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Z Á K O N

z 3. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 97/1963 Zb. o me dzi ná rod nom prá ve súk rom nom
a pro ces nom v zne ní ne skor ších pred pi sov 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

Zá kon č. 97/1963 Zb. o me dzi ná rod nom prá ve súk -
rom nom a pro ces nom v zne ní zá ko na č. 158/1969 Zb.,
zá ko na č. 234/1992 Zb., zá ko na č. 264/1992 Zb., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 48/1996
Z. z. a zá ko na č. 510/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to: 

1. V § 1 sa za slo vo „ob čian sko práv ne“ vkla dá slo vo
„ob chod né“.

2. § 9 sa dopĺňa od sekom 3, kto rý znie:
„(3) Ak si účast ní ci spot re bi te¾ skej zmlu vy zvo li li prá -

vo, kto ré pos ky tu je spot re bi te ¾o vi men šiu ochra nu jeho 
práv ako slo ven ský práv ny po ria dok, ich vz�a hy sa
spra vu jú slo ven ským práv nym po riad kom.“.

3. V § 10 ods. 2 sa za slo vá „Vzh¾a dom na to“ vkladá
čiar ka a slo vá „po kia¾ oso bit ný pred pis ne us ta no vu je
inak,“.

4. V § 10 ods. 3 sa slo vá „spra vu jú sa“ na hrá dza jú
slo va mi „sa spra vu jú, po kia¾ oso bit ný zá kon ne us ta no -
vu je inak,“. 

5. § 11a sa vy púš �a.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 1 a 2 sa vy púš �a jú.

6. § 24 znie:

„§ 24

(1) Vz�a hy me dzi ro dič mi a de� mi vrá ta ne vzni ku ale -
bo zá ni ku práv a po vin nos tí ro di čov sa spra vu jú prá -
vom štá tu, na kto ré ho úze mí má die �a ob vyk lý po byt.
Ak si to vy žia da ochra na oso by ale bo ma jet ku die �a �a,
súd môže pri roz ho do va ní vý ni moč ne pri hliad nu� aj na
prá vo iné ho štá tu, s kto rým má vec pod stat nú väz bu.

(2) Ro di čov ské prá va a po vin nos ti, kto ré vznik li v štá -
te pô vod né ho ob vyk lé ho po by tu die �a �a, zos tá va jú za -
cho va né aj po zme ne ob vyk lé ho po by tu die �a �a. Ak nie -
ktoré mu z ro di čov ne vznik li ro di čov ské prá va
a po vin nos ti pod ¾a prá va štá tu pô vod né ho ob vyk lé ho
po by tu die �a �a, vzni ka jú mu oka mi hom, keï sa úze mie
Slo ven skej re pub li ky sta ne ob vyk lým po by tom die �a �a,
prá va a po vin nos ti pod ¾a slo ven ské ho prá va.

(3) Vý kon ro di čov ských práv a po vin nos tí sa spra vu -
je prá vom štá tu ob vyk lé ho po by tu die �a �a.“.

 7. Za § 24 sa vkla dá § 24a, kto rý znie:

„§ 24a

Vy ži vo va cia po vin nos� ro di čov k de �om sa spra vu je
prá vom štá tu, v kto rom má die �a ob vyk lý po byt. Iné vy -
ži vo va cie po vin nos ti sa spra vu jú prá vom štá tu, v kto -
rom má byd li sko opráv ne ný na vý živ né.“.

 8. V § 28 sa slo vá „kto ré ho je ma lo le tý prí sluš ní -
kom“ na hrá dza jú slo va mi „v kto rom má ma lo le tý ob -
vyk lý po byt“.

 9. § 37 vrá ta ne nadpisu znie:

„Prá vo moc

§ 37

Ak ïa lej nie je usta no ve né inak, prá vo moc slo ven -
ských sú dov je daná, ak oso ba, pro ti kto rej sme ru je ná -
vrh (ža lo ba), má na úze mí Slo ven skej re pub li ky byd li -
sko ale bo síd lo a ak ide o ma jet ko vé prá va, ak tu má
ma je tok.“.

10. Za § 37 sa vkla da jú § 37a až 37f, kto ré zne jú:

„§ 37a

Prá vo moc slo ven ské ho súdu je daná aj
a) vo ve ciach tý ka jú cich sa pra cov ných zmlúv, ak je ža -

lob com za mest na nec, kto rý má byd li sko na úze mí
Slo ven skej re pub li ky,

b) vo ve ciach tý ka jú cich sa po ist ných zmlúv, ak je ža -
lob com po is tník ale bo oso ba opráv ne ná z po is te nia
a ža lob ca má byd li sko ale bo síd lo na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky,

c) vo ve ciach tý ka jú cich sa spot re bi te¾ ských zmlúv, ak
je ža lob com spot re bi te¾, kto rý má byd li sko ale bo síd -
lo na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

d) vo ve ciach ostat ných zmlúv, ak to var mal by� ale bo
bol odo vzda ný, služ by pos kyt nu té ale bo prá ce vy ko -
na né na úze mí Slo ven skej re pub li ky; inak ak mies to
pl ne nia malo by� ale bo bolo na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky.

§ 37b

Prá vo moc slo ven ské ho súdu je daná aj
a) vo ve ciach ná ro kov na ná hra du ško dy z iné ho ako

zmluv né ho vz�a hu, ak ku sku toč nos ti, kto rá za kla -
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dá ná rok na ná hra du ško dy, do šlo ale bo by moh lo
dôjs� na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

b) vo ve ciach ná ro kov na ná hra du ško dy, kto rá bola
spô so be ná trest ným či nom, ak trest né ko na nie vedú 
slo ven ské or gá ny čin né v trest nom ko na ní,

c) v spo roch, kto ré sa tý ka jú pod ni ka nia ale bo čin nos ti 
pod ni ku ale bo or ga ni zač nej zlož ky práv nic kej oso by, 
ak má pod nik ale bo or ga ni zač nú zlož ku umies tne nú 
na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

§ 37c

Prá vo moc slo ven ské ho súdu môže by� vo vz�a hu
k oso be za lo že ná i ná vr hom účast ní ka ko na nia,
a) ak v ko na ní ide o také sú vi sia ce prá va a po vin nos ti,

že je pot reb né o nich ko na� spo loč ne, ak sa má
 predís� mož nos ti ne zlu či te¾ ných roz hod nu tí,

b) ak ide o vzá jom ný ná rok, kto rý skut ko vo sú vi sí s pô -
vod ným ná ro kom, o kto rom má prá vo moc ko na� slo -
ven ský súd.

§ 37d

Vý luč ná prá vo moc

Prá vo moc slo ven ské ho súdu je vý luč ne daná
a) v ko na ní, kto ré ho pred me tom sú vec né prá va k ne -

hnu te¾ nos ti ale bo ná jom ne hnu te¾ nos ti, ak je ne -
hnu te¾ nos� na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

b) v ko na ní tý ka jú com sa re gis trá cie ale bo plat nos ti
pa ten tov, ochran ných zná mok, di zaj nov ale bo iných
práv, kto ré sa mu sia re gis tro va� ale bo pri kto rých sa
musí žia da� o ochra nu, ak sa žia dos� o re gis trá ciu
ale bo ochra nu po da la na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky ale bo sa za po da nú na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky po va žu je pod ¾a no riem me dzi ná rod né ho prá va.

§ 37e

Vo¾ ba prá vo mo ci

(1) Účast ní ci si môžu na rie še nie spo rov zo svoj ho
zmluv né ho vz�a hu ale bo z ná ro ku na ná hra du ško dy
za lo ži� prá vo moc súdu do ho dou. Ak sa účast ní ci ne do -
hod li inak, je táto prá vo moc vý luč ná. Do ho da o prá vo -
mo ci je vy lú če ná v prí pa doch uve de ných v § 37d.

(2) Ak si účast ní ci do hod li prá vo moc slo ven ské ho
súdu, ne mô žu svo jou do ho dou zme ni� jeho vec nú prí -
sluš nos�.

(3) Do ho da o prá vo mo ci musí ma� pí som nú for mu
ale bo musí by� pí som ne po tvr de ná. Ak sa do ho da o prá -
vo mo ci týka zmluv né ho vz�a hu v me dzi ná rod nom ob -
cho de, sta čí, ak má for mu, kto rá sa v sú la de s ob chod -
ný mi zvyk los �a mi v me dzi ná rod nom ob cho de
vše obec ne za cho vá va a účast ní ci zmluv né ho vz�a hu ju
pre daný zmluv ný typ i pra vi del ne do dr žia va jú. 

(4) Ak sa do ho da o prá vo mo ci uza tvo ri la vý luč ne
v pro spech jed né ho účast ní ka, prá vo toh to účast ní ka
poda� ná vrh na inom súde zos tá va za cho va né.

(5) Vo ve ciach tý ka jú cich sa pra cov ných zmlúv, po -
ist ných zmlúv a spot re bi te¾ ských zmlúv je do ho da
o prá vo mo ci plat ná len vte dy, ak ne vy lu ču je prá vo moc

súdu štá tu, na kto ré ho úze mí má byd li sko ža lob ca, ale -
bo bola uza tvo re ná až po vzni ku spo ru.

(6) Ak do ho da účast ní kov za kla dá vý luč nú prá vo moc 
cu dzie ho súdu, prá vo moc slo ven ské ho súdu ostá va za -
cho va ná, ak zvo le ný súd od mie tol vo veci ko na�.

§ 37f

(1) Ak slo ven ský súd nemá prá vo moc ko na�, môže na
ná vrh účast ní ka na ria di� pred bež né opat re nie.

(2) Pred bež né opat re nie má práv ne účin ky len na
úze mí Slo ven skej re pub li ky.“.

11. Za § 38 sa vkla dá § 38a, kto rý znie:

„§ 38a

Prá vo moc slo ven ské ho súdu na ko na nie o vý živ nom
je daná, ak má opráv ne ný ale bo po vin ný byd li sko ale bo
ob vyk lý po byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky.“.

12. § 39 znie:

„§ 39

(1) Prá vo moc slo ven ských sú dov vo ve ciach sta rost li -
vos ti o ma lo le tých je daná, ak má ma lo le tý na úze mí
Slo ven skej re pub li ky svoj ob vyk lý po byt ale bo jeho ob -
vyk lý po byt ne mož no ur či�.

(2) Prá vo moc slo ven ských sú dov je daná aj vo ve -
ciach sta rost li vos ti o ma lo le tých ute čen cov ale bo deti,
kto ré sa do sta li na úze mie Slo ven skej re pub li ky v dô -
sled ku ne po ko jov v ich do mov skom štá te.

(3) Ak prá vo moc slo ven ské ho súdu vo ve ciach sta -
rost li vos ti o ma lo le tých nie je daná, slo ven ský súd uro -
bí len opat re nia pot reb né na ochra nu oso by ale bo ma -
jet ku ma lo le té ho a upo ve do mí o tom prí sluš ný or gán
štá tu ob vyk lé ho po by tu ma lo le té ho.

(4) Slo ven ský súd má v ko na ní o roz vo de man žel stva, 
ne plat nos ti man žel stva ale bo o ur če ní, či tu man žel stvo 
je ale bo nie je, prá vo moc upra vi� aj prá va a po vin nos ti
ro di čov k ich spo loč né mu die �a �u, ak
a) die �a má na úze mí Slo ven skej re pub li ky ob vyk lý po -

byt ale bo
b) as poň je den z ro di čov má ro di čov ské prá va a po vin -

nos ti k to mu to die �a �u, man že lia sa vý slov ne po dro -
bi li prá vo mo ci súdu a vý kon tej to prá vo mo ci je v naj -
lep šom zá uj me die �a �a.“.

13. V § 41a sa slo vá „tr va lý po byt“ na hrá dza jú slo va -
mi „ob vyk lý po byt“.

14. § 62 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 62

Vyš šie ove re nie lis tín

K lis ti nám vy da ným jus tič ný mi or gán mi ale bo k lis ti -
nám tý mi to or gán mi osved če ným, ale bo pred nimi pod -
pí sa ným, kto ré sa majú po u ži� v cu dzi ne, na žia dos�
účast ní ka pri po jí vyš šie ove re nie
a) kraj ský súd, ak ide o lis ti ny vy da né ok res ný mi súd -
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mi, no tár mi ale bo súd ny mi exe kú tor mi so síd lom
v územ nom ob vo de kraj ské ho súdu, o lis ti ny, kto -
rých správ nos� osved či li ale bo na kto rých osved či li
pra vos� pod pi su, ako aj o pre kla dy vy ho to ve né
 tlmočníkmi ale bo o po sud ky vy ho to ve né znal ca mi
ve de ný mi v zo zna me kraj ské ho súdu,

b) mi nis ter stvo spra vod li vos ti, ak ide o lis ti ny ne uve de -
né v pís me ne a).“.

15. Za § 62 sa vkla dá § 62a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 62a

Iné úko ny súdu vo vz�a hu k cu dzi ne

(1) Oso ba, kto rá chce uplat ni� ná rok na vý živ né v cu -
dzi ne pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy ale bo na zá kla de
vzá jom nos ti po da ním ná vr hu na ur če nie vý živ né ho ale -
bo vý kon roz hod nu tia slo ven ské ho súdu,  môže o spí -
sa nie ná vr hu po žia da� ok res ný súd, v kto ré ho ob vo de
má byd li sko. Ok res ný súd je po vin ný ná vrh spí sa�.

(2) Oso ba, kto rá chce svoj práv ny ná rok uplat ni�
v ko na ní na súde v cu dzi ne ale bo kto rá je v ta komto ko -
na ní ža lo va nou stra nou, môže po žia da� ok res ný súd,
v kto ré ho ob vo de má byd li sko, o spí sa nie žia dos ti o pri -
zna nie práv nej po mo ci v ko na ní v cu dzi ne pod ¾a me dzi -
ná rod nej zmlu vy. Ok res ný súd je po vin ný ná vrh spí sa�.

(3) Súd na ná vrh a tro vy žia da te ¾a za bez pe čí pre klad
žia dos ti pod ¾a od se ku 1 ale bo 2 a jej prí loh do cu dzie ho
ja zy ka. Ak žia da te¾ spĺ ňa pod mien ky na oslo bo de nie od
súd nych po plat kov, súd vy ho to ví pre klad na tro vy štá -
tu.

(4) Pod ¾a od se kov 1 až 3 súd po stu pu je aj vte dy, ak
me dzi ná rod ná zmlu va pri púš �a, aby ná vrh na vý kon
tu zem ské ho roz hod nu tia v cu dzi ne sa po dal súdu, kto -
rý roz ho do val v pr vom stup ni.“.

16. § 63 až 68 vrá ta ne nadpisov zne jú:

„§ 63

Roz hod nu tia or gá nov cu dzie ho štá tu, nimi schvá le né 
do ho dy a zmiery vo ve ciach uve de ných v § 1, ak o nich
v Slo ven skej re pub li ke roz ho du jú súdy, rov na ko ako
cu dzie no tár ske lis ti ny v tých to ve ciach (ïa lej len „cu -
dzie roz hod nu tia“) majú v Slo ven skej re pub li ke účin -
nos�, ak boli uzna né slo ven ský mi or gán mi.

§ 64

Pod mien ky uzna nia cu dzie ho roz hod nu tia

Cu dzie roz hod nu tie ne mož no uzna� ale bo vy ko na�,
ak
a) uzna niu brá ni vý luč ná prá vo moc slo ven ských or gá -

nov ale bo or gán cu dzie ho štá tu by ne mal prá vo moc
roz hod nú�, ak by sa na po sú de nie jeho prá vo mo ci
po u ži li usta no ve nia slo ven ské ho prá va, 

b) nie je prá vo plat né ale bo vy ko na te¾ né v štá te, v kto -
rom bolo vy da né,

c) nie je roz hod nu tím vo veci sa mej,
d) účast ní ko vi ko na nia, voči kto ré mu sa má roz hod nu -

tie uzna�, bola po stu pom cu dzie ho or gá nu od ňa tá

mož nos� ko na� pred tým to or gá nom, naj mä ak mu
ne bo lo riad ne do ru če né pred vo la nie ale bo ná vrh na
za ča tie ko na nia; spl ne nie tej to pod mien ky súd ne -
skú ma, ak sa to mu to účast ní ko vi cu dzie roz hod nu -
tie riad ne do ru či lo a účast ník sa pro ti nemu ne od vo -
lal ale bo ak ten to účast ník vy hlá sil, že na skú ma ní
tej to pod mien ky ne tr vá,

e) slo ven ský súd už vo veci prá vo plat ne roz ho dol ale bo
je tu skor šie cu dzie roz hod nu tie v tej is tej veci, kto ré
sa uzna lo ale bo spĺ ňa pod mien ky na uzna nie,

f) uzna nie by sa prie či lo slo ven ské mu ve rej né mu po -
riad ku.

§ 65

Cu dzie roz hod nu tia v man žel ských ve ciach a vo ve -
ciach ur če nia (zis te nia ale bo za pre tia) ot cov stva, ak as -
poň je den z účast ní kov ko na nia je slo ven ský ob čan,
a cu dzie roz hod nu tia vo ve ciach osvo je nia die �a �a, kto -
ré je slo ven ským ob ča nom, sa v Slo ven skej re pub li ke
uzná va jú, ak tomu ne brá nia usta no ve nia § 64 písm. b)
až f).

§ 66

(1) Cu dzie roz hod nu tie o zve re ní die �a �a do vý cho vy
ale bo o úpra ve sty ku s ním ne mož no uzna� ale bo vy ko -
na�, ak
a) uzna niu brá nia usta no ve nia § 64 písm. a) až e),
b) die �a �u sa ne da la v ko na ní vo veci sa mej mož nos� vy -

jad ri� sa, iba že súd od vy po ču tia upus til z dô vo du, že 
išlo o na lie ha vú vec ale bo die �a ne bo lo schop né
s oh¾a dom na svoj vek a ro zu mo vú vy spe los� vy jad ri�
svoj ná zor,

c) uzna nie by bolo s pri hliad nu tím na naj lep ší zá u jem
die �a �a v zjav nom roz po re so slo ven ským  ve rej ným
po riad kom.

(2) Súd ne uz ná cu dzie roz hod nu tie o zve re ní die �a �a
do vý cho vy ale bo o úpra ve sty ku s ním na ná vrh oso by,
kto rá tvr dí, že roz hod nu tie za sa hu je do jej ro di čov -
ských práv a po vin nos tí, ak sa roz hod nu tie s vý nim kou
na lie ha vých prí pa dov vy da lo bez toho, aby táto oso ba
mala mož nos� vy jad ri� sa.

§ 67

(1) Cu dzie roz hod nu tie v man žel ských ve ciach, vo ve -
ciach ur če nia (zis te nia ale bo za pre tia) ot cov stva a osvo -
je nia die �a �a mož no uzna� len oso bit ným vý ro kom slo -
ven ské ho súdu.

(2) Cu dzie roz hod nu tie o zve re ní die �a �a do vý cho vy
a o úpra ve sty ku s die �a �om mož no uzna� oso bit ným
vý ro kom slo ven ské ho súdu ale bo na ria de ním jeho vý -
ko nu.

(3) Iné cu dzie roz hod nu tie sa uzná tak, že slo ven ský
súd na ria di jeho vý kon ale bo vydá po ve re nie na vy ko -
na nie exe kú cie; ak také roz hod nu tie ne vy ža du je vý kon, 
uzná sa tým, že sa naň pri hliad ne, ako keby šlo o roz -
hod nu tie slo ven ské ho súdu. Na ná vrh opráv ne né ho
ale bo po vin né ho z cu dzie ho roz hod nu tia slo ven ský súd 
roz hod ne o uzna ní ta ké ho to roz hod nu tia vždy oso bit -
ným vý ro kom.
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§ 68

Účin ky cu dzie ho roz hod nu tia

(1) Cu dzie roz hod nu tie uzna né slo ven ským sú dom
má rov na ké práv ne účin ky ako roz hod nu tie slo ven ské -
ho súdu.

(2) Aj bez uzna nia má cu dzie roz hod nu tie v man žel -
ských ve ciach, vo ve ciach ur če nia (zis te nia ale bo za pre -
tia) ot cov stva a osvo je nia die �a �a rov na ké práv ne účin -
ky ako roz hod nu tie slo ven ské ho súdu, ak účast ní ci nie
sú ob čan mi Slo ven skej re pub li ky a ak sa to ne prie či
slo ven ské mu ve rej né mu po riad ku.“.

17. Za § 68 sa vkla da jú § 68a až 68i, kto ré vrá ta ne
nad pi sov zne jú:

„Ko na nie  o  uzna ní  cu dz ie  ho roz  hod nu t ia

§ 68a

Prí sluš nos� súdu

Na ko na nie o uzna ní cu dzie ho roz hod nu tia je prí -
sluš ný
a) Kraj ský súd v Bra ti sla ve, ak ide o cu dzie roz hod nu -

tie v man žel ských ve ciach, vo ve ciach ur če nia (zis te -
nia ale bo za pre tia) ot cov stva a osvo je nia die �a �a,

b) ok res ný súd, v kto ré ho ob vo de má die �a byd li sko,
a ak nemá byd li sko, súd, v kto ré ho ob vo de sa zdr žu -
je; ak nie je taký súd, na ko na nie je prí sluš ný Ok res -
ný súd Bra ti sla va I, ak ide o cu dzie roz hod nu tie
o zve re ní die �a �a do vý cho vy ale bo o úpra ve sty ku
s ním, 

c) súd, kto rý je prí sluš ný na na ria de nie vý ko nu roz -
hod nu tia ale bo vy da nie po ve re nia na vy ko na nie exe -
kú cie, ak nie je daná jeho prí sluš nos� pod ¾a
písmena b).

§ 68b

Účast ní ci

(1) Ko na nie o uzna ní cu dzie ho roz hod nu tia sa za čí na 
na ná vrh, na kto rý je opráv ne ný ten, kto je v cu dzom
roz hod nu tí ozna če ný ako účast ník, a v man žel ských
ve ciach, vo ve ciach ur če nia (zis te nia ale bo za pre tia) ot -
cov stva a osvo je nia die �a �a aj ten, kto pre u ká že, že má
na veci práv ny zá u jem.

(2) Účast ník mi ko na nia sú na vr ho va te¾ a tí, voči kto -
rým sa má cu dzie roz hod nu tie uzna�. Ak ich na vr ho va -
te¾ ne uve die, účast ník mi ko na nia sú aj tí, kto rí sú v cu -
dzom roz hod nu tí ozna če ní ako účast ní ci.

(3) Ak má na vr ho va te¾ byd li sko ale bo síd lo v cu dzi ne,
musí si na pri jí ma nie pí som nos ti zvo li� zá stup cu s byd -
li skom ale bo so síd lom na úze mí Slo ven skej re pub li ky.
Ak si ho v ur če nej le ho te ne zvo lí, budú sa mu pí som -
nos ti uk la da� na súde s účin kom do ru če nia; o tom tre -
ba na vr ho va te ¾a po u či�.

(4) Usta no ve nie od se ku 3 sa po u ži je pri me ra ne vo
vz�a hu k ïal ším účast ní kom ko na nia, ak ne ma jú v Slo -
ven skej re pub li ke byd li sko ale bo síd lo.

§ 68c

Ná le ži tos ti ná vr hu na uzna nie
cu dzie ho roz hod nu tia

(1) Z ná vr hu na uzna nie cu dzie ho roz hod nu tia musí
by� zjav né, kto ré mu súdu je ur če né, kto ho robí, kto rej
veci sa týka a čo sle du je, a musí by� pod pí sa né a da to -
va né. Ná vrh musí ob sa ho va� ozna če nie cu dzie ho roz -
hod nu tia, ná zov or gá nu, kto rý ho vy dal, dá tum prá vo -
plat nos ti cu dzie ho roz hod nu tia ale bo údaj o jeho
vy ko na te¾ nos ti a zoz nam lis tín, kto ré sa k ná vr hu pri -
pá ja jú. Ná vrh tre ba pred lo ži� s pot reb ným poč tom rov -
no pi sov a s prí lo ha mi tak, aby je den rov no pis zos tal na
súde a aby kaž dý účast ník ko na nia do stal je den rov no -
pis.

(2) Na vr ho va te¾ je po vin ný k ná vr hu pri po ji�
a) ori gi nál ale bo úrad ne osved če nú kó piu cu dzie ho

roz hod nu tia v pl nom zne ní,
b) po tvr de nie prí sluš né ho cu dzie ho or gá nu o prá vo -

plat nos ti ale bo vy ko na te¾ nos ti cu dzie ho roz hod nu -
tia ale bo o tom, že roz hod nu tie už ne mož no na pad -
nú� riad nym op rav ným pros tried kom,

c) lis tin né dô ka zy o tom, že nie je daná pre káž ka uzna -
nia uve de ná v § 64 písm. d), ale bo vy hlá se nie dru hé -
ho účast ní ka, že na jej skú ma ní ne tr vá,

d) úrad ne osved če né pre kla dy pri po je ných lis tín do
slo ven ské ho ja zy ka.

(3) Súd vy zve na vr ho va te ¾a, aby ne ú pl ný ná vrh v ur -
če nej le ho te nie krat šej ako 15 dní do pl nil. Ak sa na -
priek vý zve súdu ná vrh ne op ra ví ale bo ne do pl ní a  pre
ten to ne dos ta tok ne mož no v ko na ní po kra čo va�, súd
ko na nie za sta ví. O tom to ná sled ku musí by� na vr ho va -
te¾ po u če ný.

§ 68d

(1) Po da ním ná vr hu na uzna nie cu dzie ho roz hod nu -
tia sa ko na nie o na ria de ní jeho vý ko nu ale bo vy da ní po -
ve re nia na vy ko na nie exe kú cie pre ru šu je až do prá vo -
plat né ho roz hod nu tia o uzna ní.

(2) Ak bolo cu dzie roz hod nu tie v štá te, v kto rom bolo
vy da né, na pad nu té op rav ným pros tried kom, môže
súd, kto rý koná o uzna ní cu dzie ho roz hod nu tia ale bo
o na ria de ní vý ko nu cu dzie ho roz hod nu tia (vy da ní po -
ve re nia na vy ko na nie exe kú cie), pre ru ši� toto ko na nie
až do prá vo plat né ho roz hod nu tia o op rav nom  pro -
striedku.

§ 68e

Po jed ná va nie

(1) Ak žiad ny z účast ní kov ko na nia ne podá do 15 dní
od do ru če nia ná vr hu na uzna nie cu dzie ho roz hod nu tia 
ná miet ku pro ti uzna niu cu dzie ho roz hod nu tia, súd ne -
mu sí na ria ïo va� po jed ná va nie.

(2) Ak účast ní ci ko na nia pí som ne vy hlá sia, že
s uzna ním cu dzie ho roz hod nu tia sú hla sia, súd ná vrh
na uzna nie ne do ru ču je a po jed ná va nie ne na ria di. Pí -
som né vy hlá se nie sa musí pred lo ži� spo lu s úrad ne
osved če ným pre kla dom do slo ven ské ho ja zy ka.
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§ 68f

Roz sah pre skú ma nia cu dzie ho roz hod nu tia

(1) Súd je via za ný skut ko vý mi zis te nia mi, na kto rých 
si cu dzí or gán za lo žil svo ju prá vo moc.

(2) Pre skú ma nie cu dzie ho roz hod nu tia vo veci sa mej
sa ne pri púš �a.

§ 68g

Roz hod nu tie sú du

(1) O uzna ní cu dzie ho roz hod nu tia v man žel ských
ve ciach, vo ve ciach ur če nia (zis te nia ale bo za pre tia) ot -
cov stva a osvo je nia die �a �a roz ho du je súd roz sud kom,
inak roz ho du je uzne se ním. 

(2) Ak nie je spl ne ná nie ktorá z pod mie nok uzna nia
cu dzie ho roz hod nu tia, súd vy slo ví, že sa cu dzie roz -
hod nu tie ne uzná va. Inak cu dzie roz hod nu tia uzná.

(3) Ak cu dzie roz hod nu tie ob sa hu je via ce ré vý ro ky
a uzna nie nie je mož né ale bo pot reb né pre všet ky
z nich, súd cu dzie roz hod nu tie uzná len pri tých vý ro -
koch, kto rých uzna nie je mož né ale bo pot reb né. Čias -
toč né uzna nie roz hod nu tia môže na vrh nú� aj na vr ho -
va te¾.

§ 68h

(1) Usta no ve nia toh to od die lu sa po u ži jú pri me ra ne
aj na ko na nie o ná vr hu na ne uz na nie cu dzie ho roz hod -
nu tia v Slo ven skej re pub li ke.

(2) Usta no ve nia tý ka jú ce sa ko na nia o uzna ní cu -
dzie ho roz hod nu tia sa po u ži jú pri me ra ne aj na ko na nie 
o ná vr hu na vy hlá se nie cu dzie ho roz hod nu tia za vy ko -
na te¾ né ale bo ne vy ko na te¾ né na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky.

§ 68i

Pre chod né usta no ve nia

(1) Ko na nia o uzna ní a vý ko ne cu dzích roz hod nu tí
za ča té pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa do kon čia pod ¾a
do te raj ších pred pi sov.

(2) Ak si slo ven ský súd za lo žil prá vo moc pod ¾a do te -
raj ších pred pi sov, jeho prá vo moc ostá va za cho va ná.

(3) Prá vo moc sú dov za lo že ná pí som nou do ho dou
strán pod ¾a do te raj ších pred pi sov ostá va za cho va ná.
Plat nos� do ho dy o prá vo mo ci, kto rá bola uza tvo re ná
pred účin nos �ou toh to zá ko na, po su dzu je sa pod ¾a do -
te raj ších pred pi sov.“.

Čl. II

Zá kon č. 510/2002 Z. z. o pla tob nom sty ku a o zme ne 
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa do pĺ ňa tak to:

Za § 76 sa vkla dá § 76a, kto rý znie:

„§ 76a

(1) Práv nym po riad kom, kto rým sa spra vu je zmlu va
o pla tob nom sys té me uve de nom v zo zna me Ná rod nej

ban ky Slo ven ska pod ¾a § 65 ods. 1, sa spra vu jú aj všet -
ky prá va a po vin nos ti, kto ré vznik li pre vádz ko va te ¾o vi
ale bo účast ní ko vi ta ké ho to pla tob né ho sys té mu v sú -
vis los ti s jeho účas �ou v pla tob nom sys té me, vrá ta ne
práv iných osôb na zá bez pe ky, kto ré im pos ky tol účast -
ník pla tob né ho sys té mu v sú vis los ti so svo jou účas �ou
v pla tob nom sys té me; to pla tí aj v prí pa de, ak na ma je -
tok pre vádz ko va te ¾a ale bo účast ní ka pla tob né ho sys té -
mu bol vy hlá se ný kon kurz ale bo ak pre vádz ko va te ¾o vi
ale bo účast ní ko vi pla tob né ho sys té mu boli za sta ve né
ale bo ob me dze né plat by v dô sled ku iné ho opat re nia.
Vo¾ ba iné ho práv ne ho po riad ku je vy lú če ná.

(2) Práv nym po riad kom štá tu, v kto rom je zá bez pe ka
za e vi do va ná, sa spra vu jú práv ne vz�a hy zo zá bez pe ky
pos kyt nu tej vo for me cen ných pa pie rov ale bo in ves tič -
ných ná stro jov vrá ta ne zá bez pe ky pos kyt nu tej vo for -
me práv spo je ných s cen ný mi pa pier mi, kto rá je
a) pos kyt nu tá na za bez pe če nie práv

1. účast ní ka pla tob né ho sys té mu uve de né ho v zo -
zna me Ná rod nej ban ky Slo ven ska pod ¾a § 65
ods. 1, a to v sú vis los ti s účas �ou toh to účast ní ka
v pla tob nom sys té me, ale bo

2. Ná rod nej ban ky Slo ven ska, a odo dňa, kto rým na -
do bud ne plat nos� zmlu va o pri stú pe ní Slo ven skej 
re pub li ky k Eu róp skej únii, aj zo zá bez pe ky, kto -
rá je pos kyt nu tá na za bez pe če nie práv Eu róp skej
cen trál nej ban ky, práv cen trál nej ban ky nie -
ktoré ho z člen ských štá tov Eu róp skej únie ale bo
práv cen trál nej ban ky nie ktoré ho z ïal ších štá tov
Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru, a kto rá je

b) za e vi do va ná v pro spech oso by uve de nej v pís me ne a) 
ale bo v pro spech tre tej oso by ko na jú cej na účet oso -
by uve de nej v pís me ne a), pri čom táto zá bez pe ka je
riad ne za e vi do va ná
1. v prí sluš nom registri52) ale bo v inej ob dob nej

evidencii52) v Slo ven skej re pub li ke ale bo
2. odo dňa, kto rým na do bud ne plat nos� zmlu va

o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej
únii, v prí sluš nom re gis tri ale bo v inej ob dob nej
evi den cii v nie ktorom z člen ských štá tov Eu róp -
skej únie, prí pad ne v nie ktorom z ïal ších štá tov
Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru.

(3) Vo¾ ba iné ho práv ne ho po riad ku v práv nych vz�a -
hoch uve de ných v od se ku 2 je vy lú če ná.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 52 znie:
„

52
) Na prí klad § 10 ods. 1 písm. b) a ods. 3, § 45 až 53, § 99 ods. 3

a § 163 ods. 6 a 8 zá ko na č. 566/2001 Z. z. o cen ných
pa pie roch a in ves tič ných služ bách a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov (zá kon o cen ných pa pie roch) v zne ní
zá ko na č. 291/2002 Z. z., § 31 ods. 6 zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. o Ná rod nej ban ke
Slo ven ska v zne ní zá ko na č. 149/2001 Z. z.“.

Čl. III

Zá kon č. 99/1963 Zb. Ob čian sky súd ny po ria dok
v zne ní zá ko na č. 36/1967 Zb., zá ko na č. 158/1969
Zb., zá ko na č. 49/1973 Zb., zá ko na č. 20/1975 Zb., zá -
ko na č. 133/1982 Zb., zá ko na č. 180/1990 Zb., zá ko na 
č. 328/1991 Zb., zá ko na č. 519/1991 Zb., zá ko na
č. 263/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 5/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 46/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
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Slo ven skej re pub li ky č. 190/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 232/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 22/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 58/1996 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky č. 281/1996 Z. z., zá ko na
č. 211/1997 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 359/1997 Z. z., zá ko na č. 124/1998 Z. z.,
zá ko na č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 169/1998 Z. z., zá -
ko na č. 187/1998 Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko -
na č. 233/1998 Z. z., zá ko na č. 235/1998 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 318/1998
Z. z., zá ko na č. 331/1998 Z. z., zá ko na č. 46/1999 Z. z., 
ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 66/1999 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re -
pub li ky č. 166/1999 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky č. 185/1999 Z. z., zá ko na
č. 223/1999 Z. z., zá ko na č. 303/2001 Z. z., zá ko na
č. 501/2001 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 232/2002 Z. z., zá ko na č. 424/2002 Z. z., zá ko na
č. 451/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 620/2002
Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 75/2003 Z. z. a zá ko na č. 353/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 239 sa odsek 2 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d) ide o uzne se nie o uzna ní (ne uz na ní) cu dzie ho roz -

hod nu tia ale bo o jeho vy hlá se ní za vy ko na te¾ né (ne -
vy ko na te¾ né) na úze mí Slo ven skej re pub li ky.“.

2. V § 254 od sek 2 znie:
„(2) Ak oso bit ný zákon35a) ne us ta no vu je inak, vý kon

roz hod nu tia ne mož no pre ru ši�, ne mož no od pus ti�
zmeš ka nie le hôt a po skon če ní vý ko nu roz hod nu tia ne -
mož no poda� ná vrh na ob no vu vý ko nu roz hod nu tia.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 35a znie:
„

35a
) Na prí klad § 68d zá ko na č. 97/1963 Zb. o me dzi ná rod nom
prá ve súk rom nom a pro ces nom v zne ní zá ko na č. 589/2003
Z. z.“.

Do te raj ší od kaz 35a sa ozna ču je ako od kaz 35ab.

3. V § 261 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) K ná vr hu na vý kon cu dzie ho roz hod nu tia opráv -
ne ný pri po jí aj lis ti ny uve de né v oso bit nom pred pi -
se.35aa)“.

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 4.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 35aa znie:
„

35aa
) § 68c zá ko na č. 97/1963 Zb. v zne ní zá ko na č. 589/2003

Z. z.
§ 47 zá ko na č. 244/2002 Z. z. o roz hod cov skom ko na ní.“.

4. V § 266 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Súd môže na ná vrh po vin né ho od lo ži� usku toč -
ne nie vý ko nu cu dzie ho roz hod nu tia aj vte dy, ak bolo
v štá te, v kto rom bolo vy da né, na pad nu té op rav ným
pros tried kom, až do prá vo plat né ho roz hod nu tia o op -
rav nom pros tried ku.“.

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

5. Za § 273a sa vkla dá nový § 273b, kto rý znie:

„§ 273b

(1) Aj bez ná vr hu súd ko na nie o na ria de ní vý ko nu
cu dzie ho roz hod nu tia o vý cho ve ma lo le té ho die �a �a
ale bo o úpra ve sty ku s ním pre ru ší, ak bol po da ný ná -
vrh na jeho uzna nie, až do prá vo plat né ho roz hod nu tia
o uzna ní.

(2) Na ná vrh môže súd pre ru ši� ko na nie o na ria de ní
vý ko nu cu dzie ho roz hod nu tia ale bo od lo ži� usku toč ne -
nie vý ko nu cu dzie ho roz hod nu tia o vý cho ve ma lo le té ho 
die �a �a ale bo o úpra ve sty ku s ním, ak bolo v štá te,
v kto rom bolo vy da né, na pad nu té op rav ným pros tried -
kom, až do prá vo plat né ho roz hod nu tia o op rav nom
pros tried ku.“.

Do te raj ší § 273b sa ozna ču je ako § 273c.

Čl. IV

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej
čin nos ti (Exe kuč ný po ria dok) a o zme ne a do pl ne ní ïal -
ších zá ko nov v zne ní zá ko na č. 211/1997 Z. z., zá ko na
č. 353/1997 Z. z., zá ko na č. 235/1998 Z. z., zá ko na
č. 240/1998 Z. z., zá ko na č. 280/1999 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 415/2000
Z. z., zá ko na č. 291/2001 Z. z. a zá ko na č. 356/2003
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 4c sa ci tá cia „Na -
prí klad § 14 zá ko na č. 328/1991 Zb. o kon kur ze a vy -
rov na ní v zne ní ne skor ších pred pi sov“ na hrá dza ci tá -
ciou „Na prí klad § 14 zá ko na č. 328/1991 Zb.
o kon kur ze a vy rov na ní v zne ní ne skor ších pred pi sov,
§ 68d zá ko na č. 97/1963 Zb. o me dzi ná rod nom prá ve
súk rom nom a pro ces nom v zne ní zá ko na č. 589/2003
Z. z.“.

2. § 39 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) K ná vr hu na vy ko na nie exe kú cie na pod kla de cu -

dzie ho roz hod nu tia opráv ne ný pri po jí aj lis ti ny uve de -
né v oso bit nom pred pi se.4d)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4d znie:
„

4d
) § 68c zá ko na č. 97/1963 Zb. o me dzi ná rod nom prá ve

súk rom nom a pro ces nom v zne ní zá ko na č. 589/2003 Z. z.
§ 47 zá ko na č. 244/2002 Z. z. o roz hod cov skom ko na ní.“.

3. V § 44 sa za od sek 3 vkla dá nový od sek 4, kto rý znie:
„(4) Ak sa na vr hu je vy ko na nie exe kú cie na pod kla de

cu dzie ho roz hod nu tia, súd do ru čí ná vrh na vy ko na nie
exe kú cie po vin né mu do vlast ných rúk. Ak po vin ný do
15 dní od do ru če nia ná vr hu na vy ko na nie exe kú cie ne -
podá ná vrh na samo stat né uzna nie cu dzie ho roz hod -
nu tia, súd po ve rí exe kú to ra, ak sú spl ne né pod mien ky
pod ¾a od se ku 2, aby vy ko nal exe kú ciu.“.

Do te raj šie od se ky 4 a 5 sa ozna ču jú ako od se ky 5 a 6.

4. V § 56 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý znie:
„(3) Súd môže na ná vrh po vin né ho po vo li� od klad

exe kú cie aj vte dy, ak bolo cu dzie roz hod nu tie v štá te,
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v kto rom bolo vy da né, na pad nu té op rav ným pros tried -
kom, až do prá vo plat né ho roz hod nu tia o op rav nom
pros tried ku.“.

Do te raj šie od se ky 3 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 4 až 6.

Čl. V

Zá kon č. 335/1991 Zb. o sú doch a sud coch v zne ní
zá ko na č. 412/1991 Zb., zá ko na č. 264/1992 Zb., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 12/1993
Z. z.,  zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 307/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 328/1996 Z. z., zá ko na č. 385/2000 Z. z., zá -
ko na č. 185/2002 Z. z. a zá ko na č. 425/2002 Z. z. sa
mení tak to:

V § 16 sa vy púš �a pís me no d).

Čl. VI

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na č. 97/1963 Zb. o me -
dzi ná rod nom prá ve súk rom nom a pro ces nom, ako
vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko na ných zá ko nom
č. 158/1969 Zb., zá ko nom č. 234/1992 Zb., zá ko nom
č. 264/1992 Zb., zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 48/1996 Z. z., zá ko nom č. 510/2002 Z. z.
a tým to zá ko nom.

Čl. VII

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

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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