pis vy daný Mi nis ter stvom spra vod li -
vos ti Slo ven skej re pub li ky.

(4) Ná vrh na za ča tie ko na nia do ru čí súd ostat ným
účast ní kom do vlast ných rúk.“.

37. V § 81 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Ak súd vy dal pred bež né opat re nie pod ¾a § 75a,
za čne aj bez ná vr hu ko na nie o vý cho ve ma lo le té ho naj -
ne skôr do troch me sia cov od vy da nia pred bež né ho
opat re nia.“. 

Do te raj ší od sek 2 sa ozna ču je ako od sek 3.

38. V § 88 ods. 1 sa vy púš �a pís me no o).

39. V § 89a sa vy púš �a dru há veta.

40. V § 91 ods. 2 sa za slo vá „na jeho spä� vza tie“
vkladá čiar ka a slo vá „na uzna nie ale bo vzda nie sa ná -
ro ku“.

41. V § 95 ods. 2 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie:
„Súd ne pri pus tí zme nu ná vr hu ani v prí pa de, ak by na
ko na nie o zme ne nom ná vr hu bol vec ne prí sluš ný iný
súd.“.

42. § 100 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Ak je účast ní kom ko na nia ma lo le té die �a, kto ré

je schop né s oh¾a dom na vek a ro zu mo vú vy spe los� vy -
jad ri� samo stat ne svoj ná zor, súd na jeho ná zor pri -
hliad ne. Ná zor ma lo le té ho die �a �a súd zis �u je  pro -
stredníctvom jeho zá stup cu ale bo prí sluš né ho or gá nu
so ciál nop ráv nej ochra ny detí, ale bo vý slu chom ma lo le -
té ho die �a �a aj bez prí tom nos ti ro di čov ale bo iných
osôb zod po ved ných za vý cho vu ma lo le té ho die �a �a.“.

43. V § 114 od sek 2 znie:
„(2) Pred se da se ná tu s vý nim kou vecí pod ¾a § 120

ods. 2 a  vecí pod ¾a § 153b ods. 5 ulo ží uzne se ním od -
por co vi, aby sa k veci pí som ne vy jad ril a aby v prí pa de,
ak ná rok uplat ne ný v ná vr hu v ce lom roz sa hu ne uz ná,
uvie dol vo vy jad re ní roz ho du jú ce sku toč nos ti na svo ju
ob ra nu, pri po jil k vy jad re niu lis ti ny, na ktoré sa o dvo -
lá va, ozna čil dô ka zy na pre u ká za nie svo jich tvr de ní.
Súd po u čí účast ní kov o mož nos ti uplat ni� ná miet ku
za u ja tos ti pod ¾a § 15a a vy zve ich, aby sa vy jad ri li, či
sú hla sia s roz hod nu tím o veci bez na ria de nia po jed ná -
va nia pod ¾a § 115a. Na po da nie vy jad re nia určí pred se -
da se ná tu le ho tu, kto rá ne smie by� krat šia ako 30 dní
od do ru če nia uzne se nia.“.

44. § 114 sa do pĺ ňa od sek mi 3 až 5, kto ré zne jú:
„(3) Uzne se nie pod ¾a od se ku 2 spo lu s rov no pi som

a prí lo ha mi ná vr hu sa do ru čí od por co vi do vlast ných
rúk.

(4) Ak od por ca ne spl ní po vin nos� ulo že nú uzne se -
ním vy da ným pod ¾a od se ku 2, môže súd roz hod nú�
o ná vr hu roz sud kom pre zmeš ka nie pod ¾a § 153b;
o tom to ná sled ku musí by� od por ca po u če ný. Usta no -
ve nia § 153b ods. 1 a 2 sa ne po u ži jú.

(5) Ak od por ca z ospra ve dl ni te¾ ných dô vo dov zmeš ká 
le ho tu na po da nie vy jad re nia pod ¾a od se ku 2, mô že do
na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz sud ku poda� ná vrh
na jeho zru še nie. Ak súd ná vr hu vy ho vie, zru ší roz su -
dok uzne se ním a za čne vo veci opä� ko na�.“.

45. Za § 115 sa vkla dá § 115a, kto rý znie:

„§ 115a

Na pre jed na nie veci sa mej nie je pot reb né na ria ïo va� 
po jed ná va nie, ak to nie je v roz po re s po žia dav kou ve -
rej né ho zá uj mu a ak mož no vo veci roz hod nú� len na
zá kla de lis tin ných dô ka zov pred lo že ných účast ník mi
a účast ní ci s roz hod nu tím vo veci bez na ria de nia po -
jed ná va nia sú hla sia ale bo sa vý slov ne prá va na ve rej né 
pre jed na nie veci vzda li; to ne pla tí vo ve ciach uve de -
ných v § 120 ods. 2.“.

46. V § 116 ods. 3 sa slo vá „štát ne, hos po dár ske, ob -
chod né ale bo slu žob né ta jom stvo“ na hrá dza jú slo va mi
„ochra nu uta jo va ných sku toč nos tí, ob chod né ta jom -
stvo“ a vy púš �a sa dru há veta. 

47. V § 116 sa za od sek 3 vkla dá nový od sek 4, kto rý
znie:

„(4) Ak bola ve rej nos� vy lú če ná pod ¾a od se ku 3, súd
môže po vo li� jed not li vým fy zic kým oso bám, aby boli
prí tom né na po jed ná va ní ale bo jeho čas ti, pri čom ich
zá ro veň po u čí o po vin nos ti za cho vá va� ml čan li vos�
o všet kom, čo sa pri po jed ná va ní o uta jo va ných sku toč -
nos tiach, ob chod ných zá uj moch a zá uj moch účast ní -
kov doz ve de li.“.

Do te raj ší od sek 4 sa ozna ču je ako od sek 5. 

48. V § 120 od sek 1 znie:
„(1) Účast ní ci sú po vin ní ozna či� dô ka zy na pre u ká -

za nie svo jich tvr de ní. Súd roz hod ne, kto ré z ozna če -
ných dô ka zov vy ko ná. Súd môže vý ni moč ne vy ko na� aj
iné dô ka zy, ako na vr hu jú účastníci, ak je ich vy ko na -
nie ne vy h nut né pre roz hod nu tie vo veci.“.

49. V § 120 od sek 4 znie:
„(4) Súd je po vin ný ok rem ve cí pod ¾a § 120 ods. 2 po -

u či� účast ní kov, že všet ky dô ka zy mu sia pred lo ži� ale -
bo mu sia ozna či� skôr, ako vy hlá si roz hod nu tie vo veci
sa mej, pre to že na dô ka zy ozna če né a pred lo že né ne -
skôr súd ne pri hlia da.“.

50. § 122 znie: 

„§ 122

(1) Súd vy ko ná va do ka zo va nie na po jed ná va ní, ak
ne bo li spl ne né pod mien ky na vy da nie roz hod nu tia bez
úst ne ho po jed ná va nia.

(2) Ak je to účel né, mož no o vy ko na nie dô ka zu do žia -
da� iný súd ale bo vy ko na� dô kaz mimo po jed ná va nia.
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Účast ní ci ko na nia majú prá vo by� prí tom ní na tak to vy -
ko ná va nom do ka zo va ní. Súd oboz ná mi účast ní kov
s vý sled ka mi do ka zo va nia na po jed ná va ní ok rem ko na -
nia pod ¾a § 115a a 153a ods. 4.

(3) Súd môže roz hod nú�, aby sa vy ko na né dô ka zy do -
pl ni li ale bo pred ním opa ko va li.“.

51. V § 124 prvá a dru há veta zne jú:
„Do ka zo va nie tre ba vy ko ná va� tak, aby sa za cho va la

po vin nos� ml čan li vos ti o uta jo va ných sku toč nos tiach
chrá ne ných pod ¾a oso bit ných zá ko nov a iná zá ko nom
usta no ve ná ale bo štá tom uzna ná po vin nos� ml čan li -
vos ti. V tých to prí pa doch mož no vy ko ná va� vý sluch len
vte dy, ak vy slú cha né ho oslo bo dil od po vin nos ti ml čan -
li vos ti prí sluš ný or gán ale bo ten, v kto ré ho zá uj me má
túto po vin nos�.“.

52. V § 125 sa za slo vá „vy jad re nia or gá nov“ vkla dá
čiar ka a slo vá „fy zic kých osôb“.

53. V § 126 ods. 1 prvá veta znie:
„Kaž dá fy zic ká oso ba je po vin ná usta no vi� sa na

pred vo la nie na súd a vy po ve da� ako sve dok.“.

54. § 128 znie:

„§ 128

Kaž dý je po vin ný bez zby toč né ho od kla du na po žia -
da nie súdu pí som ne ozná mi� sku toč nos ti, kto ré majú
výz nam pre ko na nie a roz hod nu tie súdu, za ná hra du
vec ných ná kla dov.“.

55. V § 153b ods. 2 písm. a) sa vy púš �a slo vo „prvé“. 

56. V § 153b ods. 2 písm. b) sa slo vá „[§ 114 ods. 2
písm. a)]“ na hrá dza jú slo va mi „(§ 114 ods. 2)“.

57. V § 153b ods. 2 sa vy púš �a pís me no d).

58. V § 153b ods. 4 sa vy púš �a dru há veta. 

59. V § 153c ods. 1 sa vy púš �a slo vo „pr vom“. 

60. V § 156 ods. 2 sa slo vá „tri dni“ na hrá dza jú slo va -
mi „pä� dní“.

61. V § 157 ods. 1 sa za slo vá „po u če nie o od vo la ní“
vkla da jú slo vá „a ná le ži tos tiach od vo la nia“.

62. V § 157 od sek 2 znie:
„(2) V odô vod ne ní roz sud ku súd uve die, čoho sa na -

vr ho va te¾ (ža lob ca) do má hal a z akých dô vo dov, ako sa
vo veci vy jad ril od por ca (ža lo va ný), prí pad ne iný účast -
ník ko na nia, struč ne,  jas ne a vý stiž ne vy svet lí, kto ré
sku toč nos ti po va žu je za pre u ká za né a kto ré nie, z kto -
rých dô ka zov vy chá dzal a aký mi úva ha mi sa pri hod no -
te ní dô ka zov ria dil, pre čo ne vy ko nal ïal šie na vrh nu té
dô ka zy a ako vec práv ne po sú dil. Súd dbá na to, aby
odô vod ne nie roz sud ku bolo pre sved či vé.“.

63. V § 157 sa vy púš �a od sek 3. Do te raj šie od se ky 4
a 5 sa ozna ču jú ako od se ky 3 a 4.

64. V § 158 od sek 3 znie:
„(3) Ak pred se da súdu zo zá važ ných dô vo dov ne roz -

hod ne inak, roz su dok sa vy ho to ví a odo šle do 30 dní
odo dňa jeho vy hlá se nia; vo ve ciach tý ka jú cich sa ma -
lo le tých detí sa roz su dok vy ho to ví a odo šle do de sia tich
dní odo dňa jeho vy hlá se nia.“.

65. V § 165 ods. 3 sa slo vá „pred se da se ná tu“ na hrá -
dza jú slo vom „súd“.

66. V § 167 ods. 1 sa za slo vá „o za sta ve ní ale bo pre -
ru še ní ko na nia,“ vkla da jú slo vá „o od miet nu tí ná vr hu
na za ča tie ko na nia,“.

67. V § 172 od sek 1 znie:
„(1) Súd môže aj bez vý slov nej žia dos ti na vr ho va te ¾a

a bez vy po ču tia od por cu vy da� pla tob ný roz kaz, ak sa
v ná vr hu uplat ňu je prá vo na za pla te nie pe ňaž nej sumy
vy plý va jú ce zo sku toč nos tí uve de ných na vr ho va te ¾om.
V pla tob nom roz ka ze ulo ží od por co vi, aby do 15 dní od
do ru če nia pla tob né ho roz ka zu za pla til na vr ho va te ¾o vi
uplat ne nú po h¾a dáv ku a tro vy ko na nia ale bo aby v tej
is tej le ho te po dal od por na súde, kto rý pla tob ný roz kaz
vy dal. Od por pro ti pla tob né mu roz ka zu sa musí odô -
vod ni�. Usta no ve nie § 43 sa ne po u ži je.“.

68. V § 172 od sek 2 znie:
„(2) Pla tob ný roz kaz ne mož no vy da�, ak nie je zná my

po byt od por cu ale bo ak by sa mal pla tob ný roz kaz do -
ru či� do cu dzi ny.“.

69. V § 172 ods. 4 sa vy púš �a dru há veta.

70. V § 173 ods. 2 sa slo vá „pred se da se ná tu“ na hrá -
dza jú slo vom „súd“ a na kon ci sa pri pá ja táto veta:
„To ne pla tí, ak sa pla tob ný roz kaz týka nie ko¾ kých
účast ní kov, z kto rých kaž dý koná sám za seba (§ 91
ods. 1).“.

71. V § 174 ods. 3 sa slo vá „pred se da se ná tu“ na hrá -
dza jú slo vom „súd“.

72. § 174 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Pri op ra ve chýb v pí sa ní a po čí ta ní, ako aj iných

zrej mých ne správ nos tí v pla tob nom roz ka ze sa po stu -
pu je pod ¾a § 164.“.

73. V § 178 ods. 1 sa slo vo „ob ča nov“ na hrá dza slo va -
mi „fy zic kých osôb“.

74. V § 178 ods. 2 sa slo vá „jed not li vých ob ča nov,
kto rí sú oboz ná me ní“ na hrá dza jú slo va mi „fy zic kých
osôb a práv nic kých osôb, kto ré sú oboz ná me né“.

75. V § 200e sa vy púš �a od sek 1. Do te raj šie od se -
ky 2 až 4 sa ozna ču jú ako od se ky 1 až 3.

76. § 200f až 200hb sa vy púš �a jú vrá ta ne po zná mok
pod čia rou k od ka zom 34c, 34d a 34e.

77. V tre tej čas ti sa vy púš �a šies ta hla va vrá ta ne po -
znám ky pod čia rou k od ka zu 34g.

 78. V § 201 sa na kon ci pri pá ja táto ve ta:
„Ak z práv ne ho pred pi su vy plý va ur či tý spô sob vy rov -
na nia vz�a hu me dzi účast ní kom a ved ¾aj ším účast ní -
kom, môže poda� od vo la nie aj ved ¾aj ší účast ník.“.
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79. V § 202 ods. 3 pís me no d) znie: 
„d) súd úpl ne vy ho vel ná vr hu pod ¾a § 138 ods. 1,“.

80. V § 202 ods. 3 pís me no l) znie: 
„l) sa roz hod lo o po da ní pod ¾a § 43 ods. 1,“.

81. V § 204 od sek 1 znie:
„(1) Od vo la nie sa po dá va do 15 dní od do ru če nia

uzne se nia a do 30 dní od do ru če nia roz sud ku na súde, 
pro ti roz hod nu tiu kto ré ho sme ru je. Ak bolo vy da né
op rav né uzne se nie, le ho ta ply nie zno vu od do ru če nia
op rav né ho uzne se nia len v roz sa hu vy ko na nej op ra -
vy.“.

82. V § 204 ods. 2 sa slo vá „po uply nu tí pät nás� dňo -
vej le ho ty“ na hrá dza jú slo va mi „po uply nu tí le ho ty
pod ¾a od se ku 1“.

83. V § 205 ods. 2 sa slo vo „naj mä“ na hrá dza slo vom
„len“.

84. V § 205 ods. 2 sa vy púš �a pís me no b). Do te raj šie
pís me ná c) až g) sa ozna ču jú ako pís me ná b) až f).

85. V § 205 ods. 2 písm. e) sa slo vo „ne zod po ve dá“
na hrá dza slo vom „ne ob sto jí“.

86. V § 205 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom g), kto ré znie:
„g) súd pr vé ho stup ňa ne pri hlia dol na ná miet ky od vo la -

te ¾a na priek tomu, že na to ne bo li spl ne né pod mien -
ky pod ¾a § 175 ods. 3, čas� pr vej vety za bod ko čiar -
kou.“.

87. V § 205 sa vy púš �a od sek 3. Do te raj ší od sek 4 sa
ozna ču je ako od sek 3.

88. V § 205 ods. 3 sa čiar ka za slo vom „na pá da“ na -
hrá dza slo vom „a“ a vkla da jú sa slo vá „dô vo dy od vo la -
nia“.

89. V § 205a ods. 1 sa vy púš �a pís me no c). Do te raj šie 
pís me ná d) a e) sa ozna ču jú ako pís me ná c) a d).

90. § 209 a 210 zne jú:

„§ 209

Súd pr vé ho stup ňa vy zve toho, kto po dal od vo la nie,
aby ne správ ne, ne ú pl né ale bo ne zro zu mi te¾ né od vo la -
nie do pl nil ale bo op ra vil. Ak sa aj na priek vý zve súdu
v le ho te de sia tich dní od vo la nie ne op ra ví ale bo ne do pl -
ní, pred lo ží súd pr vé ho stup ňa od vo la nie na roz hod nu -
tie od vo la cie mu súdu.

§ 210

(1) Súd do ru čí od vo la nie, kto ré sme ru je pro ti roz -
sud ku, ostat ným účast ní kom.

(2) Po uply nu tí le ho ty na po da nie od vo la nia pred lo ží
súd vec od vo la cie mu súdu do de sia tich dní.

(3) Ak súd po stu pu je pod ¾a § 209, pred lo ží vec od vo -
la cie mu súdu do de sia tich dní od uply nu tia le ho ty  po -
d¾a § 209.“.

91. § 212 znie:

„§ 212

(1) Od vo la cí súd je roz sa hom a dô vod mi od vo la nia
via za ný.

(2) Súd nie je via za ný roz sa hom od vo la nia
a) vo ve ciach, v kto rých mož no za ča� ko na nie bez ná vr -

hu,
b) v prí pa doch, keï od roz hod nu tia o na pad nu tom vý -

ro ku je zá vis lý vý rok, kto rý od vo la ním ne bol dotk nu -
tý,

c) v prí pa doch, keï ide o také spo loč né prá va ale bo po -
vin nos ti, že roz hod nu tie sa musí vz�a ho va� na všet -
kých účast ní kov, kto rí vy stu pu jú na jed nej stra ne,
a kde pla tia úko ny jed né ho z nich aj pre ostat ných
(§ 91 ods. 2), hoci od vo la nie po dal len nie ktorý
z účast ní kov,

d) ak z práv ne ho pred pi su vy plý va ur či tý spô sob vy rov -
na nia vz�a hu me dzi účast ník mi.

(3) Na vady ko na nia pred sú dom pr vé ho stup ňa pri -
hlia da od vo la cí súd, len ak mali za ná sle dok ne správ ne
roz hod nu tie vo veci.

(4) Od vo la cí súd môže roz hod nu tie súdu pr vé ho
stup ňa zru ši�, aj keï sa na vr hu je zme na, a na opak.“.

92. V § 213 ods. 2 prvá veta znie:
„Od vo la cí súd môže opa ko va� do ka zo va nie ale bo ho

do pl ni� za spl ne nia pod mie nok pod ¾a § 205a, ak ho
mož no vy ko na� bez prie �a hov.“.

93. V § 214 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom h), kto ré
znie:
„h) od vo la nie bolo po da né len z dô vo du pod ¾a § 205

ods. 2 písm. e).“.

94. V § 216 sa ci tá cia „§ 92 ods. 1 a 4“ na hrá dza ci tá -
ciou „§ 92 ods. 1 a 4, § 97 a 98“.

95. § 217 znie:

„§ 217

Súd roz hod ne o od vo la ní pro ti roz hod nu tiu o ná vr hu
na vy da nie pred bež né ho opat re nia pod ¾a § 76 ods. 1
písm. b) a g) do sied mich dní od pred lo že nia veci od vo -
la cie mu súdu; o od vo la ní pro ti roz hod nu tiu o ná vr hu
na vy da nie pred bež né ho opat re nia pod ¾a § 75a súd roz -
hod ne naj ne skôr do 24 ho dín od pred lo že nia veci od vo -
la cie mu súdu.“.

96. V § 218 ods. 1 pís me no d) znie:
„d) nemá ná le ži tos ti pod ¾a § 205 ods. 1,“.

97. V § 218 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré
znie:
„e) roz hod nu tie na pad nu té od vo la ním za nik lo inak.“.

98. V § 221 ods. 1 pís me no a) znie:
„a) je od vo la cí dô vod pod ¾a § 205 ods. 2 písm. c) ale bo  e)

a do pl ne nie do ka zo va nia ne možno vy ko na� bez prie -
�a hov (§ 213 ods. 2),“.
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99. § 238 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Do vo la nie nie je prí pust né ani vo ve ciach, v kto -

rých bolo na pad nu té prá vo plat né roz hod nu tie od vo la -
cie ho súdu o pe ňaž nom pl ne ní ne pre vy šu jú com troj ná -
so bok mi ni mál nej mzdy a v ob chod ných ve ciach
de sa� ná so bok mi ni mál nej mzdy; na prí slu šen stvo po -
h¾a dáv ky sa ne pri hlia da. Na určenie mi ni mál nej mzdy
je roz ho du jú ci deň po da nia ná vr hu na pr vo stup ňo vom
súde.“.

100. V § 241 ods. 2 sa vy púš �a pís me no  c). Do te raj -
šie pís me no d) sa ozna ču je ako pís me no c).

101. § 241 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Súd pr vé ho stup ňa vy zve toho, kto po dal do vo la -

nie, aby ne správ ne, ne ú pl né ale bo ne zro zu mi te¾ né do -
vo la nie ale bo do vo la nie, kto ré ne ob sa hu je ná le ži tos ti
pod ¾a od se ku 1, v ur če nej le ho te do pl nil ale bo op ra vil.
Ak sa aj na priek vý zve súdu v  le ho te de sia tich dní do -
vo la nie ne op ra ví ale bo ne do pl ní, pred lo ží súd pr vé ho
stup ňa do vo la nie na roz hod nu tie do vo la cie mu súdu.“. 

102. § 243b sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Ak roz hod nu tie do vo la cie ho se ná tu ne bo lo pri ja -

té jed no my se¾ ne, sud ca, kto rý ne súh la sí s väč ši no vým
roz hod nu tím do vo la cie ho se ná tu, má prá vo, aby sa
jeho od liš né sta no vi sko pri po ji lo k roz hod nu tiu a aby
sa do ru či lo účast ní kom ko na nia.“.

103. V § 243f ods. 1 sa vy púš �a pís me no c). Do te raj -
šie pís me no d) sa ozna ču je ako pís me no c ).

104. V § 246b od sek 2 znie:
„(2) Samo sud ca koná a roz ho du je o op rav ných  pro -

striedkoch pro ti roz hod nu tiam
a) pod ¾a tre tej hla vy tej to čas ti,
b) vo ve ciach, na kto rých pre jed na nie sú vec ne prí sluš -

né ok res né sudy,
c) vo ve ciach, pri kto rých to vý slov ne usta no vu je zá -

kon.“.

105. V § 248 ods. 2 písm. e) sa vy púš �a jú slo vá „včí ta -
ne roz hod nu tí o po riad ko vých po ku tách“.

106. Pia ta čas� sa do pĺ ňa sied mou hla vou, kto rá vrá -
ta ne nad pi su znie:

„ S I E D  M A  H L A  VA

OSO BIT NÉ KO NA NIA

Ko na nie  vo  vo leb ných ve c iach

§ 250z

Ko na nie vo ve ciach zo zna mov vo li čov a zo zna mov
opráv ne ných osôb na hla so va nie v re fe ren de

(1) Ak obec sama ne od strá ni chy by ale bo ne dos tat ky
v stá lom zo zna me vo li čov ale bo v zo zna me opráv ne ných 
osôb na hla so va nie v re fe ren de, môže sa ob čan tým
dotk nu tý ob rá ti� na ok res ný súd prí sluš ný pod ¾a vo leb -
né ho okrsku s ná vr hom na vy da nie roz hod nu tia o vy -
ko na ní op ra vy ale bo o do pl ne ní zo zna mu.

(2) Účast ník mi ko na nia sú na vr ho va te¾ a obec.

(3) Súd roz hod ne bez po jed ná va nia uzne se ním do
troch dní od po da nia ná vr hu. Roz hod nu tie tre ba do ru -
či� účast ní kom v deň roz hod nu tia.

(4) Pro ti roz hod nu tiu súdu nie je prí pust ný op rav ný
pros trie dok.

§ 250za

Ko na nie vo ve ciach re gis trá cie
kan di dát nych lis tín

(1) Ak vo leb ná ko mi sia prí sluš ná pod ¾a oso bit né ho
zákona34i) roz hod la
a) o re gis trá cii kan di dát nej lis ti ny, môže sa po li tic ká

stra na ale bo ko a lí cia ob rá ti� na Naj vy šší súd Slo ven -
skej re pub li ky s ná vr hom na zru še nie re gis trá cie
kan di dát nej lis ti ny,

b) o re gis trá cii kan di dát nej lis ti ny s úpra vou vy ko na -
nou pod ¾a oso bit né ho zá ko na,34j) môže sa po li tic ká
stra na ale bo ko a lí cia ob rá ti� na Naj vy šší súd Slo ven -
skej re pub li ky s ná vr hom na vy da nie roz hod nu tia
o po ne cha ní kan di dá ta na kan di dát nej lis ti ne,

c) o od miet nu tí re gis trá cie kan di dát nej lis ti ny, môže sa 
po li tic ká stra na ale bo ko a lí cia ob rá ti� na Naj vy šší
súd Slo ven skej re pub li ky s ná vr hom na vy da nie roz -
hod nu tia o za re gis tro va ní tej to kan di dát nej lis ti ny.

(2) Účast ník mi ko na nia sú po li tic ká stra na ale bo ko -
a lí cia, kto rá po da la ná vrh pod ¾a od se ku 1, po li tic ká
stra na ale bo ko a lí cia, pro ti re gis trá cii kan di dát nej lis ti -
ny kto rej bol po da ný ná vrh pod ¾a od se ku 1 písm. a) ale -
bo písm. b), ale bo po li tic ká stra na, ale bo ko a lí cia,
o kto rú ide pri ná vr hu v prí pa de roz hod nu tia o od miet -
nu tí re gis trá cie jej kan di dát nej lis ti ny pod ¾a od se ku 1
písm. c), a Ústred ná vo leb ná ko mi sia.

(3) Súd roz hod ne uzne se ním do pia tich dní od po da -
nia ná vr hu.

(4) Pro ti roz hod nu tiu súdu nie je prí pust ný op rav ný
pros trie dok.

§ 250zb

Ko na nie vo ve ciach re gis trá cie kan di dát nych
lis tín pre vo¾ by do or gá nov samo sprá vy ob cí

(1) Ak vo leb ná ko mi sia roz hod la o re gis trá cii kan di -
dá ta ale bo o ne za re gis tro va ní kan di dá ta pre vo¾ by do
or gá nov samo sprá vy obcí, môže sa po li tic ká stra na, po -
li tic ké hnu tie ale bo ne zá vis lý kan di dát do troch dní odo 
dňa roz hod nu tia miest nej (mest skej) vo leb nej ko mi sie
ob rá ti� na ok res ný súd s ná vr hom na vy da nie roz hod -
nu tia o zru še ní re gis trá cie kan di dá ta ale bo s ná vr hom
na vy da nie roz hod nu tia o za re gis tro va ní kan di dá ta.

(2) Účast ník mi ko na nia sú po li tic ká stra na, po li tic ké 
hnu tie ale bo ne zá vis lý kan di dát, kto rí ná vrh po da li,
miest na vo leb ná ko mi sia a kan di dát, po li tic ká stra na,
po li tic ké hnu tie ale bo ne zá vis lý kan di dát, pro ti kto rým
ná vrh sme ru je.

(3) Súd roz hod ne uzne se ním do troch dní odo dňa
po da nia ná vr hu.

(4) Pro ti roz hod nu tiu súdu nie je prí pust ný op rav ný
pros trie dok.
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§ 250zc

Ko na nie vo ve ciach pri ja tia ná vr hu na kan di dá ta
na funk ciu pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky

(1) Ak pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
roz ho dol o od miet nu tí ná vr hu na kan di dá ta na funk ciu 
pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky, môže sa dotk nu tý kan -
di dát ob rá ti� na Naj vy šší súd Slo ven skej re pub li ky s ná -
vr hom na vy da nie roz hod nu tia o pri ja tí jeho ná vr hu na
kan di dá ta na funk ciu pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky.

(2) Účast ník mi ko na nia sú dotk nu tý kan di dát
a pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky.

(3) Súd roz hod ne uzne se ním do pia tich dní od po da -
nia ná vr hu.

(4) Pro ti roz hod nu tiu súdu nie je prí pust ný op rav ný
pros trie dok.

§ 250zd

Ko na nie vo ve ciach re gis trá cie kan di dát nych
lis tín pre vo¾ by do or gá nov samo správ ne ho kra ja

(1) Ak vo leb ná ko mi sia prí sluš ná pod ¾a oso bit né ho
zá ko na rozhodla34k) o vy čiar knu tí kan di dá ta pre vo¾ by
do or gá nov samo správ ne ho kra ja ale bo re gis trá ciu
kan di dát nej lis ti ny od miet la, môže sa dotk nu tá po li tic -
ká stra na ale bo dotk nu tý kan di dát do 24 ho dín od do -
ru če nia roz hod nu tia vo leb nej ko mi sie samo správ ne ho
kra ja ob rá ti� na ok res ný súd v síd le vo leb nej ko mi sie
samo správ ne ho kra ja s ná vr hom na vy da nie roz hod -
nu tia o po vin nos ti vo leb nej ko mi sie samo správ ne ho
kra ja po ne cha� kan di dá ta na kan di dát nej lis ti ne ale bo
vy ko na� re gis trá ciu kan di dát nej lis ti ny.

(2) Účast ník mi ko na nia sú dotk nu tá po li tic ká stra -
na, dotk nu tý kan di dát a vo leb ná ko mi sia samo správ -
ne ho kra ja.

(3) Súd roz hod ne uzne se ním do troch dní od po da nia 
ná vr hu.

(4) Pro ti roz hod nu tiu súdu nie je prí pust ný op rav ný
pros trie dok.

§ 250ze

Ko na nie vo ve ciach zdru žo va nia
v po li tic kých stra nách a po li tic kých hnu tiach

(1) Ak prí prav ný vý bor po li tic kej stra ny ale bo po li tic -
ké ho hnu tia ne súh la sí s upo zor ne ním prí sluš né ho mi -
nis ter stva, že ná vrh na re gis trá ciu nemá ná le ži tos ti po -
ža do va né zá ko nom ale bo že v ná vr hu sú ne ú pl né ale bo
ne pre sné úda je, môže sa prí prav ný vý bor do má ha� ur -
če nia, že ná vrh na re gis trá ciu nemá ne dos tat ky.

(2) Účast níkmi ko na nia sú prí prav ný vý bor a prí -
sluš né mi nis ter stvo.

(3) Prí sluš ný na roz hod nu tie je kraj ský súd, v kto ré -
ho ob vo de má síd lo prí prav ný vý bor.

(4) Súd roz ho du je bez po jed ná va nia uzne se ním. Od -
vo la nie pro ti roz hod nu tiu nie je prí pust né.

§ 250zf

Ko na nie o pre skú ma ní zá kon nos ti uzne se ní
obec né ho za stu pi te¾ stva, mest ské ho za stu pi te¾ stva,

miest ne ho za stu pi te¾ stva ale bo za stu pi te¾ stva
vyš šie ho územ né ho cel ku

(1) Ak obec né za stu pi te¾ stvo, mest ské za stu pi te¾ -
stvo, miest ne za stu pi te¾ stvo ale bo za stu pi te¾ stvo vyš -
šie ho územ né ho cel ku ne zru ší na zá kla de pro tes tu
pro ku rá to ra svo je uzne se nie, kto ré je v roz po re so zá -
ko nom, môže pro ku rá tor poda� na súd ná vrh na zru še -
nie toh to uzne se nia.

(2) Účast níkmi ko na nia sú obec, mes to, mest ská
čas� ale bo vyš ší územ ný ce lok a ten, kto po dal ná vrh na 
za ča tie ko na nia.

(3) Prí sluš ný na roz hod nu tie je kraj ský súd, v kto ré -
ho ob vo de sa na chá dza obec, mes to, mest ská čas� ale -
bo síd lo vyš šie ho územ né ho cel ku.

(4) Pro ti roz hod nu tiu súdu nie je prí pust ný op rav ný
pros trie dok.

§ 250zg

Ko na nie vo ve ciach do hôd obcí o spo lu prá ci
s územ ný mi cel ka mi ale bo or gán mi iných štá tov

a člen stva v me dzi ná rod nom zdru že ní

(1) Kraj ský úrad môže poda� na súd z dô vo du ne spl -
ne nia pod mie nok usta no ve ných zá ko nom ná vrh na ur -
če nie po vin nos ti obci ale bo vyš šie mu územ né mu cel ku
vy po ve da� do ho du o spo lu prá ci uzav re tú s inou ob cou,
s iným vyš ším územ ným cel kom ale bo uzav re tú
s územ ným a správ nym cel kom iné ho štá tu, ale bo s or -
gá nom, ale bo s úra dom iné ho štá tu vy ko ná va jú ci mi re -
gio nál ne funk cie. Rov na ko môže kraj ský úrad poda�
ná vrh na ur če nie po vin nos ti vy po ve da� člen stvo obce
v zdru že ní obcí, člen stvo vyš šie ho územ né ho cel ku
v zdru že ní vyš ších územ ných cel kov ale bo ich člen stvo
v me dzi ná rod nom zdru že ní územ ných cel kov ale bo
územ ných or gá nov.

(2) Účast ník mi ko na nia sú obec ale bo vyš ší územ ný
ce lok a kraj ský úrad.

(3) O ná vr hu roz ho du je kraj ský súd, v kto ré ho ob vo -
de sa na chá dza obec ale bo je síd lo vyš šie ho územ ného
cel ku.

(4) Súd roz ho du je bez po jed ná va nia uzne se ním.

(5) Pro ti roz hod nu tiu súdu nie je prí pust ný op rav ný
pros trie dok.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 34i) až 34k) zne jú:
„34i) § 13 ods. 3 písm. a) zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady

č. 80/1990 Zb. o vo¾ bách do Slo ven skej ná rod nej rady v zne ní
zá ko na č. 187/1998 Z. z.

 34j) § 19 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 80/1990 Zb. v zne ní
zá ko na č. 187/1998 Z. z.

 34k) § 15 ods. 3 a § 20 ods. 2 zá ko na č. 303/2001 Z. z. o vo¾ bách do
or gá nov samo správ nych kra jov a o do pl ne ní Ob čian ske ho
súd ne ho po riad ku.“.
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107. Za § 273a sa vkla dá § 273b, kto rý znie:

„§ 273b

(1) Ak súd vy dal pred bež né opat re nie, aby bolo ma lo -
le té die �a zve re né do sta rost li vos ti ur če nej fy zic kej oso -
by ale bo za ria de nia so ciál nych slu žieb (§ 75a), za bez pe -
čí, aby toto roz hod nu tie bolo bez zby toč né ho od kla du
vy ko na né.

(2) Vý kon roz hod nu tia sa usku toč ní tak, že súd v sú -
čin nos ti s prí sluš ný mi štát ny mi or gán mi odo vzdá ma -
lo le té die �a do sta rost li vos ti ur če nej fy zic kej oso by ale -
bo za ria de nia so ciál nych slu žieb. Usta no ve nia § 272
ods. 2 a 3 a § 273 sa ne po u ži jú.“.

108. V § 274 písm. f) sa za slo vo „včí ta ne“ vkla da jú
slo vá „blo kov na po ku tu ne za pla te nú na mies te,“.

109. V § 299 ods. 1 sa za slo vá „po mo ci v ma ter stve“
vkla dá čiar ka a slo vá „dáv ky so ciál nej po mo ci, ak ide
o vý živ né pre ma lo le té die �a“.

110. Za § 372h sa vkla dá § 372i, kto rý vrá ta ne nad pi -
su znie:

„§ 372i

Pre chod né usta no ve nia
účin né od 1. sep tem bra 2003

(1) Usta no ve nia toh to zá ko na sa po u ži jú aj na ko na -
nie za ča té pred jeho účin nos �ou, ak nie je ïa lej usta no -
ve né inak. Práv ne účin ky úko nov, kto ré v ko na ní na -
sta li pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na,
zos tá va jú za cho va né.

(2) Ak sa pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na 
za ča lo ko na nie na súde vec ne prí sluš nom pod ¾a do te -
raj ších pred pi sov, po kra ču je v ko na ní ten to súd. 

(3) Ko na nia o od vo la ní a do vo la ní, o kto rých od vo la cí
súd ale bo do vo la cí súd ne roz ho dol do na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na, sa do kon čia pod ¾a do te raj ších
pred pi sov.

(4) Le ho ta na roz hod nu tie o  ná vr hu na vy da nie pred -
bež né ho opat re nia pod ¾a § 75a sa vz�a hu je iba na ko na -
nia za ča té po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na.

(5) Pos tup súdu pod ¾a § 114 ods. 2 sa vz�a hu je iba na
ko na nia za ča té po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko -
na.

(6) Usta no ve nia § 15a a § 16 ods. 1 sa po u žijú iba na
ná miet ky po da né po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá -
ko na.

(7) Ne prí pus tnos� do vo la nia pod ¾a § 238 ods. 5 sa
vz�a hu je iba na ko na nia, v kto rých súd roz ho dol po na -
do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na.“.

111. V § 374 ods. 4 sa slo vá „vyš ším súd nym úrad ní -
kom“ na hrá dza jú slo va mi „po ve re ným za mest nan com
súdu“.

112. Za § 374a sa vkla dá § 374b, kto rý znie:

„§ 374b

Mi nis ter stvo spra vod li vos ti vydá vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý usta no ví vzo ry ná vr hov na za ča -
tie ko na nia.“.

Čl. II

Zá kon č. 328/1991 Zb. o kon kur ze a vy rov na ní v zne -
ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 122/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 159/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 374/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 190/1995 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1996 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 118/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 292/1996 Z. z., zá ko na č. 12/1998 Z. z., ná -
le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 92/1998
Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 197/1999 Z. z., zá ko na č. 281/1999 Z. z., zá ko na
č. 238/2000 Z. z., zá ko na č. 397/2001 Z. z., zá ko na
č. 566/2001 Z. z., zá ko na č. 395/2002 Z. z. zá ko na
č. 457/2002 Z. z. a zá ko na č. 510/2002 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

§ 66a sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Súd naj ne skôr spo lu s na ria de ním prie skum né -

ho po jed ná va nia po u čí účast ní kov kon kurz né ho ko na -
nia o ich prá ve uplat ni� ná miet ku za u ja tos ti.“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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354

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 3 ods. 3 zá ko na č. 132/2002 Z. z. o vede a tech ni ke

vý nos z 5. au gus ta 2003 č. 1055/2003-11 o od bo roch  vý skumu a vý vo ja a čí sel ní ku od bo rov vý skumu a vý -
vo ja.

Vý nos upra vu je po dro bnos ti o sús ta ve od bo rov vý skumu a vý vo ja, ako aj čí sel ník  od bo rov vý skumu a vý vo ja po u ží -
va ný v in for mač ných sys té moch.

Vý nos na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2003.

Vý nos bude uve rej ne ný vo Zves tiach Mi nis ter stva školstva Slo ven skej republiky a Mi nis ter stva kultúry Slo ven skej
republiky č. 7-8/2003 a mož no doň  na zrie� na Mi nis ter stve škol stva Slo ven skej re pub li ky.
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355

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 39 ods. 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 98/1995 Z. z. o Lie čeb nom po riad ku v zne ní zá ko na č. 118/2002 Z. z.

opat re nie zo 17. júla 2003 č. M/2798/2003, kto rým sa vy dá va zoz nam zdra vot níc kych po mô cok uhrá dza -
ných ale bo čias toč ne uhrá dza ných na zá kla de zdra vot né ho po is te nia.

Prí lohou k to mu to opat re niu je zoz nam zdra vot níc kych po mô cok uhrá dza ných ale bo čias toč ne uhrá dza ných na zá -
kla de zdra vot né ho po is te nia.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2003.

Opat re nie je uve rej ne né v oso bit nom vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 31. au -
gus ta 2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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