


       

       


      

        
                  


      



                   
           




        



606

Z Á  K O N

z 26. ok tób ra 2004,

kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 416/2004 Z. z. o Úrad nom ves tní ku Eu róp skej únie

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. 416/2004 Z. z. o Úrad nom ves tní ku Eu róp -
skej únie sa do pĺ ňa tak to:

V § 3 sa odsek 1 do pĺ ňa no vým pís me nom a), kto ré
znie:

„a) pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky,“.

Do te raj šie pís me ná a) až e) sa ozna ču jú ako pís me ná
b) až f). 

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia.

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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607

Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 19/2002 Z.  z., kto rým sa usta no vu jú pod mien ky
vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na

č. 207/2002 Z. z.

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. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to: 

1. V § 2 ods. 1 sa v úvod nej vete za slo vá „na stra ne
dru hej“ vkla da jú slo vá „a na vy ko na nie nie ktorých me -
dzi ná rod ných zmlúv2)“.

2. V § 2 sa odsek 1 do pĺ ňa pís me nom l), kto ré znie: 
„l) ži vot né ho pros tre dia.“.

3. V § 3 ods. 3 sa na kon ci do pĺ ňa nová veta: „Ap ro xi -
mač ným na ria de ním mož no pre vzia� tex ty prí loh práv -
ne zá väz ných ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu -
róp skej únie od ka zom na práv ne zá väz né akty, naj mä
ak tie to tex ty prí loh ob sa hu jú vzo ry tla čív, zo zna my in -
šti tú cií ale bo tech nic ké úda je.“.

4. V § 3 ods. 4 sa slo vá „či je a kde sa na chá dza ich
pre klad“ na hrá dza jú slo va mi „kde sú tie to práv ne akty
uve rej ne né ale bo kde boli ozná me né.“.

Čl.  II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004.

Ivan Gašparovič v. r. 

Pavol Hrušovský v. r. 

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 65/2001 Z. z. o sprá ve a vy má ha ní
súd nych po h¾a dá vok

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. 65/2001 Z. z. o sprá ve a vy má ha ní súd nych
po h¾a dá vok sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 písm. a) sa za slo vo „sú dov“ vkla da jú slo vá
„vrá ta ne vo jen ských sú dov a Špe ciál ne ho súdu“.

2. V § 4 ods. 4 dru hej vete sa za slo vo „jeho“ vkla da jú
slo vá „eko no mic ké ale bo“.

3. V § 4 ods. 6  sa  slo vá „20 000 Sk“ na hrá dza jú slo -
va mi „50 000 Sk“ a na kon ci sa pri pá ja jú tie to vety:
„Roz hod nu tie o tr va lom upus te ní od vy má ha nia súd nej 
po h¾a dáv ky musí ob sa ho va� naj mä práv ny dô vod vzni -
ku súd nej po h¾a dáv ky, výš ku súd nej po h¾a dáv ky a dô -
vo dy upus te nia od vy má ha nia tej to súd nej po h¾a dáv ky. 
Na vy da nie roz hod nu tia o tr va lom upus te ní od vy má -
ha nia súd nej po h¾a dáv ky sa ne vz�a hu jú vše obec né
pred pi sy o správ nom ko na ní;1a) toto roz hod nu tie nie je
pre skú ma te¾ né sú dom. Po vin ný sa o tr va lom upus te ní
od vy má ha nia súd nej po h¾a dáv ky ne u po ve do mu je.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a znie: 
„1a) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok)   

v zne ní ne skor ších pred pi sov.“. 

4. V § 4 ods. 7 sa  slo vá „10 000 Sk“ na hrá dza jú slo va -
mi „30 000 Sk“.

5. § 7 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Úko ny vy ko na né do žia da ným sú dom pod ¾a od se -

ku 2 sa po va žu jú za úko ny jus tič nej pok lad ni ce.“.

6. V § 8 ods. 1 sa za slo vo „obce,“ vkla da jú slo vá „vyš -
šie územ né cel ky,“.

7. § 11 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie: 
„(4)  Ak ide o do žia da nie ale bo plat bu pod ¾a od se ku 3

písm. c) až g), je pla tob ným mies tom do žia da ný súd,
kto rý je po vin ný po ukon če ní do žia da nia bez od klad ne
pre vies� tak to zís ka né pros tried ky po od po čí ta ní ná kla -
dov spo je ných s vy ko na ním do žia da nia jus tič nej  po -
kladnici.“.

8. V § 12 ods. 2  sa slo vá „Jus tič ná pok lad ni ca“  na -
hrá dza jú slo va mi „Súd do žia da ný jus tič nou pok lad ni -
cou pod ¾a  § 7 ods. 2“.

9.   V § 12 ods. 3 sa slo vá „§ 10 ods. 2“ na hrá dza jú slo -
va mi „§ 9 ods. 2“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004.

Ivan Gaš pa ro vič v. r. 

Pavol Hrušovský v. r. 

Mikuláš Dzurinda v. r. 
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Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa 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 ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na

č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv nych ča ka te ¾och pro ku ra tú ry 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. 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. 462/2003 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., zá -
ko na č. 267/2004 Z. z., zá ko na č. 403/2004 Z. z., zá ko -
na č. 530/2004 Z. z. a zá ko na č. 586/2004 Z. z. sa mení 
a do pĺ ňa tak to:

1. Za § 151g sa vkla dá § 151h, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 151h

Pre chod né usta no ve nia účin né od 1. ja nu ára 2005

(1) Sud co vi  pat rí v roku 2005  ïal ší plat vo  výš ke
funk čné ho pla tu  pat ria ce ho za me siac no vem ber, ak
v roku 2005
a) vy ko ná val funk ciu sud cu as poň 180 pra cov ných

dní,
b) oso bit ný vz�ah sud cu k štá tu trvá,
c) ne bo lo   mu   ulo že né   dis cip li nár ne   opat re nie  za 

zá važ né dis cip li nár ne   pre vi ne nie.

(2) Plat  pod ¾a  od se ku  1  je  splat ný  vo  vý plat nom
ter mí ne ur če nom na  vý pla tu pla tu za me siac  no vem -
ber 2005. Ak pod mien ku uve de nú  v od se ku 1 písm. a)
spl ní sud ca až k 31. de cem bru 2005, plat pod ¾a od se -
ku 1 je splat ný vo vý plat nom ter mí ne za me siac de cem -
ber 2005.

(3) Za vý kon funk cie sud cu sa na úče ly pos kyt nu tia
ïal šie ho pla tu pod ¾a od se ku 1 písm. a) po va žu je aj čas
a) čer pa nia do vo len ky,
b) pla te né ho pra cov né ho vo¾ na,
c) ne prí tom nos ti pre  úraz, ku kto ré mu  do šlo pri vý ko -

ne  funk cie ale bo v   sú vis los ti s vý ko nom funk cie,
d) do čas né ho pri de le nia,
e) pre hl bo va nia  kva li fi ká cie,  čer pa nia   štu dij né ho 

vo¾ na  pri zvy šo va ní kva li fi ká cie.“.

2. V čl. IV sa slo vá „1. ja nu ára 2005“ na hrá dza jú slo -
va mi „1. ja nu ára 2006“.

Čl. II

Zá kon č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv -
nych ča ka te ¾och pro ku ra tú ry v zne ní zá ko na
č. 669/2002 Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z., zá ko na
č. 462/2003 Z. z., zá ko na č. 548/2003 Z. z., zá ko na
č. 561/2003 Z. z., zá ko na č. 365/2004 Z. z., zá ko na
č. 530/2004 Z. z. a zá ko na č. 586/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:  

1. Za § 265a sa vkla dá  § 265b, kto rý znie:

„§ 265b

(1) Pro ku rá to ro vi pat rí v roku 2005 ïal ší plat vo výš -
ke funk čné ho pla tu pat ria ce ho za me siac no vem ber, ak 
v roku 2005
a) vy ko ná val funk ciu pro ku rá to ra as poň 180 slu žob -

ných dní,
b) jeho slu žob ný po mer trvá,
c) ne bo lo mu ulo že né dis cip li nár ne opat re nie pod ¾a

§ 189 ods. 1 písm. c) až f).

(2) Ako tr va nie slu žob né ho po me ru pro ku rá to ra sa
na úče ly pri zna nia ïal šie ho pla tu pod ¾a od se ku 1 po su -
dzu jú ob do bia uve de né v § 63.

(3) Ako vý kon funk cie pro ku rá to ra sa na úče ly pri -
zna nia ïal šie ho pla tu uve de né ho v od se ku 1 po su dzu je 
aj čas
a) čer pa nia do vo len ky a pre ven tív nej re ha bi li tá cie,
b) ne vy ko ná va nia funk cie pro ku rá to ra vo svia tok,
c) ná hrad né ho vo¾ na za vý kon funk cie nad čas,
d) slu žob né ho vo¾ na s ná hra dou pla tu,
e) štu dij né ho vo¾ na na zvy šo va nie kva li fi ká cie,
f) pre stáv ky na doj če nie,
g) uzna nej do čas nej ne schop nos ti na vý kon funk cie

pre slu žob ný úraz ale bo cho ro bu z po vo la nia,
h) do čas né ho po za sta ve nia vý ko nu funk cie pro ku rá to -

ra, ak
1. trest né stí ha nie pro ti pro ku rá to ro vi bolo za sta ve -

né,
2. pro ku rá tor bol spod ob ža lo by oslo bo de ný,
3. dis cip li nár ne ko na nie pro ti pro ku rá to ro vi sa

skon či lo inak ako zba ve ním funk cie,
i) vý ko nu väz by ale bo vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy,

ak
1. trest né stí ha nie pro ti pro ku rá to ro vi bolo za sta ve né,
2. pro ku rá tor bol spod ob ža lo by oslo bo de ný, hoci aj

v ne skor šom ko na ní,
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3. pro ku rá tor vy ko ná val trest od ňa tia slo bo dy na
pod kla de roz sud ku, kto rý bol zru še ný,

j) do čas né ho pri de le nia pod ¾a § 9 ods. 4.

(4) Plat pod ¾a od se ku 1 je splat ný vo vý plat nom ter mí -
ne ur če nom na vý pla tu pla tu za me siac no vem ber, ak
ïa lej nie je usta no ve né inak. Ak pod mien ku uve de nú
v od se ku 1 písm. a) spl ní pro ku rá tor až k 31. de cem -
bru, plat pod ¾a od se ku 1 je splat ný vo vý plat nom ter mí -
ne za me siac de cem ber.

(5) Ob do bia uve de né v od se ku 3 písm. h) a i) sa za po -
čí ta jú do času uve de né ho v od se ku 1 písm. a) až vte dy,

ak na sta ne práv na sku toč nos� uve de ná v od se ku 3
písm. h) a i), kto rá pod mie ňu je jej po su dzo va nie ako vý -
kon funk cie pro ku rá to ra. V ta kom prí pa de je ïal ší plat
pro ku rá to ra splat ný až v naj bliž šom vý plat nom ter mí -
ne, kto rý na sle du je po práv nej sku toč nos ti uve de nej
v od se ku 3 písm. h) a i).“. 

2. V čl. V sa slo vá „1. ja nu ára 2005“ na hrá dza jú slo -
va mi „1. ja nu ára 2006“. 

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gaš pa rovič v. r. 

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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610

Z Á  K O N

z 26. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 553/2002 Z. z. o sprí stup ne ní do ku men tov o čin nos ti
bez peč nost ných zlo žiek štá tu 1939 — 1989 a o za lo že ní Ús ta vu pa mä ti ná ro da a o do pl ne ní

nie ktorých zá ko nov (zá kon o pa mä ti ná ro da) v zne ní zá ko na č. 110/2003 Z. z. 

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. 553/2002 Z. z. o sprí stup ne ní do ku men tov
o čin nos ti bez peč nost ných zlo žiek štá tu 1939 — 1989
a o za lo že ní Ús ta vu pa mä ti ná ro da a o do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov (zá kon o pa mä ti ná ro da) v zne ní zá ko -
na č. 110/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 10 od sek 5 znie:
„(5) Čle no via správ nej rady a do zor nej rady majú ná -

rok na úhra du ná kla dov spo je ných s čin nos �ou v tých -
to or gá noch pod ¾a oso bit ných pred pi sov.2a) Pred se do vi
správ nej rady a pred se do vi do zor nej rady pat rí za vý -
kon funk cie me sač ne od me na vo výš ke troj ná sob ku
prie mer nej me sač nej no mi nál nej mzdy za mest nan ca
v hos po dár stve Slo ven skej re pub li ky zis te nej Šta tis tic -
kým úra dom Slo ven skej re pub li ky za ka len dár ny rok
pred chá dza jú ci roku, v kto rom sa im má od me na vy plá -
ca�. Ok rem od me ny pat rí pred se do vi správ nej rady
a pod pred se do vi správ nej rady prí pla tok, kto ré ho výš -

ku ur ču je správ na rada. Ostat ným čle nom správ nej
rady a do zor nej rady pat rí za vý kon funk cie me sač ne
od me na vo výš ke dvoj ná sob ku prie mer nej me sač nej
no mi nál nej mzdy za mest nan ca v hos po dár stve Slo ven -
skej re pub li ky zis te nej Šta tis tic kým úra dom Slo ven -
skej re pub li ky za ka len dár ny rok pred chá dza jú ci roku,
v kto rom sa im má od me na vy plá ca�. Ná kla dy spo je né
s vý ko nom funk cie v správ nej rade sa uhrá dza jú z roz -
po čtu ús ta vu.“.

2. V § 14 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Funk č -
né ob do bie čle nov do zor nej rady je šes� roč né.“.

3. § 29 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Čle no vi do zor nej rady, kto rý vy ko ná va funk ciu

čle na do zor nej rady k 1. de cem bru 2004, skon čí sa
funk č né ob do bie uply nu tím šies tich ro kov od jeho zvo -
le nia ale bo vy me no va nia.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem 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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611

V Y  H L Á Š  K A
Úra du prie my sel né ho vlast níc tva Slo ven skej re pub li ky

z 27. októbra 2004,

kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o prie be hu od bor nej skúš ky, po dro bnos ti o prie be hu skúš ky
spô so bi los ti, spô sob ur če nia od me ny pa ten to vých zá stup cov, pod mien ky na ur če nie

ná hra dy ho to vých vý dav kov a ná hra dy za stra tu času

Úrad prie my sel né ho vlast níc tva Slo ven skej re pub li -
ky (ïa lej len „úrad“) pod ¾a § 61 zá ko na č. 344/2004
Z. z. o pa ten to vých zá stup coch, o zme ne zá ko na
č. 444/2002 Z. z. o di zaj noch a zá ko na č. 55/1997 Z. z.
o ochran ných znám kach v zne ní zá ko na č. 577/2001
Z. z. a zá ko na č. 14/2004 Z. z. (ïa lej len „zá kon“) usta -
no vu je:

§ 1

Pred met úpra vy

Táto vy hláš ka upra vu je po dro bnos ti o prie be hu od -
bor nej skúš ky a prie be hu skúš ky spô so bi los ti, ako aj
spô sob ur če nia od me ny pa ten to vých zá stup cov, pod -
mien ky na ur če nie ná hra dy ho to vých vý dav kov a ná -
hra dy za stra tu času.

Po dro bnos t i  o prie be hu od bor nej  skúš ky

§ 2

(1) Ter mín ko na nia skú šok vy hla su je úrad naj ne -
skôr tri me sia ce pred ko na ním skú šok vo Ves tní ku
Úra du prie my sel né ho vlast níc tva Slo ven skej re pub li -
ky.

(2) Žia dos� o vy ko na nie od bor nej skúš ky sa po dá va
pí som ne úra du naj ne skôr je den me siac pred vy hlá se -
ným ter mí nom skúš ky.

(3) Žia dos� o vy ko na nie od bor nej skúš ky ob sa hu je
a) meno a priez vis ko uchá dza ča, dá tum na ro de nia,

byd li sko ale bo ad re su na do ru čo va nie,
b) úrad ne ove re ný rov no pis do kla du o zís ka ní vy so ko -

škol ské ho vzde la nia pr vé ho stup ňa na vy so kej ško le
v Slo ven skej re pub li ke ale bo uzna ný do klad o vy so -
ko škol skom vzde la ní pr vé ho stup ňa vy da ný za hra -
nič nou vy so kou ško lou,

c) do klad o vy ko na ní od bor nej pra xe a údaj o dĺžke
a druhu od bor nej pra xe,

d) pod pis uchá dza ča.

§ 3

Úrad za šle uchá dza čo vi pí som né po tvr de nie o pri ja tí
žia dos ti o vy ko na nie od bor nej skúš ky. Ak uchá dzač
spĺ ňa pod mien ky pod ¾a § 4 ods. 1 písm. c) a d) zá ko na,

úrad mu pí som ne ozná mi mies to a čas ko na nia od bor -
nej skúš ky a za šle zoz nam od po rú ča nej li te ra tú ry na
vy ko na nie od bor nej skúš ky.

§ 4

(1) Od bor ná skúš ka sa skla dá z pí som nej čas ti (ïa lej
len „pí som ná skúš ka“) a z úst nej čas ti (ïa lej len „úst na
skúš ka“).

(2) Pí som ná skúš ka po zos tá va z pí som né ho tes tu so
za me ra ním na práv ne pred pi sy v ob las ti prie my sel né ho 
vlast níc tva a z pí som nej prá ce, kto rou na zá kla de za da -
nia môže by� vy pra co va nie pri hláš ky pred me tu prie my -
sel né ho vlast níc tva, po da nia na úrad, vy hod no te nia
sta vu tech ni ky ale bo roz bo ru o mož nos ti zís ka�
ochranu.

(3) Pí som ný test a pí som ná prá ca po zos tá va jú
z dvoch čas tí; prvá čas� je za me ra ná na pa ten to vé a di -
zaj no vé prá vo a dru há čas� na prá va na ozna če nie.

(4) Pí som ná skúš ka sa môže ko na� za účas ti via ce -
rých uchá dza čov. Do zor nad jej prie be hom vy ko ná va
od za čiat ku až do odo vzda nia po sled nej prá ce člen skú -
šob nej ko mi sie.

(5) Pred za ča tím pí som nej skúš ky uchá dzač pre u ká -
že svo ju to tož nos� a za pla te nie správ ne ho po plat ku.1)

(6) Uchá dzač vy pracú va pí som nú skúš ku samo stat -
ne. Po čas pí som nej skúš ky sa ne smú po u ží va� mo bil né
te le fó ny ani iné elek tro nic ké no si če in for má cií. Ak
uchá dzač ne vy pracú va pí som nú skúš ku samo stat ne,
je to dô vod na jeho vy lú če nie zo skúš ky.

(7) Ča so vý roz sah na vy pra co va nie pí som né ho tes tu
sú dve ho di ny a na vy pra co va nie pí som nej prá ce je šes�
ho dín. Po uply nu tí toh to času sa uchá dza čom prá ce
odo be rú.

(8) Pri pí som nej prá ci môže uchá dzač po u ží va� len
práv ne pred pi sy v pa pie ro vej for me, kto ré si vo pred
sám za bez pe čí.

§ 5

(1) Pí som ný test a pí som nú prá cu ne zá vis le vy hod no -
tia naj me nej dva ja čle no via skú šob nej ko mi sie.
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(2) Pí som ný test a pí som ná prá ca sú hod no te né bo -
do vo. Samo stat ne sa hod no tí čas� za me ra ná na pa ten -
to vé a di zaj no vé prá vo a samo stat ne čas� za me ra ná na
prá va na ozna če nie.

(3) Uchá dzač musí z kaž dej čas ti zís ka� naj me nej
75 % z cel ko vé ho poč tu 100 bo dov za kaž dú čas�.

(4) Vý sle dok pí som nej skúš ky ozná mi uchá dza čo vi
pred se da skú šob nej ko mi sie úst ne pred za čiat kom úst -
nej skúš ky.

§ 6

(1) Na úst nej skúške sa zú čast nia len tí uchá dza či,
kto rí zís ka li pot reb ný po čet bo dov v pí som nej skúš ke.

(2) Na ústnej skúške sa zú čas tňu je uchá dzač jed not -
li vo; úst na skúš ka je ve rej ná a trvá naj viac jed nu ho di -
nu.

§ 7

(1) O vý sled ku od bor nej skúš ky roz ho du je skú šob ná
ko mi sia na ne ve rej nom za sad nu tí väč ši nou hla sov.
Pred se da skú šob nej ko mi sie hla su je ako po sled ný.

(2) Vý sle dok od bor nej skúš ky ozná mi uchá dza čo vi
pred se da skú šob nej ko mi sie po úst nej skúš ke úst nym
vy hlá se ním v prí tom nos ti ostat ných čle nov skú šob nej
ko mi sie.

(3) O od bor nej skúš ke vy ho to ví skú šob ná ko mi sia
pro to kol, v kto rom samo stat ne vy hod no tí pí som ný test, 
pí som nú prá cu a od bor nú skúš ku ako ce lok. Cel ko vý
vý sle dok od bor nej skúš ky sa hod no tí vý ro kom „uspel“
ale bo „ne us pel“.

Po dro bnos t i  o  pr ie  be hu
skúš ky spô so bi  los t i

§ 8

Žia dos� o vy ko na nie skúš ky spô so bi los ti ob sa hu je
a) meno a priez vis ko uchá dza ča, dá tum na ro de nia

a ad re su tr va lé ho po by tu ale bo síd la v do mov skom
štá te,

b) ozna če nie štá tu, v kto rom je pa ten to vý zá stup ca Eu -
róp ske ho spo lo čen stva re gis tro va ný,

c) pre u ká za nie od bor nej kva li fi ká cie ale bo inej spô so -
bi los ti dos ta toč nej na vý kon po vo la nia pa ten to vé ho
zá stup cu pod ¾a oso bit né ho pred pi su.2)

§ 9

Pred me tom skúš ky spô so bi los ti sú naj mä práv ne
pred pi sy tý ka jú ce sa prie my sel né ho vlast níc tva, pred -
pi sy sú vi sia ce s prie my sel ným vlast níc tvom a me dzi ná -
rod né zmlu vy tý ka jú ce sa prie my sel né ho vlast níc tva,
kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka via za ná.

§ 10

Pí som ná čas� skúš ky spô so bi los ti po zos tá va len z pí -
som né ho tes tu, kto rý trvá dve ho di ny.

§ 11

Na vy hlá se nie ter mí nu skúš ky spô so bi los ti, po da nie
žia dos ti, pí som né po tvr de nie o pri ja tí žia dos ti, prie beh
skúš ky spô so bi los ti a hod no te nie skúš ky spô so bi los ti
sa usta no ve nia tý ka jú ce sa od bor nej skúš ky vz�a hu jú
pri me ra ne.

Spô sob ur če nia od me ny
pa ten to vých zá stup cov

§ 12

(1) Pa ten to vý zá stup ca pos ky tu je svo je služ by fy zic -
kým oso bám a práv nic kým oso bám vo ve ciach tý ka jú -
cich sa prie my sel né ho vlast níc tva za od me nu.

(2) Usta no ve nia tej to vy hláš ky sa vz�a hu jú na služ by
pa ten to vé ho zá stup cu pos ky to va né na zá kla de zmlu vy.

§ 13

(1) Pred me tom od me ny je
a) jed not li vý úkon pa ten to vé ho zá stup cu,
b) úpl né vy ba ve nie veci ale bo
c) pos ky to va nie služ by pa ten to vé ho zá stup cu v ur či -

tom roz sa hu po ur či tý čas.

(2) V od me ne je za hr nu tá aj ná hra da ad mi nis tra tív -
nych a iných prác vy ko ná va ných v sú vis los ti s pos ky to -
va ním od bor nej po mo ci.

§ 14

(1) Pri uzat vá ra ní zmlu vy o pos ky to va ní slu žieb pa -
ten to vé ho zá stup cu sa pa ten to vý zá stup ca do hod ne
s fy zic kou oso bou ale bo práv nic kou oso bou, kto rá ho
po žia da la o jej uzav re tie (ïa lej len „klient“), na
a) dru hu od me ny ur če nej

1. pod ¾a poč tu ho dín vy na lo že ných na vy ba ve nie
veci (ïa lej len „ho di no vá od me na“),

2. pa u šál nou su mou (ïa lej len „pa u šál na od me na“),
3. po dielom na hod no te pre ro kú va nej veci (ïa lej len

„po dielo vá od me na“) ale bo
4. za jed not li vé úko ny od bor nej po mo ci (ïa lej len

„ta rif ná od me na“),
b) výš ke sadz by od me ny,
c) výš ke zmluv nej od me ny.

(2) Spô so by do jed na nia od me ny pod ¾a od se ku 1 sa
môžu kom bi no va�.
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Ho di  no vá od me na

§ 15

(1) Ho di no vá od me na po zos tá va z ho di no vej sadz by
a z poč tu ho dín.

(2) Pri pos ky to va ní po ra den stva mož no do hod nú�
ho di no vú od me nu de le nú na za ča té štvr� ho di ny.

(3) Pa ten to vý zá stup ca pri vy úč to va ní pred lo ží klien -
to vi na jeho žia dos� ča so vú špe ci fi ká ciu prá ce.

§ 16

Ak sa pa ten to vý zá stup ca do hod ne s klien tom na ho -
di no vej od me ne, je po vin ný
a) in for mo va� ho o pred po kla da nom ča so vom roz sa hu

prác,
b) vo pred ho pí som ne upo zor ni� na pre kro če nie pô vod -

ne pred po kla da né ho ča so vé ho roz sa hu služ by pa -
ten to vé ho zá stup cu; inak nemá prá vo na za pla te nie
vznik nu té ho roz die lu.

Pa u šál  na od me na

§ 17

(1) Pa u šálnu od menu mož no do hodnú� za
a) úpl né vy ba ve nie veci ale bo sú bo ru vecí,
b) pos ky to va nie od bor nej po mo ci v ur či tom ča so vom

ob do bí ale bo na ne ur či tý čas.

(2) Výš ka pa u šál nej od me ny sa do hod ne so zre te ¾om
na pred po kla da nú vec nú a ča so vú ná roč nos� prá ce.

§ 18

Ak pa ten to vý zá stup ca ne po skyt ne práv ne služ by až
do úpl né ho vy ba ve nia veci ale bo sú bo ru vecí ale bo ak
ich ne po skyt ne za celé do hod nu té ob do bie, pat rí mu
po mer ná čas� do hod nu tej pa u šál nej od me ny; na žia -
dos� klien ta mu pri vy úč to va ní pred lo ží špe ci fi ká ciu
prá ce.

§ 19

Po dielo vá od me na

Po dielo vá od me na sa môže do hod nú� vo for me po -
dielu na hod no te pre ro kú va nej veci, ak to po va ha veci
pri púš �a.

§ 20

Ta rif ná od me na

(1) Od me nu za jed not li vé úko ny pa ten to vé ho zá stup -
cu do hod ne pa ten to vý zá stup ca s klien tom pod ¾a ta ri fy, 
kto rej sadz by sa ur čia s pri hliad nu tím na od bor nú a ča -
so vú ná roč nos� vy ko na né ho úko nu.

(2) Úkony pa ten to vé ho zá stup cu sú:
a) prvé ro ko va nie s klien tom včí ta ne pre vza tia a prí pra -

vy za stú pe nia,

b) ïal šie ro ko va nie s klien tom,
c) pí som né po da nie na úra de ale bo inom správ nom or -

gá ne,
d) osob ná účas� v ko na ní pred úra dom ale bo iným

správ nym or gá nom,
e) vy ko na nie re šer še,
f) od bor ná ana lý za prí pa du, vypra co va nie pri hláš ky

pred me tu prie my sel né ho vlast níc tva,
g) vypra co va nie a po da nie op rav né ho pros tried ku, ná -

vr hu na vý maz, ná vr hu na ob no vu ko na nia, ná vr hu
na ur čo va cie ko na nie ale bo zru šo va cie ko na nie, vy -
pra co va nie zmlu vy o pre vo de prá va k pred me tu prie -
my sel né ho vlast níc tva ale bo li cenč nej zmlu vy,

h) spí sa nie lis ti ny pre pot re by práv nych úko nov v ob -
las ti prie my sel ných práv,

i) iné úko ny.

(3) Za úko ny pa ten to vé ho zá stup cu ne uve de né v od -
se ku 2 pat rí od me na ako za úko ny, kto rým sú svo jou
po va hou a úče lom naj bliž šie.

§ 21

Pri ur če ní výš ky trov ko na nia, kto rú pri zná va klien -
to vi úrad ale bo iný opráv ne ný or gán štát nej sprá vy, sa
od me na pa ten to vé ho zá stup cu určí pod ¾a zá klad nej
ho di no vej sadz by, kto rá je 600 Sk.

Pod mien ky na ur če nie ná hra dy ho to vých
vý dav kov a ná hra dy za stra tu času

§ 22

Pa ten to vý zá stup ca má po pri ná ro ku na od me nu aj
ná rok na
a) ná hra du ho to vých vý dav kov účel ne a pre u ká za te¾ ne

vy na lo že ných v sú vis los ti s pos ky to va ním slu žieb
pa ten to vé ho zá stup cu; sú to naj mä po plat ky, ces -
tov né vý dav ky, vý dav ky na poš tov né, te le ko mu ni -
kač né vý dav ky, zna lec ké po sud ky, pre kla dy, od pi sy
a vý pi sy z ve rej ných re gis trov,

b) ná hra du za stra tu času.

§ 23

(1) Pa ten to vý zá stup ca sa môže s klien tom do hod nú�
na dru hu a výš ke nie ktorých ho to vých vý dav kov, kto -
rých vy na lo že nie sa pred po kla dá v sú vis los ti s pos ky to -
va ním od bor nej po mo ci.

(2) Ak sa pa ten to vý zá stup ca do hod ne s klien tom
na pa u šál nej od me ne, môže sa s ním do hod nú� aj na
pa u šál nej sume ako úhra de všet kých ale bo nie -
ktorých ho to vých vý dav kov, kto rých vy na lo že nie sa
pred po kla dá v sú vis los ti s pos ky to va ním od bor nej
po mo ci. V ta kom prí pa de klient ne mô že pri vy úč to va -
ní po ža do va� špe ci fi ká ciu tých to ho to vých vý dav kov
a pa ten to vý zá stup ca ne mô že po ža do va� ná hra du
tých ho to vých vý dav kov, o kto ré sa do hod nu tá pa u -
šál na suma pre kro či la.
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(3) Výš ka ná hra dy ces tov ných vý dav kov sa ria di
práv ny mi pred pis mi o ces tov ných ná hra dách.3)

§ 24

(1) Ná hra da za stra tu času pat rí pri úko noch vy ko ná -
va ných v mies te, kto ré nie je síd lom pa ten to vé ho zá -
stup cu, za čas strá ve ný ces tou do toh to mies ta a spä�.

(2) Ná hra da pod ¾a od se ku 1 je 100 Sk za kaž dú aj za -
ča tú pol ho di nu.

(3) Ak sa ces ta pod ¾a od se ku 1 týka vy ko na nia úko -
nov pre via ce rých klien tov, výš ka ná hra dy ur če ná  po -
d¾a od se ku 1 sa me dzi nich roz de lí po mer ne.

§ 25

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004.

Ján Bach ra tý v. r.
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3) Zá kon č. 283/2002 Z. z. o ces tov ných ná hra dách.



  

















 










