


     

      

          


                




          



403

Z Á K O N

z 24. júna 2004

o eu róp skom za tý ka com roz ka ze 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

PRVÁ  ČASŤ
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1 

Pred met zá ko na

(1) Ten to zá kon upra vu je pos tup slo ven ských or gá -
nov pri vy dá va ní osôb me dzi člen ský mi štát mi Eu róp -
skej únie a kaž dým ïal ším štá tom, ak tak usta no vu je
me dzi ná rod ná zmlu va (ïa lej len „člen ský štát“) na zá -
kla de eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu,1) a sú vi sia ce
ko na nie. 

(2) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa po u ži jú usta no -
ve nia Trest né ho po riad ku, ak nie je ïa lej usta no ve né
inak. Trest ný po ria dok sa po u ži je aj na ko na nie o žia -
dos tiach člen ských štá tov o vy da nie osôb na trest né
stí ha nie ale bo vý kon tres tu od ňa tia slo bo dy ale bo
ochran né ho opat re nia, na kto ré ne mož no uplat ni�
rám co vé roz hod nu tie.1)

(3) Ten to zá kon sa po u ži je aj na ko na nie vo vz�a hu ku
kaž dé mu štá tu, na kto rý Eu róp ska únia me dzi ná rod -
nou zmlu vou roz ší ri la po u ži tie eu róp ske ho za tý ka cie ho 
roz ka zu, a za pod mie nok uve de ných v tej to me dzi ná -
rod nej zmlu ve. 

§ 2 

Vy me dze nie zá klad ných poj mov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) tre tím štá tom štát, kto rý nie je člen ským štá tom,

a Me dzi ná rod ný trest ný súd,2)
b) eu róp skym za tý ka cím roz ka zom roz hod nu tie vy da -

né jus tič ným or gá nom jed né ho člen ské ho štá tu na
to, aby bola vy žia da ná oso ba za dr ža ná a vy da ná to -
mu to štá tu z iné ho člen ské ho štá tu na úče ly trest né -
ho stí ha nia ale bo vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy ale -
bo ochran né ho opat re nia, 

c) štá tom pô vo du člen ský štát, kto ré ho jus tič ný or gán
vy dal eu róp sky za tý ka cí roz kaz,

d) vy ko ná va jú cim štá tom člen ský štát, kto ré ho jus tič -

ný or gán má roz hod nú� o vy ko na ní eu róp ske ho za tý -
ka cie ho roz ka zu,

e) vy ko ná va jú cim jus tič ným or gá nom jus tič ný or gán
člen ské ho štá tu, kto rý má prá vo moc roz hod nú� o vy -
ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu pod ¾a svoj -
ho práv ne ho po riad ku,

f) roz hod nu tím o vy ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho
roz ka zu roz hod nu tie jus tič né ho or gá nu vy ko ná va -
jú ce ho štá tu o tom, že sú spl ne né pod mien ky vy ža -
do va né tým to zá ko nom a že vy žia da ná oso ba sa odo -
vzdá do štá tu pô vo du,

g) ostat ný mi pí som nos �a mi aké ko¾ vek pí som nos ti do -
da toč ne vy žia da né jus tič ným or gá nom štá tu pô vo du 
ale bo vy ko ná va jú cim jus tič ným or gá nom ako pod -
klad pre roz hod nu tie o vy ko na ní eu róp ske ho za tý -
ka cie ho roz ka zu. 

§ 3

Vz�ah k me dzi ná rod ným zmlu vám

(1) Bez vply vu na ich po u ži tie vo vz�a hoch me dzi Slo -
ven skou re pub li kou a tre tí mi štát mi slo ven ské or gá ny
pri po stu pe pod ¾a toh to zá ko na ne po u ži jú vo vz�a hu
k člen ským štá tom prí sluš né usta no ve nia tých to me -
dzi ná rod ných zmlúv, kto ré upra vu jú ex tra dí ciu:
a) Eu róp sky do ho vor o vy dá va ní z 13. de cem bra 1957,

jeho do dat ko vý pro to kol z 15. ok tób ra 1975, jeho
dru hý do dat ko vý do ho vor zo 17. mar ca 1978 a Eu -
róp sky do ho vor o po tlá ča ní te ro riz mu z 27. ja nu ára
1977 v roz sa hu, v kto rom sa tý ka jú ex tra dí cie, 

b) Do ho da z 26. mája 1989 me dzi 12 člen ský mi štát mi
Eu róp skych spo lo čen stiev o zjed no du še ní a mo der -
ni zá cii spô so bov za sie la nia žia dos ti o vy da nie, 

c) Do ho vor z 10. mar ca 1995 o zjed no du še nom vy dá va -
com ko na ní me dzi člen ský mi štát mi Eu róp skej únie,

d) Do ho vor z 27. sep tem bra 1996 tý ka jú ci sa ex tra dí cie 
me dzi člen ský mi štát mi Eu róp skej únie,

e) hla va III ka pi to la 4 Do ho vo ru z 19. júna 1990, kto -
rým sa im ple men tu je Schen gen ská do ho da zo 14.
júna 1985 o po stup nom zru še ní kon trol na spo loč -
ných hra ni ciach.

(2) Slo ven ské or gá ny po u ži jú me dzi ná rod nú zmlu vu
me dzi Slo ven skou re pub li kou a člen ským štá tom, kto -
rá upra vu je ex tra dí ciu, iba v roz sa hu, v kto rom zjed no -
du šu je ale bo u¾ah ču je pos tup pod ¾a toh to zá ko na. 

(3) Slo ven ské or gá ny po u ži jú dvoj stran nú me dzi ná -
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rod nú zmlu vu me dzi Slo ven skou re pub li kou a člen -
ským štá tom, kto rá upra vu je ex tra dí ciu, aj na pos tup
pod ¾a toh to zá ko na, ak ide o úpra vu po u ži tia ja zy kov
pri vzá jom nom sty ku or gá nov tých to štá tov, a to na zá -
kla de vzá jom nos ti. 

(4) Na úče ly od se ku 3 vy dá va Mi nis ter stvo spra vod li -
vos ti Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo
spra vod li vos ti“) vy hlá se nie o vzá jom nos ti, kto ré je pre
slo ven ské or gá ny zá väz né.

§ 4

Roz sah po u ži tia eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu

(1) Vy dá va nie osôb sa na zá kla de eu róp ske ho za tý ka -
cie ho roz ka zu usku toč ňu je me dzi člen ský mi štát mi
pod ¾a zá sa dy vzá jom né ho uzná va nia roz hod nu tí jus tič -
ných or gá nov člen ských štá tov. Eu róp sky za tý ka cí roz -
kaz má na úze mí Slo ven skej re pub li ky rov na ké účin ky
ako prí kaz na zatknu tie pod ¾a Trest né ho po riad ku.3)

(2) Eu róp sky za tý ka cí roz kaz mož no vy da� pre sku -
tok, kto rý je pod ¾a práv ne ho po riad ku štá tu pô vo du
trest ným či nom, a hor ná hra ni ca tres tu od ňa tia slo bo -
dy, kto rý sa môže ulo ži� pre ten to trest ný čin, je pod ¾a
práv ne ho po riad ku štá tu pô vo du naj me nej je den rok.

(3) Ak sa vydá eu róp sky za tý ka cí roz kaz na úče ly vý -
ko nu už ulo že né ho tres tu od ňa tia slo bo dy pre trest ný
čin pod ¾a od se ku 2, ulo že ný trest, kto rý sa má vy ko na�,
ale bo jeho zvy šok musí by� naj me nej šty ri me sia ce. Via -
ce ré tres ty ale bo ne vy ko na né zvyš ky via ce rých tres tov
sa spo čí ta va jú.

(4) Za pod mie nok uve de ných v od se koch 2 a 3 mož no
eu róp sky za tý ka cí roz kaz vy da� aj na úče ly vý ko nu
ochran né ho opat re nia. 

(5) Eu róp sky za tý ka cí roz kaz mož no vy ko na�, ak bol
vy da ný pre sku tok, kto rý je pod ¾a práv ne ho po riad ku
vy ko ná va jú ce ho štá tu trest ným či nom, a hor ná hra ni -
ca tres tu od ňa tia slo bo dy, kto rý sa môže ulo ži� pre ten -
to trest ný čin, je pod ¾a práv ne ho po riad ku vy ko ná va jú -
ce ho štá tu naj me nej je den rok a nie je spl ne ný nie ktorý
z dô vo dov pre od miet nu tie jeho vy ko na nia pod ¾a toh to
zá ko na. 

(6) Eu róp sky za tý ka cí roz kaz vy da ný na úče ly vý ko nu 
už ulo že né ho tres tu od ňa tia slo bo dy pre trest ný čin
pod ¾a od se ku 5 mož no vy ko na�, ak ulo že ný trest, kto rý
má by� vy ko na ný, ale bo jeho zvy šok je naj me nej šty ri
me sia ce a nie je spl ne ný nie ktorý z dô vo dov pre od miet -
nu tie jeho vy ko na nia pod ¾a toh to zá ko na. Via ce ré tres -
ty ale bo ne vy ko na né zvyš ky via ce rých tres tov sa spo čí -
ta va jú. 

(7) Za pod mie nok uve de ných v od se koch 5 a 6 mož no
vy ko na� eu róp sky za tý ka cí roz kaz vy da ný na úče ly vý -
ko nu ochran né ho opat re nia. 

(8) Na úče ly roz hod nu tia pod ¾a od se kov 5, 6 a 7 or gá -
ny vy ko ná va jú ce ho štá tu ne skú ma jú tres tnos� skut ku
pod ¾a ich práv ne ho po riad ku, ak sa vy da nie žia da pre
sku tok, kto rý je trest ným či nom pod ¾a práv ne ho po -
riad ku štá tu pô vo du, hor ná hra ni ca trest nej sadz by je

pod ¾a práv ne ho po riad ku štá tu pô vo du naj me nej tri
roky a bol jus tič ným or gá nom štá tu pô vo du ozna če ný
ako

1. účas� na zlo čin nom spol če ní, 
2. te ro riz mus,
3. ob cho do va nie s ¾uï mi,
4. se xu ál ne vy ko ris �o va nie detí a det ská por no gra fia,
5. ne do vo le né ob cho do va nie s omam ný mi a psy cho -

trop ný mi lát ka mi,
6. ne do vo le né ob cho do va nie so zbra ňa mi, stre li vom

a vý buš ni na mi,
7. ko rup cia, 
8. pod vod vrá ta ne pod vo du tý ka jú ce ho sa fi nanč ných 

zá uj mov Eu róp skych spo lo čen stiev pod ¾a Do ho vo -
ru o ochra ne fi nanč ných zá uj mov Eu róp skych spo -
lo čen stiev z 26. júla 1995,

9. le ga li zá cia príj mov z trest nej čin nos ti,
10. fal šo va nie a po zme ňo va nie meny vrá ta ne eura, 
11. po čí ta čo vá kri mi na li ta,
12. trest né činy pro ti ži vot né mu pros tre diu vrá ta ne

ne do vo le né ho ob cho do va nia s ohroz e ný mi ži vo číš -
ny mi a rast lin ný mi druh mi, ich ple me na mi a od ro -
da mi,

13. u¾ah če nie ne opráv ne né ho pre kro če nia štát nej hra -
ni ce a ne opráv ne né ho po by tu,

14. vraž da, zá važ né ublí že nie na zdra ví,
15. ne do vo le né ob cho do va nie s ¾ud ský mi or gán mi

a tka ni va mi,
16. únos, ob me dzo va nie osob nej slo bo dy a bra nie ru -

ko jem ní ka,
17. ra siz mus a xe no fó bia, 
18. or ga ni zo va ná ale bo ozbro je ná lú pež, 
19. ne do vo le né ob cho do va nie s kul túr ny mi ob jekt mi

vrá ta ne sta ro žit nos tí a ume lec kých diel, 
20. pod vod né ko na nie,
21. vy má ha nie pe ňa zí ale bo inej vý ho dy a vy die ra nie, 
22. fal šo va nie, po zme ňo va nie vý rob kov vrá ta ne ko na -

ní po ru šu jú cich prá va du šev né ho vlast níc tva ale -
bo ich dis tri bú cia,

23. fal šo va nie a po zme ňo va nie ve rej ných lis tín a ob -
cho do va nie s ta kými lis ti na mi, 

24. fal šo va nie a po zme ňo va nie pla tob ných pros tried -
kov,

25. ne do vo le né ob cho do va nie s hor mo nál ny mi lát ka mi 
a ïal ší mi pros tried ka mi na pod po ru ras tu, 

26. ne do vo le né ob cho do va nie s jad ro vý mi ale bo rá dio -
ak tív ny mi ma te riál mi, 

27. ob cho do va nie s od cu dze ný mi vo zid la mi, 
28. zná sil ne nie, 
29. pod pa ¾ač stvo, 
30. trest né činy pod lie ha jú ce prá vo mo ci Me dzi ná rod -

né ho trest né ho súdu, 
31. ne zá kon né ovlád nu tie lie tad la ale bo pla vid la, ale -

bo
32. sa bo táž. 

(9) Na to, aby štát pô vo du za ra dil trest ný čin, pre kto -
rý sa žia da vy da nie, do nie ktorej z ka te gó rií pod ¾a od se -
ku 8, sa ne vy ža du je, aby sa po me no va nie ale bo zna ky
trest né ho činu pod ¾a práv ne ho po riad ku štá tu pô vo du
a vy ko ná va jú ce ho štá tu zho do va li.
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§ 5

Spô sob sty ku, za sie la nie pí som nos tí
a za ča tie ko na nia 

(1) Ak práv ny po ria dok štá tu pô vo du ale bo vy ko ná va -
jú ce ho štá tu ne vy ža du je, aby sa eu róp sky za tý ka cí roz -
kaz a ostat né pí som nos ti za sie la li pros tred níc tvom
ústred né ho or gá nu, pri vy ko ná va ní eu róp ske ho za tý -
ka cie ho roz ka zu sa jus tič né or gá ny štá tu pô vo du a vy -
ko ná va jú ce ho člen ské ho štá tu stý ka jú pria mo. Na zis -
te nie prí sluš né ho vy ko ná va jú ce ho jus tič né ho or gá nu
mož no po u ži� kon takt né body Eu róp skej jus tič nej sie te 
zria de né v člen ských štá toch pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.4)

(2) Eu róp sky za tý ka cí roz kaz a ostat né pí som nos ti
mož no za sie la� do člen ské ho štá tu ale bo pri jí ma�
z člen ské ho štá tu po štou ale bo inou bez peč nou for -
mou, kto rá umož ňu je vy ho to ve nie pí som né ho zne nia
za pod mie nok umož ňu jú cich vy ko ná va jú ce mu or gá nu
po sú di� ich hod no ver nos�. Styk je mož ný aj pros tred -
níc tvom Me dzi ná rod nej or ga ni zá cie kri mi nál nej po lí cie 
(ïa lej len „In ter pol“). 

§ 6 

Ná kla dy

(1) Ná kla dy, kto ré vznik li pri vy ko ná va ní eu róp ske -
ho za tý ka cie ho roz ka zu na úze mí vy ko ná va jú ce ho
štá tu, zná ša ten to štát. Ostat né ná kla dy zná ša štát
pô vo du.

(2) Ná hra da ná kla dov pre vo zu sa po ža du je od štá tu
pô vo du vte dy, ak by ten to štát ne zná šal sám ná kla dy
slo ven skej žia dos ti o pre voz.

§ 7 

Pre kla dy

(1) Eu róp sky za tý ka cí roz kaz sa za sie la vy ko ná va jú -
ce mu jus tič né mu or gá nu v úrad nom ja zy ku vy ko ná va -
jú ce ho štá tu ale bo v jed nom z úrad ných ja zy kov toh to
štá tu; ak vy ko ná va jú ci štát sú hla sí, mož no vy ho to vi�
pre klad aj do iné ho ja zy ka. 

(2) Eu róp sky za tý ka cí roz kaz ad re so va ný slo ven -
ským or gá nom musí by� vy ho to ve ný v slo ven skom ja zy -
ku. 

(3) Ostat né pí som nos ti a iné in for má cie sú vi sia ce
s vy ko na ním eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu sa za sie -
la jú v úrad nom ja zy ku štá tu pô vo du ale bo v jed nom
z úrad ných ja zy kov toh to štá tu. 

(4) Usta no ve nia od se kov 1 až 3 sa po u ži jú s pri me ra -
ným pri hliad nu tím na § 3 ods. 3 a na zá sa du vzá jom -
nos ti.

§ 8

Pre voz

(1) Ak je pot reb né za bez pe či� pre voz oso by odo vzdá va -
nej z člen ské ho štá tu na zá kla de eu róp ske ho za tý ka cie ho 
roz ka zu vy da né ho slo ven ským or gá nom úze mím iné ho
člen ské ho štá tu, po žia da slo ven ský or gán prí sluš ný or -
gán člen ské ho štá tu o sú hlas s pre vo zom jeho úze mím.

(2) Žia dos� o sú hlas s pre vo zom musí ob sa ho va� 
a) meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia, byd li sko a štát -

ne ob čian stvo oso by,
b) ozna če nie eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu, 
c) po va hu a práv nu kva li fi ká ciu skut ku, 
d) opis skut ko vých okol nos tí vrá ta ne mies ta a času

spá cha nia skut ku. 

(3) O žia dos ti iné ho člen ské ho štá tu o sú hlas s pre vo -
zom úze mím Slo ven skej re pub li ky roz ho du je mi nis ter
spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter 
spra vod li vos ti“); žia dos� musí ob sa ho va� úda je uve de -
né v od se ku 2. Po čas pre vo zu úze mím Slo ven skej re -
pub li ky sa ob me dzí osob ná slo bo da pre vá ža nej oso by
na za brá ne nie jej úte ku.

(4) O sú hlas s pre vo zom sa ne žia da, ak sa má oso ba
pre viez� úze mím člen ské ho štá tu le tec ky bez plá no va -
né ho pri stá tia na jeho úze mí. Ak dô jde k ne plá no va né -
mu pri stá tiu na úze mí člen ské ho štá tu, prí sluš né mu
or gá nu toh to štá tu sa musí do 24 ho dín od ne plá no va -
né ho pri stá tia do ru či� žia dos� s údaj mi pod ¾a od se ku 2.

(5) Aj dô jde k ne plá no va né mu pri stá tiu na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, ob me dzí sa osob ná slo bo da pre vá -
ža nej oso by na za brá ne nie jej úte ku; ak sa mi nis ter stvu 
spra vod li vos ti do 24 ho dín od ne plá no va né ho pri stá tia
ne do ru čí žia dos� s údaj mi pod ¾a od se ku 2, pre vá ža ná
oso ba musí by� pre pus te ná. 

§ 9

Odo vzda nie veci

(1) Na žia dos� jus tič né ho or gá nu štá tu pô vo du ale bo
z vlast né ho pod netu za is tí a odo vzdá vy ko ná va jú ci jus -
tič ný or gán vec, kto rá môže slú ži� ako dô kaz, ale bo vec,
kto rú vy žia da ná oso ba zís ka la z trest né ho činu. 

(2) Vec pod ¾a od se ku 1 sa odo vzdá aj vte dy, ak eu róp -
sky za tý ka cí roz kaz ne mož no vy ko na� kvô li smr ti ale bo
úte ku vy žia da nej oso by. 

(3) Ak vec pod ¾a od se ku 1 pod lie ha pre pad nu tiu ale -
bo zha ba niu na úze mí vy ko ná va jú ce ho člen ské ho štá tu 
a ak je pot reb ná pre trest né ko na nie, môže si ju ten to
štát do čas ne po ne cha� ale bo ju odo vzda� štá tu pô vo du
s pod mien kou, že ju vrá ti. 

(4) Prá va vy ko ná va jú ce ho člen ské ho štá tu ale bo tre -
tích osôb vz�a hu jú cich sa k veci pod ¾a od se ku 1 nie sú
dotk nu té. Ak sa pre u ká že exis ten cia tých to práv, vrá ti
štát pô vo du takú vec na svo je ná kla dy vy ko ná va jú ce -
mu člen ské mu štá tu ne od klad ne po skon če ní trest né -
ho ko na nia v tom to štá te. 
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DRU HÁ ČASŤ

Pos  tup  s l o  v en  ských  o r  g á  nov
ako  o r  gá  nov  š t á  tu  p ô  vo  du

§ 10

Vy da nie eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu

(1) Ak sa ob vi ne ný zdr žia va v cu dzi ne, exis tu je pred -
po klad, že by sa mo hol zdr žia va� v inom člen skom štá -
te, a ak ho tre ba vy žia da�, pred se da se ná tu ale bo sud ca 
prí sluš né ho súdu sú čas ne so za tý ka cím roz ka zom
pod ¾a Trest né ho po riad ku (ïa lej len „me dzi ná rod ný za -
tý ka cí roz kaz“) vydá eu róp sky za tý ka cí roz kaz pod ¾a
toh to zá ko na.

(2) Ak ešte ne bol vy da ný me dzi ná rod ný za tý ka cí roz -
kaz, sú spl ne né pod mien ky na jeho vy da nie a oso ba,
kto rú tre ba vy žia da�, bola za dr ža ná na úze mí iné ho
člen ské ho štá tu, vy sta ví pred se da se ná tu prí sluš né ho
súdu len eu róp sky za tý ka cí roz kaz pod ¾a toh to zá ko na;
v prí prav nom ko na ní vy sta ví eu róp sky za tý ka cí roz kaz
sud ca na ná vrh pro ku rá to ra.

(3) Eu róp sky za tý ka cí roz kaz sa vy sta ví na tla či ve
pod ¾a vzo ru uve de né ho v prí lo he č. 1 a musí ob sa ho va�
ná le ži tos ti, kto ré sú v ňom uve de né, vrá ta ne ka te gó rie
trest né ho činu.

(4) Eu róp sky za tý ka cí roz kaz za šle súd ne od klad ne
In ter po lu. V prí pa de uve de nom v od se ku 2 ho za šle
pria mo vy ko ná va jú ce mu jus tič né mu or gá nu. Od pis
eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu zá ro veň za šle aj mi -
nis ter stvu spra vod li vos ti. 

(5) Súd, kto rý vy dal eu róp sky za tý ka cí roz kaz, za bez -
pe čí ihneï po zis te ní mies ta po by tu oso by, kto rú tre ba
vy žia da�, ale bo po jej za dr ža ní na úze mí iné ho člen ské -
ho štá tu, jeho pre klad pre kla da te ¾om vy me no va ným
pod ¾a oso bit né ho predpisu5) do ja zy ka pod ¾a § 7.

§ 11

Do čas né pre vza tie vy žia da nej oso by

(1) Súd, kto ré ho pred se da se ná tu a v prí prav nom ko -
na ní sud ca na ná vrh pro ku rá to ra vy dal eu róp sky za tý -
ka cí roz kaz, môže po žia da� vy ko ná va jú ci jus tič ný or -
gán o vý sluch ale bo do čas né odo vzda nie vy žia da nej
oso by na úze mie Slo ven skej re pub li ky, ak bol eu róp sky 
za tý ka cí roz kaz vy da ný na úče ly trest né ho stí ha nia.
Ten to pos tup po u ži je, naj mä ak vy ko ná va jú ci štát po
roz hod nu tí o vy ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka -
zu ne odo vzdá vy dá va nú oso bu na úze mie Slo ven skej
re pub li ky z dô vo du, že je trest ne stí ha ná or gán mi toh to
štá tu ale bo má vy ko na� trest od ňa tia slo bo dy ulo že ný
jeho or gán mi v sú vis los ti s trest ným či nom od liš ným od 
trest né ho činu, pre kto rý bol vy da ný eu róp sky za tý ka cí
roz kaz. 

(2) Ak ne jde o vý sluch oso by, súd v žia dos ti ad re so va -
nej vy ko ná va jú ce mu jus tič né mu or gá nu uve die, na aké 
úko ny je prí tom nos� vy žia da nej oso by pot reb ná; sú čas -

ne ozna čí deň ale bo ča so vé ob do bie, na kto ré je jej prí -
tom nos� pot reb né za bez pe či�. 

(3) Ak vy ko ná va jú ci jus tič ný or gán po vo lí do čas né
odo vzda nie oso by, roz hod ne sud ca, v prí prav nom ko -
na ní sud ca na ná vrh pro ku rá to ra, že táto oso ba bude
po čas do čas né ho pre vza tia na úze mí Slo ven skej re pub -
li ky vo väz be. Sud ca v uzne se ní uve die, že väz ba sa za -
čí na dňom pre vza tia tej to oso by na úze mie Slo ven skej
re pub li ky. 

(4) Ďal šie pod mien ky do čas né ho pre vza tia do jed ná
súd pria mo s vy ko ná va jú cim jus tič ným or gá nom; ter -
mín pre vza tia aj s út va rom Po li caj né ho zbo ru prí sluš -
ným na pre vza tie oso by. 

§ 12

Zá sa da špe cia li ty a vy da nie s vý hra dou

(1) Oso ba, kto rá bola vy da ná do Slo ven skej re pub li ky 
na zá kla de eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu vy da né ho
slo ven ským or gá nom, ne smie by� bez sú hla su vy ko ná -
va jú ce ho štá tu v Slo ven skej re pub li ke stí ha ná, od sú -
de ná ale bo po dro be ná ochran né mu opat re niu spo je né -
mu s po zba ve ním osob nej slo bo dy ani ne smie by� inak
ob me dze ná jej osob ná slo bo da za trest né činy, kto ré
spá cha la pred vy da ním do Slo ven skej re pub li ky, na
kto ré sa eu róp sky za tý ka cí roz kaz ne vz�a ho val (ïa lej
len „zá sa da špe cia li ty“).

(2) Vy da ná oso ba môže by� stí ha ná, od sú de ná ale bo
po dro be ná ochran né mu opat re niu ale bo môže by� jej
osob ná slo bo da inak ob me dze ná aj pre trest né činy
spá cha né pred vy da ním, pre kto ré ne bo la vy da ná, ak 
a) oso ba po pre pus te ní z väz by ale bo vý ko nu tres tu od -

ňa tia slo bo dy ale bo ochran né ho opat re nia spo je né -
ho s ob me dze ním či po zba ve ním osob nej slo bo dy sa
zdr žia va na úze mí Slo ven skej re pub li ky viac ako 45
dní na priek tomu, že ho moh la opus ti�,

b) opus tí úze mie Slo ven skej re pub li ky a dob ro vo¾ ne sa
vrá ti spä� ale bo je na úze mie Slo ven skej re pub li ky
do pra ve ná z tre tie ho štá tu zá kon ným spô so bom,

c) za ten to ïal ší trest ný čin nie je mož né ulo ži� trest od -
ňa tia slo bo dy ale bo ochran né ho opat re nia ob me -
dzu jú ceho osob nú slo bo du ale bo trest né stí ha nie
ne ve die k po u ži tiu opat re nia ob me dzu jú ce ho osob -
nú slo bo du, 

d) oso be by mo hol by� ulo že ný trest ale bo ochran né
opat re nie, kto ré nie sú spo je né s po zba ve ním osob -
nej slo bo dy, naj mä pe ňaž ný trest ale bo opat re nie
na mies to toh to tres tu, a to aj vte dy, ak by ta ký to vý -
kon pre do všet kým vý ko nom ná hrad né ho tres tu od -
ňa tia slo bo dy vie dol k ob me dze niu osob nej slo bo dy, 

e) oso ba vý slov ne sú hla si la s vy da ním do Slo ven skej
re pub li ky a vzda la sa prá va na uplat ne nie zá sa dy
špe cia li ty pod ¾a od se ku 1, 

f) oso ba po vy da ní do Slo ven skej re pub li ky vy hlá si la,
že sa vý slov ne vzdá va uplat ne nia zá sa dy špe cia li ty
pod ¾a od se ku 1 vo vz�a hu k ur či tým trest ným či nom
spá cha ným pred vy da ním, ale bo

g) vy ko ná va jú ci štát sa vzdal uplat ne nia zá sa dy špe cia -
li ty pod ¾a rám co vé ho rozhodnutia1) ale bo sa jej vzdal
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jus tič ný or gán toh to štá tu, ale bo ten to or gán ude lil
sú hlas so stí ha ním pre iné trest né činy spá cha né
pred vy da ním ale bo na vý kon tres tu pre ta ký to trest -
ný čin.

(3) Vy hlá se nie pod ¾a od se ku 2 písm. f) usku toč ní oso -
ba pred sú dom do zá pis ni ce v prí tom nos ti ob haj cu po
po u če ní sú dom o mož nos ti vzda� sa uplat ne nia zá sa dy
špe cia li ty pod ¾a od se ku 1 a o dô sled koch ta ké ho to po -
stu pu. Toto vy hlá se nie ne mož no vzia� spä�. Na ko na nie 
pod ¾a toh to od se ku je prí sluš ný súd, kto rý vy dal eu róp -
sky za tý ka cí roz kaz. Súd o ob sa hu vy hlá se nia in for mu -
je vy ko ná va jú ci jus tič ný or gán. 

(4) Ak má by� oso ba stí ha ná pre trest ný čin spá cha ný
pred vy da ním, kto rý ne bol pred me tom pô vod né ho eu -
róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu, ale bo sa má voči nej vy -
ko na� trest od ňa tia slo bo dy, ale bo ochran né opat re nie,
kto ré jej boli ulo že né sú dom Slo ven skej re pub li ky pred
jej vy da ním, a ne bol pred me tom pô vod né ho eu róp ske -
ho za tý ka cie ho roz ka zu, na po da nie žia dos ti o do da toč -
ný sú hlas s trest ným stí ha ním ale bo vý ko nom tres tu
ale bo ochran né ho opat re nia sa po u ži jú pri me ra ne od -
se ky 1 až 3 a § 10. 

(5) Za do da toč ný sú hlas pod ¾a od se ku 2 písm. g) sa
po va žu je aj žia dos� vy ko ná va jú ce ho štá tu o pre vza tie
trest né ho stí ha nia vy da nej oso by pre trest né činy spá -
cha né na jeho úze mí pred vy da ním oso by. To isté sa
vz�a hu je aj na trest né ozná me nie po da né vy ko ná va jú -
cim štá tom.

(6) Ak vy ko ná va jú ci štát vy dal oso bu s vý hra dou, vý -
hra de sa musí vy ho vie�.

§ 13 

In for mo va nie mi nis ter stva
spra vod li vos ti o prie �a hoch 

Súd in for mu je ne od klad ne mi nis ter stvo spra vod li -
vos ti o prí pa doch, v kto rých ne bo lo roz hod nu té o vý ko -
ne jeho eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu v inom člen -
skom štá te do 60 dní od za dr ža nia vy žia da nej oso by
ale bo do ru če nia eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu, a ak
bola le ho ta pre dĺ že ná, do 90 dní. 

TRE T IA  ČASŤ
POS TUP SLO VEN SKÝCH OR GÁ NOV AKO

VY KO NÁ VA JÚ CICH JUS TIČ NÝCH OR GÁ NOV

§ 14

Od miet nu tie vy ko na nia
eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu 

(1) Vy ko na nie eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu jus -
tič né ho or gá nu štá tu pô vo du sa od miet ne, ak 
a) na trest ný čin, pre kto rý bol vy da ný eu róp sky za tý -

ka cí roz kaz, sa vz�a hu je am nes tia, kto rá bola ude le -
ná v Slo ven skej re pub li ke, ak slo ven ský práv ny po -
ria dok upra vu je prá vo moc slo ven ských or gá nov na
trest né stí ha nie toh to trest né ho činu,

b) bola vy ko ná va jú ce mu jus tič né mu or gá nu pred lo že -
ná in for má cia, že vy žia da ná oso ba bola prá vo plat ne
od sú de ná člen ským štá tom ale bo tre tím štá tom za
rov na ký sku tok za pred po kla du, že ulo že ný trest vy -

ko na la, vy ko ná va ale bo ta ký to trest pod ¾a práv ne ho
po riad ku člen ské ho štá tu ale bo tre tie ho štá tu, v kto -
rom bol vy ne se ný roz su dok, už nie je mož né vy ko -
na�, ale bo bola pre ta ký to sku tok prá vo plat ne oslo -
bo de ná roz hod nu tím jus tič né ho or gá nu člen ské ho
štá tu ale bo tre tie ho štá tu, 

c) vy žia da ná oso ba nie je pod ¾a práv ne ho po riad ku Slo -
ven skej re pub li ky z dô vo du jej veku trest ne zod po -
ved ná za ko na nie, pre kto ré bol vy da ný eu róp sky za -
tý ka cí roz kaz, 

d) sku tok, pre kto rý bol vy da ný eu róp sky za tý ka cí roz -
kaz, nie je trest ným či nom pod ¾a práv ne ho po riad ku
Slo ven skej re pub li ky, ak ne jde o ko na nie pod ¾a § 4
ods. 8; v prí pa de daní, po plat kov, ciel ale bo meny nie 
je mož né od miet nu� vý kon eu róp ske ho za tý ka cie ho
roz ka zu iba pre to, že práv ny po ria dok Slo ven skej re -
pub li ky ne up ra vu je rov na ký druh daní ale bo ciel
ale bo ne ob sa hu je rov na ké usta no ve nia tý ka jú ce sa
daní, po plat kov, ciel ale bo meny ako práv ny po ria -
dok štá tu pô vo du, 

e) vy žia da ná oso ba je trest ne stí ha ná v Slo ven skej re -
pub li ke pre ten istý sku tok, pre kto rý bol vy da ný eu -
róp sky za tý ka cí roz kaz, 

f) slo ven ské or gá ny roz hod li o tom, že pre sku tok, pre
kto rý bol vy da ný za tý ka cí roz kaz, sa ne za čne trest né 
stí ha nie ale bo sa v za ča tom trest nom stí ha ní ne bu de 
po kra čo va�, ale bo bolo v člen skom štá te vy da né prá -
vo plat né roz hod nu tie pre ten istý sku tok, kto ré brá -
ni ïal šie mu ko na niu; vy ko na niu eu róp ske ho za tý -
ka cie ho roz ka zu však ne brá ni, ak vzh¾a dom na
oso bit né okol nos ti prí pa du je pot reb né upred nost ni� 
usku toč ne nie trest né ho ko na nia v štá te pô vo du,
pre do všet kým z dô vo dov zis te nia prav dy a vy ko na -
nia spra vod li vé ho pro ce su, ochra ny opráv ne né ho
zá uj mu po ško de ných osôb, vy me ra nia tres tu ale bo
jeho vý ko nu, ale bo ak bolo ko na nie ukon če né z dô -
vo du ne dos tat ku dô ka zov ale bo z dô vo du chý ba jú ce -
ho po da nia, ale bo chý ba jú ce ho spl no moc ne nia po -
ško de né ho, 

g) vy ko ná va jú ci jus tič ný or gán zis til, že trest né stí ha -
nie ale bo vý kon tres tu vy žia da nej oso by sú pre ml ča -
né pod ¾a práv ne ho po riad ku Slo ven skej re pub li ky,
a na stí ha nie ta ké ho to trest né ho činu je daná prá vo -
moc slo ven ských or gá nov pod ¾a práv ne ho po riad ku
Slo ven skej re pub li ky, 

h) eu róp sky za tý ka cí roz kaz sa týka skut kov, kto ré sa
pod ¾a práv ne ho po riad ku Slo ven skej re pub li ky po -
va žu jú za spá cha né čias toč ne ale bo v ce lom roz sa hu
na úze mí Slo ven skej re pub li ky, na pa lu be slo ven -
skej lode ale bo slo ven ské ho lie tad la; vy ko na nie eu -
róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu je v tom to prí pa de ne -
prí pust né aj vte dy, ak sku tok nie je kva li fi ko va ný
ako trest ný čin pod ¾a práv ne ho po riad ku Slo ven skej
re pub li ky, ale bo

i) eu róp sky za tý ka cí roz kaz sa týka skut kov, kto ré boli
spá cha né mimo úze mia štá tu pô vo du, a práv ny po -
ria dok Slo ven skej re pub li ky ne u mož ňu je trest né stí -
ha nie pre rov na ké skut ky, ak boli spá cha né mimo
úze mia Slo ven skej re pub li ky. 

(2) Súd, kto rý roz ho du je o vy ko na ní eu róp ske ho za -
tý ka cie ho roz ka zu, môže jeho vy ko na nie pod mie ni�
tým, že štát pô vo du pos kyt ne dos ta toč né zá ru ky, že vy -
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žia da ná oso ba môže pod ¾a jeho práv ne ho po riad ku
a vzh¾a dom na okol nos ti prí pa du po žia da� v tom to štá te 
o ob no vu ko na nia, ak v ko na ní, kto ré mu pred chá dza lo
roz hod nu tie o ulo že ní tres tu od ňa tia slo bo dy ale bo
ochran né ho opat re nia, ne bo la vy žia da ná oso ba pred -
vo la ná osob ne ale bo inak in for mo va ná o dá tu me
a mies te ko na nia, ale bo riad ne za stú pe ná ob haj com. 

(3) Ak štát pô vo du ne po skyt ne dos ta toč né zá ru ky
pod ¾a od se ku 2, môže súd, kto rý roz ho du je o vy ko na ní
eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu, roz hod nú�, že sa ten -
to roz kaz ne vy ko ná. 

(4) Sku toč nos�, že je vy žia da ná oso ba ob ča nom Slo -
ven skej re pub li ky, nie je dô vo dom pre od miet nu tie vy -
ko na nia eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu. Rov na ko sa
po stu pu je aj vo vz�a hu k vy žia da nej oso be, na kto rú sa
pod ¾a me dzi ná rod né ho prá va vz�a hu je rov na ké za ob -
chá dza nie ako na ob ča na Slo ven skej re pub li ky. 

§ 15

Za dr ža nie

Prí sluš ní ci Po li caj né ho zbo ru za dr žia oso bu, na kto -
rú bol vy da ný eu róp sky za tý ka cí roz kaz a kto rej prí -
tom nos� bola zis te ná na úze mí Slo ven skej re pub li ky.
O za dr ža ní oso by in for mu jú ne od klad ne pro ku rá to ra
prí sluš né ho na vy ko na nie pred bež né ho vy šet ro va nia.
Ak pro ku rá tor do 48 ho dín od za dr ža nia ne pre pus tí za -
dr ža nú oso bu, podá v tej to le ho te súdu ná vrh na jej
vza tie do väz by.

§ 16

Prí sluš nos�

(1) Na za ča tie ko na nia o eu róp skom za tý ka com roz -
ka ze jus tič né ho or gá nu štá tu pô vo du je prí sluš ná kraj -
ská pro ku ra tú ra, v kto rej ob vo de bola vy žia da ná oso ba
za dr ža ná; o za ča tí ko na nia in for mu je mi nis ter stvo
spra vod li vos ti, kto ré mu zá ro veň za šle aj kó piu eu róp -
ske ho za tý ka cie ho roz ka zu.

(2) Pro ku rá tor vy ko ná va jú ci pred bež né vy šet ro va nie
ne od klad ne in for mu je jus tič ný or gán štá tu pô vo du
o za dr ža ní vy žia da nej oso by na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky v ja zy ku pod ¾a § 7. 

§ 17 

Väz ba

(1) Pred se da se ná tu kraj ské ho súdu roz hod ne do 48
ho dín od do da nia za dr ža nej oso by o ná vr hu pro ku rá to -
ra na jej vza tie do väz by. Ak súd po stu pu je pod ¾a § 4
ods. 8, pred se da se ná tu za dr ža nú oso bu vez me do väz -
by; dô vod mi väz by pod ¾a oso bit né ho zákona6) pri tom
nie je via za ný. Ak súd ne po stu pu je pod ¾a § 4 ods. 8,
pred se da se ná tu za dr ža nú oso bu vez me do väz by, ak
sú kon krét ne sku toč nos ti, kto ré od ô vod ňu jú oba vu, že
za dr ža ná oso ba ujde ale bo sa bude skrý va�, aby sa tak
vy hla trest né mu stí ha niu ale bo vý ko nu tres tu ale bo
ochran né ho opat re nia.

(2) Na ko na nie pod ¾a od se ku 1 je prí sluš ný kraj ský
súd, v kto ré ho ob vo de bola oso ba za dr ža ná. 

(3) Ak vy žia da ná oso ba sú hla sí s vy da ním ale bo ak
bolo roz hod nu té, že eu róp sky za tý ka cí roz kaz sa vy ko -
ná, vez me kraj ský súd túto oso bu do väz by, ak tak už
ne u ro bil pred se da se ná tu pod ¾a od se ku 1.

(4) Pred se da se ná tu kraj ské ho súdu na ria di prí ka -
zom pre pus te nie oso by z väz by dňom, keï dô jde k vy da -
niu oso by or gá nom štá tu pô vo du, ale bo ak 
a) naj ne skôr do 40 dní od za dr ža nia oso by ne bol vy ko -

ná va jú ce mu jus tič né mu or gá nu pred lo že ný ori gi nál
eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu s pre kla dom do
slo ven ské ho ja zy ka, ak sa ten to vy ža du je; na ná vrh
pro ku rá to ra môže oso bu pre pus ti� z väz by aj vte dy,
ak ne bol vy ko ná va jú ce mu jus tič né mu or gá nu za sla -
ný eu róp sky za tý ka cí roz kaz s pre kla dom do slo ven -
ské ho ja zy ka, ak sa vy ža du je, do 18 dní od za dr ža nia
oso by,

b) jus tič ný or gán štá tu pô vo du zru šil eu róp sky za tý ka -
cí roz kaz ale bo ho od vo lal vo vz�a hu k Slo ven skej re -
pub li ke, 

c) kraj ský súd roz ho dol, že eu róp sky za tý ka cí roz kaz
sa ne vy ko ná,

d) or gá ny štá tu pô vo du vy žia da nú oso bu ne pre vez mú
do 10 dní od prá vo plat nos ti roz hod nu tia pro ku rá to -
ra ale bo súdu o vy ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho
roz ka zu ale bo roz hod nu tia mi nis tra spra vod li vos ti
pod ¾a § 26, ale bo ak na sta li okol nos ti, kto ré ne mô žu
štát pô vo du a vy ko ná va jú ci štát ovplyv ni�, ne pre vez -
mú ta kú to oso bu do 10 dní od no vé ho do hod nu té ho
dá tu mu rea li zá cie vy da nia; to ne pla tí, ak zo zá važ -
ných hu ma ni tár nych dô vo dov, naj mä v prí pa de
ohroz e nia zdra via ale bo ži vo ta vy žia da nej oso by,
bolo vy da nie do čas ne od lo že né; v ta kom prí pa de dô -
jde k pre pus te niu z väz by naj ne skôr de sia tym dňom
od do hod nu tia no vé ho do hod nu té ho dá tu mu rea li -
zá cie vy da nia, ale bo

e) inak za nik li dô vo dy väz by ale bo rea li zá cie vy da nia.

(5) Pre pus te nie oso by z väz by ne vy lu ču je opa ko va né
vza tie do väz by.

(6) Pro ti roz hod nu tiu o väz be pod ¾a od se kov 1 a 4 je
prí pust ná s�až nos�, kto rá nemá od klad ný úči nok. 

Pred bež né vy šet  ro va nie

§ 18

(1) Pro ku rá tor kraj skej pro ku ra tú ry pod ¾a § 16 ods. 1 
vy ko ná pred bež né vy šet ro va nie. Úče lom pred bež né ho
vy šet ro va nia je zis ti�, či sú dané pod mien ky na vy ko na -
nie eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu.

(2) Ak in for má cie pos kyt nu té jus tič ným or gá nom
štá tu pô vo du v eu róp skom za tý ka com roz ka ze nie sú
dos ta toč né pre roz hod nu tie o jeho vy ko na ní, naj mä ak
eu róp sky za tý ka cí roz kaz ne ob sa hu je všet ky ná le ži tos -
ti uve de né v prí lo he č. 1, ale bo je zrej mé, že ho zjav ne
vy dal or gán, kto rý ne bol prí sluš ný na jeho vy da nie, ale -
bo že práv ne hod no te nie skut ku ako trest né ho činu
pod lie ha jú ce mu vy da niu ale bo ne pod lie ha jú ce mu pre -
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skú ma niu oboj stran nej tres tnos ti je zjav ne ne správ ne,
po žia da pro ku rá tor vy ko ná va jú ci pred bež né vy šet ro va -
nie ne od klad ne jus tič ný or gán štá tu pô vo du o do da toč -
né in for má cie. Zá ro veň môže ur či� pri me ra nú le ho tu na 
za sla nie do da toč ných in for má cií. 

(3) Pro ku rá tor vy žia da nú oso bu vy po ču je a oboz ná mi 
ju s ob sa hom eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu a do ru čí 
jej kó piu eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu. Sú čas ne ju
po u čí o roz sa hu, v kto rom sa voči nej uplat ní zá sa da
špe cia li ty v prí pa de roz hod nu tia o tom, že sa eu róp sky
za tý ka cí roz kaz vy ko ná. 

(4) Pro ku rá tor vy ko ná va jú ci pred bež né vy šet ro va nie
vrá ti eu róp sky za tý ka cí roz kaz štá tu pô vo du bez roz -
hod nu tia o vy ko na ní, ak 
a) vy žia da ná oso ba zo mre la ale bo bola vy hlá se ná za

mŕt vu, 
b) vy žia da nú oso bu ne mož no za dr ža�,
c) ne bo lo zis te né mies to po by tu na úze mí Slo ven skej

re pub li ky ale bo sa na mies te po by tu dlho do bo ne -
zdr žia va a mies to jej po by tu ne mož no zis ti�,

d) štát pô vo du ne po sky tol dos ta toč né in for má cie pre
roz hod nu tie o vy ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho
roz ka zu ani po po stu pe pod ¾a od se ku 2,

e) eu róp sky za tý ka cí roz kaz bol slo ven ské mu or gá nu
do ru če ný po odo vzda ní oso by na vý kon tres tu od ňa -
tia slo bo dy do iné ho člen ské ho štá tu ale bo do tre tie -
ho štá tu ale bo po roz hod nu tí o po vo le ní vy da nia oso -
by do tre tie ho štá tu, ale bo

f) člen ský štát ale bo tre tí štát, kto rý vy dal oso bu do
Slo ven skej re pub li ky, ne u de lil sú hlas s ïal ším vy da -
ním. 

§ 19

(1) V ko na ní o vý ko ne eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka -
zu musí ma� vy žia da ná oso ba ob haj cu. 

(2) Vy žia da ná oso ba má pri úko noch sú vi sia cich
s roz ho do va ním o vy ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho
roz ka zu prá vo na tl moč ní ka a pre kla da te ¾a.7)

(3) Ak bola vy žia da ná oso ba vza tá do väz by, na styk
s ob haj com a ad vo ká tom, na ko reš pon den ciu a náv -
šte vy vo väz be sa po u ži je oso bit ný pred pis o vý ko ne
väz by.8)

§ 20

Vý kon eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu
so sú hla som vy žia da nej oso by

(1) O mož nos ti vy da nia do člen ské ho štá tu bez pred -
lo že nia veci na roz hod nu tie súdu za pred po kla du sú -
hla su vy žia da nej oso by s jej vy da ním do člen ské ho štá -
tu, ako aj o dô sled koch ta ké ho to sú hla su po u čí
pro ku rá tor vy žia da nú oso bu v rám ci pred bež né ho vy -
šet ro va nia. Zá ro veň túto oso bu po u čí o tom, že ude le ný
sú hlas ne mož no od vo la�. 

(2) Ak vy žia da ná oso ba sú hla sí s vy da ním do člen ské -
ho štá tu, po u čí ju pro ku rá tor aj o mož nos ti vzda� sa

uplat ne nia zá sa dy špe cia li ty, ak by sa inak táto zá sa da
vo vz�a hu k štá tu pô vo du uplat ni la. 

(3) Ak vy žia da ná oso ba sú hla sí s vy da ním do člen ské -
ho štá tu, spí še s ňou pro ku rá tor v prí tom nos ti jej ob -
haj cu a tl moč ní ka zá pis ni cu, v kto rej sa za zna me ná jej
sú hlas s vy da ním, ako aj jej vy jad re nie o tom, či sa
vzdá va ale bo ne vzdá va uplat ne nia zá sa dy špe cia li ty
a v akom roz sa hu. 

(4) Ak vy žia da ná oso ba sú hla sí s vy da ním do člen ské -
ho štá tu a nie je dô vod na pos tup pod ¾a od se ku 5, pro -
ku rá tor po skon če ní pred bež né ho vy šet ro va nia roz hod -
ne uzne se ním, že sa eu róp sky za tý ka cí roz kaz
jus tič né ho or gá nu štá tu pô vo du vy ko ná. Pro ku rá tor
v uzne se ní ok rem uve de nia úda jov o oso be ozna čí eu -
róp sky za tý ka cí roz kaz, na zá kla de kto ré ho je oso ba vy -
dá va ná, úda je o za bez pe če ní prá va ob ha jo by, o sú hla se 
oso by s vy da ním a v akom roz sa hu sa táto oso ba vzda la
uplat ne nia zá sa dy špe cia li ty. Ak na stal dô vod na  po -
stup pod ¾a § 27, roz hod ne pro ku rá tor v uzne se ní aj
o od lo že ní rea li zá cie vy da nia.

(5) Ak pro ku rá tor zis tí, že exis tu je nie ktorý z dô vo dov
od miet nu tia vy ko na nia eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka -
zu pod ¾a § 14 ods. 1 písm. a) až c), na priek sú hla su vy -
žia da nej oso by pred lo ží vec na roz hod nu tie súdu pod ¾a
§ 21; ak ide o dô vod pod ¾a § 14 ods. 1 písm. b), len vte dy, 
ak roz su dok vy dal člen ský štát.

(6) Uzne se nie o vy ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho
roz ka zu, o dô vo doch, kto ré brá nia rea li zá cii vy da nia,
a o od lo že ní rea li zá cie vy da nia do ru čí prí sluš ný pro ku -
rá tor vy žia da nej oso be, Ge ne rál nej pro ku ra tú re Slo -
ven skej re pub li ky a jus tič né mu or gá nu štá tu pô vo du.
Zá ro veň za šle rov no pis ta ké ho to uzne se nia ne od klad -
ne In ter po lu na úče ly do hod nu tia ter mí nu rea li zá cie
vy da nia a mi nis ter stvu spra vod li vos ti. Pre klad roz hod -
nu tia sa ne vy ho to vu je. Pro ku rá tor však vy ho to ví pre -
klad ozná me nia o svo jom roz hod nu tí v ja zy ku pod ¾a § 7
o vy ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu ale bo
o dô vo doch iné ho po stu pu. 

(7) Pro ti roz hod nu tiu pro ku rá to ra o vy ko na ní eu róp -
ske ho za tý ka cie ho roz ka zu nie je prí pust ný op rav ný
pros trie dok. 

(8) Usta no ve nia od se kov 1 až 6 sa ne po u ži jú, ak pro -
ku rá tor v prie be hu pred bež né ho vy šet ro va nia zis tí, že
o vy da nie vy žia da nej oso by po žia dal aj iný štát. V ta -
kom prí pa de pro ku rá tor po ukon če ní pred bež né ho vy -
šet ro va nia pred lo ží vec súdu na roz hod nu tie pod ¾a
§ 21.

§ 21

Roz hod nu tie súdu o vý ko ne
eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu

(1) Po skon če ní pred bež né ho vy šet ro va nia roz hod ne
súd na ná vrh pro ku rá to ra o vy ko na ní eu róp ske ho za tý -
ka cie ho roz ka zu, ak vy žia da ná oso ba ne súh la si la s vy -
da ním, ale bo v prí pa doch pod ¾a § 20 ods. 5 ale bo 8.
O svo jom roz hod nu tí súd ne od klad ne in for mu je jus tič -
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ný or gán štá tu pô vo du v ja zy ku pod ¾a § 7. Ak súd pre
roz hod nu tie po va žu je za ne vy hnut né zís ka nie do da toč -
ných in for má cií, po žia da pro ku ra tú ru o do pl ne nie ná -
vr hu. 

(2) Na ko na nie pod ¾a od se ku 1 je prí sluš ný kraj ský
súd, kto rý roz ho do val o väz be; ak sa o väz be ne ko na lo,
kraj ský súd, v kto ré ho ob vo de sa vy žia da ná oso ba zdr -
žu je ale bo v kto ré ho ob vo de je kraj ská pro ku ra tú ra,
kto rej pro ku rá tor vy ko ná val pred bež né vy šet ro va nie. 

(3) O tom, či sa vy ko ná eu róp sky za tý ka cí roz kaz, roz -
ho du je súd uzne se ním na ne ve rej nom za sad nu tí. Pred
roz hod nu tím umož ní vy žia da nej oso be a jej ob haj co vi
vy jad ri� sa pí som ne k eu róp ske mu za tý ka cie mu roz ka -
zu. Ak v tom to vy jad re ní vy žia da ná oso ba ale bo jej ob -
haj ca o to po žia da ale bo to po va žu je súd za pot reb né,
ale bo ak o to po žia da jus tič ný or gán štá tu pô vo du, o vy -
ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu roz hod ne súd
na ve rej nom za sad nu tí. 

(4) Ak sa v ko na ní pre u ká že, že exis tu je dô vod od -
miet nu tia vy ko na nia eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu
pod ¾a § 14, súd roz hod ne, že eu róp sky za tý ka cí roz kaz
sa ne vy ko ná.

(5) Roz hod nu tie pod ¾a od sekov 3 a 4 súd do ru čí pro -
ku rá to ro vi a vy žia da nej oso be. Zá ro veň ho za šle mi nis -
ter stvu spra vod li vos ti a jus tič né mu or gá nu štá tu pô vo -
du; jus tič né mu or gá nu štá tu pô vo du sa roz hod nu tie
za sie la bez pre kla du, ale s ozná me ním ob sa hu roz hod -
nu tia v ja zy ku pod ¾a § 7. Roz hod nu tie pod ¾a od se ku 3
ozná mi súd In ter po lu na účel do jed na nia ter mí nu
a rea li zá cie odo vzda nia oso by. 

(6) Pro ti roz hod nu tiu kraj ské ho súdu, kto rým roz ho -
dol o vy ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu, je prí -
pust ná s�až nos� pro ku rá to ra a vy žia da nej oso by len
pre nie ktorý z dô vo dov od miet nu tia vy ko na nia eu róp -
ske ho za tý ka cie ho roz ka zu pod ¾a § 14; s�až nos� má od -
klad ný úči nok. 

(7) O s�až nos ti roz ho du je Naj vy šší súd Slo ven skej re -
pub li ky na ne ve rej nom za sad nu tí. Naj vy šší súd Slo -
ven skej re pub li ky po do pl ne ní ko na nia, ak je pot reb né,
sám roz hod ne, či sa eu róp sky za tý ka cí roz kaz vy ko ná
ale bo ne vy ko ná. 

§ 22

Le ho ty

(1) Ak vy žia da ná oso ba sú hla sí s vy ko na ním eu róp -
ske ho za tý ka cie ho roz ka zu, pro ku rá tor roz hod ne o vy -
ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu do de sia tich
dní odo dňa sú hla su oso by. 

(2) V ostat ných prí pa doch sa roz hod ne o vy ko na ní
eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu do 60 dní od za dr ža -
nia. 

(3) Ak le ho ty uve de né v od se koch 1 a 2 nie je v odô -
vod ne ných prí pa doch mož né do dr ža�, pre dĺ žia sa o ïal -
ších 30 dní. O tej to sku toč nos ti ne od klad ne in for mu je

pro ku rá tor a v prí pa de pod ¾a od se ku 2 prí sluš ný sud ca
jus tič ný or gán štá tu pô vo du. Ak ani v tak to pre dĺ že -
ných le ho tách nie je mož né roz hod nú� o vy ko na ní eu -
róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu, ozná mi vy ko ná va jú ci
jus tič ný or gán dô vo dy, pre kto ré ne mo hol roz hod nú�,
mi nis ter stvu spra vod li vos ti, kto ré to ozná mi Eu ro jus -
tu.9)

(4) Odo vzda nie oso by or gá nom štá tu pô vo du sa musí
zre a li zo va� naj ne skôr do 10 dní od prá vo plat nos ti roz -
hod nu tia o vý ko ne eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu.

(5) Usta no ve nie od se ku 4 sa ne po u ži je z dô vo dov uve -
de ných v § 26, ale bo ak na sta li okol nos ti, pre kto ré vy -
ko na nie eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu ne mož no
rea li zo va� a kto ré ne mô že ovplyv ni� štát pô vo du ani
Slo ven ská re pub li ka, ale bo ak je rea li zá ciu odo vzda nia
ne vy hnut né od lo ži� z váž nych hu ma ni tár nych dô vo -
dov, naj mä z dô vo du ohroz e nia zdra via ale bo ži vo ta vy -
žia da nej oso by. V tých to prí pa doch sa musí oso ba odo -
vzda� naj ne skôr do 10 dní od no vé ho do hod nu té ho
ter mí nu odo vzda nia. 

(6) Prá vo plat né roz hod nu tie o vý ko ne eu róp ske ho za -
tý ka cie ho roz ka zu sa ne vy ko ná, ak mi nis ter spra vod li -
vos ti pod ¾a § 26 roz ho dol, že vy žia da ná oso ba sa odo -
vzdá iné mu člen ské mu štá tu ale bo vydá tre tie mu
štá tu.

(7) Ak z ur či té ho dô vo du nie je mož né vy ko na� eu róp -
sky za tý ka cí roz kaz, pred lo ží pro ku rá tor vy ko ná va jú ci
pred bež né vy šet ro va nie ale bo súd roz ho du jú ci o vy ko -
na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu mi nis ter stvu
spra vod li vos ti ne od klad ne všet ky pí som nos ti pot reb né
na za bez pe če nie sú hla su tre tie ho štá tu s vy da ním. Le -
ho ty pod ¾a toh to usta no ve nia za čí na jú ply nú� dňom,
keï od pad li pre káž ky odo vzda nia oso by štá tu pô vo du.

(8) Le ho ty pod ¾a od se kov 1 až 6 ne ply nú, ak
a) štát pô vo du ne za slal eu róp sky za tý ka cí roz kaz s pre -

kla dom do slo ven ské ho ja zy ka, ak sa to vy ža du je, 
b) vy ko ná va jú ci jus tič ný or gán po žia dal o za sla nie do -

da toč ných in for má cií ale bo o do pl ne nie eu róp ske ho
za tý ka cie ho roz ka zu, kto ré je ne vy hnut né na roz -
hod nu tie o jeho vy ko na ní, 

c) sa koná o od ňa tí vý sad ale bo imu nít. 

(9) Le ho ty pod ¾a od se ku 8 za čnú ply nú�, ak od pad nú
dô vo dy, pre kto ré ich ply nu tie spo čí va lo. 

§ 23

Vý sluch a do čas né odo vzda nie vy žia da nej oso by

(1) Na žia dos� jus tič né ho or gá nu štá tu pô vo du vy ko -
ná va jú ci jus tič ný or gán vy žia da nú oso bu vy po ču je ale -
bo do čas ne odo vzdá v sú la de s pod mien ka mi sta no ve -
ný mi do ho dou s tým to or gá nom do štá tu pô vo du. 

(2) Ak vy ko ná va jú ci jus tič ný or gán umož ní vý sluch,
zá ro veň na žia dos� umož ní prí tom nos� zá stup cov toh to
or gá nu ale bo iné ho jus tič né ho or gá nu štá tu pô vo du na
vý slu chu. Zá stup ca toh to or gá nu môže klás� vy žia da -
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nej oso be otáz ky pros tred níc tvom pro ku rá to ra ale bo
sud cu. 

(3) Ak je vhod nej šie do čas ne odo vzda� oso bu, po vo lí
súd na žia dos� jus tič né ho or gá nu štá tu pô vo du do čas -
né odo vzda nie oso by, pri čom určí, že oso bu je po čas do -
čas né ho odo vzda nia nut né dr ža� vo väz be. Ak jus tič ný
or gán štá tu pô vo du ne uve die čas, na kto rý do čas né
odo vzda nie žia da, úko ny, kto ré chce vy ko na�, po žia da
vy ko ná va jú ci jus tič ný or gán o do pl ne nie žia dos ti. Môže 
pri tom sta no vi� pri me ra nú le ho tu na do pl ne nie tých to
sku toč nos tí. Sú hlas s do čas ným odo vzda ním môže
ude li� iba vte dy, ak to nemá vplyv na účas� oso by na vý -
slu chu sú vi sia com s ko na ním o odo vzda nie. 

§ 24

Vý sa dy a imu ni ty

Ak je na od ňa tie vý sa dy ale bo imu ni ty prí sluš ný or -
gán Slo ven skej re pub li ky, po žia da kraj ský pro ku rá tor
o to, aby ten to or gán vy žia da nej oso be vý sa du ale bo
imu ni tu od ňal. Ak je na od ňa tie vý sa dy ale bo imu ni ty
prí sluš ný or gán iné ho člen ské ho štá tu ale bo tre tie ho
štá tu, me dzi ná rod nej or ga ni zá cie ale bo Eu róp skej
únie, in for mu je pro ku rá tor vy ko ná va jú ci pred bež né
vy šet ro va nie o tej to sku toč nos ti jus tič ný or gán štá tu
pô vo du.

§ 25

Roz ho do va nie v prí pa de via ce rých eu róp skych
za tý ka cích roz ka zov

(1) Ak vo vz�a hu k tej is tej oso be vy da li eu róp sky za tý -
ka cí roz kaz dva ale bo via ce ré člen ské štá ty, nie je mož -
ný pos tup pod ¾a § 20. Po skon če ní pred bež né ho vy šet -
ro va nia o kaž dom z eu róp skych za tý ka cích roz ka zov
roz hod ne prí sluš ný kraj ský súd o vý ko ne kaž dé ho
z nich oso bit ne. Sú čas ne roz hod ne, do kto ré ho zo štá -
tov pô vo du bude oso ba odo vzda ná. Súd pri tom zoh ¾ad -
ní všet ky okol nos ti, naj mä zá važ nos� činu, mies to spá -
cha nia činu, dá tum a účel vy da nia eu róp ske ho
za tý ka cie ho roz ka zu. Pred vy da ním roz hod nu tia môže
po žia da� o vy jad re nie Eu ro just.9) 

(2) Zá ro veň s roz hod nu tím pod ¾a od se ku 1 súd roz -
hod ne o ude le ní sú hla su s ïal ším odo vzda ním do iné ho 
člen ské ho štá tu pô vo du, ak pod ¾a od se ku 1 roz ho dol
o vy ko na ní eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu z toh to
štá tu a ak sa vy žia da ná oso ba vy dá va s uplat ne ním zá -
sa dy špe cia li ty. 

(3) Tie to roz hod nu tia súd za šle všet kým člen ským
štá tom, o kto rých eu róp skych za tý ka cích roz ka zoch
roz ho do val. 

(4) Le ho ty uve de né v § 22 za čí na jú ply nú� do ru če ním
po sled né ho eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu. 

§ 26

Roz ho do va nie v prí pa de stre tu eu róp ske ho
za tý ka cie ho roz ka zu člen ské ho štá tu a žia dos ti

o vy da nie tre tie ho štá tu ale bo iné ho člen ské ho štá tu

(1) Ak bol vo vz�a hu k tej is tej oso be do ru če ný slo ven -
ským or gá nom eu róp sky za tý ka cí roz kaz a žia dos� o vy -

da nie tre tie ho štá tu ale bo iné ho člen ské ho štá tu, nie je
mož ný pos tup pod ¾a § 20. 

(2) O stre te eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu člen -
ské ho štá tu a žia dos ti o vy da nie tre tie ho štá tu ale bo
iné ho člen ské ho štá tu tý ka jú cej sa tej is tej oso by roz -
ho du je mi nis ter spra vod li vos ti po prá vo plat nos ti roz -
hod nu tia kraj ské ho súdu o tom, že sa vy ko ná eu róp sky 
za tý ka cí roz kaz a že vy da nie do tre tie ho štá tu ale bo iné -
ho člen ské ho štá tu je prí pust né. 

(3) Vy ko ná va jú ci jus tič ný or gán in for mu je mi nis ter -
stvo spra vod li vos ti, len čo sa do zvie, že na sta li ta ké to
okol nos ti. Súd pred lo ží vec mi nis ter stvu spra vod li vos ti
po prá vo plat nos ti svo jich roz hod nu tí pod ¾a od se ku 2.

(4) Mi nis ter spra vod li vos ti pri roz ho do va ní o tom, či
sa vy ho vie žia dos ti o vy da nie z tre tie ho štá tu ale bo iné -
ho člen ské ho štá tu ale bo sa vy ko ná eu róp sky za tý ka cí
roz kaz člen ské ho štá tu, zvá ži naj mä zá važ nos� spá cha -
né ho trest né ho činu, zoh ¾ad ní dá tum vy da nia eu róp -
ske ho za tý ka cie ho roz ka zu a žia dos ti o vy da nie, ako aj
účel vy da nia eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu ale bo
žia dos ti o vy da nie. 

(5) Mi nis ter spra vod li vos ti svo je roz hod nu tie za šle
vy ko ná va jú ce mu jus tič né mu or gá nu. Kó piu svoj ho
roz hod nu tia za šle In ter po lu na do hod nu tie ter mí nu
a za bez pe če nie rea li zá cie odo vzda nia oso by. 

§ 27

Od klad vy da nia 

Súd ale bo pro ku ra tú ra, kto ré roz ho do va li o vy ko na ní 
eu róp ske ho za tý ka cie ho roz ka zu, môžu roz hod nú�
o od kla de jeho rea li zá cie, ak sa voči oso be ve die na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky trest né stí ha nie ale bo oso ba
vy ko ná va ale bo má vy ko na� trest od ňa tia slo bo dy pre
iný trest ný čin ako ten, kto rý bol uve de ný v eu róp skom
za tý ka com roz ka ze. V prí pa doch uve de ných v § 26 roz -
hod ne o od kla de mi nis ter spra vod li vos ti. Vo svo jom
roz hod nu tí uvedie, do ke dy sa rea li zá cia od kla dá. 

§ 28

Ďal šie vy da nie zo Slo ven skej re pub li ky 

Zá väz ky Slo ven skej re pub li ky vy plý va jú ce z me dzi -
ná rod ných zmlúv s tre tí mi štát mi, ak jej bola vy žia da ná 
oso ba vy da ná z tre tie ho štá tu s uplat ne ním zá sa dy špe -
cia li ty, nie sú tým to zá ko nom dotk nu té. 

ŠTVR TÁ  ČASŤ
SPO LOČ NÉ A PRE CHOD NÉ USTA NO VE NIA

§ 29

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he č. 2.

§ 30

Ak člen ský štát po žia dal o vy da nie oso by pred dňom
na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, slo ven ské or gá -
ny po stu pu jú pod ¾a do te raj ších pred pi sov.
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§ 31

Slo ven ský or gán vydá eu róp sky za tý ka cí roz kaz aj
pre sku tok spá cha ný pred dňom na do bud nu tia účin -
nos ti toh to zá ko na. 

Čl. II

Zá kon č.140/1961 Zb. Trest ný zá kon v zne ní zá ko na
č. 120/1962 Zb., zá ko na č. 53/1963 Zb., zá ko na
č. 184/1964 Zb., zá ko na č. 56/1965 Zb., zá ko na
č. 81/1966 Zb., zá ko na č. 148/1969 Zb., zá ko na
č. 45/1973 Zb., zá ko na č. 43/1980 Zb., zá kon né ho
opat re nia č. 10/1989 Zb., zá ko na č. 159/1989 Zb., zá -
ko na č. 47/1990 Zb., zá ko na č. 84/1990 Zb., zá ko na
č. 175/1990 Zb., zá ko na č. 457/1990 Zb., zá ko na
č. 545/1990 Zb., zá ko na č. 490/1991 Zb., zá ko na
č. 557/1991 Zb., zá ko na č. 60/1992 Zb., ná le zu Ústav -
né ho súdu Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky
zo 4. sep tem bra 1992 uve rej ne né ho v čiast ke 93/1992
Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 177/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 248/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 102/1995 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. 100/1996 Z. z.,
zá ko na č. 13/1998 Z. z., zá ko na č. 129/1998 Z. z., zá -
ko na č. 10/1999 Z. z., zá ko na č. 183/1999 Z. z., zá ko -
na č. 399/2000 Z. z., zá ko na č. 253/2001 Z. z., zá ko na
č. 485/2001 Z. z., zá ko na č. 237/2002 Z. z., zá ko na
č. 421/2002 Z. z., zá ko na č. 448/2002 Z. z., zá ko na
č. 553/2002 Z. z. a zá ko na č. 457/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 15a ods. 1 sa slo vo „zá ko na“ na hrá dza slo va mi
„vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov“ a slo vo „zá -
ko nu“ slo va mi „vše obec ne zá väz né mu práv ne mu pred -
pi su“.

2. Do te raj ší text § 15b sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Usta no ve nie od se ku 1 sa ne po u ži je, ak zo zne nia
skut ko vej pod sta ty trest né ho činu vy plý va, že čin má
by� trest ný aj vte dy, keï bol daný sú hlas po ško de né ho
pod ¾a od se ku 1.“.

3. V § 21 ods.1 sa na kon ci do pĺ ňa jú slo vá „ale bo ak
tak usta no vu je oso bit ný zá kon“.

4. V § 39 ods. 3 sa vy púš �a dru há veta.

5. V § 39 sa vy púš �a od sek 4.

6. V § 39a sa vy púš �a od sek 4.

7. V § 55 ods. 1 sa slo vá „Súd môže ulo ži�“ na hrá -
dzajú slo va mi „Súd ulo ží“.

8. V § 55 od sek 6 znie:
„(6) Vlast ní kom pre pad nu tej veci sa stá va štát, ak

súd ne roz hod ne inak, na zá kla de vy hlá se nej me dzi ná -
rod nej zmlu vy, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za -
ná.“.

9. § 55 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Usta no ve nie od se ku 1 sa ne po u ži je, ak

a) po ško de né mu vzni kol z činu ná rok na ná hra du ško -
dy, kto ré ho uspo ko je nie by bolo zne mož ne né pre -
pad nu tím veci, 

b) hod no ta veci je v zjav nom ne po me re k mie re zá važ -
nos ti činu ale bo

c) súd upus til od po tres ta nia pá cha te ¾a.“.

10. V § 57 sa za slo vá „ob ča nom Slo ven skej re pub li -
ky“ vkla dá čiar ka a slo vá „ob ča nom iné ho člen ské ho
štá tu Eu róp skej únie ale bo ob ča nom iné ho zmluv né ho
štá tu Do ho dy o Eu róp skom hos po dár skom prie sto re“.

11. V § 73 ods. 1 sa slo vá „môže súd ulo ži�“ na hrá dza -
jú slo va mi „súd ulo ží“.

12. V § 73 od sek 2 znie: 
„(2) Vlast ní kom zha ba nej veci sa stá va štát, ak súd

ne roz hod ne inak na zá kla de vy hlá se nej me dzi ná rod nej
zmlu vy, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná.“. 

13. § 73 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Usta no ve nie od se ku 1 sa ne po u ži je, ak

a) po ško de né mu vzni kol z činu ná rok na ná hra du ško -
dy, kto ré ho uspo ko je nie by bolo zne mož ne né zha ba -
ním veci, ale bo

b) hod no ta veci je v zjav nom ne po me re k mie re zá važ -
nos ti činu.“. 

14. V § 89 ods. 9 v po sled nej vete sa za slo vá „iné ho
štá tu“ vkla dá čiar ka a slo vá „or gá nu Eu róp skej únie
ale bo or gá nu vy tvo re né ho spo loč ne člen ský mi štát mi
Eu róp skej únie“ a slo vá „vy sie la jú ce ho štá tu“ sa na hrá -
dza jú slo va mi „ta ké ho štá tu ale bo or gá nu“.

15. V § 89 od sek 27 znie:
„(27) Zlo či nec kou sku pi nou sa ro zu mie štruk tú ro va -

ná sku pi na naj me nej troch osôb, kto rá exis tu je po čas
ur či té ho ča so vé ho ob do bia a koná ko or di no va ne s cie -
¾om spá cha� je den trestný čin ale bo viac trest ných či -
nov, za kto ré je mož né ulo ži� trest od ňa tia slo bo dy
s hor nou hra ni cou trest nej sadz by naj me nej pä� ro kov,
ale bo nie ktoré ho z trest ných či nov pod ¾a § 160 až 162
na účel

a) pria me ho ale bo ne pria me ho zís ka nia fi nanč nej vý -
ho dy ale bo inej ma te riál nej vý ho dy, 

b) pre nik nu tia do or gá nu ve rej nej moci s cie ¾om zís ka�
nad ním kon tro lu ale bo uplat ni� svoj vplyv, aby sa
za kry la ale bo le ga li zo va la ich trest ná čin nos� ale bo
príj my z nej, ale bo 

c) pre nik nu tia do or gá nu pod ni ka te¾ ské ho ale bo ne -
pod ni ka te¾ ské ho sub jek tu s cie ¾om zís ka� nad ním
kon tro lu ale bo uplat ni� svoj vplyv, aby sa za kry la
ale bo le ga li zo va la ich trest ná čin nos� ale bo príj my
z nej.“.

16. V § 94 ods. 1 sa za slo vá „zdra vie ¾udí“ vkla dá čiar -
ka a slo vá „ich osob nú slo bo du“ a za slo vá „ale bo ma je -
tok“ sa vkla da jú slo vá „ale bo ne opráv ne ne vy ro bí, zís -
ka, vlast ní, drží, pre pra vu je, do dá va ale bo inak po u ží va 
vý buš né, jad ro vé, bio lo gic ké ale bo che mic ké zbra ne,
ale bo usku toč ňu je ne do vo le ný vý skum a vý voj ta kých
zbra ní ale bo zbra ní za ká za ných zá ko nom ale bo me dzi -
ná rod nou zmlu vou“.

17. V § 169a ods. 1 sa slo vá „na šes� me sia cov až tri
roky“ na hrá dza jú slo va mi „na je den rok až pä� ro kov“.

18. Za § 169b sa vkla dá § 170, kto rý znie:
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„§ 170

Ma re nie spra vod li vos ti

(1) Kto v trest nom ko na ní
a) pred lo ží dô kaz, o kto rom vie, že je sfal šo va ný ale bo

po zme ne ný, s cie¾om po u ži� ho ako pra vý, 
b) fal šu je, po zme ní ale bo marí dô kaz ale bo brá ni v zís -

ka ní dô ka zu,
c) marí ale bo brá ni prí tom nos ti ale bo vý po ve di stra ny

trest né ho ko na nia, sved ka, znal ca, tl moč ní ka ale bo
pre kla da te ¾a, ale bo

d) po u ži je ná si lie, hroz bu ná si lia ale bo hroz bu inej �až -
kej ujmy ale bo s¾ú bi, po núk ne ale bo pos kyt ne ne -
opráv ne nú vý ho du, aby pô so bil na stra nu trest né ho
ko na nia, sved ka, znal ca, tl moč ní ka, pre kla da te ¾a
ale bo na or gán čin ný v trest nom ko na ní,

po tres ce sa od ňa tím slo bo dy na je den rok až pä� ro kov.

(2) Od ňa tím slo bo dy na tri roky až osem ro kov sa pá -
cha te¾ po tres ce, ak čin uve de ný v od se ku 1 spá cha
a) v úmys le sebe ale bo iné mu za do vá ži� znač ný pro -

spech ale bo spô so bi� znač nú ško du ale bo iný zá važ -
ný ná sle dok,

b) v úmys le zma ri� ale bo s�a ži� iné mu uplat ne nie jeho
zá klad ných práv a slo bôd, ale bo

c) z pom sty, z dô vo du ná rod nost nej, ra so vej ale bo et -
nic kej ne ná vis ti, pre po li tic ké pre sved če nie ale bo vy -
zna nie iné ho, ale bo pre to, že je bez vy zna nia, ale bo
z inej za vrh nu tia hod nej po hnút ky.“.

19. V § 171 ods. 1 sa slo vá „šes� me sia cov“ na hrá dza -
jú slo va mi „dva roky“, v pís me ne e) sa na kon ci vy púš �a
slo vo „ale bo“ a za pís me no e) sa vkla dá nové pís me no f),
kto ré znie:
„f) bez váž ne ho dô vo du ne na stú pil vý kon ne pod mie neč -

né ho tres tu od ňa tia slo bo dy v le ho te ur če nej sú dom, 
ale bo“.

Do te raj šie pís me no f) sa ozna ču je ako pís me no g).

20. § 171a vrá ta ne nad pi su nad paragrafom znie:

„Ne do vo le  né pre kro če nie štát  nej  hra ni  ce
a pre vá dzač stvo:

§ 171a

(1) Kto v úmys le zís ka� pre seba ale bo iné ho pria mo či 
ne pria mo fi nanč nú vý ho du ale bo inú ma te riál nu vý ho -
du pre oso bu, kto rá nie je štát nym ob ča nom Slo ven skej 
re pub li ky ale bo oso bou s tr va lým po by tom na úze mí
Slo ven skej re pub li ky,
a) or ga ni zu je ne do vo le né pre kro če nie štát nej hra ni ce

Slo ven skej re pub li ky ale bo pre chod cez jej úze mie,
ale bo také ko na nie umož ní, ale bo v ňom po má ha,

b) na účel pod ¾a pís me na a) vy ro bí, za ob sta rá, pos kyt -
ne ale bo drží fa loš ný ces tov ný do klad ale bo fa loš ný
do klad to tož nos ti, ale bo

c) umož ní ale bo po má ha zo tr va� ale bo za mest na� sa
ne do vo le ne na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

po tres ce sa od ňa tím slo bo dy na dva roky až osem ro kov.

(2) Od ňa tím slo bo dy na pä� ro kov až de sa� ro kov sa
pá cha te¾ po tres ce, ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1
a) ako člen or ga ni zo va nej sku pi ny,

b) v úmys le za kry� ale bo u¾ah či� spá cha nie iné ho trest -
né ho činu ale bo

c) spô so bom, kto rý môže ohroz i� ži vot ale bo zdra vie
pre vá dza ných osôb, ale bo zna me ná ne ¾ud ské či po -
ni žu jú ce za ob chá dza nie s nimi ale bo ich zne uží va -
nie.

(3) Rov na ko ako v od se ku 2 sa pá cha te¾ po tres ce, ak
zís ka či nom uve de ným v od se ku 1 pre seba ale bo pre
iné ho väč ší pro spech.

(4) Od ňa tím slo bo dy na osem ro kov až dva nás� ro kov
sa pá cha te¾ po tres ce, ak či nom uve de ným v od se ku 1 
a) spô so bí �až kú ujmu na zdra ví ale bo smr� ale bo
b) zís ka pre seba ale bo iné ho znač ný pro spech.

(5) Rov na ko ako v od se ku 4 sa pá cha te¾ po tres ce, ak
spá cha čin uve de ný v od se ku 1 ako člen zlo či nec kej
sku pi ny.

(6) Od ňa tím slo bo dy na de sa� ro kov až pät nás� ro kov
sa pá cha te¾ po tres ce, ak či nom uve de ným v od se ku 1
spô so bí smr� via ce rých osôb.“.

21. V § 171b ods. 1 sa slo vá „je den rok až pä� ro kov“
na hrá dza jú slo va mi „dva roky až osem ro kov“.

22. V § 177 sa slo vá „Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky ale bo or gá nov miest nej samo sprá vy“ na hrá -
dza jú slo va mi „Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky,
Eu róp ske ho par la men tu ale bo or gá nov územ nej samo -
sprá vy“. 

23. Za § 184 sa vkla dá § 184a, kto rý vrá ta ne nad pi su
nad pa ra gra fom znie:

„Ne do vo le  né ozbro jo va nie
a ob cho do va nie so zbra ňa mi

§ 184a

(1) Kto sebe ale bo iné mu vy ro bí, do ve zie, vy ve zie, pre -
ve zie, pre pra ví, za do vá ži ale bo drží strel nú zbraň, jej
sú čas� ale bo kom po nent, ale bo stre li vo bez po vo le nia
ale bo bez ozna če nia zbra ne ur če né ho na jej iden ti fi ká -
ciu pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy, kto rou je Slo ven ská
re pub li ka via za ná, ale bo takú čin nos� spro stred ku je,
po tres ce sa od ňa tím slo bo dy na je den rok až pä� ro kov
ale bo pe ňaž ným tres tom.

(2) Rov na ko ako v od se ku 1 sa pá cha te¾ po tres ce, ak
na strel nej zbra ni sfal šu je, ne do vo le ne za hla dí, od strá -
ni ale bo inak po zme ní ozna če nie ur če né na jej iden ti fi -
ká ciu a sle do va nie pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy, kto -
rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná.

(3) Od ňa tím slo bo dy na dva roky až osem ro kov sa pá -
cha te¾ po tres ce, ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1 ale -
bo 2
a) ako člen or ga ni zo va nej sku pi ny, 
b) vo väč šom roz sa hu ale bo
c) za bran nej po ho to vos ti štá tu.

(4) Od ňa tím slo bo dy na pä� ro kov až dva nás� ro kov sa 
pá cha te¾ po tres ce, ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1
ale bo 2
a) vo ve¾ kom roz sa hu ale bo
b) ako člen or ga ni zo va nej sku pi ny pô so bia cej vo via ce -

rých štá toch.
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(5) Od ňa tím slo bo dy na osem ro kov až pät nás� ro kov
sa pá cha te¾ po tres ce, ak spá cha čin uve de ný v od se ku
1 ale bo 2 ako člen zlo či nec kej sku pi ny.“.

24. § 185 znie:

„§ 185

(1) Kto bez po vo le nia
a) vy ro bí, do ve zie, vy ve zie, pre ve zie, pre pra ví, za do vá ži

ale bo pre cho vá va sebe ale bo iné mu hro mad ne účin -
nú zbraň ale bo jej sú čas�, ale bo kom po nent,

b) hro ma dí strel né zbra ne, hro mad ne účin né zbra ne,
stre li vo ale bo vý buš ni ny ale bo

c) nie ktorú z čin nos tí uve de ných v pís me ne a) ale bo b)
spro stred ku je,

po tres ce sa od ňa tím slo bo dy na dva roky až osem ro kov.

(2) Rov na ko ako v od se ku 1 sa pá cha te¾ po tres ce, ak 
a) pro ti pe chot nú mínu sebe ale bo iné mu vy ví ja, vy ro bí, 

do ve zie, vy ve zie, pre ve zie, pre pra ví, za do vá ži, drží,
skla du je ale bo po u ži je, ale bo

b) pro jek tu je stav bu ale bo po u ží va pre vádz ku na vý ro -
bu che mic kých zbra ní.

(3) Od ňa tím slo bo dy na tri roky až de sa� ro kov sa pá -
cha te¾ po tres ce, ak čin uve de ný v od se ku 1 ale bo 2 spá -
cha
a) ako člen or ga ni zo va nej sku pi ny, 
b) vo väč šom roz sa hu ale bo
c) za bran nej po ho to vos ti štá tu.

(4) Od ňa tím slo bo dy na pä� ro kov až dva nás� ro kov sa 
pá cha te¾ po tres ce, ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1
ale bo 2 
a) vo ve¾ kom roz sa hu ale bo
b) ako člen or ga ni zo va nej sku pi ny pô so bia cej vo via ce -

rých štá toch.

(5) Od ňa tím slo bo dy na osem ro kov až pät nás� ro kov
sa pá cha te¾ po tres ce, ak spá cha čin uve de ný v od se ku
1 ale bo 2 ako člen zlo či nec kej sku pi ny.“.

25. § 224 sa do pĺ ňa od sek mi 4 a 5, kto ré zne jú: 
„(4) Rov na ko ako v od se ku 3 sa pá cha te¾ po tres ce, ak

v sú vis los ti so svo jím za mest na ním, po vo la ním, pos ta -
ve ním ale bo funk ciou ale bo ako vo dič do prav né ho
pros tried ku spô so bí v sta ve vy lu ču jú com spô so bi los�
vy ko ná va� takú čin nos�, kto rý si pri vo dil vply vom ná -
vy ko vej lát ky, iné mu z ne dban li vos ti smr�.

(5) Od ňa tím slo bo dy na pä� ro kov až dva nás� ro kov sa 
pá cha te¾ po tres ce, ak či nom uve de ným v od se ku 4 spô -
so bí z ne dban li vos ti smr� dvoch ale bo via ce rých osôb.“.

26. § 246 znie:

„§ 246

Ob cho do va nie s ¾uï mi

(1) Kto s po u ži tím pod vod né ho ko na nia, ¾sti, ob me -
dzo va nia osob nej slo bo dy, ná si lia, hroz by ná si lia, hroz -
by inej �až kej ujmy ale bo iných fo riem do nu co va nia,
pri ja tia ale bo pos kyt nu tia pe ňaž né ho pl ne nia či iných
vý hod na do siah nu tie sú hla su oso by, od kto rej je iná

oso ba zá vis lá, ale bo zne uži tia svoj ho pos ta ve nia ale bo
zne uži tia bez bran nos ti ale bo inak zra ni te¾ né ho pos ta -
ve nia zlá ka, pre pra ví, pre cho vá va, odo vzdá ale bo pre -
vez me iné ho, hoci aj s jeho sú hla som, na účel jeho
pros ti tú cie ale bo inej for my se xu ál ne ho vy ko ris �o va nia
vrá ta ne por no gra fie, nú te nej prá ce či nú te nej služ by,
ot roc tva ale bo prak tík po dob ných ot roc tvu, ne vo¾ níc -
tva, odo be ra nia or gá nov či tka nív ale bo iných fo riem
vy ko ris �o va nia, po tres ce sa od ňa tím slo bo dy na tri roky 
až de sa� ro kov.

(2) Rov na ko ako v od se ku 1 sa po tres ce, kto zlá ka,
pre pra ví, pre cho vá va, odo vzdá ale bo pre vez me oso bu
mlad šiu ako 18 ro kov, hoci aj s jej sú hla som, na účel jej 
pros ti tú cie ale bo inej for my se xu ál ne ho vy ko ris �o va nia
vrá ta ne por no gra fie, nú te nej prá ce či nú te nej služ by,
ot roc tva ale bo prak tík po dob ných ot roc tvu, ne vo¾ níc -
tva, odo be ra nia or gá nov či tka nív ale bo iných fo riem
vy ko ris �o va nia.

(3) Od ňa tím slo bo dy na pä� ro kov až dva nás� ro kov sa 
pá cha te¾ po tres ce, 
a) ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1 ale bo 2 pro ti vôli

iné ho,
b) ak spá cha taký čin na oso be mlad šej ako 15 ro kov,
c) ak spá cha taký čin ako člen or ga ni zo va nej sku pi ny

ale bo
d) ak ta kým či nom zís ka pre seba ale bo pre iné ho znač -

ný pro spech.

(4) Od ňa tím slo bo dy na osem ro kov až pät nás� ro kov
sa pá cha te¾ po tres ce, 
a) ak či nom uve de ným v od se ku 1 ale bo 2 spô so bí �až -

kú ujmu na zdra ví, smr� ale bo iný ob zvláš� zá važ ný
ná sle dok,

b) ak ta kým či nom zís ka pre seba ale bo pre iné ho pro -
spech ve¾ ké ho roz sa hu ale bo

c) ak spá cha taký čin v spo je ní s or ga ni zo va nou sku pi -
nou pô so bia cou vo via ce rých štá toch.

(5) Od ňa tím slo bo dy na dva nás� ro kov až pät nás� ro -
kov ale bo vý ni moč ným tres tom sa pá cha te¾ po tres ce,
ak čin uve de ný v od se ku 1 ale bo 2 spá cha ako člen zlo -
či nec kej sku pi ny ale bo ním spô so bí smr� via ce rých
osôb.“.

27. V § 247 od sek 5 znie:
„(5) Od ňa tím slo bo dy na tri roky až osem ro kov sa pá -

cha te¾ po tres ce, 
a) ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1 ale bo 2 ako člen

or ga ni zo va nej sku pi ny,
b) ak taký čin zor ga ni zu je ale bo
c) ak ta kým či nom spô so bí znač nú ško du ale bo iný ob -

zvláš� zá važ ný ná sle dok.“.

28. § 249c znie:

„§ 249c

Ne opráv ne né vy ro be nie a po u ží va nie
elek tro nic ké ho pla tob né ho pros tried ku

a inej pla tob nej kar ty 

(1) Kto ne opráv ne ne vy ro bí, po zme ní, na po do bní, fal -
šu je ale bo si ob sta rá elek tro nic ký pla tob ný pros trie dok 
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ale bo inú pla tob nú kar tu, ale bo pred met spô so bi lý pl -
ni� takú funk ciu s cie¾om po u ži� ho ako pra vý ale bo
na tento účel ho pre cho vá va, pre pra vu je, po u ži je ale bo
pos kyt ne iné mu, po tres ce sa od ňa tím slo bo dy na je den
rok až pä� ro kov ale bo pe ňaž ným tres tom. 

(2) Od ňa tím slo bo dy až na tri roky ale bo pe ňaž ným
tres tom sa po tres ce, kto ne opráv ne ne vy ro bí, pre cho -
vá va, ob sta rá si ale bo inak za do vá ži, ale bo pos kyt ne
iné mu ná stroj, po čí ta čo vý prog ram ale bo iný pros trie -
dok špe ciál ne pri spô so be ný na spá cha nie činu uve de -
né ho v od se ku 1.

(3) Od ňa tím slo bo dy na dva roky až osem ro kov sa pá -
cha te¾ po tres ce,
a) ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1 ale bo 2, hoci bol

za taký čin v po sled ných dvoch ro koch od sú de ný,
ale bo

b) ak spô so bil ta kým či nom väč šiu ško du.

(4) Od ňa tím slo bo dy na tri roky až de sa� ro kov sa pá -
cha te¾ po tres ce, 
a) ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1 ale bo 2 ako člen

or ga ni zo va nej sku pi ny ale bo
b) ak spô so bí ta kým či nom znač nú ško du ale bo iný ob -

zvláš� zá važ ný ná sle dok.

(5) Od ňa tím slo bo dy na pä� ro kov až dva nás� ro kov sa 
pá cha te¾ po tres ce, 
a) ak spá cha čin uve de ný v od se ku 1 ale bo 2 ako člen

zlo či nec kej sku pi ny ale bo 
b) ak ta kým či nom spô so bí ško du ve¾ ké ho roz sa hu.“.

29. Za § 264 sa vkla dá § 264a, kto rý znie: 

„§ 264a

Ohroz e nie kul túr nych hod nôt 

Kto za voj ny
a) zni čí ale bo si pri vlast ní pred met kul túr nej hod no ty

chrá ne ný me dzi ná rod ným do ho vo rom, 
b) do pus tí sa plie ne nia, van da liz mu ale bo iné ho zne -

uži tia voči pred me tu kul túr nej hod no ty,
c) uro bí v roz po re s me dzi ná rod ným do ho vo rom z pred -

me tu kul túr nej hod no ty cie¾ úto ku ale bo
d) vy u ži je v roz po re s me dzi ná rod ným do ho vo rom

pred met kul túr nej hod no ty pod zvý še nou ochra nou
me dzi ná rod né ho do ho vo ru ale bo jeho bez pros tred -
né oko lie na pod po ru vo jen skej čin nos ti, 

po tres ce sa od ňa tím slo bo dy na tri roky až de sa� ro -
kov.“.

30. Za § 299a sa vkla da jú § 299b a 299c, kto ré zne jú:

„§ 299b

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he.

§ 299c

(1) Od sú de ných, kto rí k 1. au gus tu 2004 vy ko ná va jú
trest od ňa tia slo bo dy vo vo jen skom ná prav nom út va re,
súd za ra dí na vý kon zvyš ku tres tu do pr vej ná prav no -
vý chov nej sku pi ny. 

(2) U od sú de ných, u kto rých súd roz ho dol, že vy ko -
na jú trest od ňa tia slo bo dy vo vo jen skom ná prav nom
út va re a vý kon tres tu ne na stú pi li do 1. au gus ta 2004,
súd roz hod ne, že trest vy ko na jú v pr vej ná prav no vý -
chov nej sku pi ne.“.

31. Zá kon sa do pĺ ňa prí lo hou, kto rá znie:

„Prí lo ha                         
k zá ko nu č. 140/1961 Zb. 

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Rady 2002/90/ES z 28. no vem bra 2002, kto rá de fi nu je na po má ha nie ne opráv ne né ho vstu pu, tran zi -
tu a byd li ska (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 328, 5. 12. 2002).

2. Rám co vé roz hod nu tie Rady 2001/220/SVV z 15. mar ca 2001 o pos ta ve ní obe tí v trest nom ko na ní (Úrad ný ves -
tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 082, 22.3.2001).

3. Rám co vé roz hod nu tie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji pro ti pod vo dom a fal šo va niu bez ho to vost ných 
pla tob ných pros tried kov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 149, 2. 06. 2001).

4. Rám co vé roz hod nu tie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji pro ti te ro riz mu (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spo lo čen stiev L 164, 22. 06. 2002).

5. Rám co vé roz hod nu tie Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji pro ti ob cho do va niu s ¾uï mi (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev L 203, 1. 08. 2002).

6. Rám co vé roz hod nu tie Rady 2002/946/SVV z 28. no vem bra 2002 o po sil ne ní trest né ho sys té mu na za brá ne nie
na po má ha niu ne opráv ne né ho vstu pu, tran zi tu a byd li ska (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 328,
5. 12. 2002).“.

Čl. III

Zá kon č. 141/1961 Zb. o trest nom ko na ní súd nom
(Trest ný po ria dok) v zne ní zá ko na č. 57/1965 Zb., zá ko -

na č. 58/1969 Zb., zá ko na č. 149/1969 Zb., zá ko na
č. 48/1973 Zb., zá ko na č. 29/1978 Zb., zá ko na
č. 43/1980 Zb., zá ko na č. 159/1989 Zb., zá ko na
č. 178/l990 Zb., zá ko na č. 303/1990 Zb., zá ko na
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č. 558/1991 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 6/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 156/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 178/1993 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 247/1994 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 222/1998 Z. z., 
zá ko na č. 256/1998 Z. z., zá ko na č. 272/1999 Z. z., zá -
ko na č. 173/2000 Z. z., zá ko na č. 366/2000 Z. z., zá ko -
na č. 253/2001 Z. z., zá ko na č. 182/2002 Z. z., zá ko na
č. 215/2002 Z. z., zá ko na č. 422/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2003 Z. z. a zá ko na č. 458/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. § 9 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa ne po u ži jú na pred -

bež né otáz ky, o kto rých roz ho du je Súd ny dvor Eu róp -
skych spo lo čen stiev; jeho roz hod nu tie je zá väz né pre
všet ky or gá ny čin né v trest nom ko na ní.“.

2. § 12 sa do pĺ ňa od sek mi 15 a 16, kto ré zne jú:
„(15) Vy šet ro va te ¾om sa ro zu mie v roz sa hu po ve re nia 

úko nov vy šet ro va nia aj zá stup ca prí sluš né ho or gá nu
iné ho štá tu, or gá nu Eu róp skej únie ale bo or gá nu vy -
tvo re né ho spo loč ne člen ský mi štát mi Eu róp skej únie,
kto rý je vy sla ný do spo loč né ho vy šet ro va cie ho tímu vy -
tvo re né ho na zá kla de do ho dy. Spo loč ný vy šet ro va cí tím 
sa môže vy tvo ri� naj mä, ak vy šet ro va nie trest né ho činu
vy ža du je vy ko na� zlo ži té úko ny aj v inom štá te ale bo vy -
šet ro va nie trest né ho činu usku toč ňu je nie ko¾ ko štá -
tov, pri čom okol nos ti prí pa du vy ža du jú ich ko or di no -
va ný a spo loč ný pos tup. Ve dú cim spo loč né ho
vy šet ro va cie ho tímu je vždy zá stup ca or gá nu čin né ho
v trest nom ko na ní Slo ven skej re pub li ky; ostat né pod -
mien ky čin nos ti spo loč né ho vy šet ro va cie ho tímu upra -
ví do ho da o jeho vy tvo re ní. Or gá nom opráv ne ným
uzav rie� do ho du o vy tvo re ní spo loč né ho vy šet ro va cie ho 
tímu je Ge ne rál na pro ku ra tú ra Slo ven skej re pub li ky
po pred chá dza jú com sú hla se mi nis tra spra vod li vos ti
Slo ven skej re pub li ky.

(16) Or ga ni zá ciou na po moc po ško de ným sa ro zu mie
mi mo vlád na or ga ni zá cia zria de ná pod ¾a oso bit né ho zá -
ko na,7c) pos ky tu jú ca bez od plat nú po moc po ško de -
ným.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7c znie:
„7c) Na prí klad zá kon č. 83/1990 Zb. o zdru žo va ní ob ča nov v zne ní 

ne skor ších pred pi sov.“. 

3. Nad pis nad § 28 znie: „Tl moč ník  a  pre kla da te¾“.

4. V § 28 ods. 1 sa slo vá „ale bo pí som nos tí ale bo ak
ob vi ne ný vy hlá si“ na hrá dza jú slo va mi „ale bo ak stra na
vy hlá si“.

5. V § 28 ods. 2 sa slo vo „ob vi ne ný na hrá dza slo vom
„stra na“.

6. § 28 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Ak je pot reb né pre lo ži� pí som nos�, pri be rie sa

pre kla da te¾; usta no ve nie od se ku 2 pla tí na pre kla da te -
¾a rov na ko.“.

7. § 29 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 pla tia na pre kla da te ¾a

rov na ko.“.

8. V § 35 ods. 2, § 50 ods. 2 a § 163 ods.1 sa slo vá

„zna lec ale bo tl moč ník“ na hrá dza jú slo va mi „zna lec,
pre kla da te¾ ale bo tl moč ník“.

9. V § 37 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Skôr
zvo le ný ob haj ca je po vin ný pl ni� svo je po vin nos ti ob -
haj cu až do sku toč né ho pre vza tia ob ha jo by iným ob -
haj com.“.

10. V § 40 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Skôr usta no -
ve ný ob haj ca je po vin ný pl ni� svo je po vin nos ti ob haj cu
až do sku toč né ho pre vza tia ob ha jo by iným ob haj com.“.

11. V § 40a ods. 1 sa vy púš �a slo vo „na ria de né“.

12. V § 43 ods. 1 sa v dru hej vete za slo vá „ale bo na ich
do pl ne nie,“ vkla da jú slo vá „pred kla da� dô ka zy,“.

13. § 43 sa do pĺ ňa od sek mi 3 až 6, kto ré zne jú:
„(3) Ná vrh pod ¾a od se ku 2 ne mož no poda�, ak bolo

o ná ro ku už roz hod nu té v ob čian sko práv nom ale bo
inom prí sluš nom ko na ní. 

(4) Po ško de ný má prá vo uplat ňo va� kon krét ne ná vr -
hy na účel uzav re tia zmie ru ale bo do ho dy s ob vi ne ným, 
a to aj pros tred níc tvom pro bač né ho a me diač né ho
úrad ní ka.

(5) Ak or gán čin ný v trest nom ko na ní zis tí, že po ško -
de né mu hro zí ne bez pe čen stvo v sú vis los ti s po by tom
ob vi ne né ho ale bo od sú de né ho na slo bo de, po u čí po -
ško de né ho o mož nos ti žia da� na ad re su, kto rú na ten to
účel uve die, in for má cie o tom, že
a) ob vi ne ný bol pre pus te ný z väz by ale bo z nej ušiel,
b) od sú de ný bol pre pus te ný z vý ko nu tres tu od ňa tia

slo bo dy ale bo z neho ušiel.

(6) Žia dos� pod ¾a od se ku 5 môže poda� po ško de ný
v prí prav nom ko na ní pro ku rá to ro vi a v ko na ní pred sú -
dom súdu; ak je od sú de ný vo vý ko ne tres tu od ňa tia slo -
bo dy, táto žia dos� sa po dá va súdu, kto rý roz ho do val
v pr vom stup ni.“.

14. § 44 znie:

„§ 44

(1) Opráv ne nie po ško de né ho ne mô že vy ko ná va� ten,
kto je v trest nom ko na ní stí ha ný ako spo lu ob vi ne ný.

(2) Ak je v tej is tej veci väč ší po čet po ško de ných
a jed not li vým vý ko nom ich práv by mo hol by� ohroz e -
ný účel a rých ly prie beh trest né ho stí ha nia, pro ku rá -
tor usta no ví opat re ním v prí prav nom ko na ní na vý kon
tých to práv spo loč né ho zá stup cu po ško de ných, po
jeho pred chá dza jú com sú hla se, spra vid la nie ktoré ho
z po ško de ných, ak sa po ško de ní ne do hod nú na spo -
loč nom zá stup co vi. Pro ku rá tor ozná mi opat re nie tým
po ško de ným, kto rí si už uplat ni li ná rok na ná hra du
ško dy, a opat re nie sa aj vhod ným spô so bom uve rej ní.
Spo loč ný zá stup ca vy ko ná va prá va po ško de ných, kto -
rých za stu pu je, vrá ta ne uplat ne nia ná ro ku na ná hra -
du ško dy v trest nom ko na ní a má rov na ké pro ces né
pos ta ve nie ako spl no moc ne nec (§ 50 a  51); bez sú hla -
su po ško de né ho ne mož no vzia� spä� uplat ne ný ná rok
na ná hra du ško dy. Spo loč ných zá stup cov môže by�
naj viac de sa�.

(3) Ak je v tej is tej veci ve¾ ký po čet po ško de ných,
spra vid la pre vy šu jú ci 100, a jed not li vým vý ko nom ich
práv by mo hol by� zá važ ným spô so bom ohroz e ný účel

Čiastka 174 Zbierka zákonov č. 403/2004 Strana 3863



a rých ly prie beh trest né ho stí ha nia, roz hod ne v prí -
prav nom ko na ní na ná vrh ge ne rál ne ho pro ku rá to ra
o účas ti po ško de ných v trest nom ko na ní Naj vyš ší súd
Slo ven skej re pub li ky uzne se ním, kto ré sa do ru čí na vr -
ho va te ¾o vi. Ak ná vrh ne bol za miet nu tý, ge ne rál ny pro -
ku rá tor za bez pe čí, aby bolo uzne se nie vhod ným spô so -
bom zve rej ne né.

(4) K ná vr hu ge ne rál ne ho pro ku rá to ra pod ¾a od se ku
3, kto rý musí by� odô vod ne ný, tre ba pri po ji� do sia¾ zís -
ka ný celý spi so vý ma te riál.

(5) Ak je v tej is tej veci väč ší po čet po ško de ných a jed -
not li vým vý ko nom ich práv by mo hol by� ohroz e ný účel
a rých ly prie beh súd ne ho ko na nia, pri čom po ško de -
ným ne bol v prí prav nom ko na ní usta no ve ný spo loč ný
zá stup ca pod ¾a od se ku 2, roz hod ne o účas ti po ško de -
ných v súd nom ko na ní súd; ak súd po va žu je za účel né
usta no vi� po ško de ným, kto rí si uplat ni li ná rok na ná -
hra du ško dy (§ 43 ods. 2) spo loč né ho zá stup cu, po stu -
pu je pri me ra ne pod ¾a od se ku 2.“.

15. Za § 44 sa vkla dá § 44a, kto rý znie:

„§ 44a

(1) Po ško de ný, kto rý si uplat ňu je ná rok na ná hra du
ško dy a pre u ká že, že nemá dos ta toč né pros tried ky, aby 
uhra dil ná kla dy s tým spo je né, má ná rok na zá stup cu
z ra dov ad vo ká tov, ak je to pot reb né na ochra nu jeho
zá uj mov.

(2) O usta no ve ní zá stup cu pod ¾a od se ku 1 roz hod ne
aj bez ná vr hu v prí prav nom ko na ní po vzne se ní ob vi ne -
nia pro ku rá tor a v ko na ní pred sú dom pred se da se ná -
tu.

(3) Zá stup ca pod ¾a od se ku 1 má rov na ké pro ces né
pos ta ve nie ako spl no moc ne nec (§ 50 a 51).“.

16. V § 45 ods. 2 sa slo vá „zá stup ca ob čian ske ho
zdru že nia so za me ra ním na ochra nu ¾ud ských práv“
na hrá dza jú slo va mi „po ve re ný zá stup ca or ga ni zá cie na 
po moc po ško de ným.“.

17. Do te raj ší text § 46 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od sek mi 2 a 3, kto ré zne jú:

„(2) Or gán čin ný v trest nom ko na ní je po vin ný pri pr -
vom kon tak te s po ško de ným pos kyt nú� mu v pí som nej
for me in for má cie o jeho prá vach v trest nom ko na ní
a o or ga ni zá ciách na po moc po ško de ným vrá ta ne slu -
žieb nimi pos ky to va ných.

(3) Po ško de ný sa môže vý slov ným vy hlá se ním pí som -
ne ale bo úst ne do zá pis ni ce pred or gá nom čin ným
v trest nom ko na ní vzda� pro ces ných práv, kto ré mu
ten to zá kon ako po ško de né mu pri zná va.“.

18. V § 50 od sek 1 znie:
„(1) Zú čast ne ná oso ba a po ško de ný sa môžu da� za -

stu po va� spl no moc nen com. Spl no moc nen com po ško -
de né ho môže by� aj po ve re ný zá stup ca or ga ni zá cie na
po moc po ško de ným.“.

19. Nad pis pod § 70 znie:
„Upo ve do me nie o vza tí do väz by, pre pus te ní z väz by

ale bo úte ku z väz by“.

20. Do te raj ší text § 70 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Or gán čin ný v trest nom ko na ní vhod ným spô so -

bom vy roz u mie po ško de né ho ale bo sved ka, kto rý po dal 
žia dos� pod ¾a § 43 ods. 5 ale bo § 103a ods. 1, o pre pus -
te ní ob vi ne né ho z väz by ale bo o jeho úte ku z väz by naj -
ne skôr v deň, v kto rý táto sku toč nos� na sta la.“.

21. V § 83c ods. 2 sa za slo vá „v od se ku 1 vstú pi�“
vkla da jú slo vá „vy šet ro va te¾, po li caj ný or gán, prí sluš -
ník Po li caj né ho zbo ru, Vo jen skej po lí cie, Že lez nič nej
po lí cie ale bo col ných or gá nov“.

22. V § 88a od sek 1 znie: 
„(1) Kon tro lo va nou do dáv kou sa ro zu mie sle do va nie

po hy bu zá siel ky od odo sie la te ¾a k ad re sá to vi pri jej do -
vo ze, vý vo ze ale bo pre vo ze, ak okol nos ti prí pa du od ô -
vod ňu jú pred po klad, že zá siel ka bez prí sluš né ho po vo -
le nia ob sa hu je omam né lát ky, psy cho trop né lát ky,
jedy, pre kur zo ry, jad ro vý ale bo iný ob dob ný rá dio ak tív -
ny ma te riál, ale bo vy so ko ri zi ko vú che mic kú lát ku, fal -
šo va né ale bo po zme ne né pe nia ze a fal šo va né ale bo po -
zme ne né cen né pa pie re, fal šo va né, po zme ne né ale bo
ne do vo le ne vy ro be né kol ko vé znám ky, poš to vé ce ni ny,
ná lep ky a poš to vé pe čiat ky, elek tro nic ký pla tob ný
pros trie dok ale bo inú pla tob nú kar tu, strel né zbra ne
ale bo hro mad ne účin né zbra ne, stre li vo a vý buš ni ny,
kul túr ne pa miat ky ale bo iné veci, na na kla da nie s kto -
rý mi je pot reb né oso bit né po vo le nie, ale bo veci ur če nej
na spá cha nie trest né ho činu, ale bo veci po chá dza jú cej
z trest né ho činu, na úče ly zis te nia osôb, kto ré majú
účas� na na kla da ní s to u to zá siel kou.“.

23. V § 99 ods. 2 sa za slo vá „po vin nos� ml čan li vos ti“
vkla da jú slo vá „ale bo po vin nos� ml čan li vos ti ulo že nú
mu pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy“.

24. V § 101 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Sved ka mož no vy po čú va� iba do mie ry ne vy hnut nej
vzh¾a dom na účel trest né ho ko na nia.“. 

25. Za § 103 sa vkla dá § 103a, kto rý znie:

„§ 103a

(1) Ak or gán čin ný v trest nom ko na ní zis tí, že sved ko -
vi hro zí ne bez pe čen stvo v sú vis los ti s po by tom ob vi ne -
né ho ale bo od sú de né ho na slo bo de, po u čí sved ka
o mož nos ti žia da� na ad re su, kto rú na ten to účel uve -
die, in for má cie o tom, že
a) ob vi ne ný bol pre pus te ný z väz by ale bo z nej ušiel,
b) od sú de ný bol pre pus te ný z vý ko nu tres tu od ňa tia

slo bo dy ale bo z neho ušiel.

(2) Žia dos� pod ¾a od se ku 1 môže poda� sve dok v prí -
prav nom ko na ní pro ku rá to ro vi a v ko na ní pred sú dom
súdu; ak je od sú de ný vo vý ko ne tres tu od ňa tia slo bo dy, 
táto žia dos� sa po dá va súdu, kto rý roz ho do val v pr vom
stup ni.

(3) Sve dok sa môže vý slov ným vy hlá se ním pí som ne
ale bo úst ne do zá pis ni ce vzda� prá va uve de né ho v od -
se ku 1.“.

26. § 137 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Usta no ve nie od se kov 1 a 2 sa ne po u ži je na prí pad 

pod ¾a § 44 ods. 3; ak naj vy šší súd ne za miet ne ná vrh,
uzne se nie do ru čí ge ne rál ne mu pro ku rá to ro vi, kto rý
za bez pe čí, aby bolo uzne se nie ozná me né jeho zve rej ne -
ním vhod ným spô so bom.“.

27. V § 151 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Zá -
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stup ca z ra dov ad vo ká tov, kto rý bol usta no ve ný po ško -
de né mu pod ¾a § 44a, má ná rok na od me nu a ná hra du
ho to vých vý dav kov pod ¾a ad vo kát skej ta ri fy ur če nej
pre ko na nie o ob čian sko práv nych ve ciach.“.

28. V § 151 ods. 3 sa za slo vo „ob haj cu“ vkla da jú slo -
vá „ale bo zá stup cu z ra dov ad vo ká tov (§ 44a)“.

29. V § 152 ods. 1 písm. b) sa za slo vá „usta no ve né mu 
ob haj co vi štá tom“ vkla da jú slo vá „a usta no ve né mu zá -
stup co vi z ra dov ad vo ká tov (§ 44a)“.

30. Do te raj ší text § 154 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie: 

„(2) Súd môže pod ¾a okol nos tí prí pa du roz hod nú� na
ná vrh po ško de né ho o tom, že od sú de né mu ukla dá po -
vin nos� na hra di� po ško de né mu celé tro vy ale bo ich
čas�, kto ré sú vi sia s účas �ou po ško de né ho v trest nom
ko na ní, a to aj v prí pa de, ak po ško de né mu ne bol pri -
zna ný ná rok na ná hra du ško dy ani sčas ti.“.

31. V § 155 ods. 1 sa za slo vá „usta no ve né mu ob haj -
co vi štá tom“ vkla da jú slo vá „a usta no ve né mu zá stup -
co vi z ra dov ad vo ká tov“.

32. Za § 158 sa vkla dá § 158a, kto rý znie:

„§ 158a

(1) Po ško de ný trest ným či nom, kto rý bol spá cha ný
v inom člen skom štá te Eu róp skej únie ako v tom, kde
má byd li sko, je opráv ne ný poda� ozná me nie o sku toč -
nos tiach na sved ču jú cich tomu, že bol spá cha ný trest -
ný čin, prí sluš né mu or gá nu štá tu, kde má byd li sko, ak
to ne mo hol ale bo ne chcel uro bi� v štá te, v kto rom bol
trest ný čin spá cha ný.

(2) Pro ku rá tor, vy šet ro va te¾ ale bo po li caj ný or gán,
kto ré mu bolo ozná me nie do ru če né a nie je prí sluš ný vo
veci ko na�, bez od klad ne po stú pi ozná me nie prí sluš né -
mu or gá nu toho člen ské ho štá tu Eu róp skej únie, na
úze mí kto ré ho bol trest ný čin spá cha ný.“.

33. V § 163 ods. 4 sa slo vá „pred vzne se ním ob vi ne -
nia“ na hrá dza jú slo va mi „pred ozná me ním vzne se nia
ob vi ne nia“.

34. V § 186 písm. c) sa slo vá „ale bo okol nos ti od ô vod -
ňu jú ce pod mie neč né za sta ve nie trest né ho stí ha nia
pod ¾a § 307,“ na hrá dza jú slo va mi „ale bo pod ¾a § 224
ods. 6 ale bo 7 ale bo okol nos ti od ô vod ňu jú ce pod mie -
neč né za sta ve nie trest né ho stí ha nia pod ¾a § 307, ale bo
schvá le nie zmie ru pod ¾a § 309,“.

35. V § 188 ods.1 písm. d) sa za slo vá „§ 173 ods. 1
písm. a) až e)“ vkla da jú slo vá „ale bo pod ¾a § 224 ods. 6
ale bo 7“.

36. V § 198 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Ak je to odô vod ne né pre jed ná va nou ve cou, vy ko ná

pred se da se ná tu ne vy hnut né opat re nia, aby v bu do ve
súdu ne do šlo k osob né mu kon tak tu ob ža lo va né ho
s po ško de ným.“.

37. V § 200 ods. 1 sa za slo vo „sved kov“ vkla da jú slo -
vá „ale bo po ško de ných, ale bo ich blíz kych osôb“.

38. V § 206 ods. 4 sa slo vá „§ 44 ods. 3“ na hrá dza jú
slo va mi „§ 43 ods. 3“.

39. V § 219 ods. 2 sa bod ka na kon ci na hrá dza bod -
ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: “to ne pla tí, ak ob -
ža lo va ný sú hla sí so zme nou prí se dia ce ho v zlo že ní se -
ná tu.“.

40. V § 224 ods. 6 sa slo vá „iný vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis“ na hrá dza jú slo va mi „vše obec ne zá väz -
ný práv ny pred pis niž šej práv nej sily“ a slo vá „so zá ko -
nom“ sa na hrá dza jú slo va mi „so vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som vyš šej práv nej sily ale bo s me dzi -
ná rod nou zmlu vou“.

41. § 224 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie: 
„(7) Súd pre ru ší trest né stí ha nie, ak po žia da Súd ny

dvor Eu róp skych spo lo čen stiev o roz hod nu tie o pred -
bež nej otáz ke.“.

42. V § 255 sa za slo vá „b) až e)“ vkla da jú slo vá „ale bo
v § 224 ods. 6, 7,“.

43. V § 257 písm. c) sa slo vá „(§ 224 ods. 1 a 2)“ na -
hrá dza jú slo va mi „(§ 224 ods. 1, 2, 6 ale bo 7)“.

44. V § 257 písm. d) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„ale bo schvá li zmier (§ 309)“.

45. V § 259 ods. 3 sa za slo vá „o pod mie neč nom za sta -
ve ní trest né ho stí ha nia“ vkla dá čiar ka a slo vá „schvá le ní 
zmie ru“.

46. § 264 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie: 
„(3) Súd, kto ré mu bola vec vrá te ná na nové pre jed na -

nie a roz hod nu tie, roz hod ne v rov na kom zlo že ní se ná tu 
ale bo ten istý samo sud ca; to ne pla tí, ak by to pre zá važ -
né pre káž ky ne bo lo mož né.“.

47. V § 266 ods. 4 sa vy púš �a jú slo vá „§ 259 ods. 3,“.

48. V § 266 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý
znie:

„(5) Ak sa súd ne roz hod nu tie sta lo prá vo plat ným
z dô vo du, že súd po stu po val pod ¾a § 259 ods. 3, s�až -
nos� pre po ru še nie zá ko na mož no poda� aj v  nepro -
spech ob vi ne né ho; prá vo plat ným roz hod nu tím súdu
pod ¾a od se ku 1 sa v tom to prí pa de ro zu mie roz hod nu -
tie súdu pr vé ho stup ňa.“.

Do te raj šie od se ky 5 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 6
až 8.

49. V § 266 ods. 6 sa slo vá „Usta no ve nie od se ku 4“
na hrá dza jú slo va mi „Usta no ve nia od se kov 4 a 5“.

50. § 321 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Ak po dal po ško de ný ale bo sve dok žia dos� pod ¾a

§ 43 ods. 5 ale bo § 103a ods. 1, za šle pred se da se ná tu
prí sluš né mu ná prav no vý chov né mu ús ta vu spo lu s na -
ria de ním vý ko nu tres tu pot rebné in for má cie o po ško -
de nom ale bo sved ko vi. Ná prav no vý chov ný ús tav je po -
vin ný in for mo va� ta ké ho po ško de né ho a sved ka
o pre pus te ní ale bo úte ku od sú de né ho z vý ko nu tres tu.
Ak po dal po ško de ný ale bo sve dok žia dos� pod ¾a § 43
ods. 5 ale bo § 103a ods. 1 a od sú de ný je už vo vý ko ne
tres tu od ňa tia slo bo dy, za šle súd in for má cie o po ško -
de nom ale bo o sved ko vi ne od klad ne prí sluš né mu ná -
prav no vý chov né mu ús ta vu, v kto rom od sú de ný vy ko -
ná va trest od ňa tia slo bo dy. Ná prav no vý chov ný ús tav je 
po vin ný vhod ným spô so bom in for mo va� po ško de né ho
ale bo sved ka o pre pus te ní od sú de né ho z vý ko nu tres tu
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ale bo o jeho úte ku z vý ko nu tres tu naj ne skôr v deň,
v kto rý táto sku toč nos� na sta la.“. 

51. § 322 znie:

„§ 322

(1) Ak od sú de ný pred ná stu pom vý ko nu tres tu od ňa -
tia slo bo dy ocho rie takou váž nou cho ro bou, že do čas ne
nie je spô so bi lý na stú pi� vý kon tres tu, pre to že je
v ústav nej zdra vot nej sta rost li vos ti, za šle súdu žia dos�
o od klad vý ko nu tres tu spo lu s le kár skou sprá vou
o svo jom zdra vot nom sta ve nie star šou ako 30 dní;
v žia dos ti je po vin ný uvies� aj ad re su zdra vot níc ke ho
za ria de nia, kto ré mu pos ky tu je zdra vot nú sta rost li -
vos�.

(2) Na žia dos� pred se du se ná tu ozná mi ne moc ni ca
pre ob vi ne ných a od sú de ných, či zdra vot níc ke za ria de -
nie Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že môže pos kyt nú�
od sú de né mu, kto rý po žia dal o od klad vý ko nu tres tu
pod ¾a od se ku 1, pot reb nú zdra vot nú sta rost li vos� ale -
bo na akú dobu na vr hu je od lo ži� vý kon tres tu. Pred se -
da se ná tu na pot reb ný čas od lo ží vý kon tres tu od ňa tia
slo bo dy, ak v zdra vot níc kom za ria de ní Zbo ru vä zen skej 
a jus tič nej strá že nie je mož né pos kyt nú� pot reb nú
zdra vot nú sta rost li vos�.

(3) Vý kon tres tu od ňa tia slo bo dy na te hot nej žene
ale bo na mat ke no vo na ro de né ho die �a �a pred se da se -
ná tu od lo ží na dobu jed né ho roka po pô ro de.

(4) Pro ti roz hod nu tiu pod ¾a od se kov 2 a 3 je prí pust -
ná s�až nos�, kto rá má od klad ný úči nok.

(5) Ak od sú de ný zne uží va po vo le ný od klad ale bo ak je 

oba va, že ujde ale bo sa bude skrý va�, pred se da se ná tu
od klad vý ko nu tres tu uzne se ním od vo lá.“.

52. V § 331 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo ná čel ník
vo jen ské ho ná prav né ho út va ru“.

53. V § 371 písm. d) sa slo vá „ak je pod ¾a tej to hla vy
prí sluš ný ko na� kraj ský súd, vo ve ciach v prá vo mo ci
Špe ciál ne ho súdu (§ 15a) je prí sluš ný ko na� Špe ciál ny
súd,“ na hrá dza jú slo va mi „o žia dos ti o vy da nie do cu -
dzi ny (§ 391 až 407) ale bo o uzna ní a vý ko ne cu dzie ho
roz hod nu tia (§ 408 až 414) je prí sluš ný ko na� kraj ský
súd aj vo ve ciach, kto ré pat ria do prá vo mo ci Špe ciál ne -
ho súdu (§ 15a),“.

54. V § 384 ods. 5 a § 426 ods. 3 sa slo vo „tl moč ní -
kom“ na hrá dza slo vom „pre kla da te ¾om“.

55. § 403 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Ak mi nis ter spra vod li vos ti vy da nie ne po vo lí,

pred lo ží mi nis ter stvo spra vod li vos ti vec ge ne rál nej pro -
ku ra tú re na trest né stí ha nie v sú la de s práv nym po -
riad kom Slo ven skej re pub li ky.“.

56. V § 435 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Po -
čas pre vo zu sa ob me dzí osob ná slo bo da pre vá ža nej
oso by na za brá ne nie jej úte ku.“.

57. Za § 454a sa vkla dá § 454b, kto rý znie:

„§ 454b

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he.“.

58. Zá kon sa do pĺ ňa prí lo hou, kto rá znie: 

„Prí lo ha                        
k zá ko nu č. 141/1961 Zb.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV EU RÓP SKYCH
SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Rám co vé roz hod nu tie Rady 2001/220/SVV z 15. mar ca 2001 o pos ta ve ní obe tí v trest nom ko na ní (Úrad ný ves -
tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 082, 22. 03. 2001).

2. Rám co vé roz hod nu tie Rady 2002/465/SVV z 13. júna 2002 o spo loč ných vy šet ro va cích tí moch (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev L 162, 20. 06. 2002).“.

Čl. IV

Zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 131/2002 Z. z., zá ko na č. 143/2002 Z. z., zá ko na
č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 411/2002 Z. z., zá ko na
č. 667/2002 Z. z., zá ko na č. 139/2003 Z. z., zá ko na
č. 267/2003 Z. z., zá ko na č. 550/2003 Z. z., zá ko na
č. 551/2003 Z. z., zá ko na č. 365/2004 Z. z. a zá ko na
č. 382/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

Za § 150 sa vkla dá § 150a, kto rý znie:

„§ 150a

Ak sa v tom to zá ko ne po u ží va jú po jmy kraj ský súd
a pred se da kraj ské ho súdu, ro zu mie sa tým aj Špe ciál -
ny súd a pred se da Špe ciál ne ho súdu; to ne pla tí na úče -
ly § 138 ods. 2 druhej vety a § 138a ods. 2 prvej vety
a druhej vety.“. 

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 -
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pub li ky č. 328/1996 Z. z., zá ko na č. 385/2000 Z. z., zá -
ko na č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 425/2002 Z. z., zá ko -
na č. 426/2003 Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z., zá ko na
č. 548/2003 Z. z., zá ko na č. 589/2003 Z. z. a zá ko na
č. 267/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

V § 64 sa na kon ci za slo va mi „v Ban skej Bys tri ci“
bod ka na hrá dza bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa slo vá „se -
nát kraj ské ho súdu sa v ta kom prí pa de skla dá z troch
sud cov, z kto rých je den je pred se dom se ná tu.“.

Čl. VI

Zá kon č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko -
na č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 670/2002 Z. z., zá ko na
č. 426/2003 Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z., zá ko na
č. 505/2003 Z. z., zá ko na č. 514/2003 Z. z., zá ko na
č. 548/2003 Z. z. a zá ko na č. 267/2004 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

V § 151c ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Vý be ro -
vá ko mi sia usku toč ní vý be ro vé ko na nie na Špe ciál ny
súd na funk ciu pred se du se ná tu a funk ciu sud cu aj
vte dy, ak vý be ro vá ko mi sia nemá vo vz�a hu ku všet kým 
uchá dza čom o funk ciu na Špe ciál nom súde vy jad re nie
Ná rod né ho bez peč nost né ho úra du o tom, či sa môže
uchá dzač oboz na mo va� s uta jo va ný mi sku toč nos �a mi
stup ňa uta je nia Prís ne taj né a od vy hlá se nia vý be ro vé -
ho ko na nia uply nu la le ho ta as poň 7 me sia cov; vý be ro -
vé ho ko na nia sa môže zú čast ni� iba ten uchá dzač, kto -
rý spĺ ňa zá kon né pod mien ky na pri de le nie ale bo
pre lo že nie na Špe ciál ny súd.“.

Čl. VII

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2004 ok -
rem 53. bodu v čl. III a čl. IV a V, kto ré na do bú da jú
účin nos� 1. sep tem bra 2004, a čl. VI, kto rý na do bú da
účin nos� dňom vy hlá se nia toh to zá ko na.

Ivan Gašparovič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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(a)  Informácie týkajúce sa totožnosti vyžiadanej osoby: ............................................................................ 

 Priezvisko: ............................................................................................................................................. 

 Meno (-á): .............................................................................................................................................. 

 Rodné priezvisko, ak je známe: ............................................................................................................. 

 Prezývky (krycie mená, ak sú známe): .................................................................................................. 

 Pohlavie: ................................................................................................................................................. 

 Štátna príslušnos : ................................................................................................................................... 

 Dátum narodenia: .................................................................................................................................... 

 Miesto narodenia: .................................................................................................................................... 

 Trvalý pobyt a/alebo známa adresa: .......................................................................................................

Jazyk(y),  ktorému(-ým) vyžiadaná osoba rozumie (ak je to známe): ........................................................ 

 ................................................................................................................................................................. 

 Zvláštne znamenia/opis vyžiadanej osoby: 

 ................................................................................................................................................................ 

              Fotografia a odtla ky prstov vyžiadanej osoby, ak sú k dispozícii a môžu sa zasla , alebo kontaktné 

údaje osoby,  s ktorou sa možno kontaktova  na ú ely získania takýchto informácií alebo profilu DNA 

(ak tento dôkaz sa môže poskytnú  a nebol pripojený). 

Prí lo ha č. 1
k zákonu č. 403/2004 Z. z.

EU RÓP SKY ZA TÝ KA CÍ ROZ KAZ

Ten to eu róp sky za tý ka cí roz kaz (ïa lej len „za tý ka cí roz kaz“) vy dal prí sluš ný jus tič ný or gán. Žia dam, aby uve de ná
oso ba bola za dr ža ná  a odo vzda ná na úče ly trest né ho stí ha nia ale bo vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy ale bo ochran né ho 
opat re nia do Slo ven skej re pub li ky.
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(b)  Rozhodnutie, ktoré je podkladom (európskeho) zatýkacieho rozkazu:

           1. Zatýkací rozkaz alebo rozhodnutie justi ného orgánu s rovnakým ú inkom: ............................... 

  Druh: .............................................................................................................................................. 

           2. Vykonate ný rozsudok: ................................................................................................................. 

  ........................................................................................................................................................ 

  Spisová zna ka ..............................................................................................................................

(c)  Údaje o d žke trestu: 

                        1. Horná hranica trestu od atia slobody alebo ochranného opatrenia, ktoré sa môže uloži  za 

trestný(é) in(y): 

  ......................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................ 

           2. D žka uloženého trestu alebo ochranného opatrenia:  

  ........................................................................................................................................................ 

  Zvyšok trestu, ktorý sa má vykona : ............................................................................................. 

  ........................................................................................................................................................ 

  ........................................................................................................................................................

(d)  Rozhodnutie vydané za neú asti obvineného a: 

                         – obvinenému bolo osobne doru ené predvolanie alebo bol inak informovaný o dátume a  mieste 

pojednávania, na ktorom bolo vydané rozhodnutie in absentia

alebo

                         – obvinenému nebolo osobne doru ené predvolanie ani nebol inak informovaný o dátume 

a mieste pojednávania, na ktorom bolo vydané rozhodnutie in absentia, ale má alej uvedené 

právne záruky po vydaní (tieto záruky sa môžu poskytnú  vopred). 

 Uvies  právne záruky: 

            ........................................................................................................................................................................ 

            

            ........................................................................................................................................................................

            ........................................................................................................................................................................ 
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(e) Trestné iny: 

   Tento zatýkací rozkaz sa vz ahuje na celkový po et: ...................................... trestných inov. 

   Opis okolností, za ktorých bol(-i) trestný(-é) in(-y) spáchaný(-é), vrátane asu, miesta a miery ú asti

vyžiadanej osoby na trestnom(-ých) ine(-och): 

   ................................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................................ 

  Skutková podstata a právna kvalifikácia trestného inu a príslušné zákonné ustanovenie/právna norma: 

   ................................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................................ 

  I.  Vyzna te, i ide o  jeden alebo viac alej uvedených trestných inov, za ktoré možno v štáte pôvodu uloži

trest od atia slobody alebo ochranné opatrenie s hornou hranicou najmenej tri roky: 

 ú as  na zlo innom spol ení; 

 terorizmus; 

 obchodovanie s u mi; 

 sexuálne vykoris ovanie detí a detská pornografia; 

 nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami; 

 nedovolené obchodovanie so zbra ami, strelivom a výbušninami; 

 korupcia; 

 podvod  vrátane  podvodu  týkajúceho  sa  finan ných  záujmov  Európskeho  spolo enstva  pod a  Dohovoru  

z 26. júla 1995 o ochrane finan ných záujmov Európskeho spolo enstva; 

 legalizácia príjmov z trestnej innosti; 

 falšovanie a pozme ovanie meny vrátane eura; 

 po íta ová kriminalita; 

 trestné iny proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živo íšnymi 

a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami; 

 u ah enie neoprávneného prekro enia štátnej hranice a neoprávneného pobytu; 

 vražda, závažné ublíženie na zdraví; 

 nedovolené obchodovanie s udskými orgánmi a tkanivami; 

 únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka; 

 rasizmus a xenofóbia; 

 organizovaná alebo ozbrojená lúpež; 

 nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel; 

 podvodné konanie; 

 vymáhanie pe azí alebo inej výhody  a vydieranie; 

 falšovanie,  pozme ovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich  

     distribúcia; 

 falšovanie a pozme ovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami; 

 falšovanie a pozme ovanie platobných prostriedkov; 

 nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a alšími prostriedkami na podporu rastu; 

 nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi; 

 obchodovanie s odcudzenými vozidlami; 

 znásilnenie; 

 podpa a stvo; 

 trestné iny podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu; 

 nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla; 

 sabotáž. 
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  II. Úplný opis trestného(-ých) inu(-ov), ak ho (ich) nemožno zaradi medzi trestné iny uvedené v I. asti:

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

(f)     Iné okolnosti týkajúce sa prípadu (nepovinné informácie): 

         (Poznámka: Táto as  by mala obsahova  poznámky o extrateritorialite, prerušení preml acej lehoty a  

                              iných následkoch trestného inu.) 

                              ...................................................................................................................................................... 

                              ...................................................................................................................................................... 

(g)    Tento zatýkací rozkaz sa vz ahuje na zaistenie  a odovzdanie vecí, ktoré možno použi  ako  dôkaz: 

        Tento zatýkací rozkaz sa vz ahuje aj na zaistenie a odovzdanie vecí získaných vyžiadanou osobou 

spáchaním trestného inu: 

        Opis vecí  (a miesta, kde sa nachádzajú) (ak je známe):  

        ........................................................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................................................... 

        ............................................................................................................................................................................ 

(h)  Pre trestný(-é) in(y), na základe ktorého(-ých) bol vydaný tento zatýkací rozkaz, možno uloži  (bol 

uložený)  doživotný trest od atia slobody alebo doživotné ochranné opatrenie: 

     – právny poriadok štátu pôvodu umož uje preskúmanie uloženého trestu alebo opatrenia – na žiados  alebo 

najmenej po 20 rokoch – na ú ely  nevykonania takéhoto trestu alebo opatrenia 

        a/alebo 

     – právny poriadok štátu pôvodu umož uje uplatnenie milosti alebo iných opatrení na zmiernenie trestu, na 

ktoré má osoba právo pod a zákonov alebo právnej praxe štátu pôvodu, na ú ely  nevykonania tohto trestu 

alebo opatrenia. 

(i) Justi ný orgán, ktorý vydal zatýkací rozkaz: 

 Úradný názov: 

 Meno jeho zástupcu:  ....................................................................................................................... 

         ....................................................................................................................................................................... 

        Funkcia (titul/hodnos ): ............................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

íslo spisu: ................................................................................................................................................... 

 Adresa: ......................................................................................................................................................... 

        ....................................................................................................................................................................... 
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        Tel.: (kód krajiny) (kód regiónu/mesta) (...)................................................................................................. 

        Fax.: (kód krajiny) (kód regiónu/mesta) (...)................................................................................................. 

        E-mail............................................................................................................................................................ 

        Kontaktné údaje osoby, na ktorú sa možno obráti  na ú ely dohodnutia nevyhnutných praktických otázok 

súvisiacich s odovzdaním: 

        ....................................................................................................................................................................... 

        Ak  za zasielanie alebo prijatie európskeho zatýkacieho rozkazu zodpovedá ústredný orgán: 

 Názov ústredného orgánu: 

 .......................................................................................................................................................................... 

 Prípadne kontaktná osoba (titul/hodnos  a meno): ......................................................................... 

        .......................................................................................................................................................................... 

        Adresa: ............................................................................................................................................................ 

        ......................................................................................................................................................................... 

        Tel.: (kód krajiny) (kód regiónu/mesta) (...).................................................................................................... 

        Fax.: (kód krajiny) (kód regiónu/mesta) (...)................................................................................................... 

        E-mail.............................................................................................................................................................. 

Podpis justi ného orgánu štátu pôvodu  a/alebo jeho zástupcu: 

............................................................................................................................................................................... 

Meno: ............................................................................................................................................................ 

Funkcia (titul/hodnos ): ....................................................................................................................................... 

Dátum: .................................................................................................................................................................. 

Odtla ok úradnej pe iatky (ak ou disponuje): 
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Rám co vé roz hod nu tie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o eu róp skom za tý ka com roz ka ze a vy dá va com ko na ní
me dzi člen ský mi štát mi (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 190, 18.07. 2002).



404

Z Á  K O N

z 24. jú na 2004,

kto rým sa me ní a do pĺ ňa zá kon č. 40/1964 Zb. Ob čian sky zá kon ník 
v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon č. 40/1964 Zb. Ob čian sky zá kon ník v zne ní
zá ko na č. 58/1969 Zb., zá ko na č. 131/1982 Zb., zá ko -
na č. 94/1988 Zb., zá ko na č. 188/1988 Zb., zá ko na
č. 87/1990 Zb., zá ko na č. 105/1990 Zb., zá ko na
č. 116/1990 Zb., zá ko na č. 87/1991 Zb., zá ko na
č. 509/1991 Zb., zá ko na č. 264/1992 Zb., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 249/1994 Z. z., zá ko na č. 153/1997 Z. z., zá ko na
č. 211/1997 Z. z., zá ko na č. 252/1999 Z. z., zá ko na
č. 218/2000 Z. z., zá ko na č. 261/2001 Z. z., zá ko na
č. 281/2001 Z. z., zá ko na č. 23/2002 Z. z., zá ko na
č. 34/2002 Z. z., zá ko na č. 95/2002 Z. z., zá ko na
č. 184/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 526/2002 Z. z., zá ko na č. 504/2003 Z. z., zá ko na
č. 515/2003 Z. z. a zá ko na č. 150/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. § 446 znie: 

„§ 446

Ná hra da za stra tu na zá rob ku po čas pra cov nej ne -
schop nos ti po ško de né ho sa po sú di a suma tej to ná hra -
dy sa určí rov na ko ako úra zo vý prí pla tok pod ¾a vše -
obec ných pred pi sov o so ciál nom po is te ní.“.

2. § 447 znie: 

„§ 447

Ná hra da za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov nej
ne schop nos ti po ško de né ho ale bo pri in va li di te sa po -
sú di a suma tej to ná hra dy sa určí rov na ko ako suma
úra zo vej ren ty pod ¾a vše obec ných pred pi sov o so ciál -
nom po is te ní.“.

3. Za § 447a sa vkla dá § 447b, kto rý znie: 

„§ 447b

Po ško de ný má ná rok na jed no ra zo vé vy rov na nie, kto -
ré sa po sú di, a suma jed no razo vé ho vy rov na nia sa určí
pod ¾a vše obec ných pred pi sov o so ciál nom po is te ní.“.

4. § 448 znie: 

„§ 448

Fy zic ká oso ba, voči kto rej mal zo mre tý v čase svoj ho
úmr tia vy ži vo va ciu po vin nos�, má ná rok na po zos ta -
lost nú úra zo vú ren tu. Ten to ná rok sa po sú di a suma
po zos ta lost nej úra zo vej ren ty sa určí pod ¾a vše obec -
ných pred pi sov o so ciál nom po is te ní.“.

5. § 879e s nad pi som 

„DE  S IA  TA  HLA  VA

PRE CHOD NÉ USTA NO VE NIE K ÚPRA VÁM ÚČIN NÝM 
OD 1. AP RÍ LA 2004“

sa ozna ču je ako § 879f.

Do te raj ší § 879f sa ozna ču je ako § 879g.

6. Za  § 879g  sa vkla dá  § 879h, kto rý vrá ta ne nad pi -
su znie:

„ JE  DE  NÁS  TA  HLA  VA

PRE CHOD NÉ USTA NO VE NIE K ÚPRA VÁM ÚČIN NÝM 
OD 1. AU GUS TA 2004

§ 879h

Ná hra da za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov nej
ne schop nos ti po ško de né ho ale bo pri in va li di te pri zna -
ná pred 1. au gus tom 2004, kto rá sa vy plá ca la k 31. 
júlu 2004 a ná rok na jej vý pla tu trvá, sa zvý ši pod ¾a
vše obec ných pred pi sov o so ciál nom po is te ní. V roku
2004 sa táto ná hra da zvý ši od 1. ok tób ra 2004.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2004.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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405

Z Á  K O N

z 24. júna 2004,

kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy
 a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy
a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní zá ko na
č. 143/2002 Z. z., zá ko na č. 411/2002 Z. z., zá ko na
č. 465/2002 Z. z., zá ko na č. 139/2003 Z. z., zá ko na
č. 453/2003 Z. z., zá ko na č. 523/2003 Z. z., zá ko na
č. 215/2004 Z. z. a zá ko na č. 351/2004 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

1. V §  13 ods. 3 sa za slo vá „zna lec kej čin nos ti“ vkla -
dá čiar ka a slo vá „pre kla da te¾ skej čin nos ti“.

2. V §  13 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a zas tu po va nie Slo ven skej re pub li ky v ko na ní pred
Súd nym dvo rom Eu róp skych spo lo čen stiev a Sú dom
pr vé ho stup ňa Eu róp skych spo lo čen stiev“.

3.  §  13 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky

za bez pe ču je pl ne nie úloh sú vi sia cich s člen stvom Slo -
ven skej re pub li ky v Eu ro jus te.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2004.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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