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PRED  SE  DA  

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

vy hla su je 

úpl né zne nie zá ko na č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok), ako vy plý va zo zmien
a do pl ne ní vy ko na ných zá ko nom č. 215/2002 Z. z. a zá ko nom č. 527/2003 Z. z. 

Z Á  K O N
o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok)

Ná rod né zhro maž de nie Čes ko slo ven skej so cia lis tic -
kej re pub li ky sa uznies lo na tom to zá ko ne:

PRVÁ  ČASŤ

ÚVOD NÉ USTA NO VE NIA

Od  d i e l  1

Roz sah pô sob nos ti

§ 1

(1) Ten to zá kon sa vz�a hu je na ko na nie, v kto rom
v ob las ti ve rej nej sprá vy správ ne or gá ny roz ho du jú
o prá vach, prá vom chrá ne ných zá uj moch ale bo po vin -
nos tiach fy zic kých osôb a práv nic kých osôb, ak oso bit -
ný zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Správ nym or gá nom je štát ny or gán, or gán územ -
nej samo sprá vy, or gán zá uj mo vej samo sprá vy, fy zic ká
oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rej zá kon zve ril roz ho -
do va nie o prá vach, prá vom chrá ne ných zá uj moch ale -
bo po vin nos tiach fy zic kých osôb a práv nic kých osôb
v ob las ti ve rej nej sprá vy.

§ 2

Zru še ný.

Od  d i e l  2

Zá klad né pra vid lá ko na nia

§ 3

(1) Správ ne or gá ny po stu pu jú v ko na ní v sú la de so
zá kon mi a iný mi práv ny mi pred pis mi. Sú po vin né
chrá ni� zá uj my štá tu a spo loč nos ti, prá va a zá uj my fy -
zic kých osôb a práv nic kých osôb a dô sled ne vy ža do va�
pl ne nie ich po vin nos tí.

(2) Správ ne or gá ny sú po vin né po stu po va� v ko na ní
v úz kej sú čin nos ti s účast ník mi ko na nia, zú čast ne ný -
mi oso ba mi a iný mi oso ba mi, kto rých sa ko na nie týka,
a da� im vždy prí le ži tos�, aby moh li svo je prá va a zá uj -
my účin ne ob ha jo va�, naj mä sa vy jad ri� k pod kla du

roz hod nu tia, a uplat ni� svo je ná vr hy. Účast ní kom ko -
na nia, zú čast ne ným oso bám a iným oso bám, kto rých
sa ko na nie týka, mu sia správ ne or gá ny pos ky to va� po -
moc a po u če nia, aby pre ne zna los� práv nych pred pi sov
ne u tr pe li v ko na ní ujmu.

(3) Správ ne or gá ny sú po vin né sve do mi te a zod po -
ved ne sa za obe ra� kaž dou ve cou, kto rá je pred me tom
ko na nia, vy ba vi� ju včas a bez zby toč ných prie �a hov
a po u ži� naj vhod nej šie pros tried ky, kto ré vedú k správ -
ne mu vy ba ve niu veci. Ak to po va ha veci pri púš �a, má
sa správ ny or gán vždy po kú si� o jej zmier ne vy ba ve nie.
Správ ne or gá ny dba jú na to, aby ko na nie pre bie ha lo
hos po dár ne a bez zby toč né ho za �a žo va nia účast ní kov
ko na nia a iných osôb.

(4) Roz hod nu tie správ nych or gá nov musí vy chá dza�
zo spo ¾ah li vo zis te né ho sta vu veci. Správ ne or gá ny
dba jú o to, aby v roz ho do va ní o skut ko vo zhod ných ale -
bo po dob ných prí pa doch ne vzni ka li ne od ô vod ne né roz -
die ly.

(5) Správ ne or gá ny sú po vin né na úrad nej ta bu li
správ ne ho or gá nu, na in ter ne te, ak majú k nemu prí -
stup, prí pad ne aj iným vhod ným spô so bom zro zu mi te¾ -
ne a včas in for mo va� ve rej nos� o za ča tí, usku toč ňo va ní
a o skon če ní ko na nia vo ve ciach, kto ré sú pred me tom
zá uj mu ve rej nos ti ale bo o kto rých to usta no vu je oso -
bit ný zá kon. Pri tom sú po vin né och ra ňo va� prá va
a prá vom chrá ne né zá uj my účast ní kov ko na nia a iných 
osôb. Úrad ná ta bu ¾a správ ne ho or gá nu musí by� ne -
pre tr ži te prí stup ná ve rej nos ti.

(6) Usta no ve nia o zá klad ných pra vid lách ko na nia
uve de ných v od se koch 1 až 5 sa pri me ra ne po u ži jú aj
pri vy dá va ní osved če ní, po sud kov, vy jad re ní, od po rú -
ča ní a iných po dob ných opat re ní. 

§ 4

(1) Účast ní ci ko na nia (§ 14) spo lu pra cu jú so správ -
ny mi or gán mi v prie be hu ce lé ho ko na nia.

(2) Vše tci účast ní ci majú v ko na ní rov na ké pro ces né
prá va a po vin nos ti. Ten, komu oso bit ný zá kon pri zná va 
pos ta ve nie účast ní ka ko na nia len na čas� ko na nia, má
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v ko na ní pro ces né prá va a po vin nos ti len v tej čas ti ko -
na nia, pre kto rú má pri zna né pos ta ve nie účast ní ka ko -
na nia.

DRU  HÁ  ČASŤ

SPRÁV NE OR GÁ NY, ÚČAST NÍ CI KO NA NIA
A ZÚ ČAST NE NÉ OSO BY

Od  d i e l  1

Prí sluš nos�

§ 5

Na ko na nie sú vec ne prí sluš né správ ne or gá ny, kto ré 
ur ču je oso bit ný zá kon; ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu -
je, kto rý or gán je vec ne prí sluš ný, roz ho du je obec.

§ 6

(1) Ak je na ko na nie vec ne prí sluš ný or gán, kto rý sa
vnú tor ne čle ní na út va ry opráv ne né pod ¾a zá ko na
samo stat ne ko na�, správ nym or gá nom prí sluš ným ko -
na� v pr vom stup ni je út var, kto rý usta no vu je zá kon. 

(2) Ak je na ko na nie vec ne prí sluš ný správ ny or gán,
kto rý sa vnú tor ne čle ní, or gá nom prí sluš ným ko na�
v mene toh to správ ne ho or gá nu v pr vom stup ni je út var 
ur če ný zá ko nom, inak út var ur če ný šta tú tom ale bo
iným pred pi som upra vu jú cim jeho vnú tor né po me ry
(ïa lej len „šta tút“). Ak šta tút ta ký to út var ne ur ču je,
prí sluš ným na ko na nie je šta tu tár ny or gán správ ne ho
or gá nu.

(3) Oso bit né zá ko ny usta no via, v kto rých ve ciach sú
na ko na nie prí sluš né ko mi sie, rady ale bo inak ozna če -
né ko lek tív ne or gá ny (ïa lej len „ko mi sia“).

§ 7

(1) V ko na ní, v kto rom ide o čin nos� účast ní ka, spra -
vu je sa miest na prí sluš nos� mies tom tej to čin nos ti; ak
sa ko na nie týka ne hnu te¾ nos ti, mies tom, kde je ne hnu -
te¾ nos�.

(2) Ak ne mož no miest nu prí sluš nos� ur či� pod ¾a od -
se ku 1 ani pod ¾a oso bit né ho zá ko na, spra vu je sa miest -
na prí sluš nos� tr va lým po by tom účast ní ka ko na nia
a ak účast ní kom ko na nia je práv nic ká oso ba jej síd lom
ale bo mies tom umies tne nia jej or ga ni zač nej zlož ky,
kto rej sa ko na nie týka. Ak účast ník ko na nia nemá
v Slo ven skej re pub li ke tr va lý po byt, spra vu je sa miest -
na prí sluš nos� jeho iným po by tom pod ¾a oso bit né ho
zá ko na a ak nemá ta ký to po byt, jeho po sled ným tr va -
lým po by tom v Slo ven skej re pub li ke; ak nemá ani ta ký -
to po byt, spra vu je sa miest na prí sluš nos� mies tom,
kde sa ob vyk le zdr žia va. Ak účast ní kom ko na nia je
práv nic ká oso ba, kto rá nemá v Slo ven skej re pub li ke
síd lo, spra vu je sa miest na prí sluš nos� jej po sled ným
síd lom v Slo ven skej re pub li ke ale bo po sled ným mies -
tom umies tne nia jej or ga ni zač nej zlož ky, kto rej sa ko -
na nie týka, v Slo ven skej re pub li ke.

(3) Ak je miest ne prí sluš ných nie ko¾ ko správ nych or -
gá nov, usku toč ňu je ko na nie správ ny or gán, kto rý ko -

na nie za čal prvý, po kia¾ sa prí sluš né or gá ny ne do hod li
inak.

(4) Ak je miest ne prí sluš ných nie ko¾ ko správ nych or -
gá nov a po kia¾ kaž dý z nich od mie ta usku toč ni� ko na -
nie, správ ny or gán vyš šie ho stup ňa im naj bliž šie nad -
ria de ný určí, kto rý z nich ko na nie usku toč ní.

(5) Ak ne mož no miest nu prí sluš nos� ur či� pod ¾a
pred chá dza jú cich usta no ve ní, určí ústred ný or gán
štát nej sprá vy, do pô sob nos ti kto ré ho vec pat rí, kto rý
vec ne prí sluš ný správ ny or gán ko na nie usku toč ní. 

§ 8

Na žia dos� účast ní ka ko na nia ale bo s jeho sú hla som
môže správ ny or gán prí sluš ný pod ¾a § 7 ods. 2 po stú pi�
vec na vy ba ve nie iné mu vec ne prí sluš né mu správ ne mu 
or gá nu toho is té ho stup ňa, v ob vo de kto ré ho má účast -
ník ko na nia pra co vi sko ale bo pre chod ný po byt, ak
s tým sú hla sia ostat ní účast ní ci ko na nia i or gán, kto ré -
mu sa má vec po stú pi�. 

Od  d i e l  2

Vy lú če nie za mest nan cov ale bo
čle nov správ ne ho or gá nu

§ 9

(1) Za mest na nec správ ne ho or gá nu je vy lú če ný z pre -
jed ná va nia a roz ho do va nia veci, ak so zre te ¾om na jeho
po mer k veci, k účast ní kom ko na nia ale bo k ich zá stup -
com mož no ma� po chyb nos� o jeho ne pred po ja tos ti.

(2) Z pre jed ná va nia a roz ho do va nia pred správ ny mi
or gán mi je vy lú če ný aj ten, kto sa v tej is tej veci zú čast -
nil na ko na ní ako za mest na nec správ ne ho or gá nu iné -
ho stup ňa. 

§ 10

Účast ník ko na nia ozná mi správ ne mu or gá nu sku -
toč nos ti na sved ču jú ce vy lú če nie za mest nan ca správ -
ne ho or gá nu (§ 9), len čo sa o nich do zvie. 

§ 11

(1) Len čo sa za mest na nec správ ne ho or gá nu do zvie
o sku toč nos tiach na sved ču jú cich jeho vy lú če nie (§ 9),
ozná mi to bez meš ka nia svoj mu naj bliž šie nad ria de né -
mu ve dú ce mu; ve dú ci správ ne ho or gá nu to ozná mi ve -
dú ce mu nad ria de né ho správ ne ho or gá nu.

(2) Pred po ja tý za mest na nec správ ne ho or gá nu uro bí
iba také úko ny, kto ré ne pri púš �a jú od klad. 

§ 12

(1) O tom, či je za mest na nec správ ne ho or gá nu z ko -
na nia vy lú če ný, roz ho du je or gán, kto ré mu boli dô vo dy
vy lú če nia ozná me né (§ 11 ods. 1); ak sa roz hod lo, že za -
mest na nec správ ne ho or gá nu je vy lú če ný, uro bí ten to
or gán opat re nie na za bez pe če nie riad ne ho usku toč ne -
nia ïal šie ho ko na nia.

(2) Pro ti roz hod nu tiu o vy lú če ní za mest nan ca správ -

Čiastka 66 Zbierka zákonov č. 138/2004 Strana 1635



ne ho or gá nu z ko na nia ne mož no poda� samo stat né od -
vo la nie. 

§ 13

(1) Z tých is tých dô vo dov ako za mest na nec správ ne -
ho or gá nu (§ 9) je z pre jed ná va nia a roz ho do va nia veci
vy lú če ný i člen ko mi sie, kto rá usku toč ňu je ko na nie.

(2) Len čo sa člen ko mi sie do zvie o sku toč nos ti na -
sved ču jú cej jeho vy lú če nie, ozná mi to bez od klad ne
pred se do vi ko mi sie, kto rý roz hod ne, či je člen ko mi sie
z ko na nia vy lú če ný. Pred se da ko mi sie ozná mi bez od -
klad ne sku toč nos� na sved ču jú cu jeho vy lú če nie ko mi -
sii, kto rá roz hod ne, či je z ko na nia vy lú če ný.

(3) Usta no ve nia § 10, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 2 pla tia
ob dob ne. 

Od  d i e l  3

Účast ník ko na nia a zú čast ne ná oso ba

§ 14

(1) Účast ní kom ko na nia je ten, o koho prá vach, prá -
vom chrá ne ných zá uj moch ale bo po vin nos tiach sa má
ko na� ale bo koho prá va, prá vom chrá ne né zá uj my ale -
bo po vin nos ti môžu by� roz hod nu tím pria mo dotk nu té; 
účast ní kom ko na nia je aj ten, kto tvr dí, že môže by�
roz hod nu tím vo svo jich prá vach, prá vom chrá ne ných
zá uj moch ale bo po vin nos tiach pria mo dotk nu tý, a to až 
do času, kým sa pre u ká že opak.

(2) Účast ní kom ko na nia je aj ten, komu oso bit ný zá -
kon také pos ta ve nie pri zná va. 

§ 15

Účast ník môže samo stat ne ko na� v ta kom roz sa hu,
v akom má spô so bi los� vlast ný mi úkon mi na do bú da�
prá va a bra� na seba po vin nos ti. 

§ 15a

(1) Oso bit ný zá kon môže usta no vi�, za akých pod mie -
nok sa na ko na ní ale bo na jeho čas ti má prá vo zú čast -
ni� aj iná oso ba než účast ník ko na nia (ïa lej len „zú -
čast ne ná oso ba”).

(2) Zú čast ne ná oso ba má prá vo by� upo ve do me ná
o za ča tí ko na nia a o iných po da niach účast ní kov ko na -
nia, zú čast ni� sa na úst nom po jed ná va ní a na miest nej
ob hliad ke, na vr ho va� dô ka zy a do pl ne nie pod kla du
roz hod nu tia. Oso bit ný zá kon môže usta no vi� zú čast -
ne nej oso be viac práv.

Od  d i e l  4

Za stu po va nie

§ 16

(1) Účast ní ka ko na nia, kto rý ne mô že ko na� samo -
stat ne, za stu pu je zá kon ný zá stup ca; ak nemá zá kon -
né ho zá stup cu a ak je to pot reb né na ob ha jo va nie jeho
práv, správ ny or gán mu usta no ví opat rov ní ka.

(2) Správ ny or gán usta no ví opat rov ní ka aj účast ní -
ko vi ko na nia, kto ré ho po byt nie je zná my ale bo kto ré -
mu sa ne po da ri lo do ru či� pí som nos� na zná mu ad re su
v cu dzi ne a kto rý si ne us ta no vil zá stup cu, ako aj účast -
ní ko vi ko na nia, kto rý je pos tih nu tý du šev nou ale bo
inou po ru chou, pre kto rú ne mô že ko na�, a nemá zá -
kon né ho zá stup cu. 

§ 17

(1) Účast ní ci ko na nia, ich zá kon ní zá stup co via
a opat rov ní ci sa môžu da� za stu po va� ad vo ká tom ale bo
iným zá stup com, kto ré ho si zvo lia.

(2) Práv nic ká oso ba koná pros tred níc tvom svo jich or -
gá nov ale bo pros tred níc tvom svoj ho zá stup cu.

(3) Spl no moc ne nie na za stu po va nie tre ba pre u ká za�
pí som ným pl no mo cen stvom ale bo pl no mo cen stvom
vy hlá se ným do zá pis ni ce. Správ ny or gán môže v ne po -
chyb ných prí pa doch od pre u ka zu pl no mo cen stvom
upus ti�.

(4) Ak nie ko¾ ko účast ní kov ko na nia uro bi lo spo loč né
po da nie, zvo lia si spo loč né ho spl no moc nen ca pre do ru -
čo va nie; inak ho určí správ ny or gán. Pro ti roz hod nu tiu
o ur če ní spo loč né ho spl no moc nen ca na do ru čo va nie sa 
ne mož no od vo la�.

TRE  T IA  ČASŤ

PRIE BEH KO NA NIA

Od  d i e l  1

Vše obec né usta no ve nia

§ 18

Za ča tie ko na nia

(1) Ko na nie sa za čí na na ná vrh účast ní ka ko na nia
ale bo na pod net správ ne ho or gá nu.

(2) Ko na nie je za ča té dňom, keï po da nie účast ní ka
ko na nia do šlo správ ne mu or gá nu prí sluš né mu vo veci
roz hod nú�. Po kia¾ sa ko na nie za čí na na pod net správ -
ne ho or gá nu, je ko na nie za ča té dňom, keï ten to or gán
uro bil voči účast ní ko vi ko na nia prvý úkon.

(3) O za ča tí ko na nia správ ny or gán upo ve do mí všet -
kých zná mych účast ní kov ko na nia; ak mu účast ní ci
ko na nia ale bo ich po byt nie sú zná mi, ale bo po kia¾ to
usta no vu je oso bit ný zá kon, upo ve do mí ich o za ča tí ko -
na nia ve rej nou vy hláš kou. 

§ 19

Po da nie

(1) Po da nie mož no uro bi� pí som ne ale bo úst ne do zá -
pis ni ce, ale bo elek tro nic ký mi pros tried ka mi pod pí sa né 
za ru če ným elek tro nic kým pod pi som pod ¾a oso bit né ho
zá ko na. Mož no ho uro bi� aj te le gra fic ky ale bo te le fa -
xom; také po da nie ob sa hu jú ce ná vrh vo veci tre ba pí -
som ne ale bo úst ne do zá pis ni ce do pl ni� naj ne skôr do
troch dní. 

(2) Po da nie sa po su dzu je pod ¾a jeho ob sa hu. Z po da -
nia musí by� zrej mé, kto ho po dá va, akej veci sa týka
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a čo sa na vr hu je. Oso bit né práv ne pred pi sy môžu usta -
no vi� jeho ïal šie ná le ži tos ti.

(3) Po kia¾ po da nie nemá pred pí sa né ná le ži tos ti,
správ ny or gán po mô že účast ní ko vi ko na nia ne dos tat -
ky od strá ni�, prí pad ne ho vy zve, aby ich v ur če nej le ho -
te od strá nil; sú čas ne ho po u čí, že inak ko na nie za sta ví.

(4) Po da nie sa po dá va na vec ne a miest ne prí sluš nom 
or gá ne (§ 5 až 7). 

(5) Na žia dos� účast ní ka ko na nia musí sa pri ja tie po -
da nia po tvr di�. 

§ 20

Po stú pe nie

Ak správ ny or gán nie je prí sluš ný na roz hod nu tie, je
po vin ný po da nie bez meš ka nia po stú pi� prí sluš né mu
správ ne mu or gá nu a upo ve do mi� o tom účast ní ka ko -
na nia. Ak je ne bez pe čen stvo z omeš ka nia, správ ny or -
gán uro bí ne vy hnut né úko ny, naj mä na od vrá te nie
hro zia cej ško dy. 

§ 21

Úst ne po jed ná va nie

(1) Správ ny or gán na ria di úst ne po jed ná va nie, ak to
vy ža du je po va ha veci, naj mä ak sa tým pri spe je k jej ob -
jas ne niu, ale bo ak to usta no vu je oso bit ný zá kon. Ak sa
má pri úst nom po jed ná va ní usku toč ni� ohliad ka,
usku toč ňu je sa úst ne po jed ná va nie spra vid la na mies -
te ohliad ky.

(2) Na úst ne po jed ná va nie správ ny or gán pri zve všet -
kých účast ní kov ko na nia a po žia da ich, aby pri úst nom 
po jed ná va ní uplat ni li svo je pri po mien ky a ná me ty.
Oso bit né zá ko ny usta no via, v kto rých prí pa doch sa na
ne skôr uplat ne né pri po mien ky a ná miet ky ne pri hlia -
da; na túto sku toč nos� mu sia by� účast ní ci ko na nia vý -
slov ne upo zor ne ní.

(3) Úst ne po jed ná va nie je ne ve rej né, po kia¾ oso bit ný
zá kon ale bo správ ny or gán ne us ta no via inak. 

§ 22

Zá pis ni ca

(1) O úst nych po da niach a o dô le ži tých úko noch v ko -
na ní, naj mä o vy ko na ných dô ka zoch, o vy jad re niach
účast ní kov ko na nia, o úst nom po jed ná va ní a o hla so -
va ní správ ny or gán spí še zá pis ni cu.

(2) Zo zá pis ni ce musí by� naj mä zrej mé, kto, kde
a kedy ko na nie usku toč ňo val, pred met ko na nia, kto ré
oso by sa na ňom zú čast ni li, ako ko na nie pre bie ha lo,
aké ná vr hy boli po da né a aké opat re nia sa pri ja li; v zá -
pis ni ci o hla so va ní sa uve die aj vý rok roz hod nu tia a vý -
sle dok hla so va nia.

(3) Zá pis ni cu pod pi su jú po pre čí ta ní všet ky oso by,
kto ré sa na ko na ní zú čast ni li, a za mest na nec (člen)
správ ne ho or gá nu usku toč ňu jú ce ho ko na nie, zá pis ni -
cu o hla so va ní vše tci prí tom ní čle no via správ ne ho or -
gá nu. Odo pre tie pod pi su, dô vo dy toh to odo pre tia a ná -
miet ky pro ti ob sa hu zá pis ni ce sa v nej za zna me na jú. 

§ 23

Na ze ra nie do spi sov

(1) Účast ní ci ko na nia a ich zá stup co via a zú čast ne né
oso by majú prá vo na ze ra� do spi sov, ro bi� si z nich vý -
pi sy, od pi sy a do sta� kó pie spi sov s vý nim kou zá pis níc
o hla so va ní ale bo do sta� in for má ciu zo spi sov s vý nim -
kou zá pis níc o hla so va ní iným spô so bom.

(2) Správ ny or gán môže po vo li� na zrie� do spi sov
a uro bi� si vý pis, od pis, môže pos kyt nú� kó piu spi sov
ale bo môže pos kyt nú� in for má ciu zo spi sov iným spô -
so bom aj iným oso bám, po kia¾ pre u ká žu odô vod ne nos� 
svo jej po žia dav ky.

(3) Správ ny or gán je po vin ný uro bi� opat re nie, aby sa
po stu pom pod ¾a od se kov 1 a 2 ne sprís tup ni la uta jo va -
ná sku toč nos�, ban ko vé ta jom stvo, da ňo vé ta jom stvo,
ob chod né ta jom stvo ale bo ne po ru ši la zá ko nom ulo že -
ná ale bo uzna ná po vin nos� ml čan li vos ti. 

(4) Správ ny or gán pos ky tu je kó pie spi sov za úhra du
ma te riál nych ná kla dov spo je ných so zho to ve ním kó pií, 
za do vá že ním tech nic kých no si čov a s ich odo sla ním.

Doručenie  do v lastných rúk

§ 24

(1) Dô le ži té pí som nos ti, naj mä roz hod nu tia, sa do ru -
ču jú do vlast ných rúk ad re sá to vi ale bo oso be, kto rá sa
pre u ká že jeho spl no moc ne ním na pre be ra nie zá sie lok.

(2) Ak ne bol ad re sát pí som nos ti, kto rá sa má do ru či�
do vlast ných rúk, za stih nu tý, hoci sa v mies te do ru če -
nia zdr žia va, do ru čo va te¾ ho vhod ným spô so bom upo -
ve do mí, že pí som nos� prí de zno vu do ru či� v ur če ný deň
a ho di nu. Ak nový po kus o do ru če nie zos ta ne bez vý -
sled ný, do ru čo va te¾ ulo ží pí som nos� na po šte a ad re sá -
ta o tom vhod ným spô so bom upo ve do mí. Ak si ad re sát
ne vy zdvih ne pí som nos� do troch dní od ulo že nia, po -
sled ný deň tej to le ho ty sa po va žu je za deň do ru če nia, aj 
keï sa ad re sát o ulo že ní ne do zve del.

(3) Ak ad re sát bez dô vod ne odo prel pí som nos� pri ja�,
je do ru če ná dňom, keï sa jej pri ja tie odo pre lo; na to
musí do ru čo va te¾ ad re sá ta upo zor ni�.

(4) Ak má účast ník ko na nia, kto rý sa zdr žia va v cu -
dzi ne ale bo tam má síd lo, opat rov ní ka ale bo zá stup cu
v tu zem sku, do ru čí sa pí som nos� to mu to opat rov ní ko vi 
ale bo zá stup co vi.

§ 25

(1) Pí som nos ti ur če né do vlast ných rúk ad re so va né
or gá nom a práv nic kým oso bám sa do ru ču jú ich za -
mest nan com po ve re ným pri jí ma� pí som nos ti. Ak nie je
ur če ný za mest na nec na pri jí ma nie pí som nos tí, do ru čí
sa pí som nos� ur če ná do vlast ných rúk tomu, kto je
opráv ne ný za or gán ale bo práv nic kú oso bu ko na�. 

(2) Ak ne mož no do ru či� pí som nos� práv nic kej oso be
na ad re su, kto rú uvied la ale bo je zná ma, ani na ad re su
jej síd la uve de nú v ob chod nom re gis tri ale bo v inom re -
gis tri, v kto rom je za pí sa ná, a jej iná ad re sa nie je
správ ne mu or gá nu zná ma, pí som nos� sa po va žu je po
troch dňoch od vrá te nia ne do ru če nej zá siel ky správ ne -
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mu or gá nu za do ru če nú, a to aj vte dy, ak ten, kto je
opráv ne ný ko na� za práv nic kú oso bu, sa o tom ne do -
zvie.

(3) Ak ne mož no do ru či� pí som nos� pod ni ka te ¾o vi — fy -
zic kej oso be na ad re su, kto rú uvied la ale bo je zná ma,
ani na ad re su jej mies ta pod ni ka nia uve de nú v živ nos -
ten skom re gis tri ale bo v inom re gis tri, v kto rom je za pí -
sa ná, a jej iná ad re sa nie je správ ne mu or gá nu zná ma,
pí som nos� sa po va žu je po troch dňoch od vrá te nia ne -
do ru če nej zá siel ky správ ne mu or gá nu za do ru če nú,
a to aj vte dy, ak sa pod ni ka te¾ — fy zic ká oso ba o tom ne -
do zvie. 

(4) Ak si ad re sát vy hra dí do ru čo va nie zá sie lok do
poš to vé ho prie čin ku, poš ta ad re sá to vi ozná mi prí chod
zá siel ky, mož nos� pre vza tia a od ber nú le ho tu na pred -
pí sa nom tla či ve, kto ré vlo ží do poš to vé ho prie čin ku. Ak
si ad re sát na zá kla de do ho dy pre be rá zá siel ky na po šte
a nemá pri de le ný prie či nok, poš ta tie to zá siel ky ne oz -
na mu je. V obi dvoch prí pa doch sa dá tum prí cho du zá -
siel ky po va žu je za dá tum ulo že nia. Ak si ad re sát ne vy -
zdvih ne pí som nos� do troch dní od ulo že nia, po sled ný
deň tej to le ho ty sa po va žu je za deň do ru če nia, aj keï sa
ad re sát o ulo že ní ne do zve del. 

(5) Ak má účast ník ko na nia zá stup cu s pl no mo cen -
stvom na celé ko na nie, pí som nos� ur če ná do vlast ných
rúk sa do ru ču je iba to mu to zá stup co vi. Usta no ve nia
od se kov 1 až 3 sa vz�a hu jú na toto do ru čo va nie. Ak
však účast ník ko na nia má osob ne v ko na ní nie čo vy ko -
na�, do ru ču je sa pí som nos� nie len zá stup co vi, ale aj
jemu.

§ 26

Do ru če nie ve rej nou vy hláš kou

(1) Do ru če nie ve rej nou vy hláš kou po u ži je správ ny
or gán v prí pa de, keï účast ní ci ko na nia ale bo ich po byt
nie sú mu zná mi, ale bo po kia¾ to usta no vu je oso bit ný
zá kon.

(2) Do ru če nie ve rej nou vy hláš kou sa vy ko ná tak, že
sa pí som nos� vy ve sí po dobu 15 dní na úrad nej ta bu li
správ ne ho or gá nu. Po sled ný deň tej to le ho ty je dňom
do ru če nia. Správ ny or gán zve rej ňu je pí som nos� sú čas -
ne iným spô so bom v mies te ob vyk lým, naj mä v miest -
nej tla či, roz hla se ale bo na do čas nej úrad nej ta bu li
správ ne ho or gá nu na mies te, kto ré ho sa ko na nie týka.

Le ho ty

§ 27

(1) Ak je to pot reb né, správ ny or gán určí na vy ko na -
nie úko nu v ko na ní pri me ra nú le ho tu, po kia¾ ju ne us -
ta no vu je ten to zá kon ale bo oso bit ný zá kon.

(2) Do le ho ty sa ne za po čí ta va deň, keï do šlo ku sku -
toč nos ti ur ču jú cej za čia tok le ho ty. Le ho ty ur če né  po -
d¾a týž dňov, me sia cov ale bo ro kov sa kon čia uply nu tím 
toho dňa, kto rý sa svo jím ozna če ním zho du je s dňom,
keï do šlo ku sku toč nos ti ur ču jú cej za čia tok le ho ty,
a ak taký deň v me sia ci nie je, kon čí sa le ho ta po sled -
ným dňom me sia ca. Ak ko niec le ho ty pri pad ne na so -

bo tu ale bo na deň pra cov né ho po ko ja, je po sled ným
dňom le ho ty naj bliž ší bu dú ci pra cov ný deň.

(3) Le ho ta je za cho va ná, ak sa po sled ný deň le ho ty
po da nie podá na správ nom or gá ne uve de nom v § 19
ods. 4 ale bo ak sa po da nie odo vzdá na poš to vú pre pra -
vu.

(4) V po chyb nos tiach sa po va žu je le ho ta za za cho va -
nú, po kia¾ sa ne pre u ká že opak. 

§ 28

(1) Správ ny or gán zo zá važ ných dô vo dov od pus tí
zmeš ka nie le ho ty, ak o to účast ník ko na nia po žia da do
15 dní odo dňa, keï po mi nu la prí či na zmeš ka nia, a ak
v tej is tej le ho te uro bí zmeš ka ný úkon. Správ ny or gán
môže tej to žia dos ti pri zna� od klad ný úči nok.

(2) Zmeš ka nie le ho ty ne mož no od pus ti�, ak odo dňa,
keï sa mal úkon uro bi�, uply nul je den rok.

(3) Pro ti roz hod nu tiu o ná vr hu na od pus te nie zmeš -
ka nej le ho ty sa ne mož no od vo la�. 

§ 29

Pre ru še nie ko na nia

(1) Správ ny or gán ko na nie pre ru ší, ak sa za ča lo ko -
na nie o pred bež nej otáz ke ale bo ak bol účast ník ko na -
nia vy zva ný, aby v ur če nej le ho te od strá nil ne dos tat ky
po da nia, ale bo ak účast ník ko na nia nemá zá kon né ho
zá stup cu ale bo usta no ve né ho opat rov ní ka, hoci ho má
ma�, ale bo ak tak usta no vu je oso bit ný zá kon.

(2) Správ ny or gán môže tiež ko na nie pre ru ši� naj dlh -
šie na dobu 30 dní, ak to z dô le ži tých dô vo dov zhod ne
na vrh nú účast ní ci ko na nia.

(3) Pro ti roz hod nu tiu o pre ru še ní ko na nia sa ne mož -
no od vo la�.

(4) Správ ny or gán v ko na ní po kra ču je z vlast né ho
pod netu ale bo na pod net účast ní ka ko na nia, len čo po -
mi nu li pre káž ky, pre kto ré sa ko na nie pre ru ši lo, prí -
pad ne len čo uply nu la le ho ta uve de ná v od se ku 2.

(5) Po kia¾ je ko na nie pre ru še né, le ho ty pod ¾a toh to
zá ko na ne ply nú. 

§ 30

Za sta ve nie ko na nia

(1) Správ ny or gán ko na nie za sta ví, ak 
a) zis tí, že ten, kto po dal ná vrh na za ča tie ko na nia, nie

je účast ní kom ko na nia a ne jde o ko na nie, kto ré
môže za ča� správ ny or gán,

b) účast ník ko na nia vzal svoj ná vrh na za ča tie ko na nia
spä� a ko na nie sa ne tý ka iné ho účast ní ka ko na nia
ale bo ostat ní účast ní ci ko na nia sú hla sia so spä� vza -
tím ná vr hu a ne jde o ko na nie, kto ré môže za ča�
správ ny or gán,

c) účast ník ko na nia zo mrel, bol vy hlá se ný za mŕt ve ho
ale bo za ni kol bez práv ne ho ná stup cu a ko na nie sa
tý ka lo len toh to účast ní ka ko na nia,

d) účast ník ko na nia na vý zvu správ ne ho or gá nu v ur -
če nej le ho te ne od strá nil ne dos tat ky svoj ho po da nia
a bol o mož nos ti za sta ve nia ko na nia po u če ný,
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e) zis tí, že nie je prí sluš ným na ko na nie a vec ne mož no
po stú pi� prí sluš né mu or gá nu,

f) zis tí, že vo veci už za čal ko na� iný prí sluš ný správ ny
or gán, ak sa správ ne or gá ny ne do hod li inak,

g) zis tí, že pred po da ním ná vr hu vo veci za čal ko na�
súd, ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu je inak,

h) od pa dol dô vod ko na nia za ča té ho na pod net správ ne -
ho or gá nu, 

i) v tej is tej veci sa prá vo plat ne roz hod lo a skut ko vý
stav sa pod stat ne ne zme nil,

j) tak usta no ví oso bit ný zá kon.

(2) Pro ti roz hod nu tiu o za sta ve ní ko na nia pod ¾a od -
se ku 1 písm. b), c), f), g) a h) sa ne mož no od vo la�.

(3) Roz hod nu tie o za sta ve ní ko na nia pod ¾a od se ku 1
písm. b) a c) sa iba vy zna čí v spi se.

§ 31

Tro vy ko na nia

(1) Tro vy ko na nia, kto ré vznik li správ ne mu or gá nu,
zná ša ten to or gán. Tro vy, kto ré v ko na ní vznik li účast -
ní ko vi ko na nia, zná ša účast ník. Tro vy, kto ré v ko na ní
vznik li zú čast ne nej oso be, zná ša zú čast ne ná oso ba.

(2) Správ ny or gán môže účast ní kom ko na nia, zú čast -
ne ným oso bám, sved kom a znal com ulo ži�, aby na hra -
di li tro vy, kto ré vznik li správ ne mu or gá nu ich za vi ne -
ním; môže im tiež ulo ži�, aby na hra di li tro vy, kto ré
vznik li ich za vi ne ním, ostat ným účast ní kom ko na nia.

(3) Správ ny or gán na hra dí sved ko vi ho to vé vý dav ky
a mzdu, kto rá mu pre u ká za te¾ ne ušla. Ná rok tre ba
uplat ni� do 3 dní po vý slu chu, inak za ni ká.

(4) Ná kla dy spo je né s pred lo že ním lis ti ny ale bo
s ohliad kou, kto ré vznik li tomu, kto nie je účast ní kom
ko na nia, uhrá dza správ ny or gán.

(5) Ná hra da ho to vých vý dav kov a pos ky to va nie od -
mien znal com a tl moč ní kom sa spra vu je oso bit ný mi
práv ny mi pred pis mi. 

Od  d i e l  2

Zis �o va nie pod kla dov pre roz hod nu tie

Pod klad roz  hod nu t ia

§ 32

(1) Správ ny or gán je po vin ný zis ti� pres ne a úpl ne
sku toč ný stav veci a za tým úče lom si ob sta ra� pot reb -
né pod kla dy pre roz hod nu tie. Pri tom nie je via za ný len
ná vrh mi účast ní kov ko na nia.

(2) Pod kla dom pre roz hod nu tie sú naj mä po da nia,
ná vr hy a vy jad re nia účast ní kov ko na nia, dô ka zy, čest -
né vy hlá se nia, ako aj sku toč nos ti vše obec ne zná me
ale bo zná me správ ne mu or gá nu z jeho úrad nej čin nos -
ti. Roz sah a spô sob zis �o va nia pod kla dov pre roz hod -
nu tie ur ču je správ ny or gán.

(3) Na žia dos� správ ne ho or gá nu sú štát ne or gá ny
a or gá ny územ nej samo sprá vy, fy zic ké oso by a práv nic -
ké oso by po vin né ozná mi� sku toč nos ti, kto ré majú výz -
nam pre ko na nie a roz hod nu tie. 

§ 33

(1) Účast ník ko na nia a zú čast ne ná oso ba má prá vo
na vr ho va� dô ka zy a ich do pl ne nie a klás� sved kom
a znal com otáz ky pri úst nom po jed ná va ní a miest nej
ohliad ke.

(2) Správ ny or gán je po vin ný da� účast ní kom ko na nia
a zú čast ne ným oso bám mož nos�, aby sa pred vy da ním
roz hod nu tia moh li vy jad ri� k jeho pod kla du i k spô so bu
jeho zis te nia, prí pad ne na vrh nú� jeho do pl ne nie. 

§ 34

Do ka zo va nie

(1) Na do ka zo va nie mož no po u ži� všet ky pros tried ky,
kto rý mi mož no zis ti� a ob jas ni� sku toč ný stav veci
a kto ré sú v sú la de s práv ny mi pred pis mi.

(2) Dô kaz mi sú naj mä vý sluch sved kov, zna lec ké po -
sud ky, lis ti ny a ohliad ka.

(3) Účast ník ko na nia je po vin ný na vrh nú� na pod po -
ru svo jich tvr de ní dô ka zy, kto ré sú mu zná me.

(4) Vy ko ná va nie dô ka zov pat rí správ ne mu or gá nu.

(5) Správ ny or gán hod no tí dô ka zy pod ¾a svo jej úva hy, 
a to kaž dý dô kaz jed not li vo a všet ky dô ka zy v ich vzá -
jom nej sú vis los ti.

(6) Sku toč nos ti vše obec ne zná me ale bo zná me správ -
ne mu or gá nu z úrad nej čin nos ti ne tre ba do ka zo va�. 

§ 35

Sved ko via

(1) Kaž dý je po vin ný vy po ve da� ako sve dok; musí vy -
po ve da� prav di vo a ne smie nič za ml ča�.

(2) Ako sve dok ne smie by� vy slúch nu tý ten, kto by
sprí stup nil uta jo va nú sku toč nos�, ban ko vé ta jom stvo,
da ňo vé ta jom stvo, ob chod né ta jom stvo ale bo po ru šil
zá ko nom vý slov ne ulo že nú ale bo uzna nú po vin nos�
ml čan li vos ti, ok rem ak by ho tej to po vin nos ti zba vil prí -
sluš ný or gán ale bo ten, v zá uj me koho túto po vin nos�
má.

(3) Vý po veï môže odo prie� ten, kto by ňou spô so bil
ne bez pe čen stvo trest né ho stí ha nia sebe ale bo blíz kym
oso bám; ich vý po čet sa spra vu je Ob čian skym zá kon ní -
kom. 

(4) Správ ny or gán po u čí sved ka pred vý slu chom
o mož nos ti odo prie� vý po veï, o jeho po vin nos ti vy po ve -
da� prav di vo a nič ne za ml ča� a o práv nych ná sled koch
ne prav di vej ale bo ne ú pl nej vý po ve de. 

§ 36

Znal ci

Ak je pre od bor né po sú de nie sku toč nos tí dô le ži tých
pre roz hod nu tie pot reb ný zna lec ký po su dok, správ ny
or gán usta no ví znal ca. Pro ti roz hod nu tiu o usta no ve ní
znal ca sa mož no od vo la�.
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§ 37

Lis ti ny

(1) Správ ny or gán môže ulo ži� účast ní ko vi ko na nia
ale bo inej oso be, kto rá má lis ti nu pot reb nú na vy ko na -
nie dô ka zov, aby ju pred lo žil.

(2) Pred lo že nie lis ti ny ne mož no žia da� ale bo môže sa
odo prie� z dô vo dov, pre kto ré ne smie by� vy slúch nu tý
ale bo je opráv ne ný odo prie� vý po veï sve dok. 

§ 38

Ohliad ka

(1) Vlast ník ale bo uží va te¾ veci je po vin ný pred lo ži�
správ ne mu or gá nu pred met ohliad ky ale bo str pie�
ohliad ku na mies te.

(2) Ohliad ku ne mož no vy ko na� ale bo môže sa odo -
prie� z dô vo dov, pre kto ré ne smie by� vy slúch nu tý ale -
bo je opráv ne ný odo prie� vý po veï sve dok.

(3) Na miest nu ohliad ku správ ny or gán pri zve účast -
ní ka ko na nia a toho, kto je opráv ne ný pred me tom
ohliad ky na kla da�. 

§ 39

Čest né vy hlá se nie

(1) Správ ny or gán môže na mies to dô ka zu pri pus ti�
čest né vy hlá se nie účast ní ka ko na nia, po kia¾ oso bit ný
zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Čest né vy hlá se nie správ ny or gán ne pri pus tí, ak
tomu brá ni vše obec ný zá u jem ale bo ak by tým bola po -
ru še ná rov nos� me dzi účast ník mi ko na nia. Čest ným
vy hlá se ním ne mož no na hra di� zna lec ký po su dok.

(3) V čest nom vy hlá se ní je účast ník po vin ný uvies�
prav di vé úda je. Správ ny or gán musí upo zor ni� účast -
ní ka ko na nia na práv ne ná sled ky ne prav di vé ho čest né -
ho vy hlá se nia. 

§ 40

Pred bež né otáz ky

(1) Ak sa v ko na ní vy skyt ne otáz ka, o kto rej už prá vo -
plat ne roz ho dol prí sluš ný or gán, je správ ny or gán ta -
kým roz hod nu tím via za ný; inak si správ ny or gán môže
o ta kejto otáz ke uro bi� úsu dok ale bo dá prí sluš né mu
or gá nu pod net na za ča tie ko na nia.

(2) Správ ny or gán si ne mô že ako o pred bež nej otáz ke
uro bi� úsu dok o tom, či a kto spá chal trest ný čin, prie -
stu pok ale bo iný správ ny de likt, ale bo o osob nom sta ve
fy zic kej oso by, ale bo o exis ten cii práv nic kej oso by, ak
pat rí o tom roz ho do va� súdu. 

Od  d i e l  3

Za bez pe če nie prie be hu a úče lu ko na nia

§ 41

Pred vo la nie

(1) Správ ny or gán pred vo lá oso by, osob ná účas� kto -
rých pri pre jed ná va ní veci je ne vy hnut ná.

(2) V pred vo la ní správ ny or gán upo zor ní na práv ne
ná sled ky ne do sta ve nia sa. 

§ 42

Pred ve de nie

(1) Účast ník ko na nia ale bo sve dok, kto rý sa bez ná le -
ži té ho ospra ve dl ne nia ale bo bez zá važ ných dô vo dov na
opä tov né pred vo la nie ne do sta ví na správ ny or gán a bez 
osob nej účas ti kto ré ho ne mož no ko na nie usku toč ni�,
môže by� pred ve de ný.

(2) Pred ve de nie vy ko ná Po li caj ný zbor na zá kla de pí -
som nej žia dos ti správ ne ho or gá nu.

§ 43

Pred bež né opat re nia

(1) Správ ny or gán môže pred skon če ním ko na nia
v roz sa hu ne vy hnut ne pot reb nom pre za bez pe če nie
jeho úče lu
a) ulo ži� účast ní kom, aby nie čo vy ko na li, nie čo ho sa

zdr ža li ale bo nie čo str pe li;
b) na ria di� za bez pe če nie vecí, kto ré sa majú zni či� ale -

bo uro bi� ne po treb ný mi ale bo kto ré sú pot reb né na
vy ko na nie dô ka zov.

(2) Správ ny or gán pred bež né opat re nie zru ší, len čo
po mi nie dô vod, pre kto rý bolo na ria de né; inak strá ca
účin nos� dňom, keï roz hod nu tie vo veci na do bud lo
prá vo plat nos�.

(3) Od vo la nie pro ti roz hod nu tiu o pred bež nom opat -
re ní nemá od klad ný úči nok. 

§ 44

Do žia da nie

(1) Správ ne or gá ny vy ko ná va jú pro ces né úko ny v ob -
vo de svo jej pô sob nos ti.

(2) Ak správ ny or gán ne mô že vy ko na� nie ktorý pro -
ces ný úkon v ob vo de svo jej pô sob nos ti ale bo ak je to
účel né z iných dô vo dov, je opráv ne ný do žia da� o jeho
vy ko na nie iný správ ny or gán toho is té ho ale bo niž šie ho 
stup ňa.

(3) Do žia da ný správ ny or gán je po vin ný v me dzi ach
svo jej pô sob nos ti do žia da niu vy ho vie� naj ne skôr v le -
ho te 15 dní, ak v do žia da ní nie je ur če ná dlh šia le ho ta. 

§ 45

Po riad ko vé opat re nia

(1) Tomu, kto s�a žu je pos tup ko na nia, naj mä tým, že
sa bez zá važ ných dô vo dov ne do sta ví na vý zvu na správ -
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ny or gán, ruší na priek pred chá dza jú ce mu na po me nu -
tiu po ria dok, bez dô vod ne od mie ta sve dec kú vý po veï,
pred lo že nie lis ti ny ale bo vy ko na nie ohliad ky, môže
správ ny or gán ulo ži� po riad ko vú po ku tu do 5 000 Sk,
a to aj opa ko va ne. 

(2) Toho, kto hru bo ruší po ria dok, môže správ ny or -
gán tiež vy ká za� z mies ta po jed ná va nia; ak je vy ká za ný
účast ník ko na nia, môže sa ko na� v jeho ne prí tom nos ti.

(3) Správ ny or gán, kto rý po riad ko vú po ku tu ulo žil,
môže ju od pus ti�. 

Od  d i e l  4

Roz hod nu tie

§ 46

Roz hod nu tie musí by� v sú la de so zá kon mi a ostat ný -
mi práv ny mi pred pis mi, musí ho vy da� or gán na to prí -
sluš ný, musí vy chá dza� zo spo ¾ah li vo zis te né ho sta vu
veci a musí ob sa ho va� pred pí sa né ná le ži tos ti. 

§ 47

Ná le ži tos ti roz hod nu tia

(1) Roz hod nu tie musí ob sa ho va� vý rok, odô vod ne nie
a po u če nie o od vo la ní (roz kla de). Odô vod ne nie nie je
pot reb né, ak sa všet kým účast ní kom ko na nia vy ho vu je 
v pl nom roz sa hu.

(2) Vý rok ob sa hu je roz hod nu tie vo veci s uve de ním
usta no ve nia práv ne ho pred pi su, pod ¾a kto ré ho sa roz -
hod lo, prí pad ne aj roz hod nu tie o po vin nos ti na hra di�
tro vy ko na nia. Po kia¾ sa v roz hod nu tí ukla dá účast ní -
ko vi ko na nia po vin nos� na pl ne nie, správ ny or gán určí
pre ňu le ho tu; le ho ta ne smie by� krat šia, než usta no -
vu je oso bit ný zá kon.

(3) V odô vod ne ní roz hod nu tia správ ny or gán uve die,
kto ré sku toč nos ti boli pod kla dom na roz hod nu tie, aký -
mi úva ha mi bol ve de ný pri hod no te ní dô ka zov, ako po -
u žil správ nu úva hu pri po u ži tí práv nych pred pi sov, na
zá kla de kto rých roz ho do val, a ako sa vy rov nal s ná vrh -
mi a ná miet ka mi účast ní kov ko na nia a s ich vy jad re -
nia mi k pod kla dom roz hod nu tia.

(4) Po u če nie o od vo la ní (roz kla de) ob sa hu je údaj, či je 
roz hod nu tie ko neč né ale bo či sa mož no pro ti nemu od -
vo la� (poda� roz klad), v akej le ho te, na kto rý or gán
a kde mož no od vo la nie poda�. Po u če nie ob sa hu je aj
údaj, či roz hod nu tie mož no pre skú ma� sú dom.

(5) V pí som nom vy ho to ve ní roz hod nu tia sa uve die aj
or gán, kto rý roz hod nu tie vy dal, dá tum vy da nia roz hod -
nu tia, meno a priez vis ko fy zic kej oso by a ná zov práv -
nic kej oso by. Roz hod nu tie musí ma� úrad nú pe čiat ku
a pod pis s uve de ním mena, priez vis ka a funk cie opráv -
ne nej oso by. Oso bit né práv ne pred pi sy môžu usta no vi�
ïal šie ná le ži tos ti roz hod nu tia.

(6) Chy by v pí sa ní, v poč toch a iné zrej mé ne správ -
nos ti v pí som nom vy ho to ve ní roz hod nu tia správ ny or -
gán ke dy ko¾ vek aj bez ná vr hu op ra ví a upo ve do mí
o tom účast ní kov ko na nia. 

(7) Oso bit né zá ko ny usta no vu jú, v kto rých prí pa doch 

sa roz hod nu tie, kto rým sa účast ní ko vi ko na nia v pl -
nom roz sa hu vy ho vu je, len vy zna čí v spi se
a účast ní ko vi ko na nia sa na mies to pí som né ho vy ho to -
ve nia roz hod nu tia vydá oso bit ný do klad ale bo pos kyt -
ne pl ne nie.

§ 48

Zmier

(1) Ak to pri púš �a po va ha veci, môžu účast ní ci ko na -
nia me dzi se bou so schvá le ním správ ne ho or gá nu
uzav rie� zmier. Správ ny or gán zmier ne schvá li, ak od -
po ru je práv nym pred pi som ale bo vše obec né mu zá uj -
mu.

(2) Pro ti schvá le né mu zmie ru sa ne mož no od vo la�.
Schvá le ný zmier je vy ko na te¾ ný. 

§ 49

Le ho ta pre roz hod nu tie

(1) V jed no du chých ve ciach, naj mä ak mož no roz hod -
nú� na pod kla de do kla dov pred lo že ných účast ní kom
ko na nia, správ ny or gán roz hod ne bez od klad ne.

(2) V ostat ných prí pa doch, ak oso bit ný zá kon ne us -
ta no vu je inak, je správ ny or gán po vin ný roz hod nú� vo
veci do 30 dní od za ča tia ko na nia; vo zvláš� zlo ži tých
prí pa doch roz hod ne naj ne skôr do 60 dní; ak ne mož no
vzh¾a dom na po va hu veci roz hod nú� ani v tej to le ho te,
môže ju pri me ra ne pre dĺ ži� od vo la cí or gán (or gán prí -
sluš ný roz hod nú� o roz kla de). Ak správ ny or gán ne mô -
že roz hod nú� do 30, prí pad ne do 60 dní, je po vin ný
o tom účast ní ka ko na nia s uve de ním dô vo dov upo ve do -
mi�. 

§ 50

Opat re nia pro ti ne čin nos ti

Ak to do vo ¾u je po va ha veci a ak ná pra vu ne mož no do -
siah nu� inak, správ ny or gán, kto rý by bol inak opráv -
ne ný roz hod nú� o od vo la ní, sám vo veci roz hod ne, po -
kia¾ správ ny or gán prí sluš ný na roz hod nu tie ne za čal
ko na nie, hoci je na to po vin ný ale bo po kia¾ ne roz ho dol
v le ho te usta no ve nej v § 49 ods. 2. 

§ 51

Ozná me nie roz hod nu tia

(1) Roz hod nu tie sa účast ní ko vi ko na nia ozna mu je
do ru če ním pí som né ho vy ho to ve nia toh to roz hod nu tia,
ak zá kon ne us ta no vu je inak. Deň do ru če nia roz hod nu -
tia je dňom jeho ozná me nia.

(2) Účast ní ko vi ko na nia, kto rý je prí tom ný, môže sa
roz hod nu tie ozná mi� úst nym vy hlá se ním; deň úst ne ho 
vy hlá se nia roz hod nu tia je dňom ozná me nia roz hod nu -
tia len vte dy, po kia¾ sa prí tom ný účast ník ko na nia
vzdal ná ro ku na do ru če nie pí som né ho vy ho to ve nia roz -
hod nu tia. 

(3) Ak sa na mies to do ru če nia pí som né ho vy ho to ve nia 
roz hod nu tia vy dá va oso bit ný do klad, je dňom ozná me -
nia roz hod nu tia deň pre vza tia do kla du. Ak sa na mies to 
do ru če nia pí som né ho vy ho to ve nia roz hod nu tia pos ky -
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tu je pl ne nie, je dňom ozná me nia roz hod nu tia deň pri -
ja tia pr vé ho pos kyt nu té ho pl ne nia.

§ 52

Prá vo plat nos� a vy ko na te¾ nos� roz hod nu tia

(1) Roz hod nu tie, pro ti kto ré mu sa ne mož no od vo la�
(poda� roz klad), je prá vo plat né.

(2) Roz hod nu tie je vy ko na te¾ né, ak sa pro ti nemu ne -
mož no od vo la� (poda� roz klad) ale bo ak od vo la nie (roz -
klad) nemá od klad ný úči nok. 

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

PRE SKÚ MA NIE ROZ HOD NU TÍ

Od  d i e l  1

Od vo la cie ko na nie

§ 53

Pro ti roz hod nu tiu správ ne ho or gá nu má účast ník
ko na nia prá vo poda� od vo la nie, po kia¾ zá kon ne us ta -
no vu je inak ale bo po kia¾ sa účast ník ko na nia od vo la -
nia pí som ne ale bo úst ne do zá pis ni ce ne vzdal. 

§ 54

(1) Od vo la nie sa po dá va na správ nom or gá ne, kto rý
na pad nu té roz hod nu tie vy dal.

(2) Od vo la nie tre ba poda� v le ho te 15 dní odo dňa
ozná me nia roz hod nu tia, ak inú le ho tu ne us ta no vu je
oso bit ný zá kon.

(3) Po kia¾ účast ník ko na nia v dô sled ku ne správ ne ho
po u če nia ale bo pre to, že ne bol po u če ný vô bec, po dal
op rav ný pros trie dok po le ho te, pred po kla dá sa, že ho
po dal včas, ak tak uro bil naj ne skôr do 3 me sia cov odo
dňa ozná me nia roz hod nu tia. 

(4) Účast ník ko na nia môže od vo la nie vzia� spä�, kým
sa o ňom ne roz hod lo. Ak účast ník ko na nia vzal od vo la -
nie spä�, ne mô že sa zno va od vo la�.

§ 55

(1) Po kia¾ oso bit ný zá kon ne us ta no vu je inak, včas
po da né od vo la nie má od klad ný úči nok.

(2) Ak to vy ža du je na lie ha vý vše obec ný zá u jem ale bo
ak je ne bez pe čen stvo, že od kla dom vý ko nu roz hod nu -
tia utr pí účast ník ko na nia ale bo nie kto iný ne na hra di -
te¾ nú ujmu, môže správ ny or gán od klad ný úči nok vy lú -
či�; na lie ha vos� tre ba riad ne odô vod ni�. Od klad ný
úči nok ne mož no vy lú či�, ak tak usta no vu je oso bit ný
zá kon.

(3) Pro ti roz hod nu tiu o vy lú če ní od klad né ho účin ku
sa ne mož no od vo la�. 

§ 56

Správ ny or gán, kto rý na pad nu té roz hod nu tie vy dal,
upo ve do mí ostat ných účast ní kov ko na nia o ob sa hu
po da né ho od vo la nia, vy zve ich, aby sa k nemu vy jad ri li, 

a pod ¾a pot re by do pl ní ko na nie vy ko na ním no vo na vrh -
nu tých dô ka zov. 

§ 57

(1) Správ ny or gán, kto rý na pad nu té roz hod nu tie vy -
dal, môže o od vo la ní sám roz hod nú�, ak od vo la niu v pl -
nom roz sa hu vy ho vie a ak sa roz hod nu tie ne tý ka iné ho
účast ní ka ko na nia ako od vo la te ¾a ale bo ak s tým ostat -
ní účast ní ci ko na nia sú hla sia.

(2) Ak ne roz hod ne správ ny or gán, kto rý na pad nu té
roz hod nu tie vy dal, o od vo la ní, pred lo ží ho spo lu s vý -
sled ka mi do pl ne né ho ko na nia a so spi so vým ma te riá -
lom od vo la cie mu or gá nu naj ne skôr do 30 dní odo dňa,
keï mu od vo la nie do šlo, a upo ve do mí o tom účast ní ka
ko na nia. 

§ 58

(1) Ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu je inak, od vo la cím
or gá nom je správ ny or gán naj bliž šie ho vyš šie ho stup -
ňa nad ria de ný správ ne mu or gá nu, kto rý na pad nu té
roz hod nu tie vy dal. 

(2) O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu or gá nu práv nic kej
oso by roz ho du je út var usta no ve ný zá ko nom, a ak ho
zá kon ne us ta no vu je, út var ur če ný jej šta tú tom; ak
taký út var nie je, roz ho du je or gán, kto rý ju zria dil ale bo 
za lo žil.

(3) Ak ne mož no od vo la cí or gán ur či� pod ¾a od se kov
1 a 2, roz ho du je ve dú ci správ ne ho or gá nu na zá kla de
ná vr hu ním usta no ve nej oso bit nej ko mi sie.

§ 59

(1) Od vo la cí or gán pre skú ma na pad nu té roz hod nu tie 
v ce lom roz sa hu; ak je to ne vy hnut né, do te raj šie ko na -
nie do pl ní, prí pad ne zis te né vady od strá ni.

(2) Ak sú pre to dô vo dy, od vo la cí or gán roz hod nu tie
zme ní ale bo zru ší, inak od vo la nie za miet ne a roz hod -
nu tie po tvr dí.

(3) Od vo la cí or gán roz hod nu tie zru ší a vec vrá ti
správ ne mu or gá nu, kto rý ho vy dal, na nové pre jed na -
nie a roz hod nu tie, po kia¾ je to vhod nej šie naj mä z dô vo -
dov rých lo sti ale bo hos po dár nos ti; správ ny or gán je
práv nym ná zo rom od vo la cie ho or gá nu via za ný.

(4) Pro ti roz hod nu tiu od vo la cie ho or gá nu o od vo la ní
sa ne mož no ïa lej od vo la�. 

§ 60

Od vo la cí or gán je po vin ný pre skú ma� i one skore né
od vo la nie z toho h¾a di ska, či ne od ô vod ňu je ob no vu ko -
na nia ale bo zme nu ale bo zru še nie roz hod nu tia mimo
od vo la cie ho ko na nia.

§ 60a

Usta no ve nia pr vej až tre tej čas ti sa pri me ra ne vz�a -
hu jú aj na ko na nie o od vo la ní.
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§ 61

(1) Pro ti roz hod nu tiu ústred né ho or gá nu štát nej
sprá vy, vy da né mu v pr vom stup ni, mož no poda� na
tom to or gá ne v le ho te 15 dní odo dňa ozná me nia roz -
hod nu tia roz klad; včas po da ný roz klad má od klad ný
úči nok.

(2) O roz kla de roz ho du je ve dú ci ústred né ho or gá nu
štát nej sprá vy na zá kla de ná vr hu ním usta no ve nej oso -
bit nej ko mi sie. Pro ti to mu to roz hod nu tiu sa ne mož no
od vo la�.

(3) Usta no ve nia o od vo la com ko na ní sa pri me ra ne
vz�a hu jú aj na ko na nie o roz kla de. 

Od  d i e l  2

Ob no va ko na nia

§ 62

(1) Ko na nie pred správ nym or gá nom ukon če né roz -
hod nu tím, kto ré je prá vo plat né, sa na ná vrh účast ní ka
ko na nia ob no ví, ak
a) vy šli naj a vo nové sku toč nos ti ale bo dô ka zy, kto ré

moh li ma� pod stat ný vplyv na roz hod nu tie a ne moh -
li sa v ko na ní uplat ni� bez za vi ne nia účast ní ka ko na -
nia;

b) roz hod nu tie zá vi se lo od po sú de nia pred bež nej otáz -
ky, o kto rej prí sluš ný or gán roz ho dol inak;

c) ne správ nym po stu pom správ ne ho or gá nu sa účast -
ní ko vi ko na nia od ňa la mož nos� zú čast ni� sa na ko -
na ní, ak to moh lo ma� pod stat ný vplyv na roz hod nu -
tie a ak sa ná pra va ne moh la uro bi� v od vo la com
ko na ní;

d) roz hod nu tie vy dal vy lú če ný or gán (§ 9 a 13), ak to
moh lo ma� pod stat ný vplyv na roz hod nu tie a ak sa
ná pra va ne moh la uro bi� v od vo la com ko na ní;

e) roz hod nu tie sa opie ra o dô ka zy, kto ré sa uká za li ako
ne prav di vé, ale bo roz hod nu tie sa do siah lo trest ným
či nom.

(2) Správ ny or gán na ria di ob no vu ko na nia z dô vo dov
uve de ných v od se ku 1, ak je na pre skú ma ní roz hod nu -
tia vše obec ný zá u jem.

(3) Ob no va ko na nia nie je prí pust ná, ak bol roz hod -
nu tím účast ní ko vi ko na nia ude le ný sú hlas na ob čian -
sko práv ne ale bo pra cov nop ráv ne ko na nie, ale bo ak sa
roz hod lo vo veci osob né ho sta vu a účast ník ko na nia
na do bu dol prá va dob ro my se¾ ne. 

§ 63

(1) Ob no vu ko na nia po vo lí na ná vrh účast ní ka ko na -
nia ale bo na ria di správ ny or gán, kto rý vo veci roz ho dol
v po sled nom stup ni.

(2) V ná vr hu na ob no vu ko na nia tre ba uvies� dô vo dy
ob no vy ko na nia a sku toč nos ti sved čia ce o tom, že ná -
vrh je po da ný včas.

(3) Ná vrh sa po dá va na správ nom or gá ne uve de nom
v od se ku 1 v le ho te 3 me sia cov odo dňa, keï sa účast -
ník doz ve del o dô vo doch ob no vy, naj ne skôr však do 3
ro kov od prá vo plat nos ti roz hod nu tia; v rov na kej le ho te

môže správ ny or gán ob no vu ko na nia na ria di�. Zmeš ka -
nie le ho ty (§ 28) ne mož no od pus ti�.

(4) Po uply nu tí troch ro kov od prá vo plat nos ti roz hod -
nu tia mož no poda� ná vrh na ob no vu ko na nia ale bo ob -
no vu ko na nia na ria di� len vte dy, ak sa roz hod nu tie do -
siah lo trest ným či nom.

(5) Pro ti roz hod nu tiu o ob no ve ko na nia mož no poda�
od vo la nie (roz klad). Roz hod nu tie o po vo le ní ale bo na -
ria de ní ob no vy má od klad ný úči nok, po kia¾ sa na pad -
nu té roz hod nu tie ešte ne vy ko na lo. 

§ 64

(1) Nové ko na nie vo veci usku toč ní správ ny or gán,
kto ré ho roz hod nu tia sa dô vod ob no vy ko na nia týka; ak
sa dô vod ob no vy ko na nia týka roz hod nu tia správ nych
or gá nov pr vé ho i dru hé ho stup ňa, nové ko na nie usku -
toč ní správ ny or gán pr vé ho stup ňa.

(2) Po kia¾ sa dô vod ob no vy ko na nia týka iba ko na nia
pred od vo la cím or gá nom, spo jí sa roz hod nu tie o ob no -
ve ko na nia s no vým roz hod nu tím vo veci.

(3) No vým roz hod nu tím vo veci sa pô vod né roz hod -
nu tie zru šu je.

(4) Pro ti no vé mu roz hod nu tiu vo veci sa mož no od vo -
la� (poda� roz klad). 

Od  d i e l  3

Pre skú ma nie roz hod nu tia
mimo od vo la cie ho ko na nia

§ 65

(1) Roz hod nu tie, kto ré je prá vo plat né, môže z vlast -
né ho ale bo iné ho pod netu pre skú ma� správ ny or gán
naj bliž šie vyš šie ho stup ňa nad ria de ný správ ne mu or -
gá nu, kto rý toto roz hod nu tie vy dal (§ 58), ak ide o roz -
hod nu tie ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy, jeho ve dú -
ci na zá kla de ná vr hu ním usta ve nej oso bit nej ko mi sie
(§ 61 ods. 2).

(2) Správ ny or gán prí sluš ný na pre skú ma nie roz hod -
nu tia ho zru ší ale bo zme ní, ak bolo vy da né v roz po re so
zá ko nom, vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som
ale bo vše obec ne zá väz ným na ria de ním. Pri zru še ní ale -
bo zme ne roz hod nu tia dbá na to, aby prá va na do bud -
nu té dob ro my se¾ ne boli čo naj me nej dotk nu té.

(3) Pri pre skú ma va ní roz hod nu tia vy chá dza správ ny
or gán z práv ne ho sta vu a skut ko vých okol nos tí v čase
vy da nia roz hod nu tia. Ne mô že pre to zru ši� ale bo zme ni� 
roz hod nu tie, ak sa po jeho vy da ní do da toč ne zme ni li
roz ho du jú ce skut ko vé okol nos ti, z kto rých pô vod né
roz hod nu tie vy chá dza lo. 

§ 66

Pod netu účast ní ka ko na nia na pre skú ma nie roz hod -
nu tia môže v pl nom roz sa hu vy ho vie� aj správ ny or gán,
kto rý roz hod nu tie vy dal, ak sa roz hod nu tie ne tý ka iné -
ho účast ní ka ko na nia ale bo ak s tým sú hla sia ostat ní
účast ní ci ko na nia. 
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§ 67

Roz hod nu tie, kto rým sa účast ní ko vi ko na nia dal sú -
hlas na ob čian sko práv ny ale bo pra cov nop ráv ny úkon
ale bo kto rým sa roz hod lo vo veci osob né ho sta vu, ne -
mož no mimo od vo la cie ho ko na nia zru ši� ale bo zme ni�,
ak účast ník ko na nia na do bu dol prá va dob ro my se¾ ne.

§ 68

(1) Správ ny or gán ne mô že mimo od vo la cie ho ko na nia 
roz hod nu tie zru ši� ale bo zme ni� po uply nu tí troch ro -
kov od prá vo plat nos ti na pad nu té ho roz hod nu tia.

(2) Pro ti roz hod nu tiu, kto rým sa zru šu je ale bo mení
roz hod nu tie mimo od vo la cie ho ko na nia, sa mož no od -
vo la� (poda� roz klad). Ak správ ny or gán ozná mil, že za -
čal pre skú ma va� roz hod nu tie mimo od vo la cie ho ko na -
nia, na pre skú ma nie a na roz hod nu tie o od vo la ní sa
ne vz�a hu je le ho ta pod ¾a od se ku 1.

Od  d i e l  4

Ko na nie o pro tes te pro ku rá to ra

§ 69

(1) Ak sa pro test pro ku rá to ra po dal na správ nom or -
gá ne, kto rý roz hod nu tie vy dal, môže ten to or gán sám
svo je roz hod nu tie, pro ti kto ré mu pro test sme ru je, zru -
ši� ale bo na hra di� roz hod nu tím zod po ve da jú cim zá ko -
nu.

(2) Ak tak to správ ny or gán plne ne vy ho vie pro tes tu
sám, je po vin ný pred lo ži� ho spo lu so spi so vým ma te -
riá lom v le ho te ur če nej v pro tes te, a ak le ho ta nie je ur -
če ná, do 30 dní na roz hod nu tie nad ria de né mu správ -
ne mu or gá nu naj bliž šie vyš šie ho stup ňa (§ 58); ak ide
o ústred ný or gán štát nej sprá vy, pred lo ží pro test svoj -
mu ve dú ce mu, kto rý roz hod ne na zá kla de ná vr hu ním
usta ve nej oso bit nej ko mi sie (§ 61 ods. 2).

(3) Roz hod nu tie o pro tes te pro ku rá to ra sa do ru čí
pro ku rá to ro vi a účast ní kom ko na nia.

(4) Pro ti roz hod nu tiu o pro tes te pro ku rá to ra sa môžu
účast ní ci ko na nia od vo la� (poda� roz klad). 

Od  d i e l  5

Pre skú ma va nie roz hod nu tí správ nych or gá nov
sú dom

§ 70

Oso bit né zá ko ny usta no vu jú, v kto rých prí pa doch
súdy pre skú ma va jú roz hod nu tia správ nych or gá nov. 

P IA  TA  ČASŤ

VÝ KON ROZ HOD NU TÍ

Od  d i e l  1

Spo loč né usta no ve nia

§ 71

(1) Ak účast ník ko na nia ne spl ní v ur če nej le ho te dob -
ro vo¾ ne po vin nos� ulo že nú mu roz hod nu tím, kto ré je
vy ko na te¾ né (§ 52 ods. 2), ale bo zmie rom schvá le ným
správ nym or gá nom ale bo ním zos ta ve ným vý ka zom ne -
do plat kov (ïa lej len „roz hod nu tie“), ich vý kon sa usku -
toč ní. Ak v roz hod nu tí ne bo la ur če ná le ho ta na pl ne nie, 
určí ju or gán, kto rý usku toč ňu je vý kon roz hod nu tia;
le ho ta ne smie by� krat šia, než usta no vu je oso bit ný zá -
kon.

(2) Vý kaz ne do plat kov mož no vy ko na�, ak bol zos ta -
ve ný na zá kla de vy ko na te¾ né ho roz hod nu tia ale bo na
zá kla de po vin nos ti dlž ní ka usta no ve nej zá ko nom za -
pla ti� bez vy da nia oso bit né ho roz hod nu tia.

(3) Vý kon roz hod nu tia mož no na ria di� naj ne skôr do
3 ro kov po uply nu tí le ho ty ur če nej pre spl ne nie ulo že -
nej po vin nos ti (ods. 1). 

§ 72

(1) Vý kon roz hod nu tia sa usku toč ňu je na ná vrh
účast ní ka ko na nia ale bo na pod net správ ne ho or gá nu,
kto rý v pr vom stup ni vy dal roz hod nu tie, schvá lil zmier
ale bo vy ho to vil vý kaz ne do plat kov (vy má ha jú ci správ -
ny or gán). Po kia¾ ten to or gán nie je sám na vý kon roz -
hod nu tia opráv ne ný, po stú pi vec or gá nu prí sluš né mu
pod ¾a § 73.

(2) Účast ník ko na nia ale bo vy má ha jú ci správ ny or -
gán ale bo ten, o kom to usta no vu je zá kon môžu poda�
ná vrh na súd ny vý kon roz hod nu tia ale bo ná vrh na vy -
ko na nie exe kú cie súd nym exe kú to rom.

§ 73

Vý kon roz hod nu tia usku toč ňu je správ ny or gán, kto -
rý vo veci roz ho dol v pr vom stup ni, ak oso bit ný zá kon
ne us ta no vu je inak.

§ 74

Or gán usku toč ňu jú ci vý kon roz hod nu tia je po vin ný
ozná mi� účast ní ko vi ko na nia, kto ré ho sa vý kon týka,
za ča tie vý ko nu roz hod nu tia; ak tre ba ur či� le ho tu na
pl ne nie (§ 71 ods. 1), uve die sa v tom to ozná me ní. 

§ 75

(1) Or gán usku toč ňu jú ci vý kon roz hod nu tia môže zo
zá važ ných dô vo dov na ná vrh účast ní ka ko na nia ale bo
z  prí pad ne iné ho pod netu vý kon roz hod nu tia od lo ži�. 

(2) Na ná vrh účast ní ka ko na nia ale bo z vlast né ho
pod netu or gán usku toč ňu jú ci vý kon roz hod nu tia od
vý ko nu upus tí, ak
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a) vy má ha ný ná rok za ni kol ale bo sa jeho vy má ha nie
sta lo bez pred met ným,

b) pod klad pre vý kon roz hod nu tia (§ 71 ods. 1) bol zru -
še ný,

c) spl ne nie tej is tej po vin nos ti vy má ha súd,
d) vý kon roz hod nu tia je ne prí pust ný,
e) na pred met, kto ré ho sa vý kon roz hod nu tia týka,

úspeš ne sa uplat ni lo prá vo, kto ré vý kon roz hod nu -
tia ne pri púš �a.

(3) O za sta ve ní vý ko nu roz hod nu tia, pro ti kto ré mu
pro ku rá tor po dal pro test, pla tia usta no ve nia zá ko na
o pro ku ra tú re. 

§ 76

(1) Pro ti jed not li vým úko nom a opat re niam spo je ným 
s vý ko nom roz hod nu tia mož no poda� ná miet ky.

(2) Ná miet ky majú od klad ný úči nok len vte dy,
a) ak sme ru jú pro ti po vo le niu od kla du ale bo upus te -

niu od vý ko nu roz hod nu tia,
b) ak sme ru jú pro ti za ča tiu vý ko nu roz hod nu tia pri vý -

ko ne roz hod nu tia vy pra ta ním,
c) ak sa v nich uplat ňu je, že vy má ha né pl ne nie sa už

vy ko na lo ale bo že ešte ne up ly nu la le ho ta na pl ne nie,
d) ak sa v nich uplat ňu je na pred met, kto ré ho sa vý kon

roz hod nu tia týka, prá vo, kto ré vý kon roz hod nu tia
ne pri púš �a.

(3) O ná miet kach roz ho du je or gán usku toč ňu jú ci vý -
kon roz hod nu tia. Pro ti roz hod nu tiu o ná miet kach sa
ne mož no od vo la�. 

§ 77

(1) Vý kon roz hod nu tia mož no usku toč ni� len  pro -
striedkami uve de ný mi v zá ko ne. Pri vý ko ne roz hod nu -
tia sa po u ži je pros trie dok, kto rý účast ní ka ko na nia čo
naj me nej po stih u je a ve die ešte k cie ¾u. 

(2) Vý kon roz hod nu tia sa usku toč ňu je na zá kla de
exe kuč né ho prí ka zu.

Od  d i e l  2

Vy má ha nie pe ňaž ných pl ne ní

§ 78

(1) Vý kon roz hod nu tia uk la da jú ce ho pe ňaž né pl ne -
nie sa usku toč ňu je zráž ka mi zo mzdy, pri ká za ním po -
h¾a dáv ky ale bo pre daj om hnu te¾ ných vecí ale bo ne -
hnu te¾ nos ti.

(2) Prí kaz na vy ko na nie zrá žok zo mzdy vydá správ ny
or gán tomu, kto vy plá ca dlž ní ko vi mzdu, inú od me nu
za prá cu ale bo ná hra du za pra cov ný prí jem.

(3) Pri ká za nie po h¾a dáv ky správ ny or gán vy ko ná tak, 
že tomu, voči komu má dlž ník po h¾a dáv ku, pri ká že,
aby po h¾a dáv ku do výš ky dlž nej sumy za pla til správ ne -
mu or gá nu.

(4) Vý kon roz hod nu tia pri ká za ním po h¾a dáv ky z účtu 

v ban ke ale bo v po boč ke za hra nič nej ban ky sa usku -
toč ní jej od pí sa ním z účtu dlž ní ka. 

(5) Pri vý ko ne roz hod nu tia pod ¾a od se kov 1 až 4 sa
pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia Ob čian ske ho súd ne ho
po riad ku. 

Od  d i e l  3

Vy má ha nie ne pe ňaž ných pl ne ní

§ 79

(1) Roz hod nu tie uk la da jú ce ne pe ňaž né pl ne nie sa
vy ko ná ná hrad ným vý ko nom, uk la da ním pe ňaž ných
po kút ale bo pria mym vy nú te ním ulo že nej po vin nos ti.

(2) Ná hrad ný vý kon spo čí va v tom, že ulo že né prá ce
a vý ko ny sa usku toč nia na ná klad a ne bez pe čen stvo
po vin né ho, ak ulo že nú prá cu ale bo vý kon môže usku -
toč ni� aj nie kto iný ako po vin ný.

(3) Ak ná hrad ný vý kon nie je pod ¾a po va hy veci mož -
ný ale bo účel ný, vy má ha sa spl ne nie po vin nos ti ulo že -
nej roz hod nu tím po stup ným uk la da ním po kút; jed no -
ra zo vo ulo že ná po ku ta ne smie pre vý ši� sumu 50 000
Sk. 

(4) Pria me vy nú te nie po vin nos ti sa vy ko ná naj mä vy -
pra ta ním bytu, ne by to vé ho prie sto ru, ne hnu te¾ nos ti
ale bo jej čas ti, od ňa tím veci ale bo lis ti ny a pred ve de ním 
oso by.

(5) Pri vy nú te ní po vin nos ti vy pra ta ním sa pri me ra ne
po u ži jú usta no ve nia Ob čian ske ho súd ne ho po riad ku.
Vý kon roz hod nu tia od ňa tím veci ale bo lis ti ny sa usku -
toč ní za prí tom nos ti pl no le tej oso by. 

§ 80

(1) Za mest na nec po ve re ný usku toč ne ním vý ko nu
roz hod nu tia robí jed not li vé úko ny pod ¾a pí som né ho
prí ka zu, kto rý vydá or gán uve de ný v § 73. Tým to prí ka -
zom je po vin ný sa pre u ká za�.

(2) Ak účast ník ko na nia pre u ká že, že vy má ha ná po -
vin nos� bola už spl ne ná ale bo že sa na vy má ha ní ne tr -
vá, ale bo že usku toč ne nie vý ko nu roz hod nu tia bolo od -
lo že né ale bo za sta ve né, ale bo že boli po da né ná miet ky,
kto ré majú od klad ný úči nok, za mest na nec po ve re ný
usku toč ne ním vý ko nu roz hod nu tia úkon ne u ro bí. 

Š IES  TA  ČASŤ

PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 81

Správ ny or gán je po vin ný v ko na ní dba� na imu ni ty
a vý sa dy pri zná va né me dzi ná rod ný mi zmlu va mi, kto -
rý mi je Slo ven ská re pub li ka via za ná, ale bo zá kon mi.

§ 82

(1) Usta no ve nia toh to zá ko na pla tia aj pre ko na nie
ne skon če né pred za čiat kom jeho účin nos ti.
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(2) Po kia¾ roz hod nu tie na do bud lo prá vo plat nos� pred 
za čiat kom účin nos ti toh to zá ko na, mož no po vo li� ob -
no vu ko na nia, ak sa roz hod nu tie ne do siah lo trest ným
či nom, ale bo pre skú ma� roz hod nu tie mimo od vo la cie -
ho ko na nia len vte dy, ak odo dňa, keï sa roz hod nu tie
sta lo prá vo plat ným, ne up ly nu li tri roky.

(3) Ak sa pred za čiat kom účin nos ti toh to zá ko na za -
ča la správ na exe kú cia, do kon čí sa pod ¾a do te raj ších
pred pi sov. 

§ 83

Zru šu jú sa:

1. vlád ne na ria de nie č. 91/1960 Zb. o správ nom ko -
na ní;

2. § 28 ods. 1 zá ko na č. 60/1961 Zb. o úlo hách ná -
rod ných vý bo rov pri za bez pe čo va ní so cia lis tic ké ho po -
riad ku;

3. § 15 ods. 4 dru há veta zá ko na č. 60/1965 Zb.
o pro ku ra tú re. 

§ 84

Ne do tknu té zos tá va jú usta no ve nia oso bit ných práv -
nych pred pi sov plat ných k za čiat ku účin nos ti toh to zá -
ko na, kto ré upra vu jú správ ne ko na nie, av šak s vý nim -
kou usta no ve nia, že o od vo la ní pro ti roz hod nu tiam
or gá nov ná rod né ho vý bo ru roz ho du jú or gá ny toho is té -
ho ná rod né ho vý bo ru. Ne do tknu tá zos tá va aj vec ná
prí sluš nos� miest nych ná rod ných vý bo rov za lo že ná
k za čiat ku účin nos ti toh to zá ko na oso bit ný mi práv ny -
mi pred pis mi. 

§ 85

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu árom 1968.

Zá kon č. 215/2002 Z. z. na do bu dol účin nos� 1. mája
2002.

Zá kon č. 527/2003 Z. z. na do bu dol účin nos� 1. ja nu -
ára 2004.

Pa vol Hru šov ský v. r.
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139

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že pod ¾a § 9 ods. 1 a 2 zá ko na
č. 2/1991 Zb. o ko lek tív nom vy jed ná va ní v zne ní ne skor ších pred pi sov boli na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny Slo ven skej re pub li ky do 4. mar ca 2004 ulo že né tie to ko lek tív ne zmlu vy vyš šie ho stup ňa a do dat ky ku ko lek -
tív nym zmlu vám vyš šie ho stup ňa: 

1. Ko lek tív na zmlu va vyš šie ho stup ňa na roky 2004 — 2006 z 8. ja nu ára 2004 uzav re tá me dzi Zvä zom kožiarsko-obuv-
níc ke ho prie mys lu Slo ven skej re pub li ky

a

Slo ven ským od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov tex til né ho, odev né ho a ko žiar ske ho prie mys lu.

2. Ko lek tív na zmlu va vyš šie ho stup ňa na roky 2004 — 2005 z 23. feb ru ára 2004 uzav re tá me dzi COOP Jed no ta Slo -
ven sko, spot reb né druž stvo,

a

Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov ob cho du a ces tov né ho ru chu.

3. Ko lek tív na zmlu va vyš šie ho stup ňa na rok 2004 z 24. feb ru ára 2004 pre od vet vie les né ho hos po dár stva na Slo ven -
sku uzav re tá me dzi Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov dre vo spra cu jú ce ho prie mys lu, les né ho a vod né ho hos po dár stva

a

Zdru že ním za mest ná va te ¾ov les né ho hos po dár stva na Slo ven sku.

4. Do da tok č. 2 z 31. ok tób ra 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na rok 2003 z 20. mar ca 2003 pre od vet -
vie dre vo spra cu jú ce ho prie mys lu na Slo ven sku uzav re tej me dzi Zvä zom spra co va te ¾ov dre va Slo ven skej re pub li ky

a

Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov dre vo spra cu jú ce ho prie mys lu, les né ho a vod né ho hos po dár stva.

5. Do da tok č. 3 z 19. de cem bra 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2003 z 25. ap rí la 2002
uzav re tej me dzi Zvä zom bánk a po is �ov ní

a

Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov pe ňaž níc tva a po is �ov níc tva.

6. Do da tok č. 1 z 3. feb ru ára 2004 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2004 — 2006 zo 17. de cem bra
2003 uzav re tej me dzi Od bo ro vým zvä zom STAV BA

a

Zvä zom sta veb ných pod ni ka te ¾ov Slo ven ska.

7. Do da tok č. 1 z 9. feb ru ára 2004 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2003 — 2004 zo 16. de cem bra
2002 uzav re tej me dzi Slo ven ským od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov slu žieb

a

Zdru že ním by to vé ho hos po dár stva na Slo ven sku.

8. Do da tok č. 1 z 12. feb ru ára 2004 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2003 — 2006 zo 16. ja nu ára
2003 uzav re tej me dzi Od bo ro vým zvä zom do pra vy, cest né ho hos po dár stva a auto op ra vá ren stva

a

Zdru že ním pod ni ka te ¾ov auto op ra vá ren stva a slu žieb.

9. Do da tok č. 2 z 1. mar ca 2004 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2004 z 30. mája 2002  uza -
vretej me dzi Od bo ro vým zvä zom po tra vi ná rov Slo ven skej re pub li ky

a

Slo ven ským cuk ro var níc kym spol kom.
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