
514

Z Á K O N

z 28. ok tób ra 2003

o zod po ved nos ti za ško du spô so be nú pri vý ko ne
ve rej nej moci a o zme ne nie ktorých zá ko nov

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

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ

ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je
a) zod po ved nos� štá tu za ško du spô so be nú or gán mi

ve rej nej moci pri vý ko ne ve rej nej moci, 
b) zod po ved nos� obce a vyš šie ho územ né ho cel ku (ïa -

lej len „územ ná samo sprá va“) za ško du spô so be nú
or gán mi územ nej samo sprá vy pri vý ko ne samo sprá -
vy,

c) pred bež né pre ro ko va nie ná ro ku na ná hra du ško dy
a prá vo na re gres nú ná hra du.

§ 2

Vy me dze nie zá klad ných poj mov

Na úče ly toh to zá ko na
a) vý kon ve rej nej moci je roz ho do va nie a úrad ný  po -

stup or gá nov ve rej nej moci o prá vach, prá vom chrá -
ne ných zá uj moch a po vin nos tiach fy zic kých osôb
ale bo práv nic kých osôb,

b) or gán ve rej nej moci je
1. štát ny or gán,
2. or gán územ nej samo sprá vy, ve rej no práv na in šti -

tú cia, or gán zá uj mo vej samo sprá vy, fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rým zá kon zve ril vý -
kon ve rej nej moci.

DRU HÁ  ČASŤ

ZOD PO VED NOSŤ ŠTÁ TU ZA ŠKO DU
SPÔSO BE NÚ PRI VÝ KO NE VE REJ NEJ MOCI

§ 3

Roz sah zod po ved nos ti

(1) Štát zod po ve dá za pod mie nok usta no ve ných tým -
to zá ko nom za ško du, kto rá bola spô so be ná or gán mi
ve rej nej moci, ok rem tre tej čas ti toho zá ko na, pri vý ko -
ne ve rej nej moci
a) ne zá kon ným roz hod nu tím,
b) ne zá kon ným zatknu tím, za dr ža ním ale bo iným po -

zba ve ním osob nej slo bo dy,
c) roz hod nu tím o tres te, o ochran nom opat re ní ale bo

roz hod nu tím o väz be, ale bo
d) ne správ nym úrad ným po stu pom.

(2) Zod po ved nos ti pod ¾a od se ku 1 sa ne mož no zba vi�.

§ 4

Or gán ko na jú ci v mene štá tu

(1) Vo veci ná hra dy ško dy, kto rá bola spô so be ná or gá -
nom ve rej nej moci pod ¾a § 3 ods. 1, koná v mene štá tu
a) Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky, ak

1. ško da vznik la v ob čian skom súd nom ko na ní ale -
bo v trest nom ko na ní a ak ten to zá kon ne us ta no -
vu je inak,

2. ško du spô so bil no tár pri vý ko ne ve rej nej moci,1)
3. ško du spô so bil súd ny exe kú tor pri vý ko ne exe -

kuč nej čin nos ti vy ko ná va nej z po ve re nia súdu
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2)

b) Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky, ak v trest -
nom ko na ní ško du spô so bil vy šet ro va te¾ ale bo po ve -
re ný or gán Po li caj né ho zbo ru,3) 

c) mi nis ter stvo ale bo iný ústred ný or gán štát nej sprá -
vy, ak ško da vznik la pri vý ko ne ve rej nej moci v ob -
las ti štát nej sprá vy, kto rá pat rí do pô sob nos ti toh to
mi nis ter stva ale bo toh to ústred né ho or gá nu štát nej
sprá vy a aj keï ide o ško du, kto rá vznik la pri vý ko ne
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1) § 3 ods. 1 zá ko na 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.
§ 38 a § 175a až 175zd Ob čian ske ho súd ne ho po riad ku.

2) 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 ïalších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

3) § 12 ods. 1 a 2 Trest né ho po riad ku.



štát nej sprá vy, kto rá bola pre ne se ná na územ nú
samo sprá vu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,

d) mi nis ter stvo ale bo iný ústred ný or gán štát nej sprá -
vy, ak v dô sled ku ne správ ne ho pre bra tia smer ni ce
Eu róp skej únie ale bo ak v dô sled ku ne do dr ža nia le -
ho ty ur če nej na jej pre bra tie vznik la ško da pri vý ko -
ne ve rej nej moci v ob las ti štát nej sprá vy, kto rá pat rí
do pô sob nos ti toh to mi nis ter stva ale bo toh to ústred -
né ho or gá nu štát nej sprá vy,

e) Ge ne rál na pro ku ra tú ra Slo ven skej re pub li ky, ak
ško du spô so bil štát ny or gán pod ¾a oso bit né ho
predpisu4) v ob čian skom súd nom ko na ní, v trest -
nom ko na ní ale bo správ nom ko na ní,

f) Naj vy šší kon trol ný úrad Slo ven skej re pub li ky, ak
ško da vznik la v dô sled ku ne zá kon né ho roz hod nu tia
ním vy da né ho ale bo ak ško da bola spô so be ná jeho
ne správ nym úrad ným po stu pom,

g) Ná rod ná ban ka Slo ven ska, ak ško da vznik la v dô -
sled ku ne zá kon né ho roz hod nu tia ňou vy da né ho ale -
bo ak ško da bola spô so be ná jej ne správ nym úrad -
ným po stu pom,

h) ve rej no práv na in šti tú cia, zá uj mo vá samo sprá va ale -
bo práv nic ká oso ba, ktorej zá kon zve ril roz ho do va nie
o prá vach, prá vom chrá ne ných zá uj moch a po vin -
nos tiach fy zic kých osôb a práv nic kých osôb v ob las ti
ve rej nej sprá vy, ak ško da vznik la v dô sled ku ne zá -
kon né ho roz hod nu tia ňou vy da né ho ale bo ak ško da
bola spô so be ná jej ne správ nym úrad ným po stu pom,

i) Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky, ak ško da vznik -
la v dô sled ku ne zá kon né ho roz hod nu tia ňou vy da -
né ho ale bo ak ško da bola spô so be ná jej ne správ nym
úrad ným po stu pom,

j) Súd na rada Slo ven skej re pub li ky, ak ško da vznik la
v dô sled ku ne zá kon né ho roz hod nu tia ňou vy da né ho 
ale bo ak ško da bola spô so be ná jej ne správ nym
úrad ným po stu pom,

k) or gán prí sluš ný pod ¾a pís men a) až j), u kto ré ho bola
po da ná žia dos� na pred bež né pre ro ko va nie ná ro ku
(§ 15), ak ku ško de do šlo v ob las ti ve rej nej moci, kto rá 
pat rí do pô sob nos ti via ce rých or gá nov ve rej nej moci;
ak žia dos� bola po da ná na via ce rých prí sluš ných or -
gá noch, ten or gán, kto rý vo veci za čal ko na� ako prvý.

(2) Ak ne mož no prí sluš ný or gán ur či� pod ¾a od se -
ku 1, koná v mene štá tu Mi nis ter stvo spra vod li vos ti
Slo ven skej re pub li ky.

(3) Ak bol ná rok na ná hra du ško dy uplat ne ný na or gá -
ne, kto rý nie je prí sluš ný vo veci ko na� pod ¾a od se kov 1
a 2, je ten to or gán po vin ný bez od klad ne po stú pi� žia dos�
(§ 15) prí sluš né mu or gá nu a upo ve do mi� o tom žia da te ¾a.
Účin ky uplat ne nia ná ro ku zos tá va jú za cho va né.

Ne zá kon né roz  hod nu t ie

§ 5

(1) Prá vo na ná hra du ško dy spô so be nej ne zá kon ným
roz hod nu tím má účast ník ko na nia, kto ré mu vznik la ško -
da v dô sled ku roz hod nu tia vy da né ho v tom to ko na ní.

(2) Prá vo na ná hra du ško dy má i ten, s kým ne bo lo
ko na né ako s účast ní kom ko na nia, aj keï s ním, ako
s účast ní kom ko na nia, ko na né malo by�.

(3) Ak bolo ne zá kon né roz hod nu tie vy da né v ko na ní,
na kto ré sa ne vz�a hu jú pred pi sy o správ nom ko na ní,
prá vo na ná hra du ško dy má ten, komu ne zá kon ným
roz hod nu tím ško da vznik la.

§ 6

(1) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, prá vo na ná -
hra du ško dy spô so be nej ne zá kon ným roz hod nu tím
mož no uplat ni� iba vte dy, ak prá vo plat né roz hod nu tie,
kto rým bola ško da spô so be ná, bolo zru še né ale bo zme -
ne né pre ne zá kon nos� prí sluš ným or gá nom. Súd, kto rý 
roz ho du je o ná hra de ško dy, je via za ný roz hod nu tím
toh to or gá nu.

(2) Prá vo pod ¾a od se ku 1 mož no pri zna� iba vte dy, ak
po ško de ný po dal pro ti ne zá kon né mu roz hod nu tiu
riad ny op rav ný pros trie dok pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov. Spl ne nie tej to pod mien ky sa ne vy ža du je, ak ide
o prí pa dy hod né oso bit né ho zre te ¾a.

(3) Ak bola ško da spô so be ná ne zá kon ným roz hod nu -
tím, kto ré je vy ko na te¾ né bez oh¾a du na prá vo plat nos�,
mož no ná rok na ná hra du ško dy uplat ni� aj vte dy, ak
ne zá kon né roz hod nu tie bolo zru še né ale bo zme ne né na 
zá kla de riad ne ho op rav né ho pros tried ku. Ak bolo vy -
ko na te¾ né roz hod nu tie vy da né v ko na ní, na kto ré sa
ne vz�a hu jú pred pi sy o správ nom ko na ní, mož no ná rok
uplat ni� aj vte dy, ak bolo zru še né pre ne zá kon nos� prí -
sluš ným or gá nom.

(4) Ak bola ško da spô so be ná roz hod nu tím or gá nu
ve rej nej moci, kto rým or gán ve rej nej moci pre kro čil
svo ju prá vo moc, nie je zru še nie ale bo zme na roz hod nu -
tia pre ne zá kon nos� pod mien kou uplat ne nia ná ro ku
na ná hra du ško dy.

§ 7

Roz hod nu tie o zatknu tí, za dr ža nie
ale bo iné po zba ve nie osob nej slo bo dy

Prá vo na ná hra du ško dy spô so be nej roz hod nu tím
o zatknu tí, za dr ža ním ale bo iným po zba ve ním osob nej
slo bo dy má ten, na kom bolo vy ko na né, ak bolo roz hod -
nu tie zru še né ako ne zá kon né ale bo pri ňom do šlo k ne -
správ ne mu úrad né mu po stu pu.

§ 8

Roz hod nu tie o tres te, o ochran nom
opat re ní ale bo roz hod nu tie o väz be

(1) Prá vo na ná hra du ško dy spô so be nej roz hod nu tím 
o tres te má ten, na kom bol úpl ne ale bo sčas ti vy ko na -
ný trest, ak
a) v ïal šom ko na ní bolo roz hod nu tie zru še né ako ne zá -

kon né ale bo
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4) § 38 zá ko na č. 153/2001 Z. z. o pro ku ra tú re.



b) v ïal šom ko na ní bol spod ob ža lo by oslo bo de ný ale bo 
bolo trest né stí ha nie za sta ve né pre to, že v ko na ní vy -
šli naj a vo sku toč nos ti ale bo dô ka zy, kto ré ne bo li
súdu pred tým zná me ale bo bola vec po stú pe ná iné -
mu or gá nu; to ne pla tí, ak sa pre u ká že, že k včas né -
mu od ha le niu ne zná mej sku toč nos ti ne do šlo úpl ne
ale bo čias toč ne vi nou oso by, na kto rej bol trest vy ko -
na ný.

(2) Prá vo na ná hra du ško dy má i ten, kto bol v ïal -
šom ko na ní od sú de ný na mier nej ší trest, než kto rý na
ňom bol vy ko na ný na zá kla de zru še né ho roz sud ku; na
úče ly toh to zá ko na sa trest od ňa tia slo bo dy s pod mie -
neč ným od kla dom jeho vý ko nu ne po va žu je za mier nej -
ší trest než ne pod mie neč ný trest od ňa tia slo bo dy. Ná -
hra da ško dy pat rí len v roz sa hu roz die lu me dzi tres tom
vy ko na ným na zá kla de zrušeného roz sud ku a tres tom
ulo že ným roz sud kom.

(3) Ak bolo v ïal šom ko na ní trest né stí ha nie za sta ve -
né pre trest ný čin mier nej šie trest ný ale bo ob vi ne ný bol 
uzna ný vin ným za taký trest ný čin, ale trest mu ne mo -
hol by� pod ¾a oso bit né ho zá ko na ulo že ný, be rie sa zre -
te¾ na roz diel me dzi hor nou hra ni cou trest nej sadz by
mier nej šie trest né ho činu a sku toč ne vy ko na ným tres -
tom.

(4) Prá vo na ná hra du ško dy spô so be nej roz hod nu tím 
o ochran nom opat re ní má ten, na kom bolo úpl ne ale bo
sčas ti vy ko na né ochran né opat re nie, ak bolo roz hod -
nu tie v ïal šom ko na ní ako ne zá kon né zru še né.

(5) Prá vo na ná hra du ško dy spô so be nej roz hod nu tím 
o väz be má ten, kto bol vza tý do väz by, ak
a) bolo pro ti nemu za sta ve né trest né stí ha nie,
b) bol oslo bo de ný spod ob ža lo by ale bo
c) vec bola po stú pe ná iné mu or gá nu.

(6) Prá vo na ná hra du ško dy ne vznik ne
a) ak si oso ba ulo že nie tres tu, ochran né ho opat re nia

ale bo väz bu za vi ni la sama, 
b) pri za hla de ní od sú de nia ale bo od pus te ní ale bo

zmier ne ní tres tu ude le ním in di vi du ál nej mi los ti ale -
bo am nes tie pre zi den tom re pub li ky,5)

c) ak sú hlas daný po ško de ným ale bo prí sluš ným štát -
nym or gá nom, kto rý bol pot reb ný na za ča tie trest né -
ho stí ha nia ale bo po kra čo va nie v ňom, bol vza tý
spä�, hoci sa ten to sú hlas pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su vy žaduje,6)

d) ak dô jde k za sta ve niu trest né ho stí ha nia z dô vo du,
že je trest, ku kto ré mu môže stí ha nie vies�, cel kom
bez výz namu po pri tres te, kto rý pre iný čin bol ob vi -
ne né mu už ulo že ný ale bo kto rý ho pod ¾a oča ká va nia
pos tih ne, ale bo že o skut ku ob vi ne né ho bolo už roz -
hod nu té iným or gá nom dis cip li nár ne, kár ne ale bo
cu dzo zem ským sú dom ale bo cu dzo zem ským úra -
dom a toto roz hod nu tie mož no po va žo va� za do sta -
ču jú ce,

e) ak do šlo k pod mie neč né mu za sta ve niu trest né ho
stí ha nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su,7)

f) ak bol schvá le ný zmier pod ¾a oso bit né ho pred pi su,8)
g) ak bola oso ba spod ob ža lo by oslo bo de ná ale bo trest -

né stí ha nie za sta ve né, pre to že nie je trest ne zod po -
ved ná, ale bo ak po prá vo plat nos ti roz hod nu tia za -
nik la tres tnos� činu ale bo me dzi ná rod ná zmlu va,
kto rá bola vy hlá se ná spô so bom usta no ve ným v zá -
ko ne, ale bo am nes tia pre zi den ta re pub li ky ne do vo -
¾u je trest né stí ha nie, čin pre stal by� zme nou zá ko na
trest ným či nom ale bo mier nej ší trest bol ulo že ný
pre to, že na trest ný čin zá kon usta no vil mier nej ší
trest, ale bo

h) ak ško da bola spô so be ná roz hod nu tím cu dzie ho or -
gá nu uzna né ho ale bo pre vza té ho na vý kon na úze -
mie Slo ven skej re pub li ky.

§ 9

Ne správ ny úrad ný pos tup

(1) Štát zod po ve dá za ško du spô so be nú ne správ nym
úrad ným po stu pom. Za ne správ ny úrad ný pos tup sa
po va žu je aj po ru še nie po vin nos ti or gá nu ve rej nej moci
uro bi� úkon ale bo vy da� roz hod nu tie zá ko nom usta no -
ve nej le ho te, ne čin nos� or gá nu ve rej nej moci pri vý ko -
ne ve rej nej moci, zby toč né prie �a hy v ko na ní ale bo iný
ne zá kon ný zá sah do práv, prá vom chrá ne ných zá uj -
mov fy zic kých osôb a práv nic kých osôb.

(2) Prá vo na ná hra du ško dy spô so be nej ne správ nym
úrad ným po stu pom má ten, komu bola ta kým po stu -
pom spô so be ná ško da.

TRE  T IA  ČASŤ

ZOD PO VED NOSŤ ÚZEM NEJ SAMO SPRÁ VY ZA
ŠKO DU SPÔSO BE NÚ PRI VÝ KO NE SAMO SPRÁ VY

§ 10

Roz sah zod po ved nos ti

(1) Územ ná samo sprá va zod po ve dá za pod mie nok
usta no ve ných tým to zá ko nom za ško du spô so be nú or -
gán mi územ nej samo sprá vy pri vý ko ne samo sprá vy.

(2) Územ ná samo sprá va zod po ve dá za ško du pod ¾a
od se ku 1, kto rá bola spô so be ná
a) ne zá kon ným roz hod nu tím ale bo
b) ne správ nym úrad ným po stu pom.

(3) Zod po ved nos ti pod ¾a od se ku 1 sa ne mož no zba vi�.

Ne zá kon né roz  hod nu t ie

§ 11

Vo ve ciach ná hra dy ško dy spô so be nej ne zá kon ným
roz hod nu tím ale bo ne správ nym úrad ným po stu pom
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5) čl. 102 ods. 1 písm. j) Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky.
6) § 163a Trest né ho po riad ku.
7) § 307 Trest né ho po riad ku.
8) § 309 Trest né ho po riad ku.



or gá nov územ nej samo sprá vy pri vý ko ne samo sprá vy
v mene územ nej samo sprá vy koná
a) sta ros ta obce, ak ško du spô so bil or gán obce,
b) pred se da samo správ ne ho kra ja, ak ško du spô so bil

or gán vyš šie ho územ né ho cel ku.

§ 12

(1) Prá vo na ná hra du ško dy spô so be nej ne zá kon ným 
roz hod nu tím, kto ré bolo vy da né or gá nom územ nej
samo sprá vy pri vý ko ne samo sprá vy v ko na ní, na kto ré
sa vz�a hu jú pred pi sy o správ nom ko na ní, má účast ník
ko na nia, kto ré mu vznik la ško da v dô sled ku roz hod nu -
tia vy da né ho v tom to ko na ní. Prá vo na ná hra du ško dy
má i ten, s kým ne bo lo ko na né ako s účast ní kom ko na -
nia, aj keï s ním, ako s účast ní kom ko na nia, ko na né
malo by�.

(2) Ak bolo ne zá kon né roz hod nu tie vy da né or gá nom
územ nej samo sprá vy pri vý ko ne samo sprá vy v ko na ní,
na kto ré sa ne vz�a hu jú pred pi sy o správ nom ko na ní,
má prá vo na ná hra du ško dy ten, komu ško da vznik la
v dô sled ku roz hod nu tia vy da né ho v tom to ko na ní.

§ 13

Na uplat ne nie ná ro ku na ná hra du ško dy spô so be nej
ne zá kon ným roz hod nu tím or gá nov územ nej samo -
sprá vy pri vý ko ne samo sprá vy sa pri me ra ne po u ži jú
usta no ve nia § 5 a 6.

§ 14

Ne správ ny úrad ný pos tup

(1) Územ ná samo sprá va zod po ve dá za ško du spô so -
be nú ne správ nym úrad ným po stu pom. Za ne správ ny
úrad ný pos tup sa po va žu je aj po ru še nie po vin nos ti
uro bi� úkon ale bo vy da� roz hod nu tie o zá ko nom usta -
no ve nej le ho te, ne čin nos� or gá nu ve rej nej moci pri vý -
ko ne ve rej nej moci, zby toč né prie �a hy v ko na ní ale bo
iný ne zá kon ný zá sah do práv, prá vom chrá ne ných zá -
uj mov fy zic kých osôb a práv nic kých osôb.

(2) Prá vo na ná hra du ško dy spô so be nej ne správ nym
úrad ným po stu pom má ten, komu bola ta kýmto po stu -
pom spô so be ná ško da.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

SPO LOČ NÉ USTA NO VE NIA

Pred bež  né pre  ro  ko va nie  ná ro  ku

§ 15

(1) Ná rok na ná hra du ško dy spô so be nej ne zá kon -
ným roz hod nu tím, ne zá kon ným zatknu tím, za dr ža ním 
ale bo iným po zba ve ním osob nej slo bo dy, roz hod nu tím

o tres te, o ochran nom opat re ní ale bo roz hod nu tím
o väz be, ako aj ná rok na ná hra du ško dy spô so be nej ne -
správ nym úrad ným po stu pom je pot reb né vo pred
pred bež ne pre ro ko va� na zá kla de pí som nej žia dos ti po -
ško de né ho o pred bež né pre ro ko va nie ná ro ku (ïa lej len
„žia dos�“) s prí sluš ným or gá nom pod ¾a § 4 a 11.

(2) Ak bola žia dos� po da ná na ne prí sluš nom or gá ne,
je ten to or gán po vin ný bez od klad ne ju po stú pi� prí sluš -
né mu or gá nu a upo ve do mi� o tom po ško de né ho. Účin -
ky po da nia žia dos ti zos tá va jú za cho va né.

§ 16

(1) Ak prí sluš ný or gán ne us po ko jí ná rok na ná hra du
ško dy ale bo jeho čas� do šies tich me sia cov odo dňa pri -
ja tia žia dos ti, môže sa po ško de ný do má ha� uspo ko je -
nia ná ro ku ale bo jeho ne us po ko je nej čas ti na súde.

(2) Kaž dý je po vin ný bez zby toč né ho od kla du na po -
žia da nie prí sluš né ho or gá nu, kto rý koná v mene štá tu,
pí som ne ozná mi� sku toč nos ti, kto ré majú výz nam pre
pred bež né pre ro ko va nie ná ro ku.

Spô sob a roz  sah ná hra dy ško dy

§ 17

(1) Uhrá dza sa sku toč ná ško da a ušlý zisk.

(2) V prí pa de, ak iba sa mot né kon šta to va nie po ru še -
nia prá va nie je dos ta toč ným za dos� u či ne ním vzh¾a -
dom na ujmu spô so be nú ne zá kon ným roz hod nu tím
ale bo ne správ nym úrad ným po stu pom, uhrá dza sa aj
ne ma jet ko vá ujma v pe nia zoch, ak nie je mož né uspo -
ko ji� ju inak. 

§ 18

(1) Ná hra da ško dy za hŕ ňa aj ná hra du trov ko na nia,
kto ré po ško de né mu vznik li v ko na ní, v kto rom bolo vy -
da né ne zá kon né roz hod nu tie ale bo roz hod nu tie o tres -
te, o ochran nom opat re ní ale bo roz hod nu tie o väz be,
zatknu tí a inom po zba ve ní osob nej slo bo dy ale bo vy ko -
na né za dr ža nie a v ko na ní, v kto rom bolo roz hod nu tie
zru še né ale bo bolo trest né stí ha nie za sta ve né, ale bo
v kto rom bola vec po stú pe ná iné mu or gá nu.

(2) Ná hra da ško dy za hŕ ňa aj ná hra du trov ko na nia,
kto ré po ško de né mu vznik li v ko na ní, v kto rom do šlo
k ne správ ne mu úrad né mu po stu pu, ak tie to tro vy ko -
na nia pria mo sú vi se li s ne správ nym úrad ným po stu -
pom.

(3) Sú čas �ou trov ko na nia sú aj tro vy práv ne ho za -
stú pe nia vo výš ke usta no ve nej oso bit ným pred pi som.9) 
Sú čas �ou trov ko na nia nie sú ná kla dy na pred bež né
pre ro ko va nie ná ro ku na ná hra du ško dy pred prí sluš -
ným or gá nom.
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9) Vy hláš ka Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky č. 163/2002 Z. z. o od me nách a ná hra dách ad vo ká tov za pos ky to va nie
práv nych slu žieb.
Vy hláš ka Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky č. 591/2002 Z. z. o od me nách ko merč ných práv ni kov za pos ky to va nie práv nej
po mo ci.



Le ho ty

§ 19

(1) Prá vo na ná hra du ško dy sa pre ml čí za tri roky odo 
dňa, keï sa po ško de ný doz ve del o ško de. Ak je pod -
mien kou uplat ne nia prá va na ná hra du ško dy zru še nie
ale bo zme na prá vo plat né ho roz hod nu tia, ply nie pre ml -
ča cia le ho ta odo dňa do ru če nia (ozná me nia) roz hod nu -
tia.

(2) Naj ne skôr sa prá vo na ná hra du ško dy pre ml čí za
de sa� ro kov odo dňa, keï bolo po ško de né mu do ru če né
(ozná me né) roz hod nu tie, kto rým mu bola spô so be ná
ško da; to ne pla tí, ak ide o ško du na zdra ví ale bo ško du
spô so be nú roz hod nu tím pod ¾a § 7 a 8.

(3) Le ho ta ne ply nie po čas pred bež né ho pre ro ko va nia 
ná ro ku pod ¾a § 15 odo dňa po da nia žia dos ti do skon če -
nia pre ro ko va nia, naj dlh šie však po čas šies tich me sia -
cov.

§ 20

Prá vo štá tu ale bo územ nej samo sprá vy na re gres nú
ná hra du sa pre ml čí za rok odo dňa, keï bola uhra de ná
celá ná hra da ško dy; nie však skôr, ako za rok odo dňa,
keï na do bu dol prá vo plat nos� trest ný roz su dok ale bo
dis cip li nár ne opat re nie voči oso be, kto rá sa do pus ti la
trest né ho činu ale bo dis cip li nár ne ho pre vi ne nia ne -
správ nym úrad ným po stu pom ale bo v prí čin nej sú vis -
los ti s ním ale bo sa do pus ti la trest né ho činu ale bo dis -
cip li nár ne ho pre vi ne nia, v dô sled ku kto ré ho ale bo
v prí čin nej sú vis los ti s ním vy da la ne zá kon né roz hod -
nu tie.

Re gres ná ná hra da

§ 21

(1) Prá vo štá tu a územ nej samo sprá vy na re gres nú
ná hra du vznik ne iba vte dy, ak bola ško da uhra de ná.

(2) Vo ve ciach re gres nej ná hra dy koná a roz ho du je za 
štát prí sluš ný or gán pod ¾a § 4 a za územ nú samo sprá -
vu prí sluš ný or gán pod ¾a § 11.

(3) Ak bola ško da spô so be ná via ce rý mi oso ba mi, zod -
po ve da jú tie to oso by spo loč ne a ne roz diel ne.

§ 22

(1) Ak štát uhra dí ná hra du ško dy spô so be nú ne zá -
kon ným roz hod nu tím ale bo ne správ nym úrad ným po -
stu pom, po ža du je re gres nú ná hra du v ce lej výš ke
a) od ve rej no práv nej in šti tú cie a zá uj mo vej samo sprá -

vy,

b) od práv nickej osoby, ktorá vy dala ne zá kon né roz -
hod nu tie ale bo sa po die¾ala na ne správ nom úrad -
nom po stu pe ako oso by na to opráv nenej pri vý ko ne
ve rej nej moci, kto rá jej bola zve re ná zá ko nom,

c) od fy zickej osoby, ktorá vy dala ne zá kon né roz hod -
nu tie ale bo sa po die¾ala na ne správ nom úrad nom
po stu pe ako oso by na to opráv nenej pri vý ko ne ve -
rej nej moci, kto rá jej bola zverená10) zá ko nom ale bo, 

d) od územ nej samo sprá vy, ak ško du spô so bi li or gá ny
územ nej samo sprá vy pri vý ko ne ve rej nej moci v ob -
las ti pre ne se nej štát nej sprá vy na územ né samo -
sprá vy.

(2) Ak štát uhra dí ná hra du ško dy, kto rá bola spô so -
be ná sud com zby toč ný mi prie �ah mi v ko na ní ale bo
svoj vo¾ ným roz hod nu tím, kto ré zjav ne nemá opo ru
v práv nom po riad ku a pre vi ne nie sud cu bolo zis te né
v dis cip li nár nom ko na ní, po ža du je od sud cu re gres nú
ná hra du v ce lej výš ke.

(3) Fy zic ké oso by a práv nic ké oso by, voči kto rým si
štát uplat nil re gres nú ná hra du pod ¾a toh to zá ko na, sú
po vin né po jej uhra de ní uplat ni� voči zod po ved ným za -
mest nan com ná rok na ná hra du ško dy pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov.11) 

§ 23

Ak bolo ne zá kon né roz hod nu tie územ nej samo sprá -
vy pri vý ko ne ve rej nej moci v ob las ti pre ne se nej štát nej
sprá vy na územ né samo sprá vy vy da né pre to, že ten,
kto ho vy dal, sa ria dil ne správ nym práv nym ná zo rom
prí sluš né ho or gá nu, kto rý v ko na ní zru šil roz hod nu tie
územ nej samo sprá vy, nemá štát prá vo na re gres nú ná -
hra du voči or gá nu územ nej samo sprá vy.

§ 24

(1) Ak územ ná samo sprá va uhra dí ná hra du ško dy
spô so be nú ne zá kon ným roz hod nu tím ale bo ne správ -
nym úrad ným po stu pom pri vý ko ne samo sprá vy, môže
po ža do va� re gres nú ná hra du od osôb, kto ré sa po die¾a -
li na vy da ní ne zá kon né ho roz hod nu tia ale bo na ne -
správ nom úrad nom po stu pe pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov.

(2) Ak bolo ne zá kon né roz hod nu tie územ nej samo -
sprá vy pri vý ko ne samo sprá vy vy da né pre to, že ten, kto
ho vy dal, sa ria dil ne správ nym práv nym ná zo rom prí -
sluš né ho or gá nu, kto rý v ko na ní zru šil roz hod nu tie
územ nej samo sprá vy pri vý ko ne samo sprá vy, má
územ ná samo sprá va prá vo na re gres nú ná hra du od
štá tu.

(3) Usta no ve nie § 20 sa po u ži je pri me ra ne.
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10
) Zá kon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

Zá kon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
11

) Na prí klad Zá kon ník prá ce, zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov a zá kon č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 25

(1) Ak nie je usta no ve né inak, spra vu jú sa práv ne
vz�a hy upra ve né v tom to zá ko ne oso bit ným pred pi -
som.12)

(2) Stra ta na zá rob ku sa uhrá dza, aj keï ne bo la spô -
so be ná ško da na zdra ví. Usta no ve nie § 447 ods. 2 oso -
bit né ho predpisu12) sa vz�a hu je na tie to prí pa dy
primerane.

(3) Ná rok na re gres nú ná hra du vy lu ču je ná rok na
ná hra du ško dy pod ¾a oso bit ných pred pi sov.

§ 26

Ústred ná evi den cia

(1) Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky ve die
ústred nú evi den ciu žia dos tí pod ¾a § 15 a uhra de ných
ná hrad škôd pod ¾a toh to zá ko na (ïa lej len „evi den cia“).

(2) Do evi den cie sa za pi su je
a) prí sluš ný or gán pod ¾a § 4, kto rý koná v mene štá tu,
b) spô sob, akým ško da vznik la,
c) spô sob a roz sah uplat ne né ho ná ro ku na ná hra du

ško dy,
d) spô sob a roz sah uspo ko je nia ná ro ku na ná hra du

ško dy.

(3) Prí sluš ný or gán ko na jú ci v mene štá tu pod ¾a § 4 je 
po vin ný ozná mi� úda je pod ¾a od se ku 2 Mi nis ter stvu fi -
nan cií Slo ven skej re pub li ky do 15 dní od do ru če nia žia -
dos ti pod ¾a § 15 ale bo od kedy sa doz ve del, že po ško de -
ný uplat nil svo je prá vo na ná hra du ško dy na súde
pod ¾a § 16.

(4) Ak prí sluš ný or gán ko na jú ci v mene štá tu pod ¾a
§ 4 ne oz ná mi v le ho te pod ¾a od se ku 3 úda je pod ¾a od se -
ku 2, Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky ulo ží
or gá nu za po ru še nie tej to po vin nos ti po ku tu v sume od
100 000 Sk do 1 000 000 Sk.

(5) Po ku ta je splat ná do 30 dní odo dňa na do bud nu -
tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia o ulo že ní po ku ty. Vý nos 
z po ku ty je príj mom štát ne ho roz po čtu.

P IA  TA  ČASŤ

PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 27

Pre chod né usta no ve nie

(1) Zod po ved nos� za ško du pod ¾a toh to zá ko na sa
vz�a hu je na ško du spô so be nú roz hod nu tia mi, kto ré
boli vy da né odo dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá -
ko na a na ško du spô so be nú ne správ nym úrad ným po -
stu pom odo dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko -
na.

(2) Zod po ved nos� za ško du spô so be nú roz hod nu tia -
mi, kto ré boli vy da né pred na do bud nu tím účin nos ti

toh to zá ko na a za ško du spô so be nú ne správ nym úrad -
ným po stu pom pred na do bud nu tím účin nos ti toh to
zá ko na, sa spra vu je do te raj ší mi pred pis mi.

§ 28

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa zá kon č. 58/1969 Zb. o zod po ved nos ti za
ško du spô so be nú roz hod nu tím or gá nu štá tu ale bo
jeho ne správ nym úrad ným po stu pom.

Čl. II

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., zá ko na č. 527/2002 Z. z. a zá -
ko na č. 357/2003 Z. z. sa mení tak to:

V § 40 od sek 1 znie:
„(1) Ak oso bit ný zákon3a) ne us ta no vu je inak, no tár

zod po ve dá za ško du tomu, komu ju spô so bil on ale bo
jeho za mest na nec v sú vis los ti s čin nos �ou pod ¾a toh to
zá ko na.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:
„3a) Zá kon č. 514/2003 Z. z. o zod po ved nos ti za ško du spô so be nú

pri vý ko ne ve rej nej moci a o zme ne nie ktorých zá ko nov.“.

Čl. III

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., zá ko na č. 32/2002 Z. z.
a zá ko na č. 356/2003 Z. z. sa mení tak to:

V § 33 od sek 1 znie:
„(1) Ak oso bit ný zákon3a) ne us ta no vu je inak, exe kú -

tor zod po ve dá za ško du tomu, komu ju spô so bil on ale -
bo jeho za mest na nec v sú vis los ti s čin nos �ou pod ¾a
toh to zá ko na.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:
„3a) Zá kon č. 514/2003 Z. z. o zod po ved nos ti za ško du spô so be nú

pri vý ko ne ve rej nej moci a o zme ne nie ktorých zá ko nov.“.

Čl. IV

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 38/1993 Z. z. o or ga ni zá cii Ústav né ho súdu Slo ven -
skej re pub li ky, o ko na ní pred ním a o pos ta ve ní jeho
sud cov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 293/1995 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven -
skej re pub li ky č. 398/1998 Z. z., zá ko na č. 97/1999
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12
) Ob čian sky zá kon ník v zne ní ne skor ších pred pi sov.



Z. z., zá ko na č. 226/2000 Z. z. a zá ko na č. 124/2002
Z. z. sa mení tak to:

V § 56 ods. 4 sa vy púš �a jú slo vá „ako ná hra du ne ma -
jet ko vej ujmy vy jad re nej v pe nia zoch“.

Čl. V

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 zá ko -

na č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 670/2002 Z. z., zá ko na
č. 426/2003 Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z. a zá ko na
č. 505/2003 Z. z. sa mení tak to:

V čl. I § 104 sa na kon ci tex tu bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pripájajú sa tie to slo vá: „usta no ve nie § 105
ods. 2 sa ne po u ži je.“.

Čl. VI

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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515

Z Á  K O N

z 5. no vem bra 2003

o kraj ských úra doch a ob vod ných úra doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

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

Čl. I

§ 1

Zá klad né usta no ve nie

Miest ny mi or gán mi štát nej sprá vy na úse koch vše -
obec nej vnú tor nej sprá vy, živ nos ten ské ho pod ni ka nia,
ci vil nej ochra ny a ria de nia štá tu v krí zo vých si tu á ciách
mimo času voj ny a voj no vé ho sta vu (ïa lej len „krí zo vé
ria de nie”) sú kraj ské úra dy a ob vod né úra dy.

§ 2

Pos ta ve nie kraj ských úra dov
a ob vod ných úra dov

(1) Kraj ský úrad je práv nic ká oso ba. Kraj ský úrad je
roz poč to vá or ga ni zá cia štá tu za po je ná fi nanč ný mi
vz�ah mi na roz po čet Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo”), kto rá v rám ci svoj ho
roz po čtu za bez pe ču je vý dav ky aj na čin nos� ob vod ných
úra dov. 

(2) Kraj ský úrad ria di a za jeho čin nos� zod po ve dá
pred nos ta kraj ské ho úra du, kto ré ho vy me nú va a od vo lá -
va vlá da Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „vlá da”) na ná vrh 
mi nis tra vnút ra Slo ven skej re pub li ky. 

(3) Kraj ský úrad je slu žob ným úra dom štát nych za -
mest nan cov, kto rí vy ko ná va jú štát nu služ bu v kraj skom
úra de a v ob vod ných úra doch; je za mest ná va te ¾om za -
mest nan cov, kto rí vy ko ná va jú ve rej nú služ bu v kraj -
skom úra de a v ob vod ných úra doch.

(4) Ob vod ný úrad koná a roz ho du je v ad mi nis tra tív -
nop ráv nych vz�a hoch samo stat ne. 

(5) Ob vod ný úrad ria di a za jeho čin nos� zod po ve dá

pred nos ta ob vod né ho úra du, kto ré ho vy me nú va a od vo -
lá va vlá da na ná vrh mi nis tra vnút ra Slo ven skej
re pub li ky.

(6) Vnú tor nú or ga ni zá ciu kraj ské ho úra du a ob vod né -
ho úra du ur ču je mi nis ter stvo.

§ 3

Územ né ob vo dy kraj ských úra dov
a ob vod ných úra dov

(1) Kraj ský úrad vy ko ná va štát nu sprá vu v územ nom
ob vo de kra ja.

(2) Síd la a územ né ob vo dy ob vod ných úra dov sú uve -
de né v prí lo he č. 1.

(3) Kraj ský úrad môže na vý kon nie ktorých čin nos tí
štát nej sprá vy so sú hla som mi nis ter stva zria di�  pracovis -
ko ob vod né ho úra du v ob ciach, kto ré sú uve de né v prí lo -
he č. 2, a ur či� jeho územ ný ob vod. 

§ 4

Pô sob nos� kraj ských úra dov
a ob vod ných úra dov

(1) Pô sob nos� kraj ských úra dov a ob vod ných úra dov
na úse koch štát nej sprá vy uve de ných v § 1 usta no vu jú
oso bit né zá ko ny.1)

(2) Kraj ské úra dy a ob vod né úra dy vy ko ná va jú štát nu
sprá vu aj na úse koch ob ra ny a bez peč nos ti štá tu, hos po -
dár skej mo bi li zá cie, sprá vy ma jet ku štá tu a mi mo súd -
nych re ha bi li tá cií v roz sa hu usta no ve nom oso bit ný mi
zá kon mi.2)

(3) Kraj ské úra dy a ob vod né úra dy v roz sa hu usta no -
ve nom oso bit ný mi pred pis mi vy ko ná va jú štát nu sprá vu
vo ve ciach ve de nia re gis tra spo lo čen stiev vlast ní kov by -
tov a ne by to vých prie sto rov,3) po is te nia mo to ro vých
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1) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 40/1993 Z. z. o štát nom ob čian stve Slo ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 70/1994 Z. z., zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 63/1993 Z. z. o štát nych sym bo loch Slo ven skej re -
pub li ky a ich po u ží va ní v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 154/1994 Z. z. o mat ri kách v zne ní ne -
skor ších pred pi sov, zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z. o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 387/2002 Z. z. o ria de ní
štá tu v krí zo vých si tu á ciách mimo času voj ny a voj no vé ho sta vu.

2) Na prí klad ústav ný zá kon č. 227/2002 Z. z. o bez peč nos ti štá tu v čase voj ny, voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho sta vu a nú dzo vé ho sta vu, zá kon
č. 319/2002 Z. z. o ob ra ne Slo ven skej re pub li ky, zá kon č. 320/2002 Z. z. o bran nej po vin nos ti v zne ní zá ko na č. 512/2002 Z. z., zá kon
č. 414/2002 Z. z. o hos po dár skej mo bi li zá cii a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 274/1993 Z. z. o vy me dze ní pô sob nos -
ti or gá nov vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z.
o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 319/1991 Zb. o zmier ne ní nie ktorých ma jet ko vých
a iných krívd a o pô sob nos ti or gá nov štát nej sprá vy Slo ven skej re pub li ky v ob las ti mi mo súd nych re ha bi li tá cií.

3) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z. o vlast níc tve by tov a ne by to vých prie sto rov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



vozidiel4) a do fi nan co va nia druž stev nej a in di vi du ál nej
by to vej vý stav by.5)

(4) Kraj ský úrad ria di a kon tro lu je vý kon štát nej sprá -
vy usku toč ňo va ný ob vod ný mi úrad mi; ko or di nu je vý kon 
štát nej sprá vy usku toč ňo va ný ob ca mi a vyš ším územ -
ným cel kom.

(5) Kraj ský úrad pod ¾a roz hod nu tia vlá dy ko or di nu je
pl ne nie spo loč ných úloh s iný mi miest ny mi or gán mi
štát nej sprá vy pri rie še ní spo lo čen sky zá važ ných ja vov.
Pred nos ta kraj ské ho úra du je opráv ne ný na pl ne nie spo -
loč ných úloh po ža do va� pot reb né pod kla dy a uk la da�
úlo hy ve dú cim iných miest nych or gá nov štát nej sprá vy
v územ nom ob vo de kra ja. 

§ 5

Vy hláš ky

(1) Vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy kraj ských úra -
dov a iných miest nych or gá nov štát nej sprá vy sa ozna ču -
jú ná zvom vy hláš ka.

(2) Vy hláš ka sa vy hla su je uve rej ne ním vo Ves tní ku
vlá dy Slo ven skej re pub li ky. 

(3) Vy hláš ka na do bú da plat nos� dňom jej vy hlá se nia
pod ¾a od se ku 2; účin nos� na do bú da pät nás tym dňom po 
jej vy hlá se ní, ak nie je v nej usta no ve ný ne skor ší deň na -
do bud nu tia účin nos ti. Ak to od ô vod ňu je na lie ha vý vše -
obec ný zá u jem, mož no vo vy hláš ke usta no vi� skor ší za -
čia tok jej účin nos ti, naj skôr však dňom vy hlá se nia.

(4) Vy hláš ka odo dňa jej vy hlá se nia musí by� kaž dé mu
prí stup ná na na zre tie na miest nom or gá ne štát nej sprá -
vy, kto rý ju vy dal. 

§ 6

(1) Smer ni ce a iné or ga ni zač né akty (ïa lej len „smer ni -
ca”), kto rý mi mi nis ter stvá a ostat né ústred né or gá ny
štát nej sprá vy ria dia vý kon štát nej sprá vy usku toč ňo va -
ný miest ny mi or gán mi štát nej sprá vy, ob ca mi a vyš ší mi
územ ný mi cel ka mi, sa vy hla su jú uve rej ne ním ozná me -
nia o ich vy da ní vo Ves tní ku vlá dy Slo ven skej re pub li ky. 

(2) Ozná me nie o vy da ní smer ni ce ob sa hu je
a) ná zov a dá tum vy da nia smer ni ce,
b) struč ný ob sah,
c) dá tum na do bud nu tia účin nos ti,
d) údaj o tom, kde bude uve rej ne né jej úpl né zne nie

a kde mož no do smer ni ce na zrie�.

(3) Smer ni ca na do bú da plat nos� dňom jej vy hlá se nia
pod ¾a od se ku 1; účin nos� na do bú da pät nás tym dňom po 
jej vy hlá se ní, ak nie je v nej usta no ve ný ne skor ší deň na -
do bud nu tia účin nos ti. Ak to od ô vod ňu je na lie ha vý vše -
obec ný zá u jem, mož no v smer ni ci  usta no vi� skor ší za -
čia tok jej účin nos ti, naj skôr však dňom vy hlá se nia.

Spo loč  né,  pre  chod né
a zru šo va c ie  usta no ve  nia

§ 7

Zru šu jú sa ok res né úra dy.

§ 8

(1) Kraj ské úra dy zria de né zá ko nom Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii
miest nej štát nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov sú kraj ské úra dy
v roz sa hu pô sob nos ti pod ¾a toh to zá ko na. 

(2) Prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec kých po -
me rov štát nych za mest nan cov, kto rí k 31. de cem bru
2003 vy ko ná va li štát nu služ bu v ok res nom úra de na
úse koch vše obec nej vnú tor nej sprá vy, živ nos ten ské ho
pod ni ka nia, ci vil nej ochra ny, krí zo vé ho ria de nia, ob ra ny 
a bez peč nos ti štá tu, hos po dár skej mo bi li zá cie, sprá vy
ma jet ku štá tu a mi mo súd nych re ha bi li tá cií, pre chá dza -
jú na kraj ský úrad, v kto ré ho územ nom ob vo de mal ok -
res ný úrad síd lo. 

(3) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov za -
mest nan cov, kto rí k 31. de cem bru 2003 vy ko ná va li ve -
rej nú služ bu v ok res nom úra de na úse koch vše obec nej
vnú tor nej sprá vy, živ nos ten ské ho pod ni ka nia, ci vil nej
ochra ny, krí zo vé ho ria de nia, ob ra ny a bez peč nos ti štá tu, 
hos po dár skej mo bi li zá cie, sprá vy ma jet ku štá tu a mi mo -
súd nych re ha bi li tá cií, pre chá dza jú na kraj ský úrad,
v kto ré ho územ nom ob vo de mal ok res ný úrad síd lo; z ok -
res ných úra dov na kraj ský úrad pre chá dza jú aj prá va
a po vin nos ti za mest nan cov vo ve rej nej služ be, kto rí vy -
ko ná va li sprá vu ne hnu te¾ né ho ma jet ku štá tu, kto rý pre -
chá dza pod ¾a toh to zá ko na na kraj ský úrad.

(4) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov za -
mest nan cov kraj ských úra dov a ok res ných úra dov, kto rí 
k 31. de cem bru 2003 vy ko ná va li ve rej nú služ bu pri
sprá ve ne hnu te¾ né ho ma jet ku štá tu, kto rý pre chá dza
pod ¾a toh to zá ko na do sprá vy or gá nov štát nej sprá vy
uve de ných  v od se ku 8 písm. a) až h), pre chá dza jú na tie -
to or gá ny štát nej sprá vy. 

(5) Prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec kých po -
me rov štát nych za mest nan cov vy ko ná va jú cich štát nu
služ bu v ok res nom úra de a z pra cov nop ráv nych vz�a hov
za mest nan cov vy ko ná va jú cich ve rej nú služ bu v ok res -
nom úra de, kto ré ne pre šli pod ¾a toh to zá ko na a oso bit -
ných zá ko nov na miest ne or gá ny štát nej sprá vy zria de né
na úse koch tvor by a ochra ny ži vot né ho pros tre dia,
územ né ho plá no va nia, sta veb né ho po riad ku a by to vej
po li ti ky, po ¾no hos po dár stva, les né ho hos po dár stva, po -
¾ov níc tva a ry bár stva, po zem ko vých úprav, cest nej do -
pra vy a po zem ných ko mu ni ká cií, so ciál nych vecí, zdra -
vot níc tva, škol stva, mlá de že a te le snej kul tú ry,
pre chá dza jú na kraj ský úrad, v kto ré ho územ nom ob vo -
de mal ok res ný úrad síd lo. Zme ny štát no za mes tna nec -
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4) Zá kon č. 381/2001 Z. z. o po vin nom zmluv nom po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be nú pre vádz kou mo to ro vé ho vo zid la a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

5) Vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky č. 119/1993 Z. z. o nie ktorých opat re niach na do fi nan co va nie druž stev nej a in di vi du -
ál nej by to vej vý stav by.



kých po me rov štát nych za mest nan cov pod ¾a oso bit né ho
pred pi su vy ko ná ve dú ci slu žob né ho úra du miest ne ho
or gá nu štát nej sprá vy zria de né ho na uve de ných úse -
koch v spo lu prá ci s Úra dom pre štát nu služ bu a po do ho -
de s ve dú cim slu žob né ho úra du kraj ské ho úra du.

(6) Ná ro ky za mest nan cov vy plý va jú ce zo  štátnozamest -
naneckých po me rov a z pra cov nop ráv nych vz�a hov uve -
de ných v od se ku 5 uspo ko jí  kraj ský úrad. 

(7) Ne hnu te¾ ný ma je tok štá tu, kto rý mal v sprá ve ok -
res ný úrad do 31. de cem bra 2003, ok rem ne hnu te¾ né ho
ma jet ku uve de né ho v od se ku 8 pre chá dza do sprá vy
kraj ské ho úra du, v kto ré ho územ nom ob vo de mal ok res -
ný úrad síd lo. Kraj ský úrad vy ko ná pre vod sprá vy ne -
hnu te¾ né ho ma jet ku štá tu na or gá ny štát nej sprá vy uve -
de né v od se ku 8 písm. a) až h) pod ¾a roz hod nu tia vlá dy;
v nad väz nos ti na pre vod sprá vy pre chá dza jú ku dňu pre -
vo du sprá vy ne hnu te¾ né ho ma jet ku štá tu na tie to or gá -
ny štát nej sprá vy aj prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv -
nych vz�a hov za mest nan cov uve de ných v od se ku 4.

(8) Ne hnu te¾ ný ma je tok štá tu v sprá ve  kraj ských úra -
dov a v sprá ve ok res ných úra dov, kto rý k 31. de cem bru
2003 slú žil na vý kon pô sob nos ti, kto rá pre chá dza na
miest ne or gá ny štát nej sprá vy zria de né pod ¾a oso bit -
ných zá ko nov na úse koch uve de ných v od se ku 5, pre -
chá dza do sprá vy or gá nov štát nej sprá vy uve de ných
v pís me nách a) až h), v kto rých  územ nom ob vo de sa ne -
hnu te¾ nos� na chá dza, a to    
a) na úse ku tvor by a ochra ny ži vot né ho pros tre dia do

sprá vy kraj ské ho úra du ži vot né ho pros tre dia,  
b) na úse ku územ né ho plá no va nia, sta veb né ho po riad -

ku a by to vej po li ti ky do sprá vy kraj ské ho sta veb né ho
úra du, 

c) na úse ku po ¾no hos po dár stva a po zem ko vých úprav
do sprá vy kraj ské ho po zem ko vé ho úra du,

d) na úse ku les né ho hos po dár stva a po ¾ov níc tva do
sprá vy kraj ské ho les né ho úra du,

e) na úse ku cest nej do pra vy a po zem ných ko mu ni ká cií
do sprá vy kraj ské ho úra du pre cest nú do pra vu a po -
zem né ko mu ni ká cie,

f) na úse ku so ciál nych vecí do sprá vy Ús tre dia so ciál -
nych vecí, ro di ny a slu žieb za mest na nos ti,

g) na úse ku zdra vot níc tva do sprá vy Mi nis ter stva zdra -
vot níc tva Slo ven skej re pub li ky,

h) na úse ku škol stva, mlá de že a te le snej kul tú ry do
sprá vy kraj ské ho škol ské ho úra du.

 (9) Prá va a po vin nos ti ok res né ho úra du z ma jet ko vo -
práv nych vz�a hov a iných vz�a hov pre chá dza jú z ok res -
né ho úra du na kraj ský úrad, v kto ré ho územ nom ob vo de 
mal ok res ný úrad síd lo. Ak sa prá va a po vin nos ti ok res -
né ho úra du z ma jet ko vo práv nych vz�a hov a iných vz�a -
hov ku dňu účin nos ti toh to zá ko na vz�a hu jú na vý kon
pô sob nos ti, kto rá pre chá dza na miest ne or gá ny štát nej
sprá vy zria de né pod ¾a oso bit ných zá ko nov na úse koch
uve de ných v od se ku 5, pre chá dza jú tie to prá va a po vin -
nos ti na or gá ny štát nej sprá vy uve de né v od se ku 8 písm.

a) až h), v kto rých územ nej pô sob nos ti je pl ne nie úloh vy -
plý va jú cich z tých to vz�a hov.  Na or gá ny štát nej sprá vy
uve de né v od se ku 8 písm. a) až h) pre chá dza jú tie to prá -
va a po vin nos ti aj z kraj ských úra dov, ak sa vý kon tých to
práv a po vin nos tí vz�a hu je na vý kon pô sob nos ti, kto rá
pre chá dza na miest ne or gá ny štát nej sprá vy zria de né
pod ¾a oso bit ných zá ko nov.

(10) Hnu te¾ ný ma je tok štá tu, kto rý mal v sprá ve ok res -
ný úrad a kraj ský úrad k 31. de cem bru 2003 a kto rý slú -
žil na vý kon pô sob nos ti na úse koch štát nej sprá vy uve -
de ných v od se ku 5, pre chá dza do sprá vy or gá nov štát nej
sprá vy uve de ných v od se ku 8 písm. a) až h)  v roz sa hu,
v akom bol ten to ma je tok uží va ný na vý kon pô sob nosti
na tých to úse koch štát nej sprá vy. Kraj ský úrad vy ho to ví
pro to ko ly o pre cho de sprá vy hnu te¾ né ho ma jet ku štá tu
na or gá ny štát nej sprá vy uve de né v od se ku 8 písm. a) až
h) do troch me sia cov odo dňa účin nos ti toh to zá ko na.

(11) Hnu te¾ ný ma je tok štá tu, kto rý ne pre chá dza pod ¾a
od se ku 10 a kto rý mal v sprá ve ok res ný úrad k 31. de -
cem bru 2003, pre chá dza do sprá vy kraj ské ho úra du,
v kto ré ho územ nom ob vo de mal ok res ný úrad síd lo.
Kraj ský úrad uza tvo rí zmlu vy o pre vo de sprá vy s or gán -
mi štát nej sprá vy uve de ný mi v od se ku 8 písm. a) až h)
v roz sa hu a v le ho te ur čených v do ho de  uza tvo re nej me -
dzi mi nis ter stvom a zria ïo va te¾ mi uve de ných or gá nov
štát nej sprá vy.

(12) Zá väz ky a po h¾a dáv ky vznik nu té z pô sob nos ti
kraj ské ho úra du a ok res né ho úra du do 31. de cem bra
2003, kto rá pre chá dza do pô sob nos ti miest nych or gá nov 
štát nej sprá vy zria de ných pod ¾a oso bit ných zá ko nov na
úse koch uve de ných v od se ku 5, pre chá dza jú na or gá ny
štát nej sprá vy uve de né v od se ku 8 písm. a) až h).

(13) Zá väz ky a po h¾a dáv ky vznik nu té z pô sob nos ti ok -
res né ho úra du do 31. de cem bra 2003, kto rá pre chá dza
pod ¾a toh to zá ko na do pô sob nos ti kraj ské ho úra du, pre -
chá dza jú na kraj ský úrad, v kto ré ho územ nom ob vo de
mal ok res ný úrad síd lo.

(14) Zá väz ky štá tu, kto ré boli k 31. de cem bru 2003 zá -
väz ka mi kraj ské ho úra du ale bo ok res né ho úra du,6)
z kto rých pô sob nos ti zria ïo va te¾ ská funk cia pre šla na
obec ale bo vyš ší územ ný ce lok pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na,7) stá va jú sa dňom účin nos ti toh to zá ko na zá väz ka mi
ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy, v kto ré ho pô sob nos ti
je úsek štát nej sprá vy, v kto rom tie to zá väz ky vznik li. 

(15) Vše obec ne zá väz né vy hláš ky miest nych or gá nov
štát nej sprá vy vy da né pod ¾a oso bit ných zá ko nov, kto ré
boli vy hlá se né vo Ves tní ku vlá dy Slo ven skej re pub li ky do 
účin nos ti toh to zá ko na, nie sú tým to zá ko nom dotk nu té.

(16) Ko na nie, v kto rom sa roz ho du je o prá vach, prá -
vom chrá ne ných zá uj moch ale bo po vin nos tiach práv nic -
kých osôb ale bo fy zic kých osôb na úse koch vše obec nej
vnú tor nej sprá vy, živ nos ten ské ho pod ni ka nia, ci vil nej
ochra ny, krí zo vé ho ria de nia, ob ra ny štá tu a hos po dár -
skej mo bi li zá cie, za ča té pred účin nos �ou toh to zá ko na
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6) § 55d ods. 6 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7) Na prí klad zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 138/1991 Zb. o ma jet ku obcí v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 446/2001 Z. z. o ma jet ku

vyš ších územ ných cel kov.



ok res ným úra dom, do kon čí ob vod ný úrad, v kto ré ho
územ nom ob vo de mal ok res ný úrad síd lo.

 (17) O pre cho de sprá vy ma jet ku štá tu, pre cho de práv
a po vin nos tí z ma jet ko vo práv nych vz�a hov a iných vz�a -
hov, pre cho de zá väz kov a po h¾a dá vok sú odo vzdá va jú ce
a na do bú da jú ce práv nic ké oso by po vin né spí sa� pí som -
né pro to ko ly. 

§ 9

Zru šu jú sa:
1. zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 97/1990 Zb. o pô -

sob nos ti ná rod ných vý bo rov pri vy ko ná va ní nie -
ktorých usta no ve ní zá ko na o zhro maž ïo va com prá ve
a zá ko na o ci vil nej služ be,

2. čl. V zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 295/1992
Zb. o nie ktorých opat re niach v miest nej samo sprá ve
a v štát nej sprá ve,

3. čl. I zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii miest nej štát nej sprá vy 
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov,

4. na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 157/1997
Z. z. o oso bit ných kva li fi kač ných pred po kla doch na
vý kon nie ktorých čin nos tí v kraj ských úra doch a ok -
res ných úra doch,

5. vy hláš ka Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej
re pub li ky č. 207/1999 Z. z., kto rou sa usta no vu je
pos tup kraj ských úra dov a ok res ných úra dov pri nad -
vä zo va ní vz�a hov s or gán mi ve rej nej sprá vy iných štá -
tov.

Čl. II

Zá kon č. 94/1963 Zb. Zá kon o ro di ne v zne ní zá ko na
č. 132/1982 Zb., zá ko na č. 234/1992 Zb., zá ko na
č. 195/1998 Z. z., zá ko na č. 72/2002 Z. z., zá ko na
č. 127/2002 Z. z., zá ko na č. 198/2002 Z. z. a zá ko na
č. 245/2002 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 3 sa slo vá  „or gá nom štá tu“ na hrá dza jú slo va mi 
„or gá nom po ve re ným vies� mat ri ku (ïa lej len  „mat rič ný
úrad”)”.

2. V nad pi se § 4 sa slo vá  „or gá nom štá tu“ na hrá dza jú
slo va mi  „mat rič ným úra dom”.

3. V § 4 ods. 3 sa slo vá  „or gá nom miest nej štát nej
sprá vy“ na hrá dza jú slo va mi  „mat rič ným úra dom”.

4. V § 4a ods. 4 sa slo vá  „prí sluš né mu or gá nu po ve re -
né mu vies� mat ri ky“ na hrá dza jú slo va mi  „mat rič né mu
úra du”.

5. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 2 sa ci tá cia  „§ 11
zá ko na č. 268/1949 Zb. o mat ri kách“ na hrá dza ci tá ciou 
„§ 27 ods. 6 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 154/1994 Z. z. o mat ri kách.”.

6. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 3 sa ci tá cia  „§ 4
ods. 1 zá ko na č. 268/1949 Zb.“ na hrá dza ci tá ciou  „§ 11
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 154/1994 
Z. z.”.

7. V § 5 sa slo vá  „čes ko slo ven ský štát ny ob čan“ na hrá -
dza jú slo va mi  „štát ny ob čan Slo ven skej re pub li ky“ a slo -
vá  „Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky“ sa na -
hrá dza jú slo va mi  „Slo ven skej re pub li ky”.

8. V § 9 sa slo vá  „ok res ný úrad4)“ na hrá dza jú slo va mi 
„mat rič ný úrad“ a po znám ky pod čia rou k od ka zu 4 sa
vy púš �a jú.

9. Slo vá  „or gán po ve re ný vies� mat ri ku“ vo všet kých
tva roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi 
„mat rič ný úrad“ v prí sluš nom tva re.

10. Slo vá  „ná rod ný vý bor po ve re ný vies� mat ri ku“ vo
všet kých tva roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú
slo va mi  „mat rič ný úrad“ v prí sluš nom tva re.

Čl. III

Zá kon č. 40/1964 Zb. Ob čian sky zá kon ník v zne ní zá -
ko na č. 58/1969 Zb., zá ko na č. 131/1982 Zb., zá ko na
č. 94/1988 Zb., zá ko na č. 188/1988 Zb., zá ko na
č. 87/1990 Zb., zá ko na č. 105/1990 Zb., zá ko na
č. 116/1990 Zb., zá ko na č. 87/1991 Zb., zá ko na
č. 509/1991 Zb., zá ko na č. 264/1992 Zb., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 249/1994
Z. z., zá ko na č. 153/1997 Z. z., zá ko na č. 211/1997 Z. z., 
zá ko na č. 252/1999 Z. z., zá ko na č. 218/2000 Z. z., zá -
ko na č. 261/2001 Z. z., zá ko na č. 281/2001 Z. z., zá ko -
na č. 23/2002 Z. z., zá ko na č. 34/2002 Z. z., zá ko na
č. 95/2002 Z. z., zá ko na č. 184/2002 Z. z., zá ko na
č. 215/2002 Z. z. a zá ko na č. 526/2002 Z. z. sa mení tak -
to:

1. V § 5 sa slo vá  „prí sluš nom or gá ne štát nej sprá vy“
na hrá dza jú slo vom  „obci“ a slo vo  „ten“ sa na hrá dza slo -
vom „obec”.

2. V § 20i ods. 2 sa slo vá  „ok res nom úra de“ na hrá dza -
jú slo va mi  „kraj skom úra de“ a od kaz 2 vrá ta ne po znám -
ky pod čia rou sa vy púš �a. 

Čl. IV

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 63/1973 Zb. o ve -
rej ných zbier kach a o lo té riách a iných po dob ných hrách
v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 194/1990
Zb. sa mení tak to:

1. V § 1 ods. 4 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá  „or gá ny Ná -
rod né ho fron tu,”.

2. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slo vá  „Čes ko slo ven skej so -
cia lis tic kej re pub li ky“ na hrá dza jú slo va mi „Slo ven skej
re pub li ky”.

3. §  5 znie:

 „§ 5

 (1) Zbier ku, kto rej vý nos sa má po u ži� v Slo ven skej re -
pub li ke, po vo ¾u je 
a) ob vod ný úrad, ak sa má ko na� v jeho územ nom ob vo -

de,
b) kraj ský úrad, ak sa má ko na� v jeho územ nom ob vo de

a ak nie je prí sluš ný ob vod ný úrad,
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c) Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len 
„mi nis ter stvo”) po do ho de s Mi nis ter stvom fi nan cií
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len  „mi nis ter stvo fi nan -
cií”), ak sa má ko na� na úze mí pre sa hu jú com územ ný
ob vod kraj ské ho úra du.

(2) Zbier ku, kto rej vý nos sa má po u ži� mimo úze mia
Slo ven skej re pub li ky, po vo ¾u je mi nis ter stvo po do ho de
s mi nis ter stvom fi nan cií a Mi nis ter stvom za hra nič ných
vecí Slo ven skej re pub li ky.”.

4. V § 7 ods. 3 sa za slo va mi  „or ga ni zač ná zlož ka“ čiar -
ka na hrá dza bod kou a vy púš �a jú sa slo vá  „a to so sú hla -
som miest ne ho (mest ské ho) ná rod né ho vý bo ru, v územ -
nom ob vo de kto ré ho sa má zbier ka ko na�.”.

5. V nad pi se § 9 sa slo vá  „ná rod ný mi vý bor mi“ na hrá -
dza jú slo vom  „ob ca mi”.

6. V § 9 ods. 1 sa slo vá  „ná rod né vý bo ry“ na hrá dza jú
slo vom  „obce”.

7. V § 9 sa vy púš �a od sek 2.

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

8. V § 9 od sek 2 znie:
 „(2) Vý nos zbier ky uspo ria da nej ob cou je príj mom roz -

po čtu obce.”.

9. V § 15 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá  „Slo ven skej so cia -
lis tic kej re pub li ky”.

10. V § 17 sa slo vá  „ná rod né vý bo ry“ na hrá dza jú slo va -
mi  „ob vod né úra dy, kraj ské úra dy“ a vy púš �a sa slo vo
„vnút ra“.

11. V § 18 ods. 1 sa slo vá  „ok res ný ná rod ný vý bor“ na -
hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ a vy púš �a jú sa slo vá 
„Slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky”.

12. V § 18 ods. 2 sa slo vá  „ok res ný ná rod ný vý bor“ na -
hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ a vy púš �a jú sa slo vá 
„Slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky”.

13. V § 19 sa vy púš �a slo vo  „vnút ra”.

Čl. V

Zá kon 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 Slo -
ven skej ná rod nej rady č. 8/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej
ná rod nej rady č. 104/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 518/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 157/1994 Z. z., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 81/1995 Z. z., zá ko -
na č. 187/1998 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 66/1999 Z. z. a zá ko na č. 223/1999 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 13 ods. 3 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá  „v ok res och 
a v Slo ven skej re pub li ke”.

2. § 15 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
 „(4) Územ ný ob vod ob vod nej vo leb nej ko mi sie je zhod -

ný s územ ným ob vo dom ob vod né ho úra du.”.

3. Slo vá  „ok res ná vo leb ná ko mi sia“ vo všet kých tva -

roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob -
vod ná vo leb ná ko mi sia“ v prí sluš nom tva re. 

4. Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom 
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

5. Slo vá  „v ok rese“ sa v ce lom tex te zá ko na vy púš �a jú.

Čl. VI

Zá kon č. 84/1990 Zb. o zhro maž ïo va com prá ve v zne -
ní zá ko na č. 175/1990 Zb. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 5 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 16 sa slo vo  „do stal“ na -
hrá dza slo vom  „do sta la”.

2. V § 6 ods. 1 sa vy púš �a slo vo  „iné”.

3. V § 6 ods. 5 písm. a) sa slo vo  „jeho“ na hrá dza slo vom  
„jej”.

4. V § 10 ods. 1 sa slo vo  „kto ré mu“ na hrá dza slo vom 
„kto rej”.

5. V § 11 ods. 2 vo vete za bod ko čiar kou sa slo vá  „ná -
rod ný vý bor“ na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad”.

6. Za § 19 sa vkla dá § 20, kto rý znie:

 „§ 20

Pô sob nos� obce pod ¾a toh to zá ko na vy ko ná va ob vod ný 
úrad, ak zhro maž de nie má pre sa ho va� úze mie obce.”.

7. Slo vá  „ná rod ný vý bor“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo vom  „obec“ v prí sluš -
nom tva re.

8. Slo vá  „Ve rej nej bez peč nos ti“ sa v ce lom tex te zá ko -
na na hrá dza jú slo va mi  „Po li caj né ho zbo ru”.

Čl. VII

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 346/1990 Zb.
o vo¾ bách do or gá nov samo sprá vy obcí v zne ní zá ko na
Slo ven skej ná rod nej rady č. 401/1990 Zb., zá ko na Slo -
ven skej ná rod nej rady č. 8/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 60/1993 Z. z., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 252/1994 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996
Z. z., zá ko na č. 233/1998 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. 389/1999 Z. z., zá ko na
č. 302/2000 Z. z. a zá ko na č. 36/2002 Z. z. sa mení a do -
pĺ ňa tak to:

1. V § 13 ods. 1 sa slo vo  „ok resu“ na hrá dza slo va mi 
„pat ria cich do územ né ho ob vo du ob vod nej vo leb nej ko -
mi sie”.

2. § 13 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
 „(5) Územ ný ob vod ob vod nej vo leb nej ko mi sie je zhod -

ný s územ ným ob vo dom ob vod né ho úra du.”.

3. Slo vá  „ok res ná vo leb ná ko mi sia“ vo všet kých tva -
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roch sa v ce lom tex te zá ko na  na hrá dza jú slo va mi  „ob -
vod ná vo leb ná ko mi sia“ v prí sluš nom tva re.

4. Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom 
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

5.  Slo vá  „v ok rese“ sa v ce lom tex te zá ko na vy púš �a jú.

Čl. VIII

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb.
o obec nom zria de ní v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 96/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 130/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 421/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 500/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 564/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 11/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 295/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 43/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 252/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 287/1994 Z. z., zá ko na
č. 229/1997 Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko na
č. 233/1998 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. 389/1999 Z. z., zá -
ko na č. 6/2001 Z. z., zá ko na č. 453/2001 Z. z. a zá ko na
č. 205/2002 Z. z. sa mení tak to:

V § 2a ods. 4 sa slo vá  „ok res né mu úra du“ na hrá dza jú
slo va mi  „ob vod né mu úra du”.

Čl. IX

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb.
o prie stup koch v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 524/1990 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 266/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 295/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 511/1992 Zb.,  zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 237/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 248/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej 
rady Slo ven skej re pub li ky č. 249/1994 Z. z., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 250/1994 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 202/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 207/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 265/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 160/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej 
rady Slo ven skej re pub li ky č. 168/1996 Z. z., zá ko na
č. 143/1998 Z. z.,  ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 319/1998 Z. z., zá ko na č. 298/1999 Z. z.,
zá ko na č. 313/1999 Z. z., zá ko na č. 195/2000 Z. z., zá -
ko na č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 367/2000 Z. z., zá ko -
na č. 122/2001 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 253/2001 Z. z., zá ko na č. 441/2001 Z. z., zá ko na
č. 490/2001 Z. z., zá ko na č. 507/2001 Z. z., zá ko na
č. 139/2002 Z. z., zá ko na č. 422/2002 Z. z. a zá ko na
č. 190/2003 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 20 sa slo vá  „uply nul je den rok“ na hrá dza jú slo -
va mi  „uply nu li dva roky”.

2. V § 52  pís me no c) znie:

„c) iné or gá ny štát nej sprá vy, obce ale bo vyš šie územ né 
cel ky, ak tak usta no vu je oso bit ný zá kon.”.

3. Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom 
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl. X

Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 231/1992 Zb.,
zá ko na č. 600/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 132/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 200/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej 
rady Slo ven skej re pub li ky č. 216/1995 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. 123/1996
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 164/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 289/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 290/1996 Z. z., zá ko na
č. 288/1997 Z. z., zá ko na č. 379/1997 Z. z., zá ko na
č. 70/1998 Z. z., zá ko na č. 76/1998 Z. z., zá ko na
č. 126/1998 Z. z., zá ko na č. 129/1998 Z. z., zá ko na
č. 140/1998 Z. z., zá ko na č. 143/1998 Z. z., zá ko na
č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 161/1998 Z. z., zá ko na
č. 178/1998 Z. z., zá ko na č. 179/1998 Z. z., zá ko na
č. 194/1998 Z. z., zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na
č. 264/1999 Z. z., zá ko na č. 119/2000 Z. z., zá ko na
č. 142/2000 Z. z., zá ko na č. 236/2000 Z. z., zá ko na
č. 238/2000 Z. z., zá ko na č. 268/2000 Z. z., zá ko na
č. 338/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 279/2001 Z. z., zá ko na č. 488/2001 Z. z., zá ko na
č. 554/2001 Z. z., zá ko na č. 261/2002 Z. z., zá ko na
č. 284/2002 Z. z.,  zá ko na č. 506/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 219/2003 Z. z., zá ko na
č. 245/2003 Z. z. a zá ko na č. 423/2003 Z. z. sa mení tak -
to:

1. V § 66a pís me no a) znie:
 „a) živ nos ten ské úra dy, kto rý mi sú ob vod né úra dy

a kraj ské úra dy,”.

2. Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom 
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl. XI

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 564/1992 Zb. o spô so be vy ko na nia re fe ren da v zne ní
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 158/1994 
Z. z.,  zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 269/1995 Z. z. a ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 153/1996 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V nad pi se dru hej čas ti sa vy púš �a jú slo vá  „a ok -
resy”.

2. § 8 sa vy púš �a.

3. V § 11 ods. 1 pís me no b) znie:
 „b) ob vod né ko mi sie pre re fe ren dum (ïa lej len  „ob vod ná 

ko mi sia”),”.
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4. § 13 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Územ ný ob vod ob vod nej ko mi sie je zhod ný s územ -

ným ob vo dom ob vod né ho úra du.”.

5. Slo vá  „ok res ná ko mi sia“ vo všet kých tva roch sa
v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ná ko -
mi sia“ v prí sluš nom tva re. 

6. Slo vá  „v rám ci ok resu“ a slo vá  „v ok rese“ sa v ce lom
tex te zá ko na vy púš �a jú.

7. Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom 
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl. XII

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 40/1993 
Z. z. o štát nom ob čian stve Slo ven skej re pub li ky v zne ní
zá ko na č. 70/1997 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 16 sa slo vá  „Ok res ný úrad Bra ti sla va“ na hrá -
dza jú slo va mi  „Kraj ský úrad v Bra ti sla ve.”

2. V § 19 sa slo vo  „ok res nú“ na hrá dza slo vom  „kraj -
skú”.

3. Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom 
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „kraj ský úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl. XIII

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 63/1993 
Z. z. o štát nych sym bo loch Slo ven skej re pub li ky a ich po -
u ží va ní v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 240/1994 Z. z. a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej 
re pub li ky č. 273/1996 Z. z. sa mení tak to: 

Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl. XIV

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 300/1993 Z. z. o mene a priez vis ku v zne ní zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 154/1994 Z. z. a zá -
ko na č. 198/2002 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 1 ods. 2 sa slo vá  „ob vod né ho úra du, v mat ri ke
kto ré ho sa vy ko ná va zá pis o na ro de ní die �a �a“ na hrá dza -
jú slo va mi  „obce ale bo mest skej čas ti, kto rá ve die mat ri -
ku (ïa lej len  „mat rič ný úrad”)“.

2. V § 9 sa slo vá  „Ob vod ný úrad Bra ti sla va I“ na hrá -
dza jú slo va mi  „Ob vod ný úrad  Bra ti sla va”.

3. Slo vá  „ob vod ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „mat rič ný úrad“
v prí sluš nom tva re.

Čl. XV

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 
Z. z. o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva v zne ní zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá -

ko na č. 117/1998 Z. z., zá ko na č. 252/2001 Z. z., zá ko -
na č. 416/2001 Z. z. a zá ko na č. 261/2002 Z. z. sa me ní
tak to: 

1. V § 14a ods. 1 pís me no d) znie:
 „d) me to dic ky ria di a vy ko ná va prí pra vu oby va te¾ stva na 

se ba och ra nu a vzá jom nú po moc, ako aj prí pra vu na
pos ky to va nie pr vej po mo ci v spo lu prá ci s ve rej no -
práv ny mi in šti tú cia mi s hu ma nit ným po sla ním,14)”.

2. Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom 
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl.  XVI

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 154/1994 Z. z. o mat ri kách v zne ní zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na
č. 416/2001 Z. z. a zá ko na č. 198/2002 Z. z. sa mení
 takto:

1. V § 20 sa slo vá  „kraj ské ho úra du“ na hrá dza jú slo -
va mi  „ob vod né ho úra du”.

2. V § 23 ods. 7 sa slo vá  „Ok res ný úrad Bra ti sla va I“
na hrá dza jú slo vom  „mi nis ter stvo”.

3. Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom 
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl. XVII

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 301/1995 Z. z. o rod nom čís le sa mení tak to:

V § 4 ods. 3 sa slo vá  „pra co vis kám ob vod ných úra dov
po ve re ných ve de ním mat rík“ na hrá dza jú slo va mi „obci
ale bo mest skej čas ti, kto rá ve die mat ri ku”. 

Čl. XVIII

Zá kon č. 46/1999 Z. z. o spô so be vo¾ by pre zi den ta Slo -
ven skej re pub li ky, o ¾u do vom hla so va ní o jeho od vo la ní
a o do pl ne ní nie ktorých ïal ších zá ko nov sa mení a do pĺ -
ňa tak to:

1. § 8 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
 „(5) Územ ný ob vod ob vod nej vo leb nej ko mi sie je zhod -

ný s územ ným ob vo dom ob vod né ho úra du.”.

2. V § 39 ods. 4 písm. e) sa vy púš �a jú slo vá  „v rám ci ok -
resu”.

3. Slo vá  „ok res ná vo leb ná ko mi sia“ vo všet kých tva -
roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob -
vod ná vo leb ná ko mi sia“ v prí sluš nom tva re. 

4. Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom 
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

5. Slo vá  „v ok rese“ sa v ce lom tex te zá ko na vy púš �a jú.

6. Slo vá  „ok res ná ko mi sia“ vo všet kých tva roch sa
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v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ná ko -
mi sia“ v prí sluš nom tva re.

Čl. XIX

Zá kon č. 298/1999 Z. z. o sprá ve štát nych hra níc sa
mení tak to:

V § 9 ods. 2 a 3 sa slo vá  „ok res ný úrad“ na hrá dza jú
slo va mi  „ob vod ný úrad”.

Čl. XX

Zá kon č. 599/2001 Z. z. o osved čo va ní lis tín a pod pi -
sov na lis ti nách ok res ný mi úrad mi a ob ca mi sa mení
tak to:

Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl. XXI

Zá kon č. 387/2002 Z. z. o ria de ní štá tu v krí zo vých si -
tu á ciách mimo času voj ny a voj no vé ho sta vu sa mení
tak to:

Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl. XXII

Zá kon č. 395/2002 Z. z. o ar chí voch a re gis tra tú rach
a o do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa mení tak to:

V § 24 ods. 1 písm. l) sa slo vá  „ok res ných úra dov“ na -
hrá dza jú slo va mi  „ob vod ných úra dov”.

Čl. XXIII

Zá kon č. 544/2002 Z. z. o Hor skej zá chran nej služ be
sa mení tak to: 

Slo vá  „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi  „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl. XXIV

Zá kon č. 331/2003 Z. z. o vo¾ bách do Eu róp ske ho par -
la men tu sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 11 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Územ ný ob vod ob vod nej  vo leb nej ko mi sie je zhod -

ný s územ ným ob vo dom ob vod né ho úra du.“.

2. Slo vá „ok res ná vo leb ná ko mi sia“ vo všet kých tva -
roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „ob vod -
ná vo leb ná ko mi sia“ v prí sluš nom tva re.

3. Slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „ob vod ný úrad“ v prí -
sluš nom tva re.

4. Slo vá „ok res“ sa v ce lom tex te zá ko na vy púš �a jú.

Čl. XXV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Strana 3980 Zbierka zákonov č. 515/2003 Čiastka 215



SÍD LA A ÚZEM NÉ OB VO DY OB VOD NÝCH ÚRA DOV

Ob vod ný úrad, jeho síd lo                      ok resy v jeho územ nom ob vo de

Bra ti slav ský kraj
  1. Bra ti sla va Bra ti sla va I, Bra ti sla va II, Bra ti sla va III, Bra ti sla va IV, Bra ti sla va V
  2. Ma lac ky Ma lac ky
  3. Pe zi nok Pe zi nok
  4. Se nec Se nec

Tr nav ský kraj
  5. Tr na va Tr na va, Hlo ho vec
  6. Du naj ská Stre da Du naj ská Stre da
  7. Ga lan ta Ga lan ta
  8. Pieš �a ny Pieš �a ny
  9. Se ni ca Se ni ca, Ska li ca 

Tren čian sky kraj
10. Tren čín Tren čín, Ila va
11. Bá nov ce nad Beb ra vou Bá nov ce nad Beb ra vou
12. Nové Mes to nad Vá hom Nové Mes to nad Vá hom, My ja va
13. Po važ ská Bys tri ca Po važ ská Bys tri ca, Pú chov
14. Prie vi dza Prie vi dza, Par ti zán ske

Nit rian sky kraj
15. Nit ra Nit ra, Zla té Mo rav ce
16. Ko már no Ko már no
17. Le vi ce Le vi ce
18. Nové Zám ky 1)
19. Ša ¾a Ša ¾a
20. Štú ro vo 2)
21. To po¾ ča ny To po¾ ča ny

Ži lin ský kraj
22. Ži li na Ži li na, Byt ča, Ky suc ké Nové Mes to
23. Čad ca Čad ca
24. Dol ný Ku bín Dol ný Ku bín 
25. Ná mes to vo Ná mes to vo, Tvr do šín
26. Lip tov ský Mi ku láš Lip tov ský Mi ku láš
27. Mar tin Mar tin, Tur čian ske Tep li ce
28. Ru žom be rok Ru žom be rok

Ban sko bys tric ký kraj
29. Ban ská Bys tri ca Ban ská Bys tri ca
30. Brez no Brez no
31. Lu če nec Lu če nec, Pol tár
32. Ri mav ská So bo ta Ri mav ská So bo ta, Re vú ca
33. Ve¾ ký Kr tíš Ve¾ ký Kr tíš
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34. Zvo len Zvo len, Det va, Kru pi na
35. Žiar nad Hro nom Žiar nad Hro nom, Ban ská Štiav ni ca, Žar no vi ca

Pre šov ský kraj
36. Pre šov Pre šov, Sa bi nov
37. Bar de jov Bar de jov
38. Hu men né Hu men né, Me dzi la bor ce, Sni na
39. Kež ma rok Kež ma rok
40. Po prad Po prad, Le vo ča
41. Sta rá ¼u bov ňa Sta rá ¼u bov ňa
42. Strop kov Strop kov
43. Svid ník Svid ník
44. Vra nov nad Top ¾ou Vra nov nad Top ¾ou

Ko šic ký kraj
45. Ko ši ce Ko ši ce I, Ko ši ce II, Ko ši ce III, Ko ši ce IV
46. Košice-okolie3) Košice-okolie
47. Mi cha lov ce Mi cha lov ce, Sobrance
48. Rož ňa va Rož ňa va
49. Spiš ská Nová Ves Spiš ská Nová Ves, Gel ni ca
50. Tre bi šov Tre bi šov

1) V územ nom ob vo de Ob vod né ho úra du Nové Zám ky sú obce ok resu Nové Zám ky:
1. Nové Zám ky, 2. An dov ce, 3. Bá nov, 4. Bar do ňo vo, 5. Be še ňov, 6. Bra no vo, 7. Če chy, 8. Čer ník, 9. De din ka,
10. Dol ný Ohaj, 11. Dub ník, 12. Dvo ry nad Ži ta vou, 13. Hul, 14. Ja so vá, 15. Ja tov, 16. Kme �o vo, 17. Kol ta,
18. Kom ja ti ce, 19. Ko mo ča, 20. Li po vá, 21. Maňa, 22. Mi chal nad Ži ta vou, 23. Moj ze so vo, 24. Pa lá ri ko vo,
25. Pod háj ska, 26. Po zba, 27. Ra da va, 28. Ras ti sla vi ce, 29. Rú baň, 30. Se me ro vo, 31. Stre kov, 32. Šu ra ny,
33. Tráv ni ca, 34. Tvr do šov ce, 35. Ú¾a ny nad Ži ta vou, 36. Ve¾ ké Lov ce, 37. Ve¾ ký Kýr, 38. Vl kas, 39. Zem né.

2) V územ nom ob vo de Ob vod né ho úra du Štú ro vo sú obce ok resu Nové Zám ky:
1. Štú ro vo, 2. Belá, 3. Baj ta va, 4. Bíňa, 5. Bru ty, 6. Gbel ce, 7. Ch¾a ba, 8. Ka me ni ca nad Hro nom, 9. Ka me nín,
10. Ka men ný Most, 11. Le¾a, 12. ¼ubá, 13. Malá nad Hro nom, 14. Malé Ko si hy, 15. Muž la, 16. Nána, 17. Nová
 Vieska, 18. Obid, 19. Pav lo vá, 20. Sal ka, 21. Si ke nič ka, 22. Svo dín, 23. Šar kan.

3) Síd lom Ob vod né ho úra du Košice-okolie je mes to Ko ši ce.
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A. PRA CO VI SKÁ OB VOD NÝCH ÚRA DOV MIMO ICH SÍ DIEL

Ob vod ný úrad, jeho síd lo              pra co vi sko v obci 

Bra ti slav ský kraj 
Ma lac ky   1. Stu pa va 
Pe zi nok   2. Mod ra 

Tr nav ský kraj 
Tr na va   3. Hlo ho vec 
Du naj ská Stre da   4. Ša mo rín 

  5. Ve¾ ký Me der 
Ga lan ta   6. Se reï 

  7. Slád ko vi čo vo 
Se ni ca   8. Ho líč 

  9. Ska li ca 

Tren čian sky kraj 
Tren čín 10. Dub ni ca nad Vá hom 

11. Ila va 
Nové Mes to nad Vá hom 12. My ja va 

13. Sta rá Turá 
Po važ ská Bys tri ca 14. Pú chov 
Prie vi dza 15. Han dlo vá 

16. No vá ky 
17. Par ti zán ske 

Nit rian sky kraj 
Nit ra 18. Vráb le 

19. Zla té Mo rav ce 
Ko már no 20. Hur ba no vo 

21. Ko lá ro vo 
Le vi ce 22. Šahy 

23. Že lie zov ce 
Nové Zám ky 24. Šu ra ny 

Ži lin ský kraj 
Ži li na 25. Byt ča 

26. Ky suc ké Nové Mes to 
27. Ra jec 

Čad ca 28. Tur zov ka 
Ná mes to vo 29. Trs te ná 

30. Tvr do šín 
Lip tov ský Mi ku láš 31. Lip tov ský Hrá dok
Mar tin 32. Tur čian ske Tep li ce
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Ban sko bys tric ký kraj
Lu če nec 33. Fi ¾a ko vo

34. Pol tár
Ri mav ská So bo ta 35. Hnúš �a

36. Re vú ca
37. Tor na ¾a

Zvo len 38. Det va
39. Kru pi na

Žiar nad Hro nom 40. Krem ni ca
41. Ban ská Štiav ni ca
42. Žar no vi ca
43. Nová Ba ňa

Pre šov ský kraj
Pre šov 44. Li pa ny

45. Sa bi nov
Hu men né 46. Me dzi la bor ce

47. Sni na
Kež ma rok 48. Spiš ská Sta rá Ves
Po prad 49. Le vo ča

50. Svit
51. Vy so ké Tat ry

Svid ník 52. Gi ral tov ce
Vra nov nad Top ¾ou 53. Ha nu šov ce nad Top ¾ou

Ko šic ký kraj
Košice-okolie 54. Bi dov ce

55. Ča ňa
56. Mol da va nad Bod vou

Mi cha lov ce 57. Sob ran ce
58. Ve¾ ké Ka pu ša ny

Rož ňa va 59. Do bši ná
60. Ple ši vec

Spiš ská Nová Ves 61. Gel ni ca
62. Krom pa chy

Tre bi šov 63. Krá ¾ov ský Chl mec 
64. Se čov ce
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B. STÁ LE PRA CO VI SKÁ OB VOD NÝCH ÚRA DOV

1. Hlo ho vec
2. Se reï
3. Ska li ca
4. Dub ni ca nad Vá hom
5. Ila va
6. My ja va
7. Sta rá Turá
8. Pú chov
9. Han dlo vá

10. No vá ky
11. Par ti zán ske
12. Zla té Mo rav ce
13. Šu ra ny
14. Byt ča
15. Ky suc ké Nové Mes to
16. Tvr do šín
17. Tur čian ske Tep li ce
18. Pol tár
19. Re vú ca
20. Det va
21. Kru pi na
22. Ban ská Štiav ni ca
23. Žar no vi ca
24. Sa bi nov
25. Me dzi la bor ce
26. Sni na
27. Le vo ča
28. Gel ni ca
29. Sob ran ce
30. Krom pa chy
31. Mol da va nad Bod vou
32. Krá ¾ov ský Chl mec
33. Se čov ce
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516

V Y  H L Á Š  K A
Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky

z 26. no vem bra 2003

o tech nic kom po stu pe pri zne hod no co va ní, ni če ní a vý ro be re zov strel nej zbra ne a stre li va
a spô so be ich ozna čo va nia 

Úrad pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo
Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 35 ods. 5 zá ko na
č. 190/2003 Z. z. o strel ných zbra niach a stre li ve a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov usta no vu je:

§ 1

Táto vy hláš ka upra vu je tech nic ký pos tup pri zne hod -
no co va ní, ni če ní a vý ro be re zov strel nej zbra ne (ïa lej len
„zbraň“) ale bo stre li va a spô sob ozna čo va nia zne hod no -
te nej zbra ne ale bo zbra ne, na kto rej bol vy ro be ný rez.

§ 2

Tech nic ký pos tup pri zne hod no co va ní zbra ne

(1) Zne hod no te nie zbra ne sa vy ko ná va
a) vlo že ním oce ¾o vé ho ko lí ka do ná bo jo vej ko mo ry zbra -

ne a jeho zva re ním po ce lom ob vo de s ná bo jo vou ko -
mo rou; dĺž ka ko lí ka sa musí rov na� naj me nej po lo vi ci
dĺž ky ná bo jo vej ko mo ry,

b) od strá ne ním úder ní ka a zá pal ní ka; zá pal ní ko vý ot vor
musí by� za va re ný,

c) pri re vol ve roch tak, že do kaž dej ná bo jo vej ko mo ry re -
vol ve ro vé ho val ca sa vlo ží oce ¾o vý ko lík, kto ré ho dĺž ka
sa musí rov na� naj me nej po lo vi ci dĺž ky ná bo jo vej ko -
mo ry; kaž dý ko lík musí by� pev ne spo je ný s ná bo jo -
vou ko mo rou zva re ním po ce lom ob vo de; do zad nej
čas ti hlav ne sa vlo ží oce ¾o vý ko lík s dĺž kou 20 mm; ko -
lík musí by� zva re ný po ce lom ob vo de s hlav ňou,

d) vy vŕ ta ním ot vo ru do hlav ne kol mo cez jej jed nu ste nu
v mies te prie cho du me dzi ná bo jo vou ko mo rou a vo -
dia cou čas �ou vý vr tu; prie mer ot vo ru sa musí rov na�
0,8 až 0,9 prie me ru vý vr tu,

e) vy ho to ve ním spo je nia iným ne ro zo be ra te¾ ným spo -
jom, na prí klad na re za ním zá vi tu pre zá vi to vú zát ku
a jej za skrut ko va ním a za ko lí ko va ním, ak z tech nic -
kých dô vo dov nemožno zho to vi� zva ro vý spoj.

(2) Zne hod no te nie zbra ne ne ob vyk lej kon štruk cie
mož no vy ko na� až po ur če ní tech nic ké ho po stu pu zne -
hod no te nia auto ri zo va nou oso bou.1)

(3) Zne hod no te nie je pot reb né vy ko na� tak, aby vý raz -
ne ne u tr pel cel ko vý vzh¾ad zbra ne.

 § 3

Tech nic ký pos tup pri zne hod no co va ní stre li va

(1) Zne hod no te nie stre li va sa vy ko ná va
a) od de le ním stre ly od ná boj ni ce,
b) od strá ne ním pra cho vej ná pl ne z ná boj ni ce,
c) od pá le ním ale bo vy li so va ním zá pal ky zo zá pal ko vé ho

lôž ka ná boj ni ce, pri čom vy li so va nú zá pal ku mož no
na hra di� ne funkč nou ma ke tou,

d) vy vŕ ta ním ot vo ru cez jed nu ste nu ná boj ni ce; prie mer
ot vo ru sa musí rov na� naj me nej 1/3 ka lib ru ná bo ja,

e) zni če ním py ro e le men tov, ak ich stre la ob sa hu je; stre lu
mož no na hra di� roz me ro vo zhod nou ma ke tou; stre ly
ne ob sa hu jú ce py ro e le men ty sa môžu po u ži� na opä -
tov né zos ta ve nie ná bo jov.

(2) Ak pri de la bo rá cii na sta ne de for má cia ná boj ni ce,
tá sa musí pred kom ple ti zá ciou da� do pô vod né ho tva ru.

(3) Zne hod no te nie oso bit né ho stre li va mož no vy ko na�
až po ur če ní tech nic ké ho po stu pu zne hod no te nia auto ri -
zo va nou oso bou.1)

(4) Zni če nie pra cho vej ná pl ne, py ro tech nic kých zlo ží
ale bo ostat ných čas tí ná bo ja ob sa hu jú cich py ro e le men -
ty sa musí vy ko na� pod ¾a vše obec ne zá väz né ho práv ne ho 
pred pi su.2)

§ 4

Ni če nie zbra ne a stre li va

(1) Ni če nie zbra ne sa vy ko ná va
a) deš truk ciou v lise,
b) deš truk ciou v bu cha re,
c) deš truk ciou v dr via cej veži ale bo
d) roz ta ve ním v peci.

(2) Ni če nie stre li va sa musí vy ko na� pod ¾a vše obec ne
zá väz né ho práv ne ho pred pi su.2)

§ 5

Tech nic ký pos tup pri vý ro be re zov
zbra ní a stre li va

(1) Rez zbra ne sa vy ko ná va tak, že
a) hla veň musí by� od fré zo va ná, od fré zo va nie musí od -
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krý va� prie stor naj me nej 2/3 dĺž ky ná boj ni ce, prie -
stor ce lej stre ly a naj me nej 15 mm vo dia cej čas ti vý vr -
tu; šír ka od fré zo va nej dráž ky sa musí rovna�
prie me ru vý vr tu zväč še né ho naj me nej o 3 mm,

b) rám, prí pad ne telo a lôž ko zbra ne (bas ku la) sa od fré -
zujú naj me nej na troch mies tach, pri čom musí by�
zrej má funk cia jed not li vých me cha niz mov. Vzá jom ná
po hyb li vos� tých to me cha niz mov a ich ro zo be ra te¾ -
nos� sú prí pustné,

c) na zbra ni so zá ve rom sa zá ver a jeho puz dro od fré zu -
jú; zá ver v roz me roch zhod ných s od fré zo va ním hlav -
ne; puz dro zá ve ru musí ma� tie to roz me ry zväč še né
naj me nej o 10 mm a jeho od fré zo va nie musí za sa ho -
va� naj me nej do 2/3 ob vo du ve de nia zá pal ní ka,

d) zá pal ník musí by� skrá te ný naj me nej o 4 mm; ak túto
ope rá ciu ne mož no vy ko na�, tak zá pal ní ko vý ot vor
musí by� za va re ný a úder ník (zá pal ník) od strá ne ný,

e) na zbra ni sa zá sob ník ale bo schrán ka ta kis to od fré zu -
jú tak, aby pri po u ži tí ma kiet stre li va ale bo zne hod no -
te né ho stre li va bolo za bez pe če né ich ulo že nie a ve de -
nie,

f) pri re vol ve ri sa od fré zu je naj me nej po lo vi ca ná bo jo -
vých ko môr do 2/3 ich dĺž ky sme rom k ús tiu ná bo jo -
vé ho val ca; šír ka od fré zo va nej dráž ky musí sa rov na�
prie me ru ná bo jo vej ko mo ry zväč še né mu naj me nej
o 2 mm; ná bo jo vá ko mo ra, na kto rej sa ne vy ho to vu je
rez, za sle pí sa pod ¾a § 2 ods. 1 písm. c). Hla veň pri re -
vol ve ri sa od fré zu je na pra vej čas ti tak, že za čia tok
od fré zo va nej dráž ky je umies tne ný 10 mm od zad nej
čas ti hlav ne; šír ka od fré zo va nej dráž ky sa musí rov -
na� prie me ru hlav ne a dĺž ka musí dosa ho va� naj me -
nej 40 mm. 

(2) Zá sa hy uve de né v od se ku 1 mu sia za bez pe či�, aby
pri po ku se o vý strel stre la ne o pus ti la hla veň.

(3) Rez zbra ne ne ob vyk lej kon štruk cie mož no vy ko na�
až po ur če ní tech nic ké ho po stu pu vý ro by auto ri zo va nou
oso bou.1)

(4) Pos tup pri vý ro be rezu stre li va:

a) pra cho vá ná plň musí by� od strá ne ná; zá pal ka musí
by� od pá le ná ale bo vy li so va ná; stre la ob sa hu jú ca py -
ro e le men ty musí by� od strá ne ná,

b) od fré zo va ním sa od kry jú po ža do va né mies ta, šír ka
od fré zo va nia pri ná boj nici musí do sa ho va� naj me nej
1/3 ka lib ru ná bo ja,

c) pra cho vá ná plň, zá pal ka a stre la ob sa hu jú ca py ro e le -
men ty sa môžu na hra di� inert ným ma te riá lom.

§ 6

Ozna čo va nie zne hod no te nej zbra ne ale bo zbra ne,
na kto rej bol vy ro be ný rez

Ozna če nie zne hod no te nej zbra ne ale bo zbra ne, na
kto rej bol vy ro be ný rez kon trol nou zne hod no co va cou
znač kou, musí by� vy ko na né tr va lým a vi di te¾ ným spô so -
bom. Kon trol nou zne hod no co va cou znač kou sa ozna ču -
jú všet ky hlav né čas ti zne hod no te nej zbra ne — hla veň,
rám (telo, bas ku la) a zá ver (puz dro zá ve ru). Na reze zbra -
ne sta čí ozna če nie jed nej hlav nej čas ti kon trol nou zne -
hod no co va cou znač kou:

§ 7

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa:
Vy hláš ka Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú -

šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky č. 380/2000 Z. z., kto rou 
sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia zá ko na o zbra niach
a stre li ve.

§ 8

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Dušan Podhorský v. r.
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