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Z Á  K O N

z 27. mája 2004

o síd lach a ob vo doch sú dov Slo ven skej re pub li ky a o zme ne zá ko na č. 99/1963 Zb.
 Ob čian sky súd ny po ria dok v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

§ 1

Pred met úpra vy

Úče lom toh to zá ko na je ur či� síd la a ob vo dy sú dov
Slo ven skej re pub li ky a usta no vi� pô sob nos� nie ktorých 
sú dov so špe cia li zo va nou agen dou.

§ 2

Síd la a ob vo dy ob vod ných sú dov 

(1) Síd lom Ok res né ho súdu Bra ti sla va I je Bra ti sla -
va — mest ská čas� Sta ré Mes to; jeho ob vod tvo rí územ ný 
ob vod ok resu Bra ti sla va I.

(2) Síd lom Ok res né ho súdu Bra ti sla va II je Bra ti sla -
va — mest ská čas� ok resu Bra ti sla va II; jeho ob vod tvo -
rí územ ný ob vod ok resu Bra ti sla va II a územ ný ob vod
ok resu Se nec.

(3) Síd lom Ok res né ho súdu Bra ti sla va III je Bra ti sla -
va — mest ská čas� ok resu Bra ti sla va III; jeho ob vod tvo rí 
územ ný ob vod ok resu Bra ti sla va III a územ ný ob vod
ok resu Pe zi nok.

(4) Síd lom Ok res né ho súdu Bra ti sla va IV je Bra ti sla -
va — mest ská čas� ok resu Bra ti sla va IV; jeho ob vod tvo rí 
územ ný ob vod ok resu Bra ti sla va IV a územ ný ob vod
ok resu Ma lac ky.

(5) Síd lom Ok res né ho súdu Bra ti sla va V je Bra ti sla -
va — mest ská čas� ok resu Bra ti sla va V; jeho ob vod tvo rí
územ ný ob vod ok resu Bra ti sla va V.

(6) Síd lom Ok res né ho súdu Se ni ca je mes to Se ni ca;
jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Se ni ca, územ ný
ob vod ok resu Ska li ca a územ ný ob vod ok resu My ja va.

(7) Síd lom Ok res né ho súdu Tr na va je mes to Tr na va;
jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Tr na va, územ ný
ob vod ok resu Hlo ho vec a územ ný ob vod ok resu Pieš �a -
ny.

(8) Síd lom Ok res né ho súdu Nit ra je mes to Nit ra; jeho
ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Nit ra a územ ný ob -
vod ok resu Zla té Mo rav ce.

(9) Síd lom Ok res né ho súdu Ga lan ta je mes to Ga lan -
ta; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Ga lan ta
a územ ný ob vod ok resu Ša¾a.

(10) Síd lom Ok res né ho súdu Le vi ce je mes to Le vi ce;
jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Le vi ce.

(11) Síd lom Ok res né ho súdu Nové Zám ky je mes to
Nové Zám ky; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu
Nové Zám ky.

(12) Síd lom Ok res né ho súdu Ko már no je mes to Ko -
már no; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Ko már -
no.

(13) Síd lom Ok res né ho súdu Du naj ská Stre da je
mes to Du naj ská Stre da; jeho ob vod tvo rí územ ný ob -
vod ok resu Du naj ská Stre da.

(14) Síd lom Ok res né ho súdu Prie vi dza je mes to Prie -
vi dza; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Prie vi dza.

(15) Síd lom Ok res né ho súdu To po¾ ča ny je mes to To -
po¾ ča ny; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu To po¾ -
ča ny a územ ný ob vod ok resu Par ti zán ske.

(16) Síd lom Ok res né ho súdu Tren čín je mes to Tren -
čín; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Tren čín,
územ ný ob vod ok resu Ila va, územ ný ob vod ok resu Bá -
nov ce nad Beb ra vou a územ ný ob vod ok resu Nové Mes -
to nad Vá hom.

(17) Síd lom Ok res né ho súdu Ži li na je mes to Ži li na;
jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Ži li na, územ ný
ob vod ok resu Byt ča a územ ný ob vod ok resu Ky suc ké
Nové Mes to.

(18) Síd lom Ok res né ho súdu Po važ ská Bys tri ca je
mes to Po važ ská Bys tri ca; jeho ob vod tvo rí územ ný ob -
vod ok resu Po važ ská Bys tri ca a územ ný ob vod ok resu
Pú chov.

(19) Síd lom Ok res né ho súdu Mar tin je mes to Mar tin;
jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Mar tin a územ -
ný ob vod ok resu Tur čian ske Tep li ce.

(20) Síd lom Ok res né ho súdu Čad ca je mes to Čad ca;
jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Čad ca.

(21) Síd lom Ok res né ho súdu Dol ný Ku bín je mes to
Dol ný Ku bín; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu
Dol ný Ku bín, územ ný ob vod ok resu Ná mes to vo
a územ ný ob vod ok resu Tvr do šín.

(22) Síd lom Ok res né ho súdu Lip tov ský Mi ku láš je
mes to Lip tov ský Mi ku láš; jeho ob vod tvo rí územ ný ob -
vod ok resu Lip tov ský Mi ku láš. 

(23) Síd lom Ok res né ho súdu Ru žom be rok je mes to
Ru žom be rok; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu
Ru žom be rok.

(24) Síd lom Ok res né ho súdu Ban ská Bys tri ca je mes to
Ban ská Bys tri ca; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu
Ban ská Bys tri ca.

(25) Síd lom Ok res né ho súdu Zvo len je mes to Zvo len;
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jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Zvo len, územ ný
ob vod ok resu Det va a územ ný ob vod ok resu Kru pi na. 

(26) Síd lom Ok res né ho súdu Brez no je mes to Brez no; 
jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Brez no.

(27) Síd lom Ok res né ho súdu Žiar nad Hro nom je
mes to Žiar nad Hro nom; jeho ob vod tvo rí územ ný ob -
vod ok resu Žiar nad Hro nom, územ ný ob vod ok resu
Žar no vi ca a územ ný ob vod ok resu Ban ská Štiav ni ca.

(28) Síd lom Ok res né ho súdu Lu če nec je mes to Lu če -
nec; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Lu če nec
a územ ný ob vod ok resu Pol tár. 

(29) Síd lom Ok res né ho súdu Ve¾ ký Kr tíš je mes to
Ve¾ ký Kr tíš; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Ve¾ -
ký Kr tíš.

(30) Síd lom Ok res né ho súdu Ri mav ská So bo ta je
mes to Ri mav ská So bo ta; jeho ob vod tvo rí územ ný ob -
vod ok resu Ri mav ská So bo ta a územ ný ob vod ok resu
Re vú ca. 

(31) Síd lom Ok res né ho súdu Po prad je mes to Po -
prad; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Po prad. 

(32) Síd lom Ok res né ho súdu Kež ma rok je mes to Kež -
ma rok; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Kež ma -
rok.

(33) Síd lom Ok res né ho súdu Sta rá ¼u bov ňa je mes to
Sta rá ¼u bov ňa; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu
Sta rá ¼u bov ňa.

(34) Síd lom Ok res né ho súdu Pre šov je mes to Pre šov;
jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Pre šov a územ ný 
ob vod ok resu Sa bi nov.

(35) Síd lom Ok res né ho súdu Bar de jov je mes to Bar -
de jov; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Bar de jov. 

(36) Síd lom Ok res né ho súdu Svid ník je mes to Svid -
ník; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Svid ník a
územ ný ob vod ok resu Strop kov. 

(37) Síd lom Ok res né ho súdu Hu men né je mes to
Humenné; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Hu -
men né, územ ný ob vod ok resu Me dzi la bor ce a územ ný
ob vod ok resu Sni na.

(38) Síd lom Ok res né ho súdu Vra nov nad Top ¾ou je
mes to Vra nov nad Top ¾ou; jeho ob vod tvo rí územ ný ob -
vod ok resu Vra nov nad Top ¾ou.

(39) Síd lom Ok res né ho súdu Spiš ská Nová Ves je
mes to Spiš ská Nová Ves; jeho ob vod tvo rí územ ný ob -
vod ok resu Spiš ská Nová Ves, územ ný ob vod ok resu
Gel ni ca a územ ný ob vod ok resu Le vo ča.

(40) Síd lom Ok res né ho súdu Mi cha lov ce je mes to Mi -
cha lov ce; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Mi -
cha lov ce a územ ný ob vod ok resu Sob ran ce.

(41) Síd lom Ok res né ho súdu Tre bi šov je mes to Tre bi -
šov; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Tre bi šov.

(42) Síd lom Ok res né ho súdu Rož ňa va je mes to Rož -
ňa va; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Rož ňa va. 

(43) Síd lom Ok res né ho súdu Ko ši ce I  je mes to Ko ši -
ce; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Ko ši ce I
a územ ný ob vod ok resu Ko ši ce III.

(44) Síd lom Ok res né ho súdu Ko ši ce II je mes to Ko ši -

ce; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Ko ši ce II
a územ ný ob vod ok resu Ko ši ce IV.

(45) Síd lom Ok res né ho súdu Košice-okolie je mes to
Ko ši ce; jeho ob vod tvo rí územ ný ob vod ok resu Košice-
-okolie.

§ 3

Síd la a ob vo dy kraj ských sú dov

(1) Síd lom Kraj ské ho súdu v Bra ti sla ve je mes to Bra -
ti sla va; jeho ob vod tvo ria ob vo dy tých to sú dov:
a) Ok res né ho súdu Bra ti sla va I,
b) Ok res né ho súdu Bra ti sla va II,
c) Ok res né ho súdu Bra ti sla va III,
d) Ok res né ho súdu Bra ti sla va IV,
e) Ok res né ho súdu Bra ti sla va V.

(2) Síd lom Kraj ské ho súdu v Tr na ve je mes to Tr na va;
jeho ob vod tvo ria ob vo dy tých to sú dov:
a) Ok res né ho súdu Tr na va,
b) Ok res né ho súdu Du naj ská Stre da,
c) Ok res né ho súdu Ga lan ta,
d) Ok res né ho súdu Se ni ca.

(3) Síd lom Kraj ské ho súdu v Tren čí ne je mes to Tren -
čín; jeho ob vod tvo ria ob vo dy tých to sú dov:
a) Ok res né ho súdu Tren čín,
b) Ok res né ho súdu Po važ ská Bys tri ca,
c) Ok res né ho súdu Prie vi dza.

(4) Síd lom Kraj ské ho súdu v Nit re je mes to Nit ra; jeho 
ob vod tvo ria ob vo dy tých to sú dov:
a) Ok res né ho súdu Nit ra,
b) Ok res né ho súdu Ko már no,
c) Ok res né ho súdu Le vi ce,
d) Ok res né ho súdu Nové Zám ky,
e) Ok res né ho súdu To po¾ ča ny.

(5) Síd lom Kraj ské ho súdu v Ban skej Bys tri ci je mes -
to Ban ská Bys tri ca; jeho ob vod tvo ria ob vo dy tých to sú -
dov:
a) Ok res né ho súdu Ban ská Bys tri ca,
b) Ok res né ho súdu Brez no,
c) Ok res né ho súdu Lu če nec,
d) Ok res né ho súdu Ri mav ská So bo ta,
e) Ok res né ho súdu Zvo len,
f) Ok res né ho súdu Žiar nad Hro nom,
g) Ok res né ho súdu Ve¾ ký Kr tíš.

(6) Síd lom Kraj ské ho súdu v Ži li ne je mes to Ži li na;
jeho ob vod tvo ria ob vo dy tých to sú dov:
a) Ok res né ho súdu Ži li na,
b) Ok res né ho súdu Čad ca,
c) Ok res né ho súdu Lip tov ský Mi ku láš,
d) Ok res né ho súdu Mar tin,
e) Ok res né ho súdu Dol ný Ku bín,
f) Ok res né ho súdu Ru žom be rok.

(7) Síd lom Kraj ské ho súdu v Pre šo ve je mes to Pre šov;
jeho ob vod tvo ria ob vo dy tých to sú dov:
a) Ok res né ho súdu Pre šov,
b) Ok res né ho súdu Bar de jov,
c) Ok res né ho súdu Hu men né,
d) Ok res né ho súdu Po prad,
e) Ok res né ho súdu Sta rá ¼u bov ňa,
f) Ok res né ho súdu Svid ník,

Čiastka 157 Zbierka zákonov č. 371/2004 Strana 3623



g) Ok res né ho súdu Vra nov nad Top ¾ou,
h) Ok res né ho súdu Kež ma rok.

(8) Síd lom Kraj ské ho súdu v Ko ši ciach je mes to Ko ši -
ce; jeho ob vod tvo ria ob vo dy tých to sú dov:
a) Ok res né ho súdu Ko ši ce I,
b) Ok res né ho súdu Ko ši ce II,
c) Ok res né ho súdu Košice-okolie,
d) Ok res né ho súdu Mi cha lov ce,
e) Ok res né ho súdu Rož ňa va,
f) Ok res né ho súdu Spiš ská Nová Ves,

g) Ok res né ho súdu Tre bi šov.

§ 4

Naj vy šší súd Slo ven skej re pub li ky

Síd lom Naj vy ššie ho súdu Slo ven skej re pub li ky je
mes to Bra ti sla va; jeho ob vo dom je celé úze mie Slo ven -
skej re pub li ky.

§ 5

Síd lo a ob vod Špe ciál ne ho súdu

Síd lom Špe ciál ne ho súdu je mes to Pe zi nok; jeho ob -
vo dom je celé úze mie Slo ven skej re pub li ky.

§ 6

Síd la a ob vo dy vo jen ských sú dov

(1) Síd lom Vo jen ské ho ob vo do vé ho súdu v Bra ti sla ve
je mes to Bra ti sla va; jeho ob vod tvo ria ob vo dy tých to
sú dov:
a) Kraj ské ho súdu v Bra ti sla ve,
b) Kraj ské ho súdu v Nit re,
c) Kraj ské ho súdu v Tren čí ne,
d) Kraj ské ho súdu v Tr na ve.

(2) Síd lom Vo jen ské ho ob vo do vé ho súdu v Ban skej
Bys tri ci je mes to Banská Bys trica; jeho ob vod tvo ria
ob vo dy tých to sú dov:
a) Kraj ské ho súdu v Ban skej Bys tri ci,
b) Kraj ské ho súdu v Ži li ne.

(3) Síd lom Vo jen ské ho ob vo do vé ho súdu v Pre šo ve je
mes to Pre šov; jeho ob vod tvo ria ob vo dy tých to sú dov:
a) Kraj ské ho súdu v Pre šo ve,
b) Kraj ské ho súdu v Ko ši ciach.

(4) Síd lom Vyš šie ho vo jen ské ho súdu je mes to Tren -
čín; jeho ob vod tvo ria ob vo dy tých to sú dov:
a) Vo jen ské ho ob vo do vé ho súdu v Bra ti sla ve,
b) Vo jen ské ho ob vo do vé ho súdu v Ban skej Bys tri ci,
c) Vo jen ské ho ob vo do vé ho súdu v Pre šo ve.

§ 7

Ok res né súdy v síd le kraj ské ho súdu
na úče ly trest né ho ko na nia

(1) Ok res ným sú dom v síd le kraj ské ho súdu na úče ly
trest né ho ko na nia sa ro zu mie ok res ný súd, kto rý je prí -
sluš ný na trest né ko na nie o zá ko nom usta no ve ných
ve ciach.

(2) Ok res ným sú dom v síd le kraj ské ho súdu na úče ly
trest né ho ko na nia

a) pre ob vod Kraj ské ho súdu v Bra ti sla ve je Ok res ný
súd Bra ti sla va I,

b) pre ob vod Kraj ské ho súdu v Tr na ve je Ok res ný súd
Tr na va,

c) pre ob vod Kraj ské ho súdu v Tren čí ne je Ok res ný súd 
Tren čín,

d) pre ob vod Kraj ské ho súdu v Nit re je Ok res ný súd
Nit ra,

e) pre ob vod Kraj ské ho súdu v Ban skej Bys tri ci je
Ok res ný súd Ban ská Bys tri ca,

f) pre ob vod Kraj ské ho súdu v Ži li ne je Ok res ný súd
Ži li na,

g) pre ob vod Kraj ské ho súdu v Pre šo ve je Ok res ný súd
Pre šov,

h) pre ob vod Kraj ské ho súdu v Ko ši ciach je Ok res ný
súd Ko ši ce I,

i) vo ve ciach v pô sob nos ti vo jen ských sú dov pre ob vod
kraj ských sú dov uve de ných v § 6 ods. 1 je Vo jen ský
ob vo do vý súd v Bra ti sla ve,

j) vo ve ciach v pô sob nos ti vo jen ských sú dov pre ob vod
kraj ských sú dov uve de ných v § 6 ods. 2 je Vo jen ský
ob vo do vý súd v Ban skej Bys tri ci,

k) vo ve ciach v pô sob nos ti vo jen ských sú dov pre ob vod
kraj ských sú dov uve de ných v § 6 ods. 3 je Vo jen ský
ob vo do vý súd v Pre šo ve.

(3) Na roz ho do va nie o riad nych op rav ných pros tried -
koch vo ve ciach, v kto rých je prí sluš ný súd pod ¾a od se -
ku 2
a) písm. a), je prí sluš ný Kraj ský súd v Bra ti sla ve,
b) písm. b), je prí sluš ný Kraj ský súd v Tr na ve,
c) písm. c), je prí sluš ný Kraj ský súd v Tren čí ne,
d) písm. d), je prí sluš ný Kraj ský súd v Nit re,
e) písm. e), je prí sluš ný Kraj ský súd v Ban skej Bys tri ci,
f) písm. f), je prí sluš ný Kraj ský súd v Ži li ne,
g) písm. g), je prí sluš ný Kraj ský súd v Pre šo ve,
h) písm. h), je prí sluš ný Kraj ský súd v Ko ši ciach,
i) písm. i) až k), je prí sluš ný Vyš ší vo jen ský súd v Tren -

čí ne.

§ 8

Re gis tro vé súdy a ich ob vo dy

(1) Re gis tro vým sú dom sa ro zu mie ok res ný súd, kto -
rý je prí sluš ný vies� ob chod ný re gis ter. Ob chod ný re -
gis ter ve die ok res ný súd v síd le kra ja.

(2) Ob chod ný re gis ter pre ob vod Kraj ské ho súdu
v Bra ti sla ve ve die Ok res ný súd Bra ti sla va I.

(3) Ob chod ný re gis ter pre ob vod Kraj ské ho súdu
v Tr na ve ve die Ok res ný súd Tr na va.

(4) Ob chod ný re gis ter pre ob vod Kraj ské ho súdu
v Tren čí ne ve die Ok res ný súd Tren čín.

(5) Ob chod ný re gis ter pre ob vod Kraj ské ho súdu
v Nit re ve die Ok res ný súd Nit ra.

(6) Ob chod ný re gis ter pre ob vod Kraj ské ho súdu v Ži -
li ne ve die Ok res ný súd Ži li na.

(7) Ob chod ný re gis ter pre ob vod Kraj ské ho súdu
v Ban skej Bys tri ci ve die Ok res ný súd Ban ská Bys tri ca.

(8) Ob chod ný re gis ter pre ob vod Kraj ské ho súdu
v Pre šo ve ve die Ok res ný súd Pre šov.
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(9) Ob chod ný re gis ter pre ob vod Kraj ské ho súdu
v Ko ši ciach ve die Ok res ný súd Ko ši ce I.

§ 9

Kon kurz né a vy rov na cie súdy a ich ob vo dy

(1) Kon kurz ným a vy rov na cím sú dom sa ro zu mie
súd, kto rý je prí sluš ný na kon kurz né ko na nie a vy rov -
na cie ko na nie vrá ta ne spo rov tý mi to ko na nia mi vy vo la -
ných a sú vi sia cich s vý nim kou vy po ria da nia bez pod ie -
lo vé ho spo lu vlas tníc tva man že lov.

(2) Na kon kurz né ko na nie a vy rov na cie ko na nie vrá -
ta ne spo rov tý mi to ko na nia mi vy vo la ných a sú vi sia -
cich s vý nim kou vy po ria da nia bez pod ie lo vé ho spo lu -
vlas tníc tva man že lov, sú prí sluš né tie to súdy:
a) Ok res ný súd Bra ti sla va I pre ob vod Kraj ské ho súdu

v Bra ti sla ve,
b) Ok res ný súd Tr na va pre ob vod Kraj ské ho súdu

v Tr na ve,
c) Ok res ný súd Tren čín pre ob vod Kraj ské ho súdu

v Tren čí ne,
d) Ok res ný súd Nit ra pre ob vod Kraj ské ho súdu v Nit -

re,
e) Ok res ný súd Ži li na pre ob vod Kraj ské ho súdu v Ži li -

ne,
f) Ok res ný súd Ban ská Bys tri ca pre ob vod Kraj ské ho

súdu v Ban skej Bys tri ci,
g) Ok res ný súd Pre šov pre ob vod Kraj ské ho súdu

v Pre šo ve,
h) Ok res ný súd Ko ši ce I pre ob vod Kraj ské ho súdu

v Ko ši ciach.

§ 10

Zmen ko vé a še ko vé súdy a ich ob vo dy

(1) Zmen ko vým a še ko vým sú dom sa ro zu mie súd,
kto rý je prí sluš ný na ko na nie o ve ciach tý ka jú cich sa
zme niek, še kov ale bo iných cen ných pa pie rov vrá ta ne
spo rov z vy da ných zmen ko vých (še ko vých) pla tob ných
roz ka zov a spo rov tý ka jú cich sa zmen ko vých pro tes tov.

(2) Na ko na nie vo ve ciach tý ka jú cich sa zme niek, še -
kov ale bo iných cen ných pa pie rov vrá ta ne spo rov z vy -
da ných zmen ko vých (še ko vých) pla tob ných roz ka zov
a spo rov tý ka jú cich sa zmen ko vých pro tes tov sú prí -
sluš né tie to súdy:
a) Ok res ný súd Bra ti sla va V pre ob vod Kraj ské ho súdu

v Bra ti sla ve,
b) Ok res ný súd Tr na va pre ob vod Kraj ské ho súdu

v Tr na ve,
c) Ok res ný súd Tren čín pre ob vod Kraj ské ho súdu

v Tren čí ne,
d) Ok res ný súd Nit ra pre ob vod Kraj ské ho súdu v Nit -

re,
e) Ok res ný súd Ži li na pre ob vod Kraj ské ho súdu v Ži li -

ne,
f) Ok res ný súd Ban ská Bys tri ca pre ob vod Kraj ské ho

súdu v Ban skej Bys tri ci,
g) Ok res ný súd Pre šov pre ob vod Kraj ské ho súdu

v Pre šo ve,

h) Ok res ný súd Ko ši ce I pre ob vod Kraj ské ho súdu
v Ko ši ciach.

§ 11

Súd s agen dou prie my sel nop ráv nej ochra ny
a jeho ob vod

(1) Na ko na nie vo ve ciach ochra ny práv k pred me tom
prie my sel né ho vlast níc tva pod ¾a oso bit ných pred pi sov
a ochra ny práv z ne ka lej sú �a že je prí sluš ný 
a) Ok res ný súd Bra ti sla va I; jeho ob vo dom je ob vod

Kraj ské ho súdu v Bra ti slave a ob vod Kraj ské ho
súdu v Nit re,

b) Ok res ný súd Ban ská Bys tri ca; jeho ob vo dom je ob -
vod Kraj ské ho súdu v Ban skej Bys tri ci a ob vod Kraj -
ské ho súdu v Ži li ne,

c) Ok res ný súd Ko ši ce I; jeho ob vo dom je ob vod Kraj -
ské ho súdu v Ko šiach a Kraj ské ho súdu v Pre šove. 

(2) Na ko na nie o op rav ných pros tried koch pro ti roz -
hod nu tiam vy da ným v ko na ní o ochra ne práv k pred -
me tom prie my sel né ho vlast níc tva pod ¾a oso bit ných
pred pi sov, o ochra ne práv z ne ka lej sú �a že je prí sluš ný
Kraj ský súd v Bra ti sla ve, Kraj ský súd v Ban skej Bys tri -
ci a Kraj ský súd v Ko ši ciach. 

§ 12

Súd s agen dou ochra ny práv z hos po dár skej sú �a že
a jeho ob vod

(1) Na ko na nie vo ve ciach ochra ny práv z hos po dár -
skej sú �a že je prí sluš ný Ok res ný súd Bra ti sla va II; jeho
územ ným ob vo dom je celé úze mie Slo ven skej re pub li -
ky.

(2) Na ko na nie o op rav ných pros tried koch pro ti roz -
hod nu tiam vy da ným v ko na ní o ochra ne práv z hos po -
dár skej sú �a že je prí sluš ný Kraj ský súd v Bra ti sla ve.

§ 13

Súd s agen dou bur zo vých ob cho dov
a jeho ob vod

(1) Na ko na nie vo ve ciach bur zo vých ob cho dov a ich
sprost red ko va nia je prí sluš ný Ok res ný súd Bra ti sla va
V; jeho ob vo dom je celé úze mie Slo ven skej re pub li ky.

(2) Na ko na nie o op rav ných pros tried koch pro ti roz -
hod nu tiam vy da ným v ko na ní vo ve ciach bur zo vých ob -
cho dov a ich sprost red ko va nia je prí sluš ný Kraj ský súd 
v Bra ti slave.

§ 14

Súdy s azy lo vou agen dou a ich ob vo dy

Na ko na nie o op rav ných pros tried koch pro ti roz hod -
nu tiam vy da ným v ko na ní o azy le pod ¾a oso bit né ho
pred pi su sú prí sluš né tie to súdy:
a) Kraj ský súd v Bra ti sla ve pre ob vo dy

1. Kraj ské ho súdu v Bra ti sla ve,
2. Kraj ské ho súdu v Tr na ve,
3. Kraj ské ho súdu v Nit re,
4. Kraj ské ho súdu v Ban skej Bys tri ci,
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b) Kraj ský súd v Ko ši ciach pre ob vo dy
1. Kraj ské ho súdu v Ko ši ciach,
2. Kraj ské ho súdu v Tren čí ne,
3. Kraj ské ho súdu v Pre šo ve,
4. Kraj ské ho súdu v Ži li ne.

Pre chod né a zá ve reč né usta no ve nia

§ 15

(1) V ko na ní, kto ré sa za ča lo pred na do bud nu tím
účin nos ti toh to zá ko na na vec ne prí sluš nom súde
 pod¾a do te raj ších pred pi sov, po kra ču je ten to súd. 

(2) Vý kon súd nic tva, všet ky prá va a po vin nos ti vrá ta -
ne pre cho du sprá vy ma jet ku štá tu, práv a po vin nos tí
z pra cov nop ráv nych vz�a hov a štát no za mes tna nec -
kých vz�a hov a iných práv nych vz�a hov a práv a po vin -
nos tí z oso bit ných vz�a hov sud cu k štá tu pre chá dza
k 1. ja nu áru 2005 z
a) Ok res né ho súdu Ma lac ky na Ok res ný súd Bra ti sla -

va IV, 
b) Ok res né ho súdu Pe zi nok na Ok res ný súd Bra ti sla va 

III,
c) Ok res né ho súdu Pieš �a ny na Ok res ný súd Tr na va,
d) Ok res né ho súdu Ska li ca na Ok res ný súd Se ni ca,
e) Ok res né ho súdu Bá nov ce nad Beb ra vou na Ok res ný 

súd Tren čín,
f) Ok res né ho súdu Nové Mes to nad Vá hom na Ok res ný 

súd Tren čín,
g) Ok res né ho súdu Par ti zán ske na Ok res ný súd To po¾ -

ča ny,
h) Ok res né ho súdu Ša¾a na Ok res ný súd Ga lan ta,
i) Ok res né ho súdu Ná mes to vo na Ok res ný súd Dol ný

Ku bín,
j) Ok res né ho súdu Re vú ca na Ok res ný súd Ri mav ská

So bo ta.

§ 16

(1) O od vo la ní, kto ré bolo do ru če né Ok res né mu súdu  
Ša¾a a kto ré ne bo lo pred lo že né od vo la cie mu súdu na
roz hod nu tie o od vo la ní do dňa na do bud nu tia účin nos ti 
toh to zá ko na, roz ho du je Kraj ský súd v Tr na ve.

(2) O od vo la ní, kto ré bolo do ru če né Ok res né mu súdu  
Par ti zán ske a kto ré ne bo lo pred lo že né od vo la cie mu
súdu na roz hod nu tie o od vo la ní do dňa na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na, roz ho du je Kraj ský súd v Nit re.

(3) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa pri me ra ne po u ži jú
aj na roz ho do va nie o s�až nos tiach pod ¾a sied mej hla vy
Trest né ho po riad ku.

§ 17

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

§ 18

Do na do bud nu tia účin nos ti § 9 toh to zá ko na sú na

kon kurz né ko na nie a vy rov na cie ko na nie vrá ta ne spo rov
tý mi to ko na nia mi vy vo la ných a sú vi sia cich s vý nim kou
vy po ria da nia bez pod ie lo vé ho spo lu vlas tníc tva man že lov
prí sluš né tie to súdy:
a) Kraj ský súd v Bra ti sla ve pre ob vo dy

1. Kraj ské ho súdu v Bra ti sla ve,
2. Kraj ské ho súdu v Tr na ve,
3. Kraj ské ho súdu v Tren čí ne,
4. Kraj ské ho súdu v Nit re,

b) Kraj ský súd v Banskej Bys trici pre územ né ob vo dy
1. Kraj ské ho súdu v Ban skej Bys tri ci,
2. Kraj ské ho súdu v Ži li ne,

c) Kraj ský súd v Ko šiciach pre územ né ob vo dy
1. Kraj ské ho súdu v Ko ši ciach,
2. Kraj ské ho súdu v Pre šo ve.

§ 19

Zá ve reč né usta no ve nia

Zru šu je sa:
1. § 2 a 5a zá ko na Slo ven skej ná rod nej ra dy č. 80/1992

Zb. o síd lach a ob vo doch sú dov Slo ven skej re pub li ky, 
štát nej sprá ve sú dov, vy ba vo va ní s�až nos tí a o vo¾ -
bách prí se dia cich (zá kon o štát nej sprá ve sú dov)
v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 328/1996 Z. z. a zá ko na č. 530/2003 Z. z., 

2. zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 328/1996 Z. z., kto rým sa usta no vu jú nové síd la
a ob vo dy sú dov, a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov v zne ní zá ko na č. 481/2002 Z. z. a zá ko na
č. 458/2003 Z. z.

Čl. II

Zá kon č. 99/1963 Zb. Ob čian sky súd ny po ria dok
v zne ní zá ko na č. 36/1967 Zb., zá ko na č. 158/1969 Zb., 
zá ko na č. 49/1973 Zb., zá ko na č. 20/1975 Zb., zá ko na
č. 133/1982 Zb., zá ko na č. 180/1990 Zb., zá ko na
č. 328/1991 Zb., zá ko na č. 519/1991 Zb., zá ko na
č. 263/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 5/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 46/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 190/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 232/1995 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 22/1996
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 58/1996 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re -
pub li ky č. 281/1996 Z. z., zá ko na č. 211/1997 Z. z., ná -
le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 359/1997
Z. z., zá ko na č. 124/1998 Z. z., zá ko na č. 144/1998
Z. z., zá ko na č. 169/1998 Z. z., zá ko na č. 187/1998
Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko na č. 233/1998
Z. z., zá ko na č. 235/1998 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu
Slo ven skej re pub li ky č. 318/1998 Z. z., zá ko na
č. 331/1998 Z. z., zá ko na č. 46/1999 Z. z., ná lezu
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

Strana 3626 Zbierka zákonov č. 371/2004 Čiastka 157



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., zá ko na
č. 353/2003 Z. z., zá ko na č. 530/2003 Z. z., zá ko na
č. 589/2003 Z. z. a záko na č. 204/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 9 sa vy púš �a od sek 3.
Do te raj ší od sek 4 sa ozna ču je ako od sek 3.
Po znám ky pod čia rou k od ka zom 1b, 14, 15 a 24 sa vy -
púš �a jú.

2. V § 9 od sek 3 znie:
„(3) Kraj ské súdy roz ho du jú ako súdy pr vé ho stup ňa

aj v prí pa doch, ak oso bit ný pred pis usta no vu je, že roz -
ho du je súd.“. 

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005 ok -
rem čl. I  § 7 a 9 a čl. II dru hé ho bodu, kto ré na do bú da jú 
účin nos� 1. júla 2005.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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