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514
ZÁKON
z 28. októbra 2003
o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

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

DRUHÁ ÈAS•
ZODPOVEDNOS• ŠTÁTU ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI
§3
Rozsah zodpovednosti

PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zodpovednos• štátu za škodu spôsobenú orgánmi
verejnej moci pri výkone verejnej moci,
b) zodpovednos• obce a vyššieho územného celku (ïalej len „územná samospráva“) za škodu spôsobenú
orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy,
c) predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
a právo na regresnú náhradu.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona
a) výkon verejnej moci je rozhodovanie a úradný postup orgánov verejnej moci o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb
alebo právnických osôb,
b) orgán verejnej moci je
1. štátny orgán,
2. orgán územnej samosprávy, verejnoprávna inštitúcia, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci.

1

(1) Štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi
verejnej moci, okrem tretej èasti toho zákona, pri výkone verejnej moci
a) nezákonným rozhodnutím,
b) nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody,
c) rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo
rozhodnutím o väzbe, alebo
d) nesprávnym úradným postupom.
(2) Zodpovednosti pod¾a odseku 1 sa nemožno zbavi•.
§4
Orgán konajúci v mene štátu
(1) Vo veci náhrady škody, ktorá bola spôsobená orgánom verejnej moci pod¾a § 3 ods. 1, koná v mene štátu
a) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak
1. škoda vznikla v obèianskom súdnom konaní alebo v trestnom konaní a ak tento zákon neustanovuje inak,
2. škodu spôsobil notár pri výkone verejnej moci,1)
3. škodu spôsobil súdny exekútor pri výkone exekuènej èinnosti vykonávanej z poverenia súdu
pod¾a osobitného predpisu,2)
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak v trestnom konaní škodu spôsobil vyšetrovate¾ alebo poverený orgán Policajného zboru,3)
c) ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ak škoda vznikla pri výkone verejnej moci v oblasti štátnej správy, ktorá patrí do pôsobnosti tohto
ministerstva alebo tohto ústredného orgánu štátnej
správy a aj keï ide o škodu, ktorá vznikla pri výkone

) § 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov.
§ 38 a § 175a až 175zd Obèianskeho súdneho poriadku.
2
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene
a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.
3
) § 12 ods. 1 a 2 Trestného poriadku.
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

štátnej správy, ktorá bola prenesená na územnú
samosprávu pod¾a osobitného predpisu,
ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ak v dôsledku nesprávneho prebratia smernice
Európskej únie alebo ak v dôsledku nedodržania lehoty urèenej na jej prebratie vznikla škoda pri výkone verejnej moci v oblasti štátnej správy, ktorá patrí
do pôsobnosti tohto ministerstva alebo tohto ústredného orgánu štátnej správy,
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ak
škodu spôsobil štátny orgán pod¾a osobitného
predpisu4) v obèianskom súdnom konaní, v trestnom konaní alebo správnom konaní,
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ak
škoda vznikla v dôsledku nezákonného rozhodnutia
ním vydaného alebo ak škoda bola spôsobená jeho
nesprávnym úradným postupom,
Národná banka Slovenska, ak škoda vznikla v dôsledku nezákonného rozhodnutia òou vydaného alebo ak škoda bola spôsobená jej nesprávnym úrad ným postupom,
verejnoprávna inštitúcia, záujmová samospráva alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie
o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti
verejnej správy, ak škoda vznikla v dôsledku nezákonného rozhodnutia òou vydaného alebo ak škoda
bola spôsobená jej nesprávnym úradným postupom,
Národná rada Slovenskej republiky, ak škoda vznikla v dôsledku nezákonného rozhodnutia òou vydaného alebo ak škoda bola spôsobená jej nesprávnym
úradným postupom,
Súdna rada Slovenskej republiky, ak škoda vznikla
v dôsledku nezákonného rozhodnutia òou vydaného
alebo ak škoda bola spôsobená jej nesprávnym
úradným postupom,
orgán príslušný pod¾a písmen a) až j), u ktorého bola
podaná žiados• na predbežné prerokovanie nároku
(§ 15), ak ku škode došlo v oblasti verejnej moci, ktorá
patrí do pôsobnosti viacerých orgánov verejnej moci;
ak žiados• bola podaná na viacerých príslušných orgánoch, ten orgán, ktorý vo veci zaèal kona• ako prvý.

(2) Ak nemožno príslušný orgán urèi• pod¾a odseku 1, koná v mene štátu Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky.
(3) Ak bol nárok na náhradu škody uplatnený na orgáne, ktorý nie je príslušný vo veci kona• pod¾a odsekov 1
a 2, je tento orgán povinný bezodkladne postúpi• žiados•
(§ 15) príslušnému orgánu a upovedomi• o tom žiadate¾a.
Úèinky uplatnenia nároku zostávajú zachované.
Nezákonné rozhodnutie
§5
(1) Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným
rozhodnutím má úèastník konania, ktorému vznikla škoda v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní.
4

) § 38 zákona è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
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(2) Právo na náhradu škody má i ten, s kým nebolo
konané ako s úèastníkom konania, aj keï s ním, ako
s úèastníkom konania, konané malo by•.
(3) Ak bolo nezákonné rozhodnutie vydané v konaní,
na ktoré sa nevz•ahujú predpisy o správnom konaní,
právo na náhradu škody má ten, komu nezákonným
rozhodnutím škoda vznikla.
§6
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
možno uplatni• iba vtedy, ak právoplatné rozhodnutie,
ktorým bola škoda spôsobená, bolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnos• príslušným orgánom. Súd, ktorý
rozhoduje o náhrade škody, je viazaný rozhodnutím
tohto orgánu.
(2) Právo pod¾a odseku 1 možno prizna• iba vtedy, ak
poškodený podal proti nezákonnému rozhodnutiu
riadny opravný prostriedok pod¾a osobitných predpisov. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak ide
o prípady hodné osobitného zrete¾a.
(3) Ak bola škoda spôsobená nezákonným rozhodnutím, ktoré je vykonate¾né bez oh¾adu na právoplatnos•,
možno nárok na náhradu škody uplatni• aj vtedy, ak
nezákonné rozhodnutie bolo zrušené alebo zmenené na
základe riadneho opravného prostriedku. Ak bolo vy konate¾né rozhodnutie vydané v konaní, na ktoré sa
nevz•ahujú predpisy o správnom konaní, možno nárok
uplatni• aj vtedy, ak bolo zrušené pre nezákonnos• príslušným orgánom.
(4) Ak bola škoda spôsobená rozhodnutím orgánu
verejnej moci, ktorým orgán verejnej moci prekroèil
svoju právomoc, nie je zrušenie alebo zmena rozhodnutia pre nezákonnos• podmienkou uplatnenia nároku
na náhradu škody.
§7
Rozhodnutie o zatknutí, zadržanie
alebo iné pozbavenie osobnej slobody
Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím
o zatknutí, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej
slobody má ten, na kom bolo vykonané, ak bolo rozhodnutie zrušené ako nezákonné alebo pri òom došlo k nesprávnemu úradnému postupu.
§8
Rozhodnutie o treste, o ochrannom
opatrení alebo rozhodnutie o väzbe
(1) Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím
o treste má ten, na kom bol úplne alebo sèasti vykonaný trest, ak
a) v ïalšom konaní bolo rozhodnutie zrušené ako nezákonné alebo
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b) v ïalšom konaní bol spod obžaloby oslobodený alebo
bolo trestné stíhanie zastavené preto, že v konaní vyšli najavo skutoènosti alebo dôkazy, ktoré neboli
súdu predtým známe alebo bola vec postúpená inému orgánu; to neplatí, ak sa preukáže, že k vèasnému odhaleniu neznámej skutoènosti nedošlo úplne
alebo èiastoène vinou osoby, na ktorej bol trest vykonaný.
(2) Právo na náhradu škody má i ten, kto bol v ïal šom konaní odsúdený na miernejší trest, než ktorý na
òom bol vykonaný na základe zrušeného rozsudku; na
úèely tohto zákona sa trest odòatia slobody s podmieneèným odkladom jeho výkonu nepovažuje za miernejší trest než nepodmieneèný trest odòatia slobody. Náhrada škody patrí len v rozsahu rozdielu medzi trestom
vykonaným na základe zrušeného rozsudku a trestom
uloženým rozsudkom.
(3) Ak bolo v ïalšom konaní trestné stíhanie zastavené pre trestný èin miernejšie trestný alebo obvinený bol
uznaný vinným za taký trestný èin, ale trest mu nemohol by• pod¾a osobitného zákona uložený, berie sa zrete¾ na rozdiel medzi hornou hranicou trestnej sadzby
miernejšie trestného èinu a skutoène vykonaným trestom.
(4) Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím
o ochrannom opatrení má ten, na kom bolo úplne alebo
sèasti vykonané ochranné opatrenie, ak bolo rozhodnutie v ïalšom konaní ako nezákonné zrušené.
(5) Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím
o väzbe má ten, kto bol vzatý do väzby, ak
a) bolo proti nemu zastavené trestné stíhanie,
b) bol oslobodený spod obžaloby alebo
c) vec bola postúpená inému orgánu.
(6) Právo na náhradu škody nevznikne
a) ak si osoba uloženie trestu, ochranného opatrenia
alebo väzbu zavinila sama,
b) pri zahladení odsúdenia alebo odpustení alebo
zmiernení trestu udelením individuálnej milosti alebo amnestie prezidentom republiky,5)
c) ak súhlas daný poškodeným alebo príslušným štátnym orgánom, ktorý bol potrebný na zaèatie trestného stíhania alebo pokraèovanie v òom, bol vzatý
spä•, hoci sa tento súhlas pod¾a osobitného predpisu vyžaduje,6)
d) ak dôjde k zastaveniu trestného stíhania z dôvodu,
že je trest, ku ktorému môže stíhanie vies•, celkom
bez významu popri treste, ktorý pre iný èin bol obvinenému už uložený alebo ktorý ho pod¾a oèakávania
postihne, alebo že o skutku obvineného bolo už rozhodnuté iným orgánom disciplinárne, kárne alebo
cudzozemským súdom alebo cudzozemským úradom a toto rozhodnutie možno považova• za dostaèujúce,
5

)
)
7
)
8
)
6

èl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky.
§ 163a Trestného poriadku.
§ 307 Trestného poriadku.
§ 309 Trestného poriadku.
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e) ak došlo k podmieneènému zastaveniu trestného
stíhania pod¾a osobitného predpisu,7)
f) ak bol schválený zmier pod¾a osobitného predpisu,8)
g) ak bola osoba spod obžaloby oslobodená alebo trestné stíhanie zastavené, pretože nie je trestne zodpovedná, alebo ak po právoplatnosti rozhodnutia za nikla trestnos• èinu alebo medzinárodná zmluva,
ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným v zá kone, alebo amnestia prezidenta republiky nedovo¾uje trestné stíhanie, èin prestal by• zmenou zákona
trestným èinom alebo miernejší trest bol uložený
preto, že na trestný èin zákon ustanovil miernejší
trest, alebo
h) ak škoda bola spôsobená rozhodnutím cudzieho orgánu uznaného alebo prevzatého na výkon na územie Slovenskej republiky.
§9
Nesprávny úradný postup
(1) Štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym
úradným postupom. Za nesprávny úradný postup sa
považuje aj porušenie povinnosti orgánu verejnej moci
urobi• úkon alebo vyda• rozhodnutie zákonom ustanovenej lehote, neèinnos• orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytoèné prie•ahy v konaní alebo iný
nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb.
(2) Právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym
úradným postupom má ten, komu bola takým postupom spôsobená škoda.
TRETIA ÈAS•
ZODPOVEDNOS• ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY ZA
ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE SAMOSPRÁVY
§ 10
Rozsah zodpovednosti
(1) Územná samospráva zodpovedá za podmienok
ustanovených týmto zákonom za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy.
(2) Územná samospráva zodpovedá za škodu pod¾a
odseku 1, ktorá bola spôsobená
a) nezákonným rozhodnutím alebo
b) nesprávnym úradným postupom.
(3) Zodpovednosti pod¾a odseku 1 sa nemožno zbavi•.
Nezákonné rozhodnutie
§ 11
Vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným
rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom
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orgánov územnej samosprávy pri výkone samosprávy
v mene územnej samosprávy koná
a) starosta obce, ak škodu spôsobil orgán obce,
b) predseda samosprávneho kraja, ak škodu spôsobil
orgán vyššieho územného celku.
§ 12
(1) Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným
rozhodnutím, ktoré bolo vydané orgánom územnej
samosprávy pri výkone samosprávy v konaní, na ktoré
sa vz•ahujú predpisy o správnom konaní, má úèastník
konania, ktorému vznikla škoda v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní. Právo na náhradu škody
má i ten, s kým nebolo konané ako s úèastníkom konania, aj keï s ním, ako s úèastníkom konania, konané
malo by•.
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o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím
o väzbe, ako aj nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je potrebné vopred
predbežne prerokova• na základe písomnej žiadosti poškodeného o predbežné prerokovanie nároku (ïalej len
„žiados•“) s príslušným orgánom pod¾a § 4 a 11.
(2) Ak bola žiados• podaná na nepríslušnom orgáne,
je tento orgán povinný bezodkladne ju postúpi• príslušnému orgánu a upovedomi• o tom poškodeného. Úèinky podania žiadosti zostávajú zachované.
§ 16
(1) Ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu
škody alebo jeho èas• do šiestich mesiacov odo dòa prijatia žiadosti, môže sa poškodený domáha• uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej èasti na súde.

(2) Ak bolo nezákonné rozhodnutie vydané orgánom
územnej samosprávy pri výkone samosprávy v konaní,
na ktoré sa nevz•ahujú predpisy o správnom konaní,
má právo na náhradu škody ten, komu škoda vznikla
v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní.

(2) Každý je povinný bez zbytoèného odkladu na požiadanie príslušného orgánu, ktorý koná v mene štátu,
písomne oznámi• skutoènosti, ktoré majú význam pre
predbežné prerokovanie nároku.

§ 13

Spôsob a rozsah náhrady škody

Na uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej
nezákonným rozhodnutím orgánov územnej samosprávy pri výkone samosprávy sa primerane použijú
ustanovenia § 5 a 6.
§ 14
Nesprávny úradný postup
(1) Územná samospráva zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Za nesprávny
úradný postup sa považuje aj porušenie povinnosti
urobi• úkon alebo vyda• rozhodnutie o zákonom ustanovenej lehote, neèinnos• orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytoèné prie•ahy v konaní alebo
iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb.
(2) Právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym
úradným postupom má ten, komu bola takýmto postupom spôsobená škoda.
ŠTVRTÁ ÈAS•
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
Predbežné prerokovanie nároku
§ 15
(1) Nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním
alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím
9

§ 17
(1) Uhrádza sa skutoèná škoda a ušlý zisk.
(2) V prípade, ak iba samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatoèným zados•uèinením vzh¾adom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím
alebo nesprávnym úradným postupom, uhrádza sa aj
nemajetková ujma v peniazoch, ak nie je možné uspokoji• ju inak.
§ 18
(1) Náhrada škody zahàòa aj náhradu trov konania,
ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie alebo rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe,
zatknutí a inom pozbavení osobnej slobody alebo vykonané zadržanie a v konaní, v ktorom bolo rozhodnutie
zrušené alebo bolo trestné stíhanie zastavené, alebo
v ktorom bola vec postúpená inému orgánu.
(2) Náhrada škody zahàòa aj náhradu trov konania,
ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom došlo
k nesprávnemu úradnému postupu, ak tieto trovy konania priamo súviseli s nesprávnym úradným postupom.
(3) Súèas•ou trov konania sú aj trovy právneho za stúpenia vo výške ustanovenej osobitným predpisom.9)
Súèas•ou trov konania nie sú náklady na predbežné
prerokovanie nároku na náhradu škody pred príslušným orgánom.

) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 163/2002 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych služieb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 591/2002 Z. z. o odmenách komerèných právnikov za poskytovanie právnej
pomoci.
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Lehoty
§ 19
(1) Právo na náhradu škody sa premlèí za tri roky odo
dòa, keï sa poškodený dozvedel o škode. Ak je podmienkou uplatnenia práva na náhradu škody zrušenie
alebo zmena právoplatného rozhodnutia, plynie premlèacia lehota odo dòa doruèenia (oznámenia) rozhodnutia.
(2) Najneskôr sa právo na náhradu škody premlèí za
desa• rokov odo dòa, keï bolo poškodenému doruèené
(oznámené) rozhodnutie, ktorým mu bola spôsobená
škoda; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví alebo škodu
spôsobenú rozhodnutím pod¾a § 7 a 8.
(3) Lehota neplynie poèas predbežného prerokovania
nároku pod¾a § 15 odo dòa podania žiadosti do skonèenia prerokovania, najdlhšie však poèas šiestich mesiacov.
§ 20
Právo štátu alebo územnej samosprávy na regresnú
náhradu sa premlèí za rok odo dòa, keï bola uhradená
celá náhrada škody; nie však skôr, ako za rok odo dòa,
keï nadobudol právoplatnos• trestný rozsudok alebo
disciplinárne opatrenie voèi osobe, ktorá sa dopustila
trestného èinu alebo disciplinárneho previnenia nesprávnym úradným postupom alebo v príèinnej súvislosti s ním alebo sa dopustila trestného èinu alebo disciplinárneho previnenia, v dôsledku ktorého alebo
v príèinnej súvislosti s ním vydala nezákonné rozhodnutie.
Regresná náhrada
§ 21
(1) Právo štátu a územnej samosprávy na regresnú
náhradu vznikne iba vtedy, ak bola škoda uhradená.
(2) Vo veciach regresnej náhrady koná a rozhoduje za
štát príslušný orgán pod¾a § 4 a za územnú samosprávu príslušný orgán pod¾a § 11.
(3) Ak bola škoda spôsobená viacerými osobami, zodpovedajú tieto osoby spoloène a nerozdielne.
§ 22
(1) Ak štát uhradí náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, požaduje regresnú náhradu v celej výške
a) od verejnoprávnej inštitúcie a záujmovej samosprávy,
10
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b) od právnickej osoby, ktorá vydala nezákonné rozhodnutie alebo sa podie¾ala na nesprávnom úradnom postupe ako osoby na to oprávnenej pri výkone
verejnej moci, ktorá jej bola zverená zákonom,
c) od fyzickej osoby, ktorá vydala nezákonné rozhodnutie alebo sa podie¾ala na nesprávnom úradnom
postupe ako osoby na to oprávnenej pri výkone verejnej moci, ktorá jej bola zverená10) zákonom alebo,
d) od územnej samosprávy, ak škodu spôsobili orgány
územnej samosprávy pri výkone verejnej moci v oblasti prenesenej štátnej správy na územné samosprávy.
(2) Ak štát uhradí náhradu škody, ktorá bola spôsobená sudcom zbytoènými prie•ahmi v konaní alebo
svojvo¾ným rozhodnutím, ktoré zjavne nemá oporu
v právnom poriadku a previnenie sudcu bolo zistené
v disciplinárnom konaní, požaduje od sudcu regresnú
náhradu v celej výške.
(3) Fyzické osoby a právnické osoby, voèi ktorým si
štát uplatnil regresnú náhradu pod¾a tohto zákona, sú
povinné po jej uhradení uplatni• voèi zodpovedným zamestnancom nárok na náhradu škody pod¾a osobitných predpisov.11)
§ 23
Ak bolo nezákonné rozhodnutie územnej samosprávy pri výkone verejnej moci v oblasti prenesenej štátnej
správy na územné samosprávy vydané preto, že ten,
kto ho vydal, sa riadil nesprávnym právnym názorom
príslušného orgánu, ktorý v konaní zrušil rozhodnutie
územnej samosprávy, nemá štát právo na regresnú náhradu voèi orgánu územnej samosprávy.
§ 24
(1) Ak územná samospráva uhradí náhradu škody
spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom pri výkone samosprávy, môže
požadova• regresnú náhradu od osôb, ktoré sa podie¾ali na vydaní nezákonného rozhodnutia alebo na nesprávnom úradnom postupe pod¾a osobitných predpisov.
(2) Ak bolo nezákonné rozhodnutie územnej samosprávy pri výkone samosprávy vydané preto, že ten, kto
ho vydal, sa riadil nesprávnym právnym názorom príslušného orgánu, ktorý v konaní zrušil rozhodnutie
územnej samosprávy pri výkone samosprávy, má
územná samospráva právo na regresnú náhradu od
štátu.
(3) Ustanovenie § 20 sa použije primerane.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
) Napríklad Zákonník práce, zákon è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákon è. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

11
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§ 25
(1) Ak nie je ustanovené inak, spravujú sa právne
vz•ahy upravené v tomto zákone osobitným predpisom.12)
(2) Strata na zárobku sa uhrádza, aj keï nebola spôsobená škoda na zdraví. Ustanovenie § 447 ods. 2 osobitného predpisu12) sa vz•ahuje na tieto prípady
primerane.
(3) Nárok na regresnú náhradu vyluèuje nárok na
náhradu škody pod¾a osobitných predpisov.
§ 26
Ústredná evidencia
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie
ústrednú evidenciu žiadostí pod¾a § 15 a uhradených
náhrad škôd pod¾a tohto zákona (ïalej len „evidencia“).
(2) Do evidencie sa zapisuje
a) príslušný orgán pod¾a § 4, ktorý koná v mene štátu,
b) spôsob, akým škoda vznikla,
c) spôsob a rozsah uplatneného nároku na náhradu
škody,
d) spôsob a rozsah uspokojenia nároku na náhradu
škody.
(3) Príslušný orgán konajúci v mene štátu pod¾a § 4 je
povinný oznámi• údaje pod¾a odseku 2 Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 15 dní od doruèenia žiadosti pod¾a § 15 alebo od kedy sa dozvedel, že poškodený uplatnil svoje právo na náhradu škody na súde
pod¾a § 16.
(4) Ak príslušný orgán konajúci v mene štátu pod¾a
§ 4 neoznámi v lehote pod¾a odseku 3 údaje pod¾a odseku 2, Ministerstvo financií Slovenskej republiky uloží
orgánu za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od
100 000 Sk do 1 000 000 Sk.
(5) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos
z pokuty je príjmom štátneho rozpoètu.
PIATA ÈAS•
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 27
Prechodné ustanovenie
(1) Zodpovednos• za škodu pod¾a tohto zákona sa
vz•ahuje na škodu spôsobenú rozhodnutiami, ktoré
boli vydané odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona a na škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(2) Zodpovednos• za škodu spôsobenú rozhodnutiami, ktoré boli vydané pred nadobudnutím úèinnosti
12

) Obèiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
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tohto zákona a za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom pred nadobudnutím úèinnosti tohto
zákona, sa spravuje doterajšími predpismi.
§ 28
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon è. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za
škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo
jeho nesprávnym úradným postupom.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995
Z. z., zákona è. 397/2000 Z. z., zákona è. 561/2001 Z. z.,
zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 527/2002 Z. z. a zákona è. 357/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 40 odsek 1 znie:
„(1) Ak osobitný zákon3a) neustanovuje inak, notár
zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo
jeho zamestnanec v súvislosti s èinnos•ou pod¾a tohto
zákona.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.“.

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení zákona è. 211/1997 Z. z., zákona
è. 353/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona
è. 240/1998 Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 415/2000
Z. z., zákona è. 291/2001 Z. z., zákona è. 32/2002 Z. z.
a zákona è. 356/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Ak osobitný zákon3a) neustanovuje inak, exekútor zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo jeho zamestnanec v súvislosti s èinnos•ou pod¾a
tohto zákona.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.“.

Èl. IV
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho
sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 398/1998 Z. z., zákona è. 97/1999
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Z. z., zákona è. 226/2000 Z. z. a zákona è. 124/2002
Z. z. sa mení takto:
V § 56 ods. 4 sa vypúš•ajú slová „ako náhradu nemajetkovej ujmy vyjadrenej v peniazoch“.
Èl. V
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na è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z. a zákona
è. 505/2003 Z. z. sa mení takto:
V èl. I § 104 sa na konci textu bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenie § 105
ods. 2 sa nepoužije.“.
Èl. VI

Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-

Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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515
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

prednosta obvodného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra vnútra Slovenskej
republiky.

Èl. I

(6) Vnútornú organizáciu krajského úradu a obvodného úradu urèuje ministerstvo.

§1
Základné ustanovenie
Miestnymi orgánmi štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania,
civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách
mimo èasu vojny a vojnového stavu (ïalej len „krízové
riadenie”) sú krajské úrady a obvodné úrady.
§2
Postavenie krajských úradov
a obvodných úradov
(1) Krajský úrad je právnická osoba. Krajský úrad je
rozpoètová organizácia štátu zapojená finanènými
vz•ahmi na rozpoèet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo”), ktorá v rámci svojho
rozpoètu zabezpeèuje výdavky aj na èinnos• obvodných
úradov.
(2) Krajský úrad riadi a za jeho èinnos• zodpovedá
prednosta krajského úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ïalej len „vláda”) na návrh
ministra vnútra Slovenskej republiky.
(3) Krajský úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v krajskom
úrade a v obvodných úradoch; je zamestnávate¾om za mestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v krajskom úrade a v obvodných úradoch.
(4) Obvodný úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych vz•ahoch samostatne.
(5) Obvodný úrad riadi a za jeho èinnos• zodpovedá

§3
Územné obvody krajských úradov
a obvodných úradov
(1) Krajský úrad vykonáva štátnu správu v územnom
obvode kraja.
(2) Sídla a územné obvody obvodných úradov sú uvedené v prílohe è. 1.
(3) Krajský úrad môže na výkon niektorých èinností
štátnej správy so súhlasom ministerstva zriadi• pracovisko obvodného úradu v obciach, ktoré sú uvedené v prílohe è. 2, a urèi• jeho územný obvod.
§4
Pôsobnos• krajských úradov
a obvodných úradov
(1) Pôsobnos• krajských úradov a obvodných úradov
na úsekoch štátnej správy uvedených v § 1 ustanovujú
osobitné zákony.1)
(2) Krajské úrady a obvodné úrady vykonávajú štátnu
správu aj na úsekoch obrany a bezpeènosti štátu, hospodárskej mobilizácie, správy majetku štátu a mimosúdnych rehabilitácií v rozsahu ustanovenom osobitnými
zákonmi.2)
(3) Krajské úrady a obvodné úrady v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi vykonávajú štátnu správu
vo veciach vedenia registra spoloèenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,3) poistenia motorových

1

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z. o štátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení zákona Národnej

rady Slovenskej republiky è. 70/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, zákon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorších predpisov, zákon è. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu.
2
) Napríklad ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti štátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu, zákon
è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, zákon è. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona è. 512/2002 Z. z., zákon
è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových
a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií.
3
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
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vozidiel4) a dofinancovania družstevnej a individuálnej
bytovej výstavby.5)
(4) Krajský úrad riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutoèòovaný obvodnými úradmi; koordinuje výkon
štátnej správy uskutoèòovaný obcami a vyšším územným celkom.
(5) Krajský úrad pod¾a rozhodnutia vlády koordinuje
plnenie spoloèných úloh s inými miestnymi orgánmi
štátnej správy pri riešení spoloèensky závažných javov.
Prednosta krajského úradu je oprávnený na plnenie spoloèných úloh požadova• potrebné podklady a uklada•
úlohy vedúcim iných miestnych orgánov štátnej správy
v územnom obvode kraja.
§5
Vyhlášky
(1) Všeobecne záväzné právne predpisy krajských úradov a iných miestnych orgánov štátnej správy sa oznaèujú názvom vyhláška.
(2) Vyhláška sa vyhlasuje uverejnením vo Vestníku
vlády Slovenskej republiky.
(3) Vyhláška nadobúda platnos• dòom jej vyhlásenia
pod¾a odseku 2; úèinnos• nadobúda pätnástym dòom po
jej vyhlásení, ak nie je v nej ustanovený neskorší deò nadobudnutia úèinnosti. Ak to odôvodòuje naliehavý všeobecný záujem, možno vo vyhláške ustanovi• skorší zaèiatok jej úèinnosti, najskôr však dòom vyhlásenia.
(4) Vyhláška odo dòa jej vyhlásenia musí by• každému
prístupná na nazretie na miestnom orgáne štátnej správy, ktorý ju vydal.
§6
(1) Smernice a iné organizaèné akty (ïalej len „smernica”), ktorými ministerstvá a ostatné ústredné orgány
štátnej správy riadia výkon štátnej správy uskutoèòovaný miestnymi orgánmi štátnej správy, obcami a vyššími
územnými celkami, sa vyhlasujú uverejnením oznámenia o ich vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.
(2) Oznámenie o vydaní smernice obsahuje
a) názov a dátum vydania smernice,
b) struèný obsah,
c) dátum nadobudnutia úèinnosti,
d) údaj o tom, kde bude uverejnené jej úplné znenie
a kde možno do smernice nazrie•.
(3) Smernica nadobúda platnos• dòom jej vyhlásenia
pod¾a odseku 1; úèinnos• nadobúda pätnástym dòom po
jej vyhlásení, ak nie je v nej ustanovený neskorší deò nadobudnutia úèinnosti. Ak to odôvodòuje naliehavý všeobecný záujem, možno v smernici ustanovi• skorší zaèiatok jej úèinnosti, najskôr však dòom vyhlásenia.
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Spoloèné, prechodné
a zrušovacie ustanovenia
§7
Zrušujú sa okresné úrady.
§8
(1) Krajské úrady zriadené zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sú krajské úrady
v rozsahu pôsobnosti pod¾a tohto zákona.
(2) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru
2003 vykonávali štátnu službu v okresnom úrade na
úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského
podnikania, civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany
a bezpeènosti štátu, hospodárskej mobilizácie, správy
majetku štátu a mimosúdnych rehabilitácií, prechádzajú na krajský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(3) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vz•ahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu v okresnom úrade na úsekoch všeobecnej
vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej
ochrany, krízového riadenia, obrany a bezpeènosti štátu,
hospodárskej mobilizácie, správy majetku štátu a mimosúdnych rehabilitácií, prechádzajú na krajský úrad,
v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo; z okresných úradov na krajský úrad prechádzajú aj práva
a povinnosti zamestnancov vo verejnej službe, ktorí vykonávali správu nehnute¾ného majetku štátu, ktorý prechádza pod¾a tohto zákona na krajský úrad.
(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vz•ahov zamestnancov krajských úradov a okresných úradov, ktorí
k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu pri
správe nehnute¾ného majetku štátu, ktorý prechádza
pod¾a tohto zákona do správy orgánov štátnej správy
uvedených v odseku 8 písm. a) až h), prechádzajú na tieto orgány štátnej správy.
(5) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu
službu v okresnom úrade a z pracovnoprávnych vz•ahov
zamestnancov vykonávajúcich verejnú službu v okresnom úrade, ktoré neprešli pod¾a tohto zákona a osobitných zákonov na miestne orgány štátnej správy zriadené
na úsekoch tvorby a ochrany životného prostredia,
územného plánovania, stavebného poriadku a bytovej
politiky, po¾nohospodárstva, lesného hospodárstva, po¾ovníctva a rybárstva, pozemkových úprav, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, mládeže a telesnej kultúry,
prechádzajú na krajský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo. Zmeny štátnozamestnanec-
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) Zákon è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a do-

5

plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 119/1993 Z. z. o niektorých opatreniach na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby.
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kých pomerov štátnych zamestnancov pod¾a osobitného
predpisu vykoná vedúci služobného úradu miestneho
orgánu štátnej správy zriadeného na uvedených úsekoch v spolupráci s Úradom pre štátnu službu a po dohode s vedúcim služobného úradu krajského úradu.
(6) Nároky zamestnancov vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých pomerov a z pracovnoprávnych vz•ahov uvedených v odseku 5 uspokojí krajský úrad.
(7) Nehnute¾ný majetok štátu, ktorý mal v správe okresný úrad do 31. decembra 2003, okrem nehnute¾ného
majetku uvedeného v odseku 8 prechádza do správy
krajského úradu, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo. Krajský úrad vykoná prevod správy nehnute¾ného majetku štátu na orgány štátnej správy uvedené v odseku 8 písm. a) až h) pod¾a rozhodnutia vlády;
v nadväznosti na prevod správy prechádzajú ku dòu prevodu správy nehnute¾ného majetku štátu na tieto orgány štátnej správy aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych vz•ahov zamestnancov uvedených v odseku 4.
(8) Nehnute¾ný majetok štátu v správe krajských úradov a v správe okresných úradov, ktorý k 31. decembru
2003 slúžil na výkon pôsobnosti, ktorá prechádza na
miestne orgány štátnej správy zriadené pod¾a osobitných zákonov na úsekoch uvedených v odseku 5, prechádza do správy orgánov štátnej správy uvedených
v písmenách a) až h), v ktorých územnom obvode sa nehnute¾nos• nachádza, a to
a) na úseku tvorby a ochrany životného prostredia do
správy krajského úradu životného prostredia,
b) na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bytovej politiky do správy krajského stavebného
úradu,
c) na úseku po¾nohospodárstva a pozemkových úprav
do správy krajského pozemkového úradu,
d) na úseku lesného hospodárstva a po¾ovníctva do
správy krajského lesného úradu,
e) na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
do správy krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
f) na úseku sociálnych vecí do správy Ústredia sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti,
g) na úseku zdravotníctva do správy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
h) na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry do
správy krajského školského úradu.
(9) Práva a povinnosti okresného úradu z majetkovoprávnych vz•ahov a iných vz•ahov prechádzajú z okresného úradu na krajský úrad, v ktorého územnom obvode
mal okresný úrad sídlo. Ak sa práva a povinnosti okresného úradu z majetkovoprávnych vz•ahov a iných vz•ahov ku dòu úèinnosti tohto zákona vz•ahujú na výkon
pôsobnosti, ktorá prechádza na miestne orgány štátnej
správy zriadené pod¾a osobitných zákonov na úsekoch
uvedených v odseku 5, prechádzajú tieto práva a povinnosti na orgány štátnej správy uvedené v odseku 8 písm.
6
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a) až h), v ktorých územnej pôsobnosti je plnenie úloh vyplývajúcich z týchto vz•ahov. Na orgány štátnej správy
uvedené v odseku 8 písm. a) až h) prechádzajú tieto práva a povinnosti aj z krajských úradov, ak sa výkon týchto
práv a povinností vz•ahuje na výkon pôsobnosti, ktorá
prechádza na miestne orgány štátnej správy zriadené
pod¾a osobitných zákonov.
(10) Hnute¾ný majetok štátu, ktorý mal v správe okresný úrad a krajský úrad k 31. decembru 2003 a ktorý slúžil na výkon pôsobnosti na úsekoch štátnej správy uvedených v odseku 5, prechádza do správy orgánov štátnej
správy uvedených v odseku 8 písm. a) až h) v rozsahu,
v akom bol tento majetok užívaný na výkon pôsobnosti
na týchto úsekoch štátnej správy. Krajský úrad vyhotoví
protokoly o prechode správy hnute¾ného majetku štátu
na orgány štátnej správy uvedené v odseku 8 písm. a) až
h) do troch mesiacov odo dòa úèinnosti tohto zákona.
(11) Hnute¾ný majetok štátu, ktorý neprechádza pod¾a
odseku 10 a ktorý mal v správe okresný úrad k 31. decembru 2003, prechádza do správy krajského úradu,
v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
Krajský úrad uzatvorí zmluvy o prevode správy s orgánmi štátnej správy uvedenými v odseku 8 písm. a) až h)
v rozsahu a v lehote urèených v dohode uzatvorenej medzi ministerstvom a zriaïovate¾mi uvedených orgánov
štátnej správy.
(12) Záväzky a poh¾adávky vzniknuté z pôsobnosti
krajského úradu a okresného úradu do 31. decembra
2003, ktorá prechádza do pôsobnosti miestnych orgánov
štátnej správy zriadených pod¾a osobitných zákonov na
úsekoch uvedených v odseku 5, prechádzajú na orgány
štátnej správy uvedené v odseku 8 písm. a) až h).
(13) Záväzky a poh¾adávky vzniknuté z pôsobnosti okresného úradu do 31. decembra 2003, ktorá prechádza
pod¾a tohto zákona do pôsobnosti krajského úradu, prechádzajú na krajský úrad, v ktorého územnom obvode
mal okresný úrad sídlo.
(14) Záväzky štátu, ktoré boli k 31. decembru 2003 záväzkami krajského úradu alebo okresného úradu,6)
z ktorých pôsobnosti zriaïovate¾ská funkcia prešla na
obec alebo vyšší územný celok pod¾a osobitného zákona,7) stávajú sa dòom úèinnosti tohto zákona záväzkami
ústredného orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti
je úsek štátnej správy, v ktorom tieto záväzky vznikli.
(15) Všeobecne záväzné vyhlášky miestnych orgánov
štátnej správy vydané pod¾a osobitných zákonov, ktoré
boli vyhlásené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky do
úèinnosti tohto zákona, nie sú týmto zákonom dotknuté.
(16) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, prá vom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb na úsekoch všeobecnej
vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej
ochrany, krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie, zaèaté pred úèinnos•ou tohto zákona

) § 55d ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku
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vyšších územných celkov.
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okresným úradom, dokonèí obvodný úrad, v ktorého
územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(17) O prechode správy majetku štátu, prechode práv
a povinností z majetkovoprávnych vz•ahov a iných vz•ahov, prechode záväzkov a poh¾adávok sú odovzdávajúce
a nadobúdajúce právnické osoby povinné spísa• písomné protokoly.
§9
Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady è. 97/1990 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažïovacom práve
a zákona o civilnej službe,
2. èl. V zákona Slovenskej národnej rady è. 295/1992
Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve
a v štátnej správe,
3. èl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
4. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 157/1997
Z. z. o osobitných kvalifikaèných predpokladoch na
výkon niektorých èinností v krajských úradoch a okresných úradoch,
5. vyhláška Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej
republiky è. 207/1999 Z. z., ktorou sa ustanovuje
postup krajských úradov a okresných úradov pri nadväzovaní vz•ahov s orgánmi verejnej správy iných štátov.
Èl. II

è.
è.
è.
è.

Zákon è. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení
132/1982 Zb., zákona è. 234/1992 Zb.,
195/1998 Z. z., zákona è. 72/2002 Z. z.,
127/2002 Z. z., zákona è. 198/2002 Z. z. a
245/2002 Z. z. sa mení takto:

zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 3 sa slová „orgánom štátu“ nahrádzajú slovami
„orgánom povereným vies• matriku (ïalej len „matrièný
úrad”)”.
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7. V § 5 sa slová „èeskoslovenský štátny obèan“ nahrádzajú slovami „štátny obèan Slovenskej republiky“ a slová „Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky”.
8. V § 9 sa slová „okresný úrad4)“ nahrádzajú slovami
„matrièný úrad“ a poznámky pod èiarou k odkazu 4 sa
vypúš•ajú.
9. Slová „orgán poverený vies• matriku“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
„matrièný úrad“ v príslušnom tvare.
10. Slová „národný výbor poverený vies• matriku“ vo
všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú
slovami „matrièný úrad“ v príslušnom tvare.
Èl. III
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona
è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Ná rodnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z.,
zákona è. 252/1999 Z. z., zákona è. 218/2000 Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., zákona è. 281/2001 Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona è. 34/2002 Z. z., zákona
è. 95/2002 Z. z., zákona è. 184/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z. a zákona è. 526/2002 Z. z. sa mení takto:
1. V § 5 sa slová „príslušnom orgáne štátnej správy“
nahrádzajú slovom „obci“ a slovo „ten“ sa nahrádza slovom „obec”.
2. V § 20i ods. 2 sa slová „okresnom úrade“ nahrádzajú slovami „krajskom úrade“ a odkaz 2 vrátane poznámky pod èiarou sa vypúš•a.
Èl. IV

2. V nadpise § 4 sa slová „orgánom štátu“ nahrádzajú
slovami „matrièným úradom”.

Zákon Slovenskej národnej rady è. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 194/1990
Zb. sa mení takto:

3. V § 4 ods. 3 sa slová „orgánom miestnej štátnej
správy“ nahrádzajú slovami „matrièným úradom”.

1. V § 1 ods. 4 písm. a) sa vypúš•ajú slová „orgány Národného frontu,”.

4. V § 4a ods. 4 sa slová „príslušnému orgánu poverenému vies• matriky“ nahrádzajú slovami „matriènému
úradu”.
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 11
zákona è. 268/1949 Zb. o matrikách“ nahrádza citáciou
„§ 27 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 154/1994 Z. z. o matrikách.”.
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 4
ods. 1 zákona è. 268/1949 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 11
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994
Z. z.”.

2. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „Èeskoslovenskej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej
republiky”.
3. § 5 znie:
„§ 5
(1) Zbierku, ktorej výnos sa má použi• v Slovenskej republike, povo¾uje
a) obvodný úrad, ak sa má kona• v jeho územnom obvode,
b) krajský úrad, ak sa má kona• v jeho územnom obvode
a ak nie je príslušný obvodný úrad,

Zbierka zákonov è. 515/2003

Èiastka 215

c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo”) po dohode s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo financií”), ak sa má kona• na území presahujúcom územný
obvod krajského úradu.
(2) Zbierku, ktorej výnos sa má použi• mimo územia
Slovenskej republiky, povo¾uje ministerstvo po dohode
s ministerstvom financií a Ministerstvom zahranièných
vecí Slovenskej republiky.”.
4. V § 7 ods. 3 sa za slovami „organizaèná zložka“ èiarka nahrádza bodkou a vypúš•ajú sa slová „a to so súhlasom miestneho (mestského) národného výboru, v územnom obvode ktorého sa má zbierka kona•.”.
5. V nadpise § 9 sa slová „národnými výbormi“ nahrádzajú slovom „obcami”.
6. V § 9 ods. 1 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú
slovom „obce”.
7. V § 9 sa vypúš•a odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
8. V § 9 odsek 2 znie:
„(2) Výnos zbierky usporiadanej obcou je príjmom rozpoètu obce.”.
9. V § 15 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „Slovenskej socialistickej republiky”.
10. V § 17 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady, krajské úrady“ a vypúš•a sa slovo
„vnútra“.
11. V § 18 ods. 1 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ a vypúš•ajú sa slová
„Slovenskej socialistickej republiky”.
12. V § 18 ods. 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ a vypúš•ajú sa slová
„Slovenskej socialistickej republiky”.
13. V § 19 sa vypúš•a slovo „vnútra”.
Èl. V
Zákon Slovenskej národnej rady è. 80/1990 Zb. o vo¾bách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej
národnej rady è. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 518/1992 Zb., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 157/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 81/1995 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 66/1999 Z. z. a zákona è. 223/1999 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
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roch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ob vodná volebná komisia“ v príslušnom tvare.
4. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
5. Slová „v okrese“ sa v celom texte zákona vypúš•ajú.
Èl. VI
Zákon è. 84/1990 Zb. o zhromažïovacom práve v znení zákona è. 175/1990 Zb. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 16 sa slovo „dostal“ nahrádza slovom „dostala”.
2. V § 6 ods. 1 sa vypúš•a slovo „iné”.
3. V § 6 ods. 5 písm. a) sa slovo „jeho“ nahrádza slovom
„jej”.
4. V § 10 ods. 1 sa slovo „ktorému“ nahrádza slovom
„ktorej”.
5. V § 11 ods. 2 vo vete za bodkoèiarkou sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad”.
6. Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý znie:
„§ 20
Pôsobnos• obce pod¾a tohto zákona vykonáva obvodný
úrad, ak zhromaždenie má presahova• územie obce.”.
7. Slová „národný výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „obec“ v príslušnom tvare.
8. Slová „Verejnej bezpeènosti“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Policajného zboru”.
Èl. VII
Zákon Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb.
o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona
Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 8/1992 Zb., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996
Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z., zákona
è. 302/2000 Z. z. a zákona è. 36/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 13 ods. 3 písm. d) sa vypúš•ajú slová „v okresoch
a v Slovenskej republike”.

1. V § 13 ods. 1 sa slovo „okresu“ nahrádza slovami
„patriacich do územného obvodu obvodnej volebnej komisie”.

2. § 15 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.”.

2. § 13 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.”.

3. Slová „okresná volebná komisia“ vo všetkých tva-

3. Slová „okresná volebná komisia“ vo všetkých tva-
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roch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodná volebná komisia“ v príslušnom tvare.

„c) iné orgány štátnej správy, obce alebo vyššie územné
celky, ak tak ustanovuje osobitný zákon.”.

4. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.

3. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.

5. Slová „v okrese“ sa v celom texte zákona vypúš•ajú.
Èl. VIII
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej re publiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z. , zákona è. 389/1999 Z. z., zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z. a zákona
è. 205/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 2a ods. 4 sa slová „okresnému úradu“ nahrádzajú
slovami „obvodnému úradu”.
Èl. IX
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady
è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,
zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z. a zákona
è. 190/2003 Z. z. sa mení takto:
1. V § 20 sa slová „uplynul jeden rok“ nahrádzajú slovami „uplynuli dva roky”.
2. V § 52 písmeno c) znie:

Èl. X
Zákon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z., zákona
è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona
è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z. a zákona è. 423/2003 Z. z. sa mení takto:
1. V § 66a písmeno a) znie:
„a) živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady
a krajské úrady,”.
2. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Èl. XI
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 158/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 269/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 153/1996 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V nadpise druhej èasti sa vypúš•ajú slová „a okresy”.
2. § 8 sa vypúš•a.
3. V § 11 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) obvodné komisie pre referendum (ïalej len „obvodná
komisia”),”.
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4. § 13 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Územný obvod obvodnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.”.

kona è. 117/1998 Z. z., zákona è. 252/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z. a zákona è. 261/2002 Z. z. sa mení
takto:

5. Slová „okresná komisia“ vo všetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodná komisia“ v príslušnom tvare.

1. V § 14a ods. 1 písmeno d) znie:
„d) metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvate¾stva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na
poskytovanie prvej pomoci v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,14)”.

6. Slová „v rámci okresu“ a slová „v okrese“ sa v celom
texte zákona vypúš•ajú.
7. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Èl. XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993
Z. z. o štátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení
zákona è. 70/1997 Z. z. sa mení takto:
1. V § 16 sa slová „Okresný úrad Bratislava“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad v Bratislave.”
2. V § 19 sa slovo „okresnú“ nahrádza slovom „krajskú”.
3. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad“ v príslušnom tvare.
Èl. XIII

2. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Èl. XVI
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z. a zákona è. 198/2002 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 20 sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu”.
2. V § 23 ods. 7 sa slová „Okresný úrad Bratislava I“
nahrádzajú slovom „ministerstvo”.
3. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 63/1993
Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 240/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 273/1996 Z. z. sa mení takto:

Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 301/1995 Z. z. o rodnom èísle sa mení takto:

Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.

V § 4 ods. 3 sa slová „pracoviskám obvodných úradov
poverených vedením matrík“ nahrádzajú slovami „obci
alebo mestskej èasti, ktorá vedie matriku”.

Èl. XIV

Èl. XVIII

Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z. a zákona è. 198/2002 Z. z. sa mení takto:

Zákon è. 46/1999 Z. z. o spôsobe vo¾by prezidenta Slovenskej republiky, o ¾udovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ïalších zákonov sa mení a dopåòa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „obvodného úradu, v matrike
ktorého sa vykonáva zápis o narodení die•a•a“ nahrádzajú slovami „obce alebo mestskej èasti, ktorá vedie matriku (ïalej len „matrièný úrad”)“.

1. § 8 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.”.

2. V § 9 sa slová „Obvodný úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad Bratislava”.
3. Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „matrièný úrad“
v príslušnom tvare.
Èl. XV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zá-

Èl. XVII

2. V § 39 ods. 4 písm. e) sa vypúš•ajú slová „v rámci okresu”.
3. Slová „okresná volebná komisia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ob vodná volebná komisia“ v príslušnom tvare.
4. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
5. Slová „v okrese“ sa v celom texte zákona vypúš•ajú.
6. Slová „okresná komisia“ vo všetkých tvaroch sa
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v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodná komisia“ v príslušnom tvare.
Èl. XIX
Zákon è. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc sa
mení takto:
V § 9 ods. 2 a 3 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú
slovami „obvodný úrad”.
Èl. XX
Zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami sa mení
takto:
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Èl. XXI
Zákon è. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu sa mení
takto:
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
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Èl. XXII
Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 24 ods. 1 písm. l) sa slová „okresných úradov“ nahrádzajú slovami „obvodných úradov”.
Èl. XXIII
Zákon è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe
sa mení takto:
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Èl. XXIV
Zákon è. 331/2003 Z. z. o vo¾bách do Európskeho parlamentu sa mení a dopåòa takto:
1. § 11 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.“.
2. Slová „okresná volebná komisia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodná volebná komisia“ v príslušnom tvare.
3. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
4. Slová „okres“ sa v celom texte zákona vypúš•ajú.
Èl. XXV
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 515/2003 Z. z.

SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY OBVODNÝCH ÚRADOV
Obvodný úrad, jeho sídlo

okresy v jeho územnom obvode

1.
2.
3.
4.

Bratislavský kraj
Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec

5.
6.
7.
8.
9.

Trnavský kraj
Trnava
Dunajská Streda
Galanta
Pieš•any
Senica

Trnava, Hlohovec
Dunajská Streda
Galanta
Pieš•any
Senica, Skalica

10.
11.
12.
13.
14.

Trenèiansky kraj
Trenèín
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Považská Bystrica
Prievidza

Trenèín, Ilava
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom, Myjava
Považská Bystrica, Púchov
Prievidza, Partizánske

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nitriansky kraj
Nitra
Komárno
Levice
Nové Zámky
Ša¾a
Štúrovo
Topo¾èany

Nitra, Zlaté Moravce
Komárno
Levice
1
)
Ša¾a
2
)
Topo¾èany

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Žilinský kraj
Žilina
Èadca
Dolný Kubín
Námestovo
Liptovský Mikuláš
Martin
Ružomberok

Žilina, Bytèa, Kysucké Nové Mesto
Èadca
Dolný Kubín
Námestovo, Tvrdošín
Liptovský Mikuláš
Martin, Turèianske Teplice
Ružomberok

29.
30.
31.
32.
33.

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Brezno
Luèenec
Rimavská Sobota
Ve¾ký Krtíš

Banská Bystrica
Brezno
Luèenec, Poltár
Rimavská Sobota, Revúca
Ve¾ký Krtíš
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34. Zvolen
35. Žiar nad Hronom

Zvolen, Detva, Krupina
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Prešovský kraj
Prešov
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Poprad
Stará ¼ubovòa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Top¾ou

Prešov, Sabinov
Bardejov
Humenné, Medzilaborce, Snina
Kežmarok
Poprad, Levoèa
Stará ¼ubovòa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Top¾ou

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Košický kraj
Košice
Košice-okolie3)
Michalovce
Rožòava
Spišská Nová Ves
Trebišov

Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV
Košice-okolie
Michalovce, Sobrance
Rožòava
Spišská Nová Ves, Gelnica
Trebišov
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1

) V územnom obvode Obvodného úradu Nové Zámky sú obce okresu Nové Zámky:
1. Nové Zámky, 2. Andovce, 3. Bánov, 4. Bardoòovo, 5. Bešeòov, 6. Branovo, 7. Èechy, 8. Èerník, 9. Dedinka,
10. Dolný Ohaj, 11. Dubník, 12. Dvory nad Žitavou, 13. Hul, 14. Jasová, 15. Jatov, 16. Kme•ovo, 17. Kolta,
18. Komjatice, 19. Komoèa, 20. Lipová, 21. Maòa, 22. Michal nad Žitavou, 23. Mojzesovo, 24. Palárikovo,
25. Podhájska, 26. Pozba, 27. Radava, 28. Rastislavice, 29. Rúbaò, 30. Semerovo, 31. Strekov, 32. Šurany,
33. Trávnica, 34. Tvrdošovce, 35. Ú¾any nad Žitavou, 36. Ve¾ké Lovce, 37. Ve¾ký Kýr, 38. Vlkas, 39. Zemné.

2

) V územnom obvode Obvodného úradu Štúrovo sú obce okresu Nové Zámky:
1. Štúrovo, 2. Belá, 3. Bajtava, 4. Bíòa, 5. Bruty, 6. Gbelce, 7. Ch¾aba, 8. Kamenica nad Hronom, 9. Kamenín,
10. Kamenný Most, 11. Le¾a, 12. ¼ubá, 13. Malá nad Hronom, 14. Malé Kosihy, 15. Mužla, 16. Nána, 17. Nová
Vieska, 18. Obid, 19. Pavlová, 20. Salka, 21. Sikenièka, 22. Svodín, 23. Šarkan.

3

) Sídlom Obvodného úradu Košice-okolie je mesto Košice.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 515/2003 Z. z.

A. PRACOVISKÁ OBVODNÝCH ÚRADOV MIMO ICH SÍDIEL
Obvodný úrad, jeho sídlo
Bratislavský kraj
Malacky
Pezinok
Trnavský kraj
Trnava
Dunajská Streda
Galanta
Senica

Trenèiansky kraj
Trenèín
Nové Mesto nad Váhom
Považská Bystrica
Prievidza

Nitriansky kraj
Nitra
Komárno
Levice
Nové Zámky
Žilinský kraj
Žilina

Èadca
Námestovo
Liptovský Mikuláš
Martin

pracovisko v obci

1. Stupava
2. Modra

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hlohovec
Šamorín
Ve¾ký Meder
Sereï
Sládkovièovo
Holíè
Skalica

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dubnica nad Váhom
Ilava
Myjava
Stará Turá
Púchov
Handlová
Nováky
Partizánske

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vráble
Zlaté Moravce
Hurbanovo
Kolárovo
Šahy
Želiezovce
Šurany

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Bytèa
Kysucké Nové Mesto
Rajec
Turzovka
Trstená
Tvrdošín
Liptovský Hrádok
Turèianske Teplice
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Banskobystrický kraj
Luèenec
Rimavská Sobota

Zvolen
Žiar nad Hronom

Prešovský kraj
Prešov
Humenné
Kežmarok
Poprad

Svidník
Vranov nad Top¾ou
Košický kraj
Košice-okolie

Michalovce
Rožòava
Spišská Nová Ves
Trebišov

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Fi¾akovo
Poltár
Hnúš•a
Revúca
Torna¾a
Detva
Krupina
Kremnica
Banská Štiavnica
Žarnovica
Nová Baòa

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Lipany
Sabinov
Medzilaborce
Snina
Spišská Stará Ves
Levoèa
Svit
Vysoké Tatry
Giraltovce
Hanušovce nad Top¾ou

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Bidovce
Èaòa
Moldava nad Bodvou
Sobrance
Ve¾ké Kapušany
Dobšiná
Plešivec
Gelnica
Krompachy
Krá¾ovský Chlmec
Seèovce
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B. STÁLE PRACOVISKÁ OBVODNÝCH ÚRADOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Hlohovec
Sereï
Skalica
Dubnica nad Váhom
Ilava
Myjava
Stará Turá
Púchov
Handlová
Nováky
Partizánske
Zlaté Moravce
Šurany
Bytèa
Kysucké Nové Mesto
Tvrdošín
Turèianske Teplice
Poltár
Revúca
Detva
Krupina
Banská Štiavnica
Žarnovica
Sabinov
Medzilaborce
Snina
Levoèa
Gelnica
Sobrance
Krompachy
Moldava nad Bodvou
Krá¾ovský Chlmec
Seèovce
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516
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 26. novembra 2003
o technickom postupe pri znehodnocovaní, nièení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva
a spôsobe ich oznaèovania

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky pod¾a § 35 ods. 5 zákona
è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Táto vyhláška upravuje technický postup pri znehodnocovaní, nièení a výrobe rezov strelnej zbrane (ïalej len
„zbraò“) alebo streliva a spôsob oznaèovania znehodnotenej zbrane alebo zbrane, na ktorej bol vyrobený rez.
§2
Technický postup pri znehodnocovaní zbrane
(1) Znehodnotenie zbrane sa vykonáva
a) vložením oce¾ového kolíka do nábojovej komory zbrane a jeho zvarením po celom obvode s nábojovou komorou; dåžka kolíka sa musí rovna• najmenej polovici
dåžky nábojovej komory,
b) odstránením úderníka a zápalníka; zápalníkový otvor
musí by• zavarený,
c) pri revolveroch tak, že do každej nábojovej komory revolverového valca sa vloží oce¾ový kolík, ktorého dåžka
sa musí rovna• najmenej polovici dåžky nábojovej komory; každý kolík musí by• pevne spojený s nábojovou komorou zvarením po celom obvode; do zadnej
èasti hlavne sa vloží oce¾ový kolík s dåžkou 20 mm; kolík musí by• zvarený po celom obvode s hlavòou,
d) vyvàtaním otvoru do hlavne kolmo cez jej jednu stenu
v mieste priechodu medzi nábojovou komorou a vodiacou èas•ou vývrtu; priemer otvoru sa musí rovna•
0,8 až 0,9 priemeru vývrtu,
e) vyhotovením spojenia iným nerozoberate¾ným spojom, napríklad narezaním závitu pre závitovú zátku
a jej zaskrutkovaním a zakolíkovaním, ak z technických dôvodov nemožno zhotovi• zvarový spoj.

§3
Technický postup pri znehodnocovaní streliva
(1) Znehodnotenie streliva sa vykonáva
a) oddelením strely od nábojnice,
b) odstránením prachovej náplne z nábojnice,
c) odpálením alebo vylisovaním zápalky zo zápalkového
lôžka nábojnice, prièom vylisovanú zápalku možno
nahradi• nefunkènou maketou,
d) vyvàtaním otvoru cez jednu stenu nábojnice; priemer
otvoru sa musí rovna• najmenej 1/3 kalibru náboja,
e) znièením pyroelementov, ak ich strela obsahuje; strelu
možno nahradi• rozmerovo zhodnou maketou; strely
neobsahujúce pyroelementy sa môžu použi• na opätovné zostavenie nábojov.
(2) Ak pri delaborácii nastane deformácia nábojnice,
tá sa musí pred kompletizáciou da• do pôvodného tvaru.
(3) Znehodnotenie osobitného streliva možno vykona•
až po urèení technického postupu znehodnotenia autorizovanou osobou.1)
(4) Znièenie prachovej náplne, pyrotechnických zloží
alebo ostatných èastí náboja obsahujúcich pyroelementy sa musí vykona• pod¾a všeobecne záväzného právneho
predpisu.2)
§4
Nièenie zbrane a streliva
(1) Nièenie zbrane sa vykonáva
a) deštrukciou v lise,
b) deštrukciou v buchare,
c) deštrukciou v drviacej veži alebo
d) roztavením v peci.
(2) Nièenie streliva sa musí vykona• pod¾a všeobecne
záväzného právneho predpisu.2)
§5

(2) Znehodnotenie zbrane neobvyklej konštrukcie
možno vykona• až po urèení technického postupu znehodnotenia autorizovanou osobou.1)

Technický postup pri výrobe rezov
zbraní a streliva

(3) Znehodnotenie je potrebné vykona• tak, aby výrazne neutrpel celkový vzh¾ad zbrane.

(1) Rez zbrane sa vykonáva tak, že
a) hlaveò musí by• odfrézovaná, odfrézovanie musí od -

1

) § 11 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2
) § 15 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín.
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b)

c)

d)
e)

f)
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krýva• priestor najmenej 2/3 dåžky nábojnice, priestor celej strely a najmenej 15 mm vodiacej èasti vývrtu; šírka odfrézovanej drážky sa musí rovna•
priemeru vývrtu zväèšeného najmenej o 3 mm,
rám, prípadne telo a lôžko zbrane (baskula) sa odfrézujú najmenej na troch miestach, prièom musí by•
zrejmá funkcia jednotlivých mechanizmov. Vzájomná
pohyblivos• týchto mechanizmov a ich rozoberate¾nos• sú prípustné,
na zbrani so záverom sa záver a jeho puzdro odfrézujú; záver v rozmeroch zhodných s odfrézovaním hlavne; puzdro záveru musí ma• tieto rozmery zväèšené
najmenej o 10 mm a jeho odfrézovanie musí zasahova• najmenej do 2/3 obvodu vedenia zápalníka,
zápalník musí by• skrátený najmenej o 4 mm; ak túto
operáciu nemožno vykona•, tak zápalníkový otvor
musí by• zavarený a úderník (zápalník) odstránený,
na zbrani sa zásobník alebo schránka takisto odfrézujú tak, aby pri použití makiet streliva alebo znehodnoteného streliva bolo zabezpeèené ich uloženie a vedenie,
pri revolveri sa odfrézuje najmenej polovica nábojových komôr do 2/3 ich dåžky smerom k ústiu nábojového valca; šírka odfrézovanej drážky musí sa rovna•
priemeru nábojovej komory zväèšenému najmenej
o 2 mm; nábojová komora, na ktorej sa nevyhotovuje
rez, zaslepí sa pod¾a § 2 ods. 1 písm. c). Hlaveò pri revolveri sa odfrézuje na pravej èasti tak, že zaèiatok
odfrézovanej drážky je umiestnený 10 mm od zadnej
èasti hlavne; šírka odfrézovanej drážky sa musí rovna• priemeru hlavne a dåžka musí dosahova• najmenej 40 mm.

(2) Zásahy uvedené v odseku 1 musia zabezpeèi•, aby
pri pokuse o výstrel strela neopustila hlaveò.
(3) Rez zbrane neobvyklej konštrukcie možno vykona•
až po urèení technického postupu výroby autorizovanou
osobou.1)
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a) prachová náplò musí by• odstránená; zápalka musí
by• odpálená alebo vylisovaná; strela obsahujúca pyroelementy musí by• odstránená,
b) odfrézovaním sa odkryjú požadované miesta, šírka
odfrézovania pri nábojnici musí dosahova• najmenej
1/3 kalibru náboja,
c) prachová náplò, zápalka a strela obsahujúca pyroelementy sa môžu nahradi• inertným materiálom.
§6
Oznaèovanie znehodnotenej zbrane alebo zbrane,
na ktorej bol vyrobený rez
Oznaèenie znehodnotenej zbrane alebo zbrane, na
ktorej bol vyrobený rez kontrolnou znehodnocovacou
znaèkou, musí by• vykonané trvalým a vidite¾ným spôsobom. Kontrolnou znehodnocovacou znaèkou sa oznaèujú všetky hlavné èasti znehodnotenej zbrane – hlaveò,
rám (telo, baskula) a záver (puzdro záveru). Na reze zbrane staèí oznaèenie jednej hlavnej èasti kontrolnou znehodnocovacou znaèkou:

§7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky è. 380/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zbraniach
a strelive.
§8
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

(4) Postup pri výrobe rezu streliva:

Dušan Podhorský v. r.

