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Z Á  K O N

zo 4. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej čin nos ti (Exe kuč ný po ria dok)

a o zme ne a do pl ne ní ïal ších zá ko nov 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 Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej
čin nos ti (Exe kuč ný po ria dok) a o zme ne a do pl ne ní ïal -
ších zá ko nov v zne ní zá ko na č. 211/1997 Z. z., zá ko na
č. 353/1997 Z. z., zá ko na č. 235/1998 Z. z., zá ko na
č. 240/1998 Z. z., zá ko na č. 280/1999 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 415/2000
Z. z., zá ko na č. 291/2001 Z. z. a zá ko na č. 32/2002
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 10 ods. 1 pís me no b) znie:
„b) kto rý zís kal vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup -

ňa v štu dij nom od bo re prá vo na práv nic kej fa kul te
vy so kej ško ly v Slo ven skej republike3) ale bo má
uzna ný do klad o vy so ko škol skom práv nic kom vzde -
la ní dru hé ho stup ňa vy da ný za hra nič nou vy so kou
ško lou,“.

2. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 3 sa ci tá cia „Zá -
kon č. 172/1990 Zb. o vy so kých ško lách v zne ní zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 41/1994 Z. z.“ na -
hrá dza ci tá ciou „§ 2 ods. 5 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy -
so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov.“.

3. V § 10 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi f) a g), kto ré
zne jú:
„f) kto ré mu ne bo lo ulo že né dis cip li nár ne opat re nie

zba ve nia vý ko nu exe kú tor ské ho úra du pod ¾a § 221
ods. 2 písm. c), 

g) kto ré mu ne bo lo ulo že né dis cip li nár ne opat re nie vy -
čiar knu tia zo zo zna mu ad vo ká tov, dis cip li nár ne opat -
re nie vy čiar knu tia zo zo zna mu ko merč ných práv ni -
kov, dis cip li nár ne opat re nie zba ve nia no tár ske ho
úra du, dis cip li nár ne opat re nie zba ve nia vý ko nu funk -
cie pro ku rá to ra ale bo dis cip li nár ne opat re nie od vo la -
nia z funk cie sud cu pod ¾a oso bit ných pred pi sov.3a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:
„3a) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 132/1990 Zb. o ad vo ká cii

v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 129/1991 Zb. o ko merč -
ných práv ni koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb. o no tá roch
a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok) v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
Zá kon č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Zá kon č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv nych ča ka te -
¾och pro ku ra tú ry v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

4. V § 10 ods. 2 sa za slo vá „ko merč né ho práv ni ka,“
vkla da jú slo vá „vyš šie ho súd ne ho úrad ní ka,“.

5. § 10 sa do pĺ ňa od sek mi 4 a 5, kto ré zne jú:
„(4) Za bez ú hon né ho sa na úče ly toh to zá ko na ne po -

va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný
trest ný čin, a v prí pa de ob zvláš� zá važ né ho úmy sel né -
ho trest né ho činu, trest né ho činu zne uží va nia prá vo -
mo ci ve rej né ho či ni te ¾a, trest né ho činu pri jí ma nia
úplat ku a inej ne ná le ži tej vý ho dy, trest né ho činu pod -
plá ca nia a trest né ho činu ne pria mej ko rup cie aj ten,
komu bolo od sú de nie za ta ký to trest ný čin za hla de né
ale bo na kto ré ho sa h¾a dí, ako by ne bol za ta ký to trest -
ný čin od sú de ný pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3b)

 (5) Bez ú hon nos� sa pre u ka zu je od pi som re gis tra
trestov3c) nie star ším ako tri me sia ce.“.

Po znám ky pod čia rou k od kazom 3b a 3c zne jú:
„3b) Trest ný zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov.
 3c) Zá kon č. 311/1999 Z. z. o re gis tri tres tov v zne ní ne skor ších

pred pi sov.“.

6. V § 21 ods. 1 pís me no b) znie:
„b) kto rý zís kal vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup -

ňa v štu dij nom od bo re prá vo na práv nic kej fa kul te
vy so kej ško ly v Slo ven skej republike3) ale bo má
uzna ný do klad o vy so ko škol skom práv nic kom vzde -
la ní dru hé ho stup ňa vy da ný za hra nič nou vy so kou
ško lou,“.

7. V § 222 ods. 1 sa slo vá „a to až do prá vo plat nos ti
roz hod nu tia“ na hrá dza jú slo va mi „a to až do vy hlá se -
nia roz sud ku súdu pr vé ho stup ňa“.

8. V § 222 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a exe kú to ro vi, kto ré mu bola v roz sud ku súdu pr vé ho
stup ňa vy slo ve ná vina za úmy sel ný trest ný čin ale bo
trest ný čin sú vi sia ci s exe kuč nou čin nos �ou, a to až do
prá vo plat nos ti roz sud ku“.

9. Za § 236 sa vkla dá § 237, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 237

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

(1) Za vzde la nie pod ¾a § 10 ods. 1 písm. b) a § 21
ods. 1 písm. b) sa po va žu je aj vzde la nie zís ka né na
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práv nic kej fa kul te vy so kej ško ly so síd lom na úze mí
Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky.

(2) Usta no ve nie § 231 sa od 1. sep tem bra 2003 ne po -
u ži je.

(3) Exe kú tor je po vin ný do 1. de cem bra 2003 pred lo -
ži� ko mo re od pis re gis tra tres tov nie star ší ako tri me -
sia ce. Ak exe kú tor ne spĺ ňa pod mien ku bez ú hon nos ti
pod ¾a toh to zá ko na, ko mo ra podá mi nis tro vi ná vrh na
jeho od vo la nie do 1. feb ru ára 2004. Mi nis ter bez zby -
toč né ho od kla du od vo lá exe kú to ra, kto rý nie je bez ú -
hon ný pod ¾a toh to zá ko na ale bo kto rý ne pred lo žil
v usta no ve nej le ho te od pis re gis tra tres tov.

(4) Ak ko mo ra ne podá v le ho te pod ¾a od se ku 3 ná vrh
na od vo la nie exe kú to ra, kto rý ne spĺ ňa pod mien ku bez -
ú hon nos ti pod ¾a toh to zá ko na, mi nis ter môže po uply -
nu tí tej to le ho ty od vo la� exe kú to ra aj bez ná vr hu.

(5) Exe kú tor, kto rý k 1. sep tem bru 2003 nemá vy so -
ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa na práv nic kej fa -
kul te vy so kej ško ly v Slo ven skej re pub li ke ale bo nemá

uzna ný do klad o vy so ko škol skom práv nic kom vzde la ní 
dru hé ho stup ňa vy da ný za hra nič nou vy so kou ško lou,
je po vin ný mi nis ter stvu pre u ká za�, že za čal do 31. de -
cem bra 2004 štu do va� na práv nic kej fa kul te vy so kej
ško ly. Ak exe kú tor v tej to le ho te ne pre u ká že spl ne nie
tej to po vin nos ti, mi nis ter ho bez zby toč né ho od kla du
od vo lá.

(6) Exe kú tor, kto rý k 1. sep tem bru 2003 nemá vy so -
ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa na práv nic kej fa -
kul te vy so kej ško ly v Slo ven skej re pub li ke ale bo nemá
uzna ný do klad o vy so ko škol skom práv nic kom vzde la ní 
dru hé ho stup ňa vy da ný za hra nič nou vy so kou ško lou,
je po vin ný mi nis ter stvu pre u ká za�, že si toto vzde la nie
do 1. júla 2007 do pl nil. Ak exe kú tor v tej to le ho te ne -
pre u ká že spl ne nie tej to po vin nos ti, mi nis ter ho bez
zby toč né ho od kla du od vo lá.“.

Čl. II

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

Rudolf Schuster v. r.

v z. Viliam Veteška v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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357

Z Á K O N

zo 4. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej ra dy č. 323/1992 Zb.
o no tá roch a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok) 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 Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb.
o no tá roch a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok)
v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 232/1995 Z. z., zá ko na č. 397/2000 Z. z., zá ko na
č. 561/2001 Z. z., zá ko na č. 526/2002 Z. z. a zá ko na
č. 527/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 11 ods. 1 pís me no b) znie:
„b) zís kal vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa

v štu dij nom od bo re prá vo na práv nic kej fa kul te vy -
so kej ško ly v Slo ven skej republike2) ale bo má uzna ný 
do klad o vy so ko škol skom práv nic kom vzde la ní dru -
hé ho stup ňa vy da ný za hra nič nou vy so kou ško lou,“.

2. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 2 sa ci tá cia „§ 25
ods. 2 zá ko na č. 172/1990 Zb. o vy so kých ško lách.“ na -
hrá dza ci tá ciou „§ 2 ods. 5 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy -
so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov.“.

3. V § 11 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi f) a g), kto ré
zne jú:
„f) nemá ulo že né dis cip li nár ne opat re nie zba ve nia no -

tár ske ho úra du pod ¾a § 91 ods. 2 písm. d),
g) nemá ulo že né dis cip li nár ne opat re nie vy čiar knu tia zo 

zo zna mu ad vo ká tov, dis cip li nár ne opat re nie vy čiar k -
nu tia zo zo zna mu ko merč ných práv ni kov, dis cip li nár -
ne opat re nie zba ve nia vý ko nu exe kú tor ské ho úra du,
dis cip li nár ne opat re nie zba ve nia vý ko nu funk cie pro -
ku rá to ra ale bo dis cip li nár ne opat re nie od vo la nia
z funk cie sud cu pod ¾a oso bit ných pred pi sov.2a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2a znie:
„2a) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 132/1990 Zb. o ad vo ká cii

v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 129/1991 Zb. o ko merč ných 
práv ni koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z.
o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej čin nos ti (Exe kuč ný po ria -
dok) a o zme ne a do pl ne ní ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
Zá kon č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv nych ča ka te -
¾och pro ku ra tú ry v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

Do te raj ší od kaz 2a sa ozna ču je ako 2d.

4. § 11 sa do pĺ ňa od sek mi 4 a 5, kto ré zne jú:
„(4) Za bez ú hon né ho sa na úče ly toh to zá ko na ne po -

va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný

trest ný čin, a v prí pa de ob zvláš� zá važ né ho úmy sel né -
ho trest né ho činu, trest né ho činu zne uží va nia
prá vo mo ci ve rej né ho či ni te ¾a, trest né ho činu pri jí ma -
nia úplat ku a inej ne ná le ži tej vý ho dy, trest né ho činu
pod plá ca nia a trest né ho činu ne pria mej ko rup cie aj
ten, komu bolo od sú de nie za ta ký to trest ný čin za hla -
de né ale bo na kto ré ho sa h¾a dí, ako by ne bol za ta ký to
trest ný čin od sú de ný pod ¾a oso bit né ho pred pi su.2b)

(5) Bez ú hon nos� sa pre u ka zu je od pi som re gis tra
trestov2c) nie star ším ako tri me sia ce.“.

Po znám ky pod čia rou k od kazom 2b a 2c zne jú:
„2b)  Trest ný zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov.
 2c) Zá kon č. 311/1999 Z. z. o re gis tri tres tov v zne ní ne skor ších

pred pi sov.“.

 5. V § 14 ods. 2 sa slo vá „môže od vo la�“ na hrá dza jú
slo vom „od vo lá“.

 6. V § 21 ods. 1 pís me no b) znie:
„b) zís kal vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa

v štu dij nom od bo re prá vo na práv nic kej fa kul te vy -
so kej ško ly v Slo ven skej republike2) ale bo má uzna -
ný do klad o vy so ko škol skom práv nic kom vzde la ní
dru hé ho stup ňa vy da ný za hra nič nou vy so kou ško -
lou,“.

 7. V § 39 ods. 2 písm. b) sa za slo vo „písm.“ vkla da jú
slo vá „a) a“.

 8. § 73a sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
 „(3) Z úda jov za pí sa ných v no tár skych cen trál nych

re gis troch no tár vy dá va po tvr de nia a vý pi sy, kto ré sú
ve rej ný mi lis ti na mi (§ 3 ods. 3).“.

 9. Za § 73a sa vkla dá § 73aa, kto rý znie:

„§ 73aa

 No tár môže vy dá va� od pi sy z úda jov za pí sa ných
v oso bit ných re gis troch, ak oso bit ný zá kon ne us ta no -
vu je inak, a osved čo va� ich správ nos�.“.

10. Za § 73j sa vkla dá § 73k, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 73k

No tár sky cen trál ny re gis ter lis tín

(1) Ko mo ra ve die No tár sky cen trál ny re gis ter lis tín
(ïa lej len „re gis ter lis tín“), kto rý ob sa hu je no tár ske zá -
pis ni ce spí sa né no tá rom a iné lis ti ny uk la da né do re -
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gis tra lis tín na žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej
oso by.

(2) No tár za bez pe čí ulo že nie no tár skej zá pis ni ce
v elek tro nic kej po do be do re gis tra lis tín v deň jej spí sa -
nia.

(3) No tár na žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej
oso by za bez pe čí ulo že nie pr vo pi su lis ti ny v elek tro nic -
kej po do be v re gis tri lis tín.

(4) Kaž dý no tár môže vy da� z re gis tra lis tín osved če -
ný od pis no tár skej zá pis ni ce za pod mie nok usta no ve -
ných v § 74 a osved če ný od pis lis ti ny ulo že nej do re gis -
tra lis tín na žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej
oso by s jej sú hla som ale bo za pod mie nok ňou ur če -
ných.“.

11. V § 94 ods. 1 sa v úvod nej vete slo vá „na ná vrh
ko mo ry“ na hrá dza jú slo va mi „po pre ro ko va ní s ko mo -
rou“.

12. V § 94 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a no tá ro vi, kto ré mu bola v roz sud ku súdu pr vé ho
stup ňa vy slo ve ná vina za úmy sel ný trest ný čin ale bo

trest ný čin sú vi sia ci s no tár skou čin nos �ou, a to až do
prá vo plat nos ti roz sud ku“.

13. Za § 100a sa vkla dá § 100b, kto rý vrá ta ne nad pi -
su znie:

„§ 100b

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

(1) No tár je po vin ný do 1. de cem bra 2003 pred lo ži�
ko mo re od pis re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia -
ce. Ko mo ra podá mi nis tro vi naj ne skôr do 1. feb ru ára
2004 ná vrh na od vo la nie no tá ra, kto rý nie je bez ú hon -
ný pod ¾a toh to zá ko na. Mi nis ter bez zby toč né ho od kla -
du od vo lá no tá ra, kto rý nie je bez ú hon ný pod ¾a toh to
zá ko na ale bo kto rý ne pred lo žil v usta no ve nej le ho te
od pis re gis tra tres tov. 

(2) Ak ko mo ra ne podá v le ho te pod ¾a od se ku 1 ná vrh
na od vo la nie no tá ra, mi nis ter môže po uply nu tí tej to
le ho ty od vo la� no tá ra aj bez ná vr hu.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2003
ok rem usta no ve ní § 73aa a 73k, kto ré na do bú da jú
účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Rudolf Schuster v. r.

v z. Viliam Veteška v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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358

Z Á  K O N

zo 4. júla 2003

o ob chod ných re �az coch

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

§ 1

Pred met úpra vy

(1) Ten to zá kon upra vu je
a) nie ktoré pod mien ky pre daja to va rov v ob chod ných

re �az coch,
b) spô sob po su dzo va nia a za me dze nia zne uží va nia

eko no mic kej sily ob chod ný mi re �az ca mi pri ich ob -
chod nej čin nos ti, 

c) nie ktoré otáz ky sú vi sia ce so zria ïo va ním ob chod -
ných pre vádz kar ní,

d) do zor nad do dr žia va ním toh to zá ko na.

(2) Ten to zá kon ne up ra vu je spô sob po su dzo va nia
a za me dze nia zne uží va nia eko no mic kej sily iný mi
pod ni ka te¾ ský mi sub jek tmi ako ob chod ný mi re �az ca -
mi.

§ 2

Vy me dze nie poj mov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) ob chod nou pre vádz kar ňou prie stor, v kto rom pod -

ni ka te¾ pre dá va to var s úhra dou v ho to vos ti, ak je
táto pre vádz kareň ve rej ne prí stup ná, 

b) úhra dou v ho to vos ti za pla te nie pe niaz mi v ho to vos ti,
ako i za pla te nie pla tob ným pros tried kom na hrá dza -
jú cim pe nia ze v ho to vos ti, naj mä pla tob nou kar tou
ale bo po u káž kou opráv ňu jú cou na od ber to va ru,

c) ve¾ kou ob chod nou pre vádz kar ňou ob chod ná pre -
vádz kareň, kto rej po dlaho vá plo cha pre sa hu je
1 000 m2, ak naj me nej po lo vi cu ob ra tu do sa ho va né -
ho v tej to pre vádz kar ni v ka len dár nom roku tvo ria
príj my (vý no sy) z pre daja ur če né ho to va ru s úhra -
dou v ho to vos ti ale bo ak v tej to pre vádz kar ni je na
pre daj ur če né ho to va ru s úhra dou v ho to vos ti vy čle -
ne ná pre daj ná plo cha naj me nej 500 m2,

d) ob chod ným re �az com ob chod ná pre vádz ka reň ale bo 
zo sku pe nia ob chod ných pre vádz kar ní, kto ré po u ží -
va jú rov na ké ale bo vzá jom ne za me ni te¾ né ozna če nie 
ob chod ným ná zvom ale bo kto ré sú pre vádz ko va né
tým is tým pod ni ka te ¾om ale bo vzá jom ne ma jet ko vo
ale bo per so nál ne pre po je ný mi pod ni ka te¾ mi, ale bo

ob chod ná alian cia, ak ten to pod ni ka te¾ ale bo sku pi -
na pod ni ka te ¾ov majú eko no mic kú silu,

e) eko no mic kou si lou cel ko vý po diel pod ni ka te ¾a, sku -
pi ny pre po je ných pod ni ka te ¾ov ale bo ob chod nej
alian cie na re le vant nom trhu to va rov v Slo ven skej
re pub li ke v pred chá dza jú com ka len dár nom roku
naj me nej 5 % ale bo cel ko vý roč ný ob rat je vyš ší ako
1,5 mi liar dy Sk,

f) ma jet ko vo pre po je ný mi pod ni ka te¾ mi
1. fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá má

pria mo ale bo ne pria mo po diel na zá klad nom ima -
ní ale bo na hla so va cích prá vach inej práv nic kej
oso by, umož ňu jú ci vy ko ná va� roz ho du jú ci vplyv
na jej čin nos�, ale bo

2. práv nic ké oso by, v kto rých má pria mo ale bo ne -
pria mo tá istá fy zic ká oso ba po diel na zá klad nom
ima ní ale bo na hla so va cích prá vach, umož ňu jú ci
vy ko ná va� roz ho du jú ci vplyv na ich čin nos�, ale -
bo

3. fy zic ké oso by ale bo práv nic ké oso by, kto ré pria -
mo ale bo ne pria mo majú po diel na zá klad nom
ima ní ale bo na hla so va cích prá vach tej is tej práv -
nic kej oso by, umož ňu jú ci im vy ko ná va� roz ho du -
jú ci vplyv na jej čin nos�,

g) per so nál ne pre po je ný mi pod ni ka te¾ mi
1. blíz ke oso by,1)
2. fy zic ké oso by a práv nic ké oso by, ak sa fy zic ká

oso ba ale bo jej blíz ka oso ba pria mo ale bo ne pria -
mo zú čas tňu je na ria de ní ale bo na kon tro le práv -
nic kej oso by,

3. práv nic ké oso by, ak sa na ria de ní ale bo kon tro le
práv nic kej oso by pria mo ale bo ne pria mo zú čas t -
ňu je tá istá fy zic ká oso ba ale bo jej blíz ke oso by,

h) ob chod nou alian ciou zo sku pe nie ob chod ných pre -
vádz kar ní pre vádz ko va ných via ce rý mi fy zic ký mi
oso ba mi ale bo práv nic ký mi oso ba mi so samo stat -
nou práv nou sub jek ti vi tou, ktoré nie sú ma jet ko vo
ale bo per so nál ne pre po je ný mi pod ni ka te¾ mi, zdru -
že ných na účel spo loč né ho ná ku pu to va rov, ale bo
iným spô so bom vy u ží va jú ce vý ho dy zo sú la de né ho
po stu pu vo vz�a hu k do dá va te ¾o vi to va rov,

i) pre vádz ko va te ¾om ob chod nej pre vádz kar ne, ve¾ kej
ob chod nej pre vádz kar ne ale bo ob chod né ho re �az ca
fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba; ak v ob chod -
nom re �az ci pre dá va jú to var via ce ré fy zic ké oso by
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1) § 116 a 117 Ob čian ske ho zá kon ní ka.



ale bo práv nic ké oso by, po va žu je sa za pre vádz ko va -
te ¾a ob chod né ho re �az ca kaž dá z tých to osôb,

j) ur če ným to va rom potraviny2) a koz me tic ké
prostriedky3) a to var ur če ný pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su,4)

k) ob ra tom za ur či té ob do bie sú čet cien to va ru pred a -
né ho v tom to ob do bí,

l) cel ko vým ob ra tom ale bo cel ko vým po dielom na re le -
vant nom trhu sku pi ny pre po je ných pod ni ka te ¾ov
ale bo ob chod nej alian cie sú čet ob ra tov ale bo sú čet
po dielov jed not li vých pod ni ka te ¾ov,

m) ce nou vždy ce na bez dane z pri da nej hod no ty,
n) ce nou pri ná ku pe a pre daji to va ru cena pod ¾a oso -

bit né ho pred pi su,5)
o) v prí pa de po chyb nos ti o tom, či ide o ob chod ný re �a -

zec, roz hod ne Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“).

§ 3

Zne uží va nie eko no mic kej si ly

(1) Zne uží va nie eko no mic kej sily je vz�ah pre vádz ko -
va te ¾a ob chod né ho re �az ca a jeho do dá va te ¾a, v kto rom
vy jed ná va cia vý ho da pre vádz ko va te ¾a ob chod né ho re -
�az ca vy plý va jú ca z jeho eko no mic kej sily [§ 2 písm. e)]
umož ňu je pre vádz ko va te ¾o vi ob chod né ho re �az ca
vstu po va� do zmluv né ho vz�a hu s do dá va te ¾om za pod -
stat ne vý hod nej ších pod mie nok, než aké by mo hol do -
siah nu� bez ta kejto vy jed ná va cej vý ho dy.

(2) Zne uží va nie eko no mic kej sily je naj mä uzav re tie
do ho dy ale bo pl ne nie bez uzav re tia do ho dy 
a) o pos kyt nu tí pe ňaž ných ale bo ne pe ňaž ných pl ne ní

do dá va te ¾om za za ra de nie do evi den cie do dá va te ¾ov
pre vádz ko va te ¾a ob chod né ho re �az ca,

b) o pos kyt nu tí pe ňaž ných ale bo ne pe ňaž ných pl ne ní
do dá va te ¾om za za ra de nie to va ru do pre daja pre -
vádz ko va te ¾om ob chod né ho re �az ca okrem za ra de -
nia do pre daja to va ru, kto rý sa na re le vant nom trhu
Slo ven skej re pub li ky ešte ne pred á val ale bo sa pre -
dá va krat šie ako tri me sia ce,

c) o pos kyt nu tí pe ňaž ných či ne pe ňaž ných pl ne ní do -
dá va te ¾om za umies tne nie ale bo za ne u mies tne nie
to va ru do dá va te ¾a na ur či tom mies te v ob chod nej
pre vádz kar ni pre vádz ko va te ¾a ob chod né ho re �az ca,

d) o pos kyt nu tí prí spev ku od do dá va te ¾a na úhra du
ná kla dov na pro pa gá ciu pre vádz ko va te ¾a ob chod né -
ho re �az ca, ak tie to ná kla dy pria mo ne sú vi sia vý luč -
ne s pro pa gá ciou to va ru do dá va te ¾a,

e) o pos kyt nu tí dlho do bé ho pred dav ku, zá bez pe ky ale -
bo iné ho ob dob né ho pl ne nia do dá va te ¾om, ak do dá -
va te¾ nie je opráv ne ný po ža do va� vrá te nie tej to sumy 
počas tr va nia ob chod ných vz�a hov s pre vádz ko va te -
¾om ob chod né ho re �az ca, prí pad ne ak je pred skon -

če ním tých to ob chod ných vz�a hov opráv ne ný
po ža do va� vrá te nie iba čas ti tej to sumy,

f) o pre dá va ní vý rob ku ale bo služ by pod cenu niž šiu,
než je sú čet vý rob nej ceny ale bo ná kup nej ceny
a ceny za do pra vu, ak táto cena nie je odô vod ne ná
skrá te nou do bou mi ni mál nej tr van li vos ti, va dou to -
va ru, po ško de ním to va ru ale bo iným ob dob ným dô -
vo dom,

g) o pre ne se ní sank cií ulo že ných or gán mi do zo ru na
do dá va te ¾a to va ru okrem prí pa dov, ak tie to boli za -
prí či ne né va da mi to va ru ale bo slu žieb na stra ne do -
dá va te ¾a,

h) o kon tro le kva li ty do da né ho to va ru pre vádz ko va te -
¾om ob chod né ho re �az ca ale bo ním po ve re nou fy zic -
kou oso bou ale bo práv nic kou oso bou pria mo u do -
dá va te ¾a to va ru ale bo o hra de ní ná kla dov na
kon tro lu kva li ty do dá va te ¾om to va ru,

i) o bez dô vod nej vý me ne do da né ho to va ru,

j) o dobe splat nos ti fak túr za do da ný ur če ný druh to -
va ru dlh šej ako 45 dní.

(3) Zne uží va ním eko no mic kej sily je aj

a) pria me ale bo ne pria me po ža do va nie do da toč ných
bez plat ných slu žieb k už do hod nu té mu a usku toč -
ňo va né mu pl ne niu,

b) pria me ale bo ne pria me po ža do va nie oso bit ných
zliav ale bo fi nanč ných vý hod, kto rých dô vo dom má
by� uda los� ale bo sku toč nos� na stra ne pre vádz ko -
va te ¾a ob chod né ho re �az ca, na prí klad ot vo re nie ob -
chod nej pre vádz kar ne, vý roč ná ale bo pra vi del ne
ale bo ne pra vi del ne sa opa ku jú ca uda los� z pod netu
pre vádz ko va te ¾a ob chod né ho re �az ca, or ga ni zo va -
nie re kla mných a iných sú �a ží, pre daj ných a iných
ob dob ných ak cií pre vádz ko va te ¾om ob chod né ho re -
�az ca.

(4) Za zne uží va nie eko no mic kej sily pod ¾a od se ku 3
písm. b) sa na úče ly toh to zá ko na ne po va žu je, ak mi ni -
mál ne 90 % z¾a vy z ceny pri ná ku pe to va ru, fi nanč nej
ale bo inej vý ho dy pos kyt nu tej do dá va te ¾om to va ru
v sú vis los ti s uda los �a mi, sku toč nos �a mi, sú �a ža mi
ale bo ak cia mi pre vádz ko va te¾ ob chod né ho re �az ca pre -
miet ne do ceny pri pre daji to va ru.

(5) Pl ne ním pri zne uží va ní eko no mic kej sily pod ¾a
od se kov 2 a 3 sa ro zu mie i pl ne nie v pro spech tre tej
oso by.

(6) Zne uží va nie eko no mic kej sily sa za ka zu je.

(7) Zmlu vy uza tvo re né pri zne uži tí eko no mic kej sily
sú ne plat né v čas tiach, v kto rých sa do jed na li ob chod -
né pod mien ky v roz po re s od sek mi 1 až 5.
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2) § 2 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách.
3) § 14 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní zá ko na č. 514/2001 Z. z.
4) Číselné znaky 3401, 3402, 3404 až 3406 prí lo hy č. 1 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 728/2002 Z. z., kto rým sa vy dá va col ný sa -

dzob ník.
5) § 2 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 4

Ozna čo va nie to va ru ozna če ním pre dá va jú ce ho

(1) Ozna če nie ur če né ho to va ru ozna če ním pre dá va -
jú ce ho je ozna če nie ur če né ho to va ru ob chod ným me -
nom, ná zvom, ochran nou znám kou ale bo iným cha -
rak te ris tic kým zna kom
a) pod ni ka te ¾a, kto rý to var po nú ka na pre daj, ale bo

s ním ma jet ko vo ale bo per so nál ne pre po je né ho pod -
ni ka te ¾a, ale bo

b) ob chod nej pre vádz kar ne, v kto rej sa to var po nú ka
na pre daj, ale bo

c) ob chod né ho re �az ca, ak sa to var po nú ka na pre daj
v ob chod nej pre vádz kar ni, kto rá je sú čas �ou ob -
chod né ho re �az ca, ale bo iným ná zvom, ochran nou
znám kou ale bo iným cha rak te ris tic kým zna kom,
kto rý je ¾ah ko za me ni te¾ ný za ob chod né meno, ná -
zov, ochran nú znám ku ale bo iný cha rak te ris tic ký
znak ur če né ho to va ru.

(2) Pre vádz ko va te¾ ob chod né ho re �az ca môže v ob -
chod nej pre vádz kar ni po nú ka� na pre daj ur če ný to var
ozna če ný ozna če ním pre dá va jú ce ho len za pod mie nok
usta no ve ných v tom to zá ko ne.

(3) Ur če ný to var sa môže ozna čo va� ozna če ním pre -
dá va jú ce ho pod ¾a od se ku 1, ak je ur če ný to var sú čas ne 
ozna če ný ob chod ným me nom vý rob cu ale bo jeho ob -
chod ným ná zvom, prí pad ne jeho ochran nou znám kou.

(4) Ur če ný to var sa môže ozna čo va� ozna če ním pre -
dá va jú ce ho pod ¾a od se ku 1 tiež vte dy, ak to var vy rá ba
sám pre vádz ko va te¾ ob chod né ho re �az ca ale bo ak to var 
vy rá ba iný pre vádz ko va te¾ toho is té ho ob chod né ho re -
�az ca. 

(5) Vý ro ba to va ru pod ¾a od se ku 4 nie je
a) za ba le nie to va ru do spot re bi te¾ ské ho ba le nia okrem

ta kých to va rov te ku tej, plyn nej ale bo syp kej po va hy, 
kto rých pre daj je mož ný ale bo po vo le ný len vtedy, ak 
sú na pl ne né do uza tvo re né ho ba le nia, ale bo

b) zo sku po va nie jed not li vých spot re bi te¾ ských ba le ní
to va ru do väč ších oba lov.

§ 5

Do zor nad do dr žia va ním zá ko na

(1) Do zor nad do dr žia va ním toh to zá ko na vy ko ná va
mi nis ter stvo.

(2) Mi nis ter stvo vy ko ná va do zor nad do dr žia va ním
toh to zá ko na pros tred níc tvom ním po ve re ných za mest -
nan cov.

(3) Po ve re ní za mest nan ci mi nis ter stva pod ¾a od se -
ku 2 sú pri vý ko ne do zo ru opráv ne ní v ne vy hnut nom
roz sa hu
a) vstu po va� do ob jektov, za ria de ní a pre vádz kar ní, na

po zem ky a do iných prie sto rov pod ni ka te ¾ov, ak bez -

pros tred ne sú vi sia s pred me tom do zo ru; ne do tknu -
te¾ nos� obyd lia ne smie by� dotk nu tá vý ko nom toh to
opráv ne nia,

b) vy ža do va� od pod ni ka te ¾a a jeho za mest nan cov, aby
im v ur če nej le ho te pos ky to va li do kla dy, iné  pí -
somnosti, vy jad re nia a in for má cie vrá ta ne  do dá -
vate¾ských zmlúv pot reb né na vý kon do zo ru; pri
 dokladoch a in for má ciách, kto rých pred me tom je
ob chod né ta jom stvo a uta jo va né sku toč nos ti, je  po -
trebné do dr ža� pos tup usta no ve ný oso bit ný mi pred -
pis mi,6)

c) vy ža do va� od pod ni ka te ¾a, jeho za mest nan cov, ako
aj ïal ších štát nych or gá nov sú čin nos� pot reb nú na
vý kon do zo ru.

(4) Kon tro lu nad do dr žia va ním pre daja vý rob kov
a pos ky to va nia slu žieb v ob chod ných pre vádz ka rniach
a ve¾ kých ob chod ných pre vádz ka rniach ob chod ných
re �az cov vy ko ná va Slo ven ská ob chod ná in špek cia  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su.7)

§ 6

Po ku ty

(1) Mi nis ter stvo ukla dá pre vádz ko va te ¾o vi ob chod -
né ho re �az ca za po ru še nie po vin nos ti pod ¾a § 3 a 4 po -
ku tu od 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk.

(2) Pri uk la da ní po ku ty sa pri hlia da naj mä na zá važ -
nos�, spô sob, čas tr va nia a mož né dô sled ky po ru še nia
po vin nos ti.

(3) Pri opa ko va nom po ru še ní tej is tej po vin nos ti
v prie be hu dva nás tich me sia cov ulo ží mi nis ter stvo po -
ku tu zvý še nú na dvoj ná so bok sumy uve de nej v od se -
ku 1.

(4) Po ku tu mož no ulo ži� do jed né ho roka odo dňa,
keï mi nis ter stvo zis ti lo po ru še nie po vin nos ti, naj ne -
skôr však do troch ro kov odo dňa, keï k po ru še niu po -
vin nos ti do šlo.

(5) Príj my z po kút ulo že ných pod ¾a toh to zá ko na sú
príj mom štát ne ho roz po čtu; ich sprá vu vy ko ná va mi -
nis ter stvo.

(6) Slo ven ská ob chod ná in špek cia ukla dá po ku ty
pod ¾a oso bit né ho predpisu8) pri kon tro le pre daja vý -
rob kov ale bo pos ky to va nia slu žieb vo ve¾ kých ob chod -
ných pre vádz ka rniach a ob chod ných pre vádz ka rniach
ob chod ných re �az cov.

§ 7

Pre chod né usta no ve nie

Pre vádz ko va te lia ob chod ných re �az cov, kto rí pre -
vádz ku jú ob chod né pre vádz kar ne zria de né pred účin -
nos �ou toh to zá ko na, sú naj ne skôr do troch me sia cov
odo dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na po vin ní
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6) Zá kon č. 241/2001 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7) Zá kon č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le vnú tor né ho trhu vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne -

ní zá ko na č. 284/2002 Z. z.
8) § 9 zá ko na č. 128/2002 Z. z.



zo sú la di� zmlu vy uza tvo re né pred dňom na do bud nu tia 
účin nos ti toh to zá ko na a spl ni� pod mien ky a po vin nos -
ti usta no ve né tým to zá ko nom ok rem po vin nos ti pod ¾a
§ 4, kto ré sú po vin ní spl ni� do šies tich me sia cov odo
dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na.

§ 8

Účin nos�

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

Rudolf Schuster v. r.

v z. Viliam Veteška v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chy by

v zá ko ne č. 247/2003 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa
zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 315/1996 Z. z.

o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov

Na kon ci tex tu zá ko na má by� na mies to „Pa vol Hru šov ský v. r.“ uve de né „v z. Vi liam Ve teš ka v. r.“.
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