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36
ZÁKON
z 19. januára 2005
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Základné zásady
Èl. 1
Manelstvo je zväzkom mua a eny. Spoloènos tento jedineèný zväzok vestranne chráni a napomáha
jeho dobro. Manel a manelka sú si rovní v právach
a povinnostiach. Hlavným úèelom manelstva je
zaloenie rodiny a riadna výchova detí.

uzavrie manelstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Úèelom manelstva je vytvori harmonické a trvalé ivotné spoloèenstvo, ktoré zabezpeèí riadnu výchovu detí.
(3) Mu a ena, ktorí chcú spolu uzavrie manelstvo
(ïalej len snúbenci), majú vopred pozna navzájom
svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav.
§2

Rodina zaloená manelstvom je základnou bunkou
spoloènosti. Spoloènos vetky formy rodiny vestranne chráni.

Manelstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením (ïalej
len vyhlásenie) snúbencov pred orgánom obce alebo
mestskej èasti, ktorá vedie matriku (ïalej len matrièný
úrad), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo
náboenskej spoloènosti1) (ïalej len orgán cirkvi).
Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, e uzavierajú manelstvo.

Èl. 3

§3

Èl. 2

Rodièovstvo je spoloènosou mimoriadne uznávaným poslaním eny a mua. Spoloènos poskytuje rodièovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivos, najmä hmotnou podporou rodièov a pomocou pri
výkone rodièovských práv a povinností.
Èl. 4
Vetci èlenovia rodiny majú povinnos vzájomne si
pomáha a pod¾a svojich schopností a moností zabezpeèova zvyovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.
Rodièia majú právo vychováva deti v zhode s vlastným náboenským a filozofickým presvedèením a povinnos zabezpeèi rodine pokojné a bezpeèné prostredie.
PRVÁ ÈAS
MANELSTVO
PRVÁ HLAVA
VZNIK MANELSTVA

tátny obèan Slovenskej republiky môe v cudzine
uzavrie manelstvo pod¾a tohto zákona pred orgánom
Slovenskej republiky na to urèeným.
§4
Uzavretie manelstva
pred matrièným úradom
(1) Vyhlásenie o uzavretí manelstva urobia snúbenci na matriènom úrade urèenom pre obvod, v ktorom
má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupite¾stva alebo mestského zastupite¾stva za prítomnosti matrikára.
(2) Matrièný úrad urèený pod¾a odseku 1 môe povoli uzavretie manelstva pred iným matrièným úradom
alebo na ktoromko¾vek inom vhodnom mieste.
(3) Ak je ivot jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manelstvo mono uzavrie pred ktorýmko¾vek
matrièným úradom a na ktoromko¾vek mieste. Povolenie pod¾a odseku 2 sa nevyaduje.
§5

§1

Uzavretie manelstva pred orgánom cirkvi

(1) Manelstvo je zväzok mua a eny, ktorý vzniká na
základe ich dobrovo¾ného a slobodného rozhodnutia

(1) Vyhlásenie o uzavretí manelstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou èinnos duchovného re-

1

) Zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení zákona è. 394/2000 Z. z.
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gistrovanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti1) ako
prísluným orgánom.
(2) Manelstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste urèenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboenskej spoloènosti na
náboenské obrady alebo náboenské úkony.
(3) Ak je ivot jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manelstvo mono uzavrie na ktoromko¾vek vhodnom mieste.
(4) Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manelstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doruèi zápisnicu o uzavretí manelstva s uvedením skutoèností
pod¾a osobitných predpisov2) matriènému úradu,
v ktorého obvode bolo manelstvo uzavreté.3)
§6
(1) Snúbenci sú povinní pred uzavretím manelstva
predloi zákonom ustanovené doklady.4)
(2) Snúbenci pri uzavieraní manelstva súhlasne vyhlásia, e im nie sú známe okolnosti vyluèujúce uzavretie manelstva a e poznajú svoj zdravotný stav.
(3) Snúbenci pri uzavieraní manelstva pred matrièným úradom alebo pred orgánom cirkvi aj súhlasne vyhlásia, èi
a) priezvisko jedného z nich bude ich spoloèným priezviskom,
b) si ponechajú svoje doterajie priezviská, alebo
c) priezvisko jedného z nich bude ich spoloèným priezviskom a jeden z nich si zároveò ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajie priezvisko; snúbenec, ktorý u má dve priezviská, uvedie, ktoré
z doterajích priezvisk bude uvedené ako druhé
priezvisko v poradí po uzavretí manelstva.
(4) Ak si snúbenci ponechajú svoje doterajie priezviská pod¾a odseku 3 písm. b), súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoloèných detí. Ak
snúbenci urobia vyhlásenie pod¾a odseku 3 písm. c),
priezviskom ich detí bude spoloèné priezvisko rodièov.
(5) Kto chce uzavrie druhé a ïalie manelstvo, je
povinný preukáza, e jeho skorie manelstvo zaniklo
alebo e súd rozhodol o tom, e manelstvo je neplatné.
(6) Prísluný orgán pod¾a § 2 a 3 môe od predloenia
zákonom ustanovených dokladov upusti, ak je ich zadováenie spojené s ako prekonate¾nou prekákou.
§7
Ak je ivot jedného zo snúbencov priamo ohrozený,
predloenie zákonom ustanovených dokladov sa
nevyaduje. Snúbenci musia súhlasne vyhlási, e im
nie sú známe okolnosti vyluèujúce uzavretie manelstva.
2
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§8
(1) Matrièný úrad na základe písomnej iadosti oboch
snúbencov povolí, aby vyhlásenie snúbenca, e vstupuje do manelstva, urobil jeho zástupca. iados musí
by odôvodnená. Plnomocenstvo musí ma písomnú
formu a podpis splnomocnite¾a na òom musí by úradne osvedèený, inak manelstvo nevznikne.
(2) Písomné plnomocenstvo obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt snúbenca a zástupcu,
b) vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoloèných
detí v muskom aj enskom tvare,
c) vyhlásenie, e splnomocnite¾ovi nie sú známe okolnosti vyluèujúce uzavretie manelstva a e snúbenci
navzájom poznajú svoj zdravotný stav.
(3) Odvolanie plnomocenstva je úèinné len vtedy, keï
sa o òom druhý snúbenec dozvie pred tým, ako vyhlásil, e vstupuje do manelstva.
(4) Zástupcom jedného zo snúbencov môe by len plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Zástupca má by rovnakého pohlavia ako splnomocnite¾.
DRUHÁ HLAVA
OKOLNOSTI VYLUÈUJÚCE
UZAVRETIE MANELSTVA
§9
(1) Manelstvo nemono uzavrie so enatým muom
alebo s vydatou enou; v takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, e manelstvo je neplatné.
(2) Súd nerozhodne o neplatnosti manelstva
a manelstvo sa stane platným, ak skorie manelstvo
zaniklo alebo ak súd rozhodol o tom, e skorie manelstvo je neplatné.
§ 10
Manelstvo nemono uzavrie medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami; to isté platí o príbuzenstve zaloenom osvojením. V takom prípade súd aj bez
návrhu rozhodne, e manelstvo je neplatné.
§ 11
(1) Manelstvo nemôe uzavrie maloletý. Súd môe
v súlade s úèelom manelstva výnimoène povoli uzavretie manelstva maloletému stariemu ako 16 rokov.
Bez povolenia súdu je manelstvo neplatné. V takom
prípade súd aj bez návrhu rozhodne, e manelstvo je
neplatné.
(2) Súd nerozhodne o neplatnosti manelstva
a manelstvo sa stane platným, ak manel alebo
manelka (ïalej len manel), ktorý bol v èase uzavre-

) § 27 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z. o matrikách.
) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z.
4
) § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z.
3
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tia manelstva maloletý starí ako 16 rokov, u dovàil
18 rok alebo ak manelka otehotnela.
§ 12
(1) Manelstvo nemôe uzavrie osoba pozbavená
spôsobilosti na právne úkony.
(2) Osoba, ktorej spôsobilos na právne úkony je obmedzená, môe uzavrie manelstvo len s povolením
súdu.
(3) Manelstvo nemôe uzavrie osoba postihnutá
duevnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Súd vak môe
uzavretie manelstva takej osobe povoli, ak je jej zdravotný stav zluèite¾ný s úèelom manelstva.
(4) Ak uzavrie manelstvo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba, ktorá trpí duevnou
poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, súd rozhodne o tom, e
manelstvo je neplatné, aj bez návrhu.
(5) Ak bez povolenia súdu uzavrie manelstvo osoba,
ktorej spôsobilos na právne úkony je obmedzená, alebo osoba postihnutá duevnou poruchou, ktorá by
mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne
úkony, rozhodne súd o neplatnosti tohto manelstva
na návrh ktoréhoko¾vek z manelov. Súd nerozhodne
o neplatnosti manelstva a manelstvo sa stane platným, ak sa zdravotný stav manela stal zluèite¾ným
s úèelom manelstva.
§ 13
(1) Ak manelstvo zaniklo, súd nemôe rozhodnú
o tom, e manelstvo je neplatné, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak bolo manelstvo uzavreté so enatým muom
alebo s vydatou enou, medzi predkami a potomkami
alebo medzi súrodencami, súd rozhodne o tom, e
manelstvo je neplatné, aj po jeho zániku. To isté platí
o manelstve uzavretom medzi osobami, ktoré sú v príbuzenskom pomere na základe osvojenia.
§ 14
(1) Manelstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí
manelstva nebolo urobené slobodne, váne, urèito
a zrozumite¾ne.5)
(2) O tom, e manelstvo je neplatné pod¾a odseku 1,
súd rozhodne na návrh ktoréhoko¾vek manela.
(3) Právo manela poda návrh na zaèatie konania
o neplatnosti manelstva pod¾a odseku 1 zanikne uplynutím jedného roka odo dòa, keï sa o dôvodoch neplatnosti manelstva pod¾a odseku 1 dozvedel.
§ 15
(1) Ak sa konanie o neplatnosti manelstva na návrh
niektorého z manelov u zaèalo, môe súd rozhodnú
5

) § 37 ods. 1 Obèianskeho zákonníka.
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o tom, e manelstvo je neplatné, aj po smrti druhého
manela.
(2) Po smrti manela, ktorý podal návrh na zaèatie
konania o neplatnosti manelstva, môe súd rozhodnú o tom, e manelstvo je neplatné, aj vtedy, ak o to
poiadajú do jedného roka od smrti manela jeho potomkovia.
§ 16
(1) Manelstvo, o ktorom súd rozhodol, e je neplatné, povauje sa za neuzavreté.
(2) O právach a povinnostiach manelov k spoloènému dieau a o ich majetkových pomeroch po rozhodnutí súdu o neplatnosti manelstva platia rovnako
ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených
manelov k spoloènému dieau a o ich majetkových
pomeroch.
§ 17
Manelstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí
manelstva
a) bolo vynútené násilím,
b) urobila maloletá osoba mladia ako 16 rokov,
c) bolo urobené pred neprísluným matrièným úradom s výnimkou pod¾a § 4 ods. 2 a 3 alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manelstva urobené pred neprísluným starostom alebo primátorom, alebo
poslancom obecného zastupite¾stva alebo mestského zastupite¾stva,
d) bolo urobené pred cirkvou alebo náboenskou spoloènosou, ktorá nie je registrovaná pod¾a osobitného predpisu,1) alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí
manelstva urobené pred osobou, ktorá nebola
oprávnená vykonáva èinnos duchovného registrovanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti,
e) bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to
nebol urèený, alebo
f) urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo
ak dolo k odvolaniu plnomocenstva pod¾a tohto zákona.
TRETIA HLAVA
VZAHY MEDZI MANELMI
§ 18
Manelia sú si v manelstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní i spolu, by si verní, vzájomne
repektova svoju dôstojnos, pomáha si, stara sa
spoloène o deti a vytvára zdravé rodinné prostredie.
§ 19
(1) O uspokojovanie potrieb rodiny zaloenej manelstvom sú povinní stara sa obidvaja manelia pod¾a
svojich schopností, moností a majetkových pomerov.
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Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivos o deti a domácnos.
(2) O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú
manelia spoloène. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd.
(3) Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje iadny z manelov súhlas druhého manela.
§ 20
(1) Kadý z manelov je oprávnený zastupova druhého manela v bených veciach, najmä prijíma za neho
bené plnenia. Konanie jedného z manelov pri obstarávaní bených vecí rodiny zaväzuje obidvoch
manelov spoloène a nerozdielne.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepouije, ak druhý
manel tieto úèinky proti inej osobe výslovne vylúèil
a ak to bolo tejto osobe známe.
TVRTÁ HLAVA
ZÁNIK MANELSTVA SMROU ALEBO VYHLÁSENÍM
JEDNÉHO Z MANELOV ZA MÀTVEHO
§ 21
(1) Manelstvo zaniká smrou alebo vyhlásením jedného z manelov za màtveho. Ak bol jeden z manelov
vyhlásený za màtveho, manelstvo zaniká dòom, keï
rozhodnutie o vyhlásení za màtveho nadobudne právoplatnos.
(2) Ak bolo rozhodnutie o vyhlásení jedného
z manelov za màtveho zruené, neobnoví sa zaniknuté
manelstvo, ak manel toho, kto bol vyhlásený za màtveho, uzavrel medzitým nové manelstvo.
PIATA HLAVA

Èiastka 20

§ 24
(1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manelstvo rodièov maloletého dieaa, súd upraví výkon ich rodièovských práv a povinností k maloletému dieau na èas
po rozvode, najmä urèí, komu maloleté diea zverí do
osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupova a spravova jeho majetok. Súèasne urèí, ako má rodiè, ktorému nebolo maloleté diea zverené do osobnej starostlivosti, prispieva na jeho výivu, alebo schváli dohodu
rodièov o výke výivného.
(2) Rozhodnutie o úprave výkonu rodièovských práv
a povinností mono nahradi dohodou rodièov. Dohoda
musí by schválená súdom, inak je nevykonate¾ná.
(3) Súd pri rozhodovaní o výkone rodièovských práv
a povinností alebo pri schva¾ovaní dohody rodièov vdy
prihliadne na záujem maloletého dieaa, najmä na
jeho citové väzby a vývinové potreby a stabilitu budúceho výchovného prostredia.
(4) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieaa
do osobnej starostlivosti jedného z rodièov dbá o to, aby
bolo repektované právo maloletého dieaa na zachovanie jeho vzahu k obidvom rodièom a právo toho rodièa, ktorému nebude maloleté diea zverené do osobnej
starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieati. Rodiè, ktorému nebolo maloleté diea zverené do osobnej starostlivosti, môe sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieati domáha na
súde.
§ 25
(1) Rodièia sa môu dohodnú o úprave styku s maloletým dieaom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým
sa rozvádza manelstvo; dohoda o styku rodièov s maloletým dieaom sa stane súèasou rozhodnutia o rozvode.

§ 22

(2) Ak sa rodièia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieaom pod¾a odseku 1, súd upraví styk rodièov
s maloletým dieaom v rozhodnutí o rozvode.

K zrueniu manelstva rozvodom mono pristúpi len
v odôvodnených prípadoch.

(3) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa, súd
obmedzí styk maloletého dieaa s rodièom alebo ho
zakáe.

ROZVOD MANELSTVA

§ 23
(1) Súd môe manelstvo na návrh niektorého
z manelov rozvies, ak sú vzahy medzi manelmi tak
váne naruené a trvalo rozvrátené, e manelstvo
nemôe plni svoj úèel a od manelov nemono oèakáva obnovenie manelského spoluitia.
(2) Súd zisuje príèiny, ktoré viedli k vánemu rozvratu vzahov medzi manelmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vdy
prihliadne na záujem maloletých detí.
(3) Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzahov medzi manelmi prihliada na poruenie povinností
manelov pod¾a § 18 a 19.
6

) § 116 Obèianskeho zákonníka.

(4) Ak jeden z rodièov opakovane bezdôvodne a zámerne neumoòuje druhému rodièovi styk s maloletým
dieaom upravený pod¾a odseku 1 alebo 2, súd môe
aj bez návrhu zmeni rozhodnutie o osobnej starostlivosti.
(5) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa a ak
to vyadujú pomery v rodine, súd môe upravi styk
dieaa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia odsekov 1
a 4 sa pouijú primerane.
§ 26
Ak sa zmenia pomery, súd môe aj bez návrhu zmeni
rozhodnutie o výkone rodièovských práv a povinností
alebo dohodu o výkone rodièovských práv a povinností.
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§ 27

èia. Rodièia majú právo vychováva deti v zhode s vlastným náboenským a filozofickým presvedèením.

(1) Manel, ktorý pri uzavretí manelstva prijal priezvisko druhého manela ako spoloèné priezvisko, môe
do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manelstva matriènému úradu oznámi, e prijíma opä svoje predolé priezvisko.

(2) Na výchove dieaa sa podie¾a aj manel, ktorý nie
je rodièom dieaa, ak ije s rodièom dieaa v domácnosti.

(2) Manel, ktorý pri uzavretí manelstva prijal priezvisko druhého manela ako spoloèné priezvisko a zároveò si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predolé priezvisko, môe do troch mesiacov
od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manelstva
matriènému úradu oznámi, e upúa od pouívania
spoloèného priezviska.
DRUHÁ ÈAS
VZAHY MEDZI RODIÈMI, DEMI
A OSTATNÝMI PRÍBUZNÝMI
PRVÁ HLAVA
RODIÈOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI
§ 28
(1) Súèasou rodièovských práv a povinností sú najmä
a) sústavná a dôsledná starostlivos o výchovu, zdravie, výivu a vestranný vývoj maloletého dieaa,
b) zastupovanie maloletého dieaa,
c) správa majetku maloletého dieaa.
(2) Rodièovské práva a povinnosti majú obaja rodièia.
Pri ich výkone sú povinní chráni záujmy maloletého
dieaa.
(3) Rodièovské práva a povinnosti vykonáva jeden
z rodièov, ak druhý z rodièov neije, je neznámy alebo
ak nemá spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodièov bol pozbavený rodièovských práv a povinností, ak mu bol výkon
jeho rodièovských práv a povinností obmedzený alebo
pozastavený.
§ 29
(1) Súd môe prizna rodièovské práva a povinnosti
vo vzahu k osobnej starostlivosti o maloleté diea aj
maloletému rodièovi dieaa stariemu ako 16 rokov,
ak spåòa predpoklady, e výkon tohto práva zabezpeèí
v záujme maloletého dieaa.
(2) Ak je potrebné spravova majetok maloletého
dieaa, v rozhodnutí o priznaní rodièovských práv
a povinností pod¾a odseku 1 súd zároveò rozhodne
o ustanovení opatrovníka na spravovanie jeho majetku
(ïalej len majetkový opatrovník).
§ 30
(1) Rozhodujúcu úlohu vo výchove dieaa majú rodi7

) § 9 Obèianskeho zákonníka.

(3) Rodièia majú právo poui pri výchove dieaa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené
zdravie, dôstojnos, duevný, telesný a citový vývoj
dieaa.
§ 31
Zastupovanie maloletého dieaa
(1) Rodièia zastupujú maloleté diea pri právnych
úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.7)
(2) iadny z rodièov nemôe zastupova svoje maloleté diea, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo
dôjs k rozporu záujmov medzi rodièmi a maloletým
dieaom alebo medzi maloletými demi zastúpenými
tým istým rodièom navzájom; v takom prípade súd
ustanoví maloletému dieau opatrovníka, ktorý ho
bude v konaní alebo pri urèitom právnom úkone zastupova (ïalej len kolízny opatrovník).
(3) Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloleté diea nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôe z váneho dôvodu maloleté diea v konaní alebo pri urèitom právnom úkone
zastupova.
(4) Na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane pouijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho
opatrovníka zaniká ukonèením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého úèely bol ustanovený.
§ 32
Správa majetku maloletého dieaa
(1) Rodièia sú povinní spravova majetok maloletého
dieaa s náleitou starostlivosou.
(2) Výnosy z majetku maloletého dieaa získané pri
jeho spravovaní môu rodièia maloletého dieaa
poui najmä na uspokojovanie potrieb maloletého
dieaa a v primeranom rozsahu aj na uspokojovanie
potrieb rodiny. Vyivovacia povinnos rodièov k deom
zostáva zachovaná.
(3) Ak vznikol bez zavinenia osôb, ktoré sú povinné
maloletému dieau poskytova výivu, hrubý nepomer
medzi ich majetkovými pomermi a majetkovými pomermi maloletého dieaa, mono na úèel uvedený v odseku 2 poui aj majetok maloletého dieaa.
(4) Rodièia odovzdajú dieau jeho majetok, ktorí
spravovali, najneskôr do 30 dní od dosiahnutia plnoletosti dieaa.
(5) Maloleté diea má právo poiada rodièov alebo
osoby, ktoré spravujú jeho majetok, o vyúètovanie týkajúce sa správy jeho majetku; toto právo zanikne, ak
sa neuplatnilo na súde do troch rokov po skonèení
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správy majetku. Práva dieaa zo zodpovednosti za kodu a z bezdôvodného obohatenia zostávajú zachované.
Majetkový opatrovník
§ 33
(1) Ak sú záujmy maloletého dieaa súvisiace so
spravovaním jeho majetku ohrozené a rodièia sami neurobili alebo nie sú schopní urobi vhodné opatrenia
na ochranu majetku, súd môe na tento úèel ustanovi
maloletému dieau majetkového opatrovníka; tomuto
rozhodnutiu nemusí predchádza rozhodnutie o obmedzení rodièovských práv a povinností.
(2) Majetkovým opatrovníkom sa môe sta fyzická
osoba, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a spåòa predpoklad, e funkciu majetkového
opatrovníka bude vykonáva v záujme maloletého
dieaa.
(3) Ak nebolo moné ustanovi za majetkového opatrovníka iadnu fyzickú osobu, súd ustanoví za majetkového opatrovníka obec alebo inú právnickú osobu,
ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí a spåòa predpoklad, e funkciu majetkového opatrovníka bude vykonáva v záujme maloletého dieaa.
(4) V rozhodnutí o ustanovení majetkového opatrovníka pod¾a odseku 1 súd uvedie konkrétny rozsah majetku, ktorý bude opatrovník spravova, spôsob nakladania s ním a lehoty, v ktorých je majetkový opatrovník
povinný predklada súdu správy o nakladaní s majetkom maloletého dieaa.
(5) Majetkový opatrovník nesmie pri výkone správy
majetku bra na seba neprimerané majetkové riziká.
Za riadny výkon svojej funkcie zodpovedá súdu a podlieha jeho pravidelnému doh¾adu. Súd môe podmieni
platnos právneho úkonu majetkového opatrovníka
svojím súhlasom. Za poruenie povinností pri spravovaní majetku zodpovedá majetkový opatrovník pod¾a
veobecných predpisov o náhrade kody.8) Pri výkone
správy majetku maloletého dieaa majetkovým opatrovníkom sa pouije osobitný predpis.9)
(6) Závereèný úèet zo správy majetku dieaa je majetkový opatrovník povinný predloi súdu najneskôr
do dvoch mesiacov po skonèení svojej funkcie.
(7) Majetkový opatrovník má poèas výkonu svojej
funkcie právo na náhradu nákladov spojených so správou majetku maloletého dieaa a na primeranú odmenu z výnosu majetku maloletého dieaa po skonèení
svojej funkcie. Výku odmeny urèí súd.
§ 34
(1) Funkcia majetkového opatrovníka pod¾a § 33 zaniká
a) dosiahnutím plnoletosti dieaa,
b) smrou maloletého dieaa,
c) smrou alebo zánikom majetkového opatrovníka,
8
9

) § 420 a § 451 a 459 Obèianskeho zákonníka.
) § 28 Obèianskeho zákonníka.
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d) právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu,
pre ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený,
e) právoplatným rozhodnutím súdu o pozbavení majetkového opatrovníka jeho funkcie alebo o jeho odvolaní.
(2) Súd pozbaví majetkového opatrovníka funkcie na
jeho návrh.
(3) Súd odvolá majetkového opatrovníka, ak stratí
spôsobilos na výkon funkcie, poruuje svoje povinnosti alebo ak zneuíva svoje práva vyplývajúce z majetkového opatrovníctva.
(4) V rozhodnutí o pozbavení majetkového opatrovníka jeho funkcie alebo v rozhodnutí o jeho odvolaní súd
zároveò rozhodne, ak je to potrebné, o ustanovení nového majetkového opatrovníka.
§ 35
Rozhodovanie súdu pri nezhode rodièov
Ak sa rodièia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodièovských práv a povinností, najmä o vysahovaní maloletého dieaa do cudziny,
o správe majetku maloletého dieaa, o tátnom obèianstve maloletého dieaa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého
z rodièov súd.
§ 36
Úprava výkonu rodièovských práv a povinností
a úprava styku v ïalích prípadoch
(1) Rodièia maloletého dieaa, ktorí spolu neijú,
môu sa kedyko¾vek dohodnú o úprave výkonu ich rodièovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd
môe aj bez návrhu upravi výkon ich rodièovských
práv a povinností, najmä urèí, ktorému z rodièov zverí
maloleté diea do osobnej starostlivosti. Ustanovenia
§ 25 a 26 sa pouijú primerane.
(2) Ak manelstvo, z ktorého pochádzajú maloleté
deti, zaniklo smrou alebo vyhlásením jedného
z manelov za màtveho a ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa a ak to vyadujú pomery v rodine, môe
súd na návrh upravi styk maloletého dieaa s blízkymi osobami zomrelého manela alebo manela, ktorý
bol vyhlásený za màtveho. Ustanovenie § 25 sa pouije
primerane.
§ 37
Výchovné opatrenia
(1) Nevhodné správanie sa detí, ako aj poruovanie
povinností rodièov, vyplývajúcich z ich rodièovských
práv a povinností, alebo zneuívanie ich práv môe
kadý oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí,
obci alebo súdu. Rovnako môe kadý oznámi tomuto
orgánu, obci alebo súdu skutoènos, e rodièia nemôu
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plni povinnosti vyplývajúce z rodièovských práv a povinností.
(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa, súd
môe rozhodnú o uloení týchto výchovných opatrení:
a) vhodným spôsobom napomenie maloleté diea, jeho
rodièov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním
ohrozujú alebo naruujú jeho riadnu výchovu,
b) urèí nad výchovou maloletého dieaa doh¾ad; doh¾ad vykonáva najmä za súèinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, koly, netátnych
subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté diea
umiestnené,
c) uloí maloletému dieau obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabraòovanie kodlivým vplyvom, ktoré môu ohrozi alebo narui jeho
priaznivý vývoj; dodriavanie uloeného obmedzenia
sleduje najmä za súèinnosti obce,
d) uloí maloletému dieau a jeho rodièom povinnos
podrobi sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu v pecializovaných zariadeniach.
(3) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa a ak
výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 neviedli k náprave, súd doèasne odníme maloleté diea z osobnej
starostlivosti rodièov aj proti ich vôli, osôb, ktorým bolo
maloleté diea zverené do náhradnej starostlivosti pod¾a § 45 alebo 48, budúcich osvojite¾ov, ktorým bolo
maloleté diea zverené do starostlivosti pod¾a § 103,
osvojite¾ov alebo poruèníka, ktorý sa o maloleté diea
osobne stará, a nariadi maloletému dieau
a) pobyt v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky, najdlhie na es mesiacov,
b) pobyt v pecializovaných zariadeniach najdlhie na
es mesiacov,
c) pobyt v resocializaènom stredisku pre drogovo závislých.
(4) Ak súd rozhodne o uloení výchovných opatrení
pod¾a odseku 3, môe ich vhodne a úèelne spája s výchovnými opatreniami uvedenými v odseku 2.
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b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodièovských práv
a povinností nevykonávajú vôbec, alebo
c) nezabezpeèujú výchovu maloletého dieaa.
(3) V rozhodnutí o obmedzení výkonu rodièovských
práv pod¾a odseku 2 súd uvedie rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzahuje.
(4) Ak rodiè zneuíva svoje rodièovské práva a povinnosti najmä týraním, zneuívaním, zanedbávaním maloletého dieaa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieaom, alebo výkon rodièovských práv
a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam
závaným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodièa výkonu rodièovských práv.
§ 39
(1) Ak súd rozhodol o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodièovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu iba vo vzahu k jednému z rodièov, vykonáva rodièovské práva a povinnosti v plnom rozsahu
druhý rodiè.
(2) Ak rodièovské práva a povinnosti nemôe vykonáva ani jeden z rodièov alebo ak súd rozhodol pod¾a § 38
ods. 1 alebo 4 vo vzahu k jedinému ijúcemu rodièovi,
ustanoví vo svojom rozhodnutí maloletému dieau poruèníka.
(3) Ak súd rozhodol o obmedzení výkonu rodièovských práv a povinností vo vzahu k obidvom rodièom
alebo k jedinému ijúcemu rodièovi, ustanoví vo svojom rozhodnutí maloletému dieau opatrovníka pod¾a
§ 60.
(4) Vyivovacia povinnos rodièov voèi maloletému
dieau rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodièovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu nezaniká.
DRUHÁ HLAVA

(5) Súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení
najmä v súèinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany
detí, obcou a s prísluným zariadením, ak je v òom maloleté diea umiestnené.

ÏALIE PRÁVA A POVINNOSTI RODIÈOV
A DETÍ A VZAHY V RODINE

(6) Súd hodnotí úèinnos výchovného opatrenia po
uplynutí obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí o jeho
uloení. Výchovné opatrenie súd zruí, ak splnilo svoj
úèel. Súd môe rozhodnú o uloení iného vhodného
výchovného opatrenia, ak je to v záujme maloletého
dieaa.

(1) Deti majú spoloèné priezvisko rodièov alebo priezvisko jedného z nich urèené vyhlásením pri uzavieraní
manelstva pod¾a § 6 ods. 3 a 4.

Zásahy do rodièovských
práv a povinností
§ 38
(1) Ak niektorému z rodièov bráni vo výkone jeho rodièovských práv a povinností závaná prekáka a ak je
to v záujme maloletého dieaa, súd môe pozastavi
výkon rodièovských práv a povinností.
(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa, súd
rodièom obmedzí výkon ich rodièovských práv, ak
a) ijú trvalo neusporiadaným spôsobom ivota,

§ 40

(2) Ak priezvisko maloletého dieaa nebolo urèené
pod¾a odseku 1 a rodièia majú rôzne priezviská, dohodnú sa o priezvisku dieaa a oznámia to matriènému
úradu najneskôr do troch dní od narodenia maloletého
dieaa.
(3) Ak sa rodièia nedohodnú o mene alebo priezvisku
maloletého dieaa alebo ak iadny z rodièov nie je známy, urèí meno alebo priezvisko súd.
§ 41
(1) Ak rodièia uzavrú manelstvo po narodení svojho
maloletého dieaa, bude ma diea priezvisko urèené
pre ich ostatné deti.
(2) Ak uzavrie manelstvo matka maloletého dieaa,
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ktorého otec nie je známy, môu manelia pred matrièným úradom súhlasne vyhlási, e priezvisko urèené
pre ich ostatné deti bude ma aj toto maloleté diea.

(4) Súd pri rozhodovaní o tom, ktorý zo spôsobov náhradnej starostlivosti zvolí, vdy prihliadne na záujem
maloletého dieaa.

(3) Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého dieaa starieho ako 15 rokov sa vyaduje jeho súhlas.

Náhradná osobná starostlivos

§ 42

§ 45

Priezvisko dieaa nemono pod¾a predchádzajúcich
ustanovení zmeni, len èo diea nadobudne plnoletos.
§ 43
(1) Maloleté diea, ktoré je schopné s oh¾adom na svoj
vek a rozumovú vyspelos vyjadri samostatne svoj názor, má právo vyjadrova ho slobodne vo vetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa
rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieaa,
má maloleté diea právo by vypoèuté. Názoru maloletého dieaa musí by venovaná náleitá pozornos zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.
(2) Diea je povinné svojim rodièom prejavova primeranú úctu a repektova ich. Ak diea ije v domácnosti
s rodièmi, je povinné podie¾a sa osobnou pomocou na
spoloèných potrebách rodiny a prispieva na úhradu
potrieb rodiny pod¾a svojich schopností, moností
a majetkových pomerov.
(3) Diea je ïalej povinné
a) spolupracova so svojimi rodièmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu,
b) plni si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a
c) vyvarova sa spôsobu ivota, ktorý by mohol by
preò ohrozujúci, najmä uívania látok, ktoré pokodzujú jeho telesné a duevné zdravie.
TRETIA HLAVA
NÁHRADNÁ STAROSTLIVOS
Základné ustanovenie
§ 44
(1) Náhradnou starostlivosou je viacero osobitne
usporiadaných, na seba nadväzujúcich a vzájomne sa
podmieòujúcich doèasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivos rodièov o maloleté diea v prípadoch, ak ju rodièia nezabezpeèujú alebo nemôu zabezpeèi.
(2) Náhradná starostlivos, na ktorej základe vznikajú vzahy medzi maloletým dieaom a inou osobou,
môe vzniknú len rozhodnutím súdu a jej obsah tvoria
práva a povinnosti vymedzené zákonom alebo súdnym
rozhodnutím.
(3) Náhradnou starostlivosou je
a) zverenie maloletého dieaa do osobnej starostlivosti
inej fyzickej osoby ne rodièa (ïalej len náhradná
osobná starostlivos),
b) pestúnska starostlivos a
c) ústavná starostlivos.

(1) Ak to vyaduje záujem maloletého dieaa, súd
môe zveri maloleté diea do náhradnej osobnej starostlivosti. Osobou, ktorej mono maloleté diea takto
zveri, sa môe sta len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne,
a spôsobom svojho ivota a ivota osôb, ktoré s òou ijú
v domácnosti, zaruèuje, e bude náhradnú osobnú starostlivos vykonáva v záujme maloletého dieaa.
(2) Pri zverení maloletého dieaa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovetkým príbuzného maloletého dieaa, ak spåòa ustanovené
predpoklady.
(3) V rozhodnutí súd vymedzí osobe, ktorej bolo maloleté diea zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, jej rozsah práv a povinností k maloletému dieau.
(4) Osoba, ktorej bolo maloleté diea zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, je povinná vykonáva
osobnú starostlivos o maloleté diea v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodièia. Právo zastupova
maloleté diea a spravova jeho majetok má iba
v bených veciach. Ak táto osoba predpokladá, e rozhodnutie zákonného zástupcu maloletého dieaa
v podstatných veciach nie je v súlade so záujmom maloletého dieaa, môe sa domáha, aby tento súlad pri
konkrétnom rozhodnutí zákonného zástupcu preskúmal súd.
(5) Na správu majetku maloletého dieaa sa primerane pouijú ustanovenia § 32 a 33.
(6) Rodièia maloletého dieaa vykonávajú práva
a povinnosti vyplývajúce z rodièovských práv a povinností len v rozsahu, v akom nepatria osobe, ktorej bolo
maloleté diea zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Rodièia majú právo stýka sa s maloletým
dieaom, ktoré bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Ak sa s osobou, ktorej bolo maloleté diea
takto zverené, nedohodnú o výkone tohto práva, rozhodne na návrh niektorého z rodièov alebo tejto osoby
súd.
(7) Vyivovacia povinnos rodièov voèi maloletému
dieau rozhodnutím súdu pod¾a odseku 1 nezaniká.
(8) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieaa
do náhradnej osobnej starostlivosti urèí rodièom alebo
iným fyzickým osobám povinným poskytova maloletému dieau výivné rozsah ich vyivovacej povinnosti
a súèasne im uloí povinnos, aby výivné poukazovali
osobe, ktorej bolo maloleté diea zverené do náhradnej
osobnej starostlivosti.
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§ 46
(1) Maloleté diea mono zveri do spoloènej náhradnej osobnej starostlivosti manelom.
(2) Maloleté diea mono zveri do náhradnej osobnej
starostlivosti jednému z manelov so súhlasom druhého manela.
(3) Súhlas pod¾a odseku 2 nie je potrebný, ak
manelia neijú v domácnosti, ak druhý manel nemá
spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak
zadováenie súhlasu je spojené s ako prekonate¾nou
prekákou.
§ 47
(1) Náhradná osobná starostlivos zaniká
a) dosiahnutím plnoletosti dieaa,
b) smrou maloletého dieaa,
c) smrou osoby, ktorej bolo maloleté diea zverené do
náhradnej osobnej starostlivosti,
d) právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu,
pre ktorý bolo maloleté diea zverené do náhradnej
osobnej starostlivosti,
e) právoplatným rozhodnutím súdu o zruení náhradnej osobnej starostlivosti,
f) rozvodom manelov, ktorým bolo maloleté diea zverené do spoloènej náhradnej osobnej starostlivosti
pod¾a § 46.
(2) Súd zruí náhradnú osobnú starostlivos len
z ványch dôvodov, najmä ak osoba, ktorej bolo maloleté diea zverené do náhradnej osobnej starostlivosti,
zanedbáva maloleté diea alebo poruuje svoje povinnosti; urobí tak vdy, ak o to táto osoba poiada.
(3) Ak zanikla náhradná osobná starostlivos pod¾a
odseku 1 písm. f) a rodièia maloletého dieaa naïalej
nezabezpeèujú alebo nemôu zabezpeèi osobnú starostlivos o maloleté diea, súd môe na návrh jedného
z bývalých manelov, ktorým bolo maloleté diea zverené do spoloènej náhradnej osobnej starostlivosti, ponecha maloleté diea v jeho osobnej starostlivosti, ak je
to v záujme maloletého dieaa, najmä s oh¾adom na
jeho citové väzby a stabilitu výchovného prostredia.
Návrh môe jeden z manelov poda zároveò s návrhom
na rozvod.
(4) Ak jeden z manelov, ktorým bolo maloleté diea
zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, zomrie,
maloleté diea zostáva v náhradnej osobnej starostlivosti druhého manela.
(5) Ak zanikne náhradná osobná starostlivos z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo e) a rodièia naïalej nezabezpeèujú alebo nemôu zabezpeèi osobnú
starostlivos o maloleté diea, súd rozhodne o ïalej
náhradnej osobnej starostlivosti o maloleté diea.
10
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Pestúnska starostlivos
§ 48
(1) Ak rodièia nezabezpeèujú alebo nemôu zabezpeèi osobnú starostlivos o maloleté diea a ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa, súd môe rozhodnú o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej
osoby, ktorá má záujem sta sa pestúnom a spåòa ustanovené predpoklady (ïalej len pestún).
(2) Pestúnom sa môe sta len fyzická osoba s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, osobné
predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne,
je zapísaná do zoznamu iadate¾ov o pestúnsku starostlivos pod¾a osobitného predpisu10) a spôsobom
svojho ivota a ivota osôb, ktoré s òou ijú v domácnosti, zaruèuje, e bude pestúnsku starostlivos vykonáva v záujme maloletého dieaa.
(3) Maloleté diea mono zveri do spoloènej pestúnskej starostlivosti aj manelom. Pri zverení maloletého
dieaa do pestúnskej starostlivosti jednému
z manelov je potrebný písomný súhlas druhého
manela. Súhlas nie je potrebný, ak manelia neijú
v domácnosti, ak druhý manel nemá spôsobilos na
právne úkony v plnom rozsahu alebo ak je zadováenie
súhlasu spojené s ako prekonate¾nou prekákou.
(4) V rozhodnutí pod¾a odseku 1 súd vymedzí rozsah
práv a povinností pestúna k maloletému dieau.
§ 49
(1) Maloleté diea, ktoré je v ústavnej starostlivosti,
mono pred rozhodnutím súdu o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti doèasne zveri rozhodnutím orgánu sociálnoprávnej ochrany detí do starostlivosti
osoby, ktorá má záujem sta sa pestúnom. Maloleté
diea, nad ktorým nie je nariadená ústavná starostlivos, mono takto zveri do starostlivosti budúcich pestúnov iba so súhlasom rodièov.
(2) Ak do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia pod¾a odseku 1 nepodá budúci pestún návrh na
zaèatie konania o zverení maloletého dieaa do pestúnskej starostlivosti, doèasné zverenie maloletého
dieaa uplynutím tejto lehoty zanikne.
§ 50
(1) Pestún je povinný vykonáva osobnú starostlivos
o maloleté diea v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodièia. Právo zastupova maloleté diea a spravova jeho majetok má iba v bených veciach. Ak pestún predpokladá, e rozhodnutie zákonného zástupcu
maloletého dieaa v podstatných veciach nie je v súlade so záujmom maloletého dieaa, môe sa domáha,
aby tento súlad pri konkrétnom rozhodnutí zákonného
zástupcu preskúmal súd.
(2) Na správu majetku maloletého dieaa sa primerane pouijú ustanovenia § 32 a 33.

) § 13 ods. 3 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov.
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(3) Ak bolo maloleté diea zverené do pestúnskej starostlivosti len jednému z manelov, ustanovenie § 30
ods. 2 sa pouije primerane.

túnskej starostlivosti súhlasia, súd môe z dôleitých
dôvodov predåi pestúnsku starostlivos a na jeden
rok po dosiahnutí plnoletosti.

(4) Maloleté diea, ktoré ije v domácnosti s pestúnom, je povinné podie¾a sa osobnou pomocou, a ak má
príjem z vlastnej práce, aj príspevkom z tohto príjmu na
spoloèných potrebách rodiny.

(6) Ak zanikne pestúnska starostlivos z dôvodov
uvedených v odseku 1 písm. c) alebo e) a rodièia naïalej
nezabezpeèujú alebo nemôu zabezpeèi osobnú starostlivos o maloleté diea, súd rozhodne o ïalej náhradnej starostlivosti o diea; ak súd zistí, e u maloletého dieaa sú predpoklady na osvojenie, zaène aj bez
návrhu konanie o osvojite¾nosti.11)

(5) Poèas výkonu pestúnskej starostlivosti rodièia
maloletého dieaa vykonávajú svoje rodièovské práva
a povinnosti len v rozsahu, v akom nepatria pestúnovi.
Rodièia majú právo stýka sa s maloletým dieaom,
ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti. Ak sa
s pestúnom nedohodnú o výkone tohto práva, rozhodne na návrh niektorého z rodièov alebo pestúna súd.
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa primerane pouijú
aj na doèasné zverenie maloletého dieaa pod¾a § 49.

§ 53
Podmienky poskytovania príspevkov pestúnskej starostlivosti a ich výku upravuje osobitný zákon.12)
Ústavná starostlivos

§ 51

§ 54

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieaa do
pestúnskej starostlivosti urèí rodièom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytova maloletému dieau
výivné rozsah ich vyivovacej povinnosti a súèasne im
uloí povinnos, aby výivné poukazovali orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.

(1) Náhradná osobná starostlivos alebo pestúnska
starostlivos má prednos pred ústavnou starostlivosou. Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd
povinný vdy skúma, èi maloleté diea nemono zveri
do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti.

§ 52
(1) Pestúnska starostlivos zaniká
dosiahnutím plnoletosti dieaa,
smrou maloletého dieaa,
smrou pestúna,
umiestnením maloletého dieaa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu odòatia slobody,
e) právoplatným rozhodnutím súdu o zruení pestúnskej starostlivosti,
f) rozvodom manelov, ktorým bolo maloleté diea zverené do spoloènej pestúnskej starostlivosti.

a)
b)
c)
d)

(2) Súd zruí pestúnsku starostlivos len z ványch
dôvodov, najmä ak pestún zanedbáva starostlivos
o maloleté diea alebo poruuje svoje povinnosti; urobí
tak vdy, ak o to poiada pestún.
(3) Ak zanikla pestúnska starostlivos pod¾a odseku 1 písm. f) a rodièia naïalej nezabezpeèujú alebo
nemôu zabezpeèi osobnú starostlivos o maloleté
diea, súd môe na návrh jedného z bývalých manelov,
ktorým bolo maloleté diea zverené do spoloènej pestúnskej starostlivosti, ponecha maloleté diea v jeho
osobnej starostlivosti, ak je to v záujme maloletého
diea, najmä s oh¾adom na jeho citové väzby a stabilitu
výchovného prostredia. Návrh môe jeden z manelov
poda zároveò s návrhom na rozvod.
(4) Ak jeden z manelov, ktorým bolo maloleté diea
zverené do pestúnskej starostlivosti, zomrie, stáva sa
pestúnom pozostalý manel.
(5) Ak s tým pestún a maloleté diea zverené do pes-

(2) Súd môe nariadi ústavnú starostlivos len vtedy, ak výchova maloletého dieaa je váne ohrozená
alebo váne naruená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodièia nemôu zabezpeèi osobnú
starostlivos o maloleté diea z iných ványch dôvodov
a maloleté diea nemono zveri do náhradnej osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Za
váne ohrozenie alebo váne naruenie výchovy maloletého dieaa sa nepovaujú nedostatoèné bytové pomery alebo majetkové pomery rodièov maloletého
dieaa.
(3) Ak súd nerozhodol pod¾a § 39 ods. 2 a 3 alebo pod¾a § 56, sú rodièia maloletého dieaa naïalej jeho zákonnými zástupcami a spravujú jeho majetok.
(4) Súd môe výnimoène nariadi ústavnú starostlivos aj vtedy, ak jej nariadeniu nepredchádzali iné výchovné opatrenia. Výnimoènos prípadu a neúèelnos
iného výchovného opatrenia musí by preukázaná.
(5) Súd v rozhodnutí, ktorým nariaïuje ústavnú starostlivos, musí presne oznaèi zariadenie, do ktorého
má by diea umiestnené. Pri rozhodovaní o nariadení
ústavnej starostlivosti súd vdy prihliadne na záujem
maloletého dieaa, najmä na citové väzby maloletého
dieaa k súrodencom a na ich zachovanie.
(6) Z dôleitých dôvodov môe súd predåi ústavnú
starostlivos a na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti.
§ 55
(1) Súd sústavne sleduje spôsob výkonu ústavnej
starostlivosti a najmenej dvakrát do roka hodnotí jej
úèinnos, najmä v súèinnosti s orgánom sociálnopráv-

11

) § 180a Obèianskeho súdneho poriadku.

12

) Zákon è. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
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nej ochrany detí, obcou a s prísluným zariadením,
v ktorom je maloleté diea umiestnené.
(2) Ak súd nariadil ústavnú starostlivos z dôvodov,
ktoré sú na strane rodièov, v rozhodnutí zároveò urèí
rodièom dieaa primeranú lehotu na úpravu ich rodinných a sociálnych pomerov tak, aby mohli osobne vykonáva starostlivos o maloleté diea. Ak rodièia úpravu
svojich rodinných a sociálnych pomerov v urèenej lehote zabezpeèia, súd ústavnú starostlivos zruí. Ak rodièia úpravu svojich rodinných a sociálnych pomerov
v urèenej lehote nezabezpeèia, súd zaène aj bez návrhu
konanie o zverení dieaa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo konanie o zverení dieaa do pestúnskej starostlivosti.
(3) Súd zruí ústavnú starostlivos najmä vtedy, ak
maloleté diea mono zveri do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti alebo ak
zanikli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
TVRTÁ HLAVA
PORUÈNÍCTVO A OPATROVNÍCTVO
Poruèníctvo
§ 56
(1) Ak obaja rodièia maloletého dieaa zomreli, boli
pozbavení výkonu rodièovských práv a povinností, bol
pozastavený výkon ich rodièovských práv a povinností
alebo nemajú spôsobilos na právne úkony v plnom
rozsahu, súd ustanoví maloletému dieau poruèníka,
ktorý bude zabezpeèova jeho výchovu, zastupova ho
a spravova jeho majetok.
(2) Poruèník nie je povinný osobne sa stara o maloleté diea. Ak sa poruèník o maloleté diea osobne stará,
má nárok na príspevky pod¾a osobitného predpisu.
(3) Ak sa poruèník o diea osobne nestará, dohliada
na rozsah a spôsob starostlivosti, ktorá sa dieau poskytuje.
§ 57
(1) Ak sú rodièia maloletého dieaa naive a ak to nie
je v rozpore so záujmom maloletého dieaa, súd ustanoví za poruèníka predovetkým toho, koho navrhli rodièia, ktorých výkon rodièovských práv a povinností
bol pozastavený. Ak niet takej osoby, súd ustanoví za
poruèníka niekoho z príbuzných alebo blízkych osôb
maloletého dieaa alebo jeho rodiny alebo inú fyzickú
osobu.
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ujme maloletého dieaa opatrovník ustanovený pod¾a
§ 60.
§ 58
(1) V rozhodnutí o ustanovení poruèníka súd uvedie
konkrétny rozsah majetku, ktorý bude poruèník spravova, spôsob nakladania s ním a lehoty, v ktorých je
poruèník povinný predklada súdu správy o nakladaní
s majetkom maloletého dieaa a správy o maloletom
dieati. Pri výkone správy majetku maloletého dieaa
poruèníkom sa pouije osobitný predpis.9)
(2) Správa o nakladaní s majetkom maloletého
dieaa obsahuje najmä informácie o výnosoch, investíciách, ako aj úèel a výku výdavkov a príjmov súvisiacich s týmto majetkom. Správa o maloletom dieati obsahuje najmä informácie o jeho zdravotnom stave, jeho
vzdelávaní a o osobitných potrebách.
(3) Poruèník je povinný vykonáva svoju funkciu
riadne a v najlepom záujme maloletého dieaa. Za jej
riadny výkon zodpovedá súdu. Rozhodnutie poruèníka
týkajúce sa kadej podstatnej veci maloletého dieaa
vyaduje schválenie súdu.
(4) Súd sústavne sleduje spôsob výkonu funkcie poruèníka a najmenej dvakrát do roka v súèinnosti s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany výkon funkcie
poruèníka hodnotí.
(5) Za poruenie povinností pri spravovaní majetku
maloletého dieaa zodpovedá poruèník pod¾a veobecných predpisov o náhrade kody.
(6) Po zániku poruèníctva je poruèník povinný predloi súdu závereèný úèet zo správy majetku maloletého dieaa najneskôr do dvoch mesiacov po zániku
svojho poruèníctva.
(7) Medzi poruèníkom a maloletým dieaom nevzniká vyivovacia povinnos.
§ 59
Zánik poruèníctva
(1) Poruèníctvo zaniká
dosiahnutím plnoletosti dieaa,
smrou maloletého dieaa,
smrou poruèníka,
zánikom dôvodu, pre ktorý bol poruèník ustanovený,
e) dosiahnutím plnoletosti rodièa maloletého dieaa
(§ 28 ods. 3, § 29),
f) právoplatným rozhodnutím súdu o zbavení poruèníka výkonu funkcie alebo o jeho odvolaní.

a)
b)
c)
d)

(2) Za poruèníka maloletého dieaa mono ustanovi
aj manelov.

(2) Súd zbaví poruèníka výkonu funkcie na jeho návrh.

(3) Ak nebolo moné ustanovi za poruèníka iadnu
fyzickú osobu, súd ustanoví za poruèníka obec a v prípadoch maloletých detí bez sprievodu orgán sociálnoprávnej ochrany pod¾a osobitného predpisu.

(3) Súd odvolá poruèníka z funkcie, ak stratí spôsobilos na výkon funkcie, poruuje svoje povinnosti alebo
zneuíva svoje práva vyplývajúce z poruèníctva.

(4) Do èasu, kým nie je maloletému dieau ustanovený poruèník, alebo do èasu, kým sa ustanovený poruèník neujme svojej funkcie, robí neodkladné úkony v zá-

(4) Ak boli do funkcie poruèníkov ustanovení
manelia, poruèníctvo zaniká okrem dôvodov uvedených v odseku 1 aj rozvodom ich manelstva. Ak to
vyaduje záujem maloletého dieaa, súd môe na ná-

Strana 282

Zbierka zákonov è. 36/2005

vrh niektorého z bývalých manelov rozhodnú o tom,
e funkciu poruèníka bude naïalej vykonáva jeden
z nich. Ak jeden z manelov, ktorí boli ustanovení do
funkcie poruèníkov, zomrie, stáva sa poruèníkom pozostalý manel.
(5) Ak poruèníctvo zanikne smrou poruèníka alebo
právoplatným rozhodnutím súdu o zbavení poruèníka
výkonu funkcie alebo o jeho odvolaní a ak je to naïalej
v záujme maloletého dieaa potrebné, súd rozhodne
o ustanovení nového poruèníka.
Opatrovníctvo
§ 60
(1) Okrem prípadov pod¾a § 39 ods. 3 a § 57 ods. 4 súd
ustanoví maloletému dieau opatrovníka aj vtedy, ak
je to potrebné z iných dôvodov a zároveò je to v záujme
maloletého dieaa.
(2) Súd môe pod¾a odseku 1 ustanovi za opatrovníka aj obec.
§ 61
(1) Opatrovník je povinný vykonáva svoju funkciu
v záujme maloletého dieaa.
(2) Súd vymedzí rozsah práv a povinností opatrovníka tak, aby bol splnený úèel, na ktorý bol opatrovník
ustanovený, a aby boli dostatoène chránené záujmy
maloletého dieaa.
TRETIA ÈAS
VÝIVNÉ
PRVÁ HLAVA
DRUHY VYIVOVACÍCH POVINNOSTÍ
A ROZSAH VÝIVNÉHO
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hliada na to, ktorý z rodièov a v akej miere sa o diea
osobne stará. Ak rodièia ijú spolu, prihliadne súd aj
na starostlivos rodièov o domácnos.
(5) Výivné má prednos pred inými výdavkami rodièov. Pri skúmaní schopností, moností a majetkových
pomerov povinného rodièa súd neberie do úvahy výdavky povinného rodièa, ktoré nie je nevyhnutné vynaloi.
§ 63
(1) Rodiè, ktorý má príjmy z inej ne závislej èinnosti
podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukáza ich
súdu, predloi podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umoni súdu sprístupnením
údajov chránených pod¾a osobitného predpisu zistenie
aj ïalích skutoèností potrebných na rozhodnutie. Ak
si rodiè nesplní túto povinnos, predpokladá sa, e výka jeho priemerného mesaèného príjmu predstavuje
dvadsanásobok sumy ivotného minima.14)
(2) U rodièa, ktorý má príjmy z inej ne závislej èinnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy
výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaloi alebo ktoré
nie je nevyhnutné vynaloi v takom rozsahu v súvislosti s touto èinnosou, a monosti a schopnosti povinného posudzuje pod¾a predpokladaného príjmu, aký by
povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval.
(3) Ak to majetkové pomery povinného rodièa dovo¾ujú, za odôvodnené potreby dieaa mono povaova aj
tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri urèení
výivného sumu výivného, ktorá je urèená na tvorbu
úspor, a uloí povinnému rodièovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný úèet maloletého dieaa, ktorý
v prospech neho zriadi rodiè, ktorému bolo maloleté
diea zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie
s prostriedkami na úète maloletého dieaa je potrebný
súhlas súdu.

Prvý oddiel

§ 64

Vyivovacia povinnos rodièov k deom

Ak sú na to dôvody hodné osobitného zrete¾a, súd
môe rozhodnú o povinnosti zloi peòanú sumu na
výivné, ktoré sa stane splatné a v budúcnosti, na osobitný úèet zriadený v prospech maloletého dieaa rodièom, ktorý ho má v osobnej starostlivosti. V rozhodnutí
uvedie spôsob, akým sa z tohto úètu zabezpeèí v prospech maloletého dieaa pravidelné mesaèné poukazovanie urèených súm na výivné.

§ 62
(1) Plnenie vyivovacej povinnosti rodièov k deom je
ich zákonná povinnos, ktorá trvá do èasu, kým deti nie
sú schopné samé sa ivi.
(2) Obaja rodièia prispievajú na výivu svojich detí
pod¾a svojich schopností, moností a majetkových pomerov. Diea má právo podie¾a sa na ivotnej úrovni
rodièov.

§ 65

(3) Kadý rodiè bez oh¾adu na svoje schopnosti,
monosti a majetkové pomery je povinný plni svoju
vyivovaciu povinnos v minimálnom rozsahu vo výke
30 % zo sumy ivotného minima na nezaopatrené neplnoleté diea alebo na nezaopatrené diea pod¾a osobitného zákona.13)

(1) Ak rodièia maloletého dieaa spolu neijú, súd
upraví rozsah ich vyivovacej povinnosti alebo schváli
ich dohodu o výke výivného.

(4) Pri urèení rozsahu vyivovacej povinnosti súd pri-

(3) Výivné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

13
14

(2) Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodièia
spolu ijú, ale jeden z nich svoju vyivovaciu povinnos
voèi maloletému dieau dobrovo¾ne neplní.

) § 2 písm. c) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 372/2004 Z. z.
) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. v znení zákona è. 372/2004 Z. z.
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Druhý oddiel
Vyivovacia povinnos detí k rodièom
§ 66
Deti, ktoré sú schopné samy sa ivi, sú povinné zabezpeèi svojim rodièom primeranú výivu, ak to potrebujú.
§ 67
(1) Kadé diea plní vyivovaciu povinnos voèi rodièom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho
schopností, moností a majetkových pomerov k schopnostiam, monostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.
(2) Vyivovacia povinnos medzi manelmi a poskytovanie príspevku na výivu rozvedenému manelovi
predchádza vyivovaciu povinnos detí voèi rodièom.
Tretí oddiel
Vyivovacia povinnos
medzi ostatnými príbuznými
§ 68
Predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyivovaciu
povinnos iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú.
§ 69
(1) Ak potomkovia nemôu svoju vyivovaciu povinnos plni, prechádza táto povinnos na predkov.
Vzdialenejí príbuzní majú vyivovaciu povinnos, len
ak ju nemôu plni blií príbuzní.
(2) V prípade, e súd urèí výivné pre maloleté diea,
ustanovenie § 63 sa pouije primerane.
§ 70
Kadý z príbuzných na rovnakom stupni plní vyivovaciu povinnos v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, moností a majetkových pomerov k schopnostiam, monostiam a k majetkovým
pomerom ostatných príbuzných.
tvrtý oddiel
Vyivovacia povinnos medzi manelmi
§ 71
(1) Manelia majú vzájomnú vyivovaciu povinnos.
Ak jeden z manelov túto povinnos neplní, súd na návrh niektorého z nich urèí jej rozsah tak, aby ivotná
úroveò oboch manelov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o urèení rozsahu vyivovacej povinnosti súd
prihliadne na starostlivos o domácnos.
15

) Zákonník práce.
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(2) Vyivovacia povinnos medzi manelmi predchádza vyivovaciu povinnos detí voèi rodièom.
Piaty oddiel
Príspevok na výivu rozvedeného manela
§ 72
(1) Rozvedený manel, ktorý nie je schopný sám sa
ivi, môe iada od bývalého manela, aby mu prispieval na primeranú výivu pod¾a svojich schopností,
moností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manelia nedohodnú, urèí rozsah príspevku na výivu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príèiny, ktoré viedli k rozvratu
vzahov medzi manelmi.
(3) Príspevok na výivu rozvedeného manela mono
prizna najdlhie na dobu piatich rokov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môe výnimoène
túto dobu predåi, ak rozvedený manel, ktorému súd
príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa ivi ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide
o toho manela, ktorému bolo v konaní o rozvod
manelstva zverené do osobnej starostlivosti diea
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo
o manela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyadujúci sústavnú opateru.
§ 73
Právo na príspevok na výivu zanikne, ak oprávnený
manel uzavrie nové manelstvo alebo ak povinný
manel zomrie.
iesty oddiel
Príspevok na výivu a úhradu
niektorých nákladov nevydatej matke
§ 74
(1) Otec dieaa, za ktorého matka dieaa nie je vydatá, je povinný najdlhie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dòa pôrodu prispieva matke primerane na
úhradu jej výivy a poskytnú jej príspevok na úhradu
nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.
(2) Súd môe na návrh tehotnej eny uloi muovi,
ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpeèenie jej výivy pod¾a
odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených
s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpeèenie výivy dieaa po dobu, poèas ktorej by ene
patrila materská dovolenka pod¾a osobitného predpisu.15)
(3) Právo iada príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom pod¾a odseku 1 sa premlèí uplynutím troch rokov odo dòa pôrodu.
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(3) Toto právo sa premlèuje pod¾a osobitného predpisu.17)

§ 75

§ 80

(1) Pri urèení výivného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti,
monosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, monosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôleitého
dôvodu výhodnejieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany poskytol namiesto
povinného náhradné výivné, prechádza na neho nárok oprávneného a do výky poskytnutého náhradného výivného.

DRUHÁ HLAVA

(2) Výivné nemono prizna, ak by to bolo v rozpore
s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výivné pre maloleté diea.
§ 76
(1) Výivné sa platí v pravidelných opakujúcich sa
sumách, ktoré sú zroèné vdy na mesiac dopredu.
(2) Proti poh¾adávkam na výivné je zapoèítanie vzájomných poh¾adávok prípustné len dohodou. Ak ide
o výivné pre maloleté deti, zapoèítanie nie je moné.

§ 81
(1) Ak súd rozhodne o umiestnení maloletého dieaa
do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, o nariadení ústavnej starostlivosti alebo
o uloení ochrannej výchovy, upraví aj rozsah vyivovacej povinnosti rodièov alebo iných osôb povinných poskytova maloletému dieau výivné.
(2) Súd v rozhodnutí, ktorým nariaïuje ústavnú starostlivos, súèasne uloí rodièom alebo iným fyzickým
osobám povinným poskytova dieau výivné povinnos, aby výivné poukazovali zariadeniu, do ktorého
má by diea umiestnené.
TVRTÁ ÈAS

§ 77

URÈENIE RODIÈOVSTVA A OSVOJENIE

(1) Právo na výivné sa nepremlèuje. Mono ho vak
prizna len odo dòa zaèatia súdneho konania. Výivné
pre maloleté diea mono prizna najdlhie na dobu
troch rokov spätne odo dòa zaèatia konania, ak sú na
to dôvody hodné osobitného zrete¾a.

PRVÁ HLAVA
URÈENIE RODIÈOVSTVA
Prvý oddiel
Urèenie materstva

(2) Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výivného a ostatné práva na peòané plnenia vyplývajúce
z tohto zákona sa premlèujú.
§ 78
(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výivnom mono
zmeni, ak sa zmenia pomery. Okrem výivného pre
maloleté diea je zmena alebo zruenie výivného
moné len na návrh.

§ 82
(1) Matkou dieaa je ena, ktorá diea porodila.
(2) Dohody a zmluvy, ktoré sú v rozpore s odsekom 1,
sú neplatné.
§ 83

(2) Ak dôjde k zrueniu alebo zníeniu výivného pre
maloleté diea za uplynulý èas, spotrebované výivné
sa nevracia.

(1) Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou
dieaa, materstvo urèí na základe skutoèností zistených o pôrode dieaa súd.

(3) Pri zmene pomerov sa vdy prihliadne na vývoj
ivotných nákladov.

(2) Návrh môe poda ena, ktorá o sebe tvrdí, e je
matkou dieaa, alebo otec dieaa, alebo ten, kto preukáe, e má na tomto urèení právny záujem.

§ 79

Druhý oddiel

(1) Kto celkom alebo sèasti splnil za iného vyivovaciu povinnos, je oprávnený od neho poadova úhradu
tohto plnenia.
(2) Ustanovenie odseku 1 platí rovnako aj v prípade,
ak v záujme oprávneného poskytne orgán sociálnoprávnej ochrany náhradné výivné pod¾a osobitného
predpisu.16)
16
17

Urèenie a zapretie otcovstva
§ 84
Otcovstvo sa urèuje na základe domnienok otcovstva
ustanovených v tomto zákone súhlasným vyhlásením
rodièov alebo rozhodnutím súdu.

) Zákon è. 452/2004 Z. z. o náhradnom výivnom v znení zákona è. 613/2004 Z. z.
) § 101 Obèianskeho zákonníka.
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Otcovstvo manela matky

§ 89

§ 85

Ak bolo právoplatne rozhodnuté, e neskorí manel
nie je otcom dieaa znovu vydatej matky, zaèína sa
trojroèná lehota na zapretie otcovstva pre skorieho
manela dòom, keï sa dozvedel o právoplatnom rozhodnutí.

(1) Ak sa narodí diea v èase od uzavretia manelstva
do uplynutia trojstého dòa po zániku manelstva alebo
po jeho vyhlásení za neplatné, povauje sa za otca
manel matky.
(2) Ak sa narodí diea ene znovu vydatej, povauje sa
za otca neskorí manel, aj keï sa diea narodilo pred
uplynutím trojstého dòa po tom, èo jej skorie manelstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné.
(3) Pri poèítaní èasu, ktorý je rozhodujúci na urèenie
otcovstva, sa predpokladá, e manelstvo toho, kto bol
vyhlásený za màtveho, zaniklo dòom, ktorý bol v rozhodnutí o vyhlásení za màtveho urèený ako deò smrti.
§ 86
(1) Manel môe do troch rokov odo dòa, keï sa dozvie, e sa jeho manelke narodilo diea, zaprie na
súde, e je jeho otcom.
(2) Ak manel stratil spôsobilos na právne úkony
pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môe otcovstvo zaprie jeho opatrovník do troch rokov odo dòa,
keï sa dozvedel o narodení dieaa, alebo ak vedel
o jeho narodení u skôr, do iestich mesiacov od svojho
ustanovenia.
§ 87

Otcovstvo urèené
súhlasným vyhlásením rodièov
§ 90
Ak nie je otcovstvo urèené pod¾a domnienky otcovstva manela matky, mono ho urèi súhlasným vyhlásením oboch rodièov.
§ 91
(1) Za otca sa povauje mu, ktorého otcovstvo bolo
urèené súhlasným vyhlásením rodièov.
(2) Súhlasné vyhlásenie rodièov musí by urobené
pred matrièným úradom alebo pred súdom.
(3) Maloletý rodiè môe urobi súhlasné vyhlásenie
iba pred súdom.
(4) Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôe pre
duevnú poruchu posúdi význam svojho konania alebo ak je zadováenie jej vyhlásenia spojené s ako prekonate¾nou prekákou.
§ 92

(1) Ak sa narodí diea v èase medzi stoosemdesiatym
dòom od uzavretia manelstva a trojstým dòom po tom,
èo manelstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, mono otcovstvo zaprie len vtedy, ak je vylúèené,
e by manel matky mohol by otcom dieaa.

Súhlasným vyhlásením rodièov mono urèi otcovstvo k dieau ete nenarodenému, ak je u poèaté.

(2) Otcovstvo voèi dieau narodenému v èase medzi
stoosemdesiatym dòom a trojstým dòom od vykonania
zákroku asistovanej reprodukcie so súhlasom manela
matky nemono zaprie. Otcovstvo vak mono zaprie,
ak by sa preukázalo, e matka dieaa otehotnela inak.

(1) Mu, ktorého otcovstvo bolo urèené súhlasným
vyhlásením rodièov, môe otcovstvo pred súdom zaprie do troch rokov odo dòa jeho urèenia, len ak je vylúèené, e by mohol by otcom dieaa; táto lehota sa
neskonèí pred uplynutím troch rokov od narodenia
dieaa.

(3) Ak sa narodí diea pred stoosemdesiatym dòom
od uzavretia manelstva, postaèí na to, aby sa manel
matky nepovaoval za otca, ak zaprie svoje otcovstvo na
súde. To neplatí, ak manel s matkou dieaa súloil
v èase, od ktorého neprelo do narodenia dieaa menej
ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, alebo ak pri
uzavretí manelstva vedel, e je tehotná.
§ 88

§ 93

(2) Aj matka dieaa môe v rovnakej lehote zaprie,
e otcom dieaa je mu, ktorého otcovstvo bolo urèené
súhlasným vyhlásením rodièov.
(3) Ustanovenia § 86 ods. 2 a § 88 ods. 1 sa pouijú
primerane.
Urèenie otcovstva rozhodnutím súdu
§ 94

(1) Manel má právo zaprie otcovstvo voèi dieau
a matke, ak sú obidvaja naive, a ak neije jeden z nich,
voèi druhému. Ak neije ani diea, ani matka, toto právo manel nemá.

(1) Ak nedolo k urèeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodièov, môe diea, matka alebo mu, ktorý tvrdí, e je otcom, navrhnú, aby otcovstvo urèil súd.

(2) Aj matka môe do troch rokov od narodenia
dieaa zaprie, e otcom dieaa je jej manel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manelom matky
dieaa sa pouijú primerane.

(2) Za otca sa povauje mu, ktorý s matkou dieaa
súloil v èase, od ktorého neprelo do narodenia dieaa
menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho
otcovstvo nevyluèujú závané okolnosti.
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§ 95

§ 100

(1) Ak domnelý otec neije, návrh na urèenie otcovstva sa podáva proti opatrovníkovi, ktorého ustanovil
súd.

(1) Osvoji maloleté diea môu manelia alebo jeden
z manelov, ktorý ije s niektorým z rodièov dieaa
v manelstve, alebo pozostalý manel po rodièovi alebo
osvojite¾ovi maloletého dieaa. Maloleté diea môe výnimoène osvoji aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, e osvojenie bude v záujme dieaa.

(2) Ak navrhovate¾ v priebehu konania zomrie, môe
v konaní pokraèova ïalia osoba oprávnená na podanie návrhu. Potomkovia môu poda návrh na urèenie
otcovstva do iestich mesiacov od smrti dieaa, ak
majú na tomto urèení právny záujem.
Zapretie otcovstva na návrh dieaa
§ 96
(1) Ak je to potrebné v záujme dieaa a ak uplynula
rodièom dieaa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môe súd na návrh dieaa rozhodnú o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí by maloleté diea zastúpené kolíznym opatrovníkom.
(2) Ak súd rozhodne tak, e návrhu podanému pod¾a
odseku 1 vyhovie, a urèí, e zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieaa, môe diea po
právoplatnosti tohto rozhodnutia poda návrh na zapretie otcovstva.
(3) Ak jeden z rodièov neije, môe diea poda návrh
na zapretie otcovstva proti druhému rodièovi; ak neije
ani jeden z rodièov, návrh nemono poda.
DRUHÁ HLAVA
OSVOJENIE
§ 97
(1) Osvojením vzniká medzi osvojite¾om a osvojencom
rovnaký vzah, aký je medzi rodièmi a demi. Medzi
osvojencom a príbuznými osvojite¾a vzniká osvojením
príbuzenský vzah. Osvojitelia majú pri výchove detí
rovnakú zodpovednos a rovnaké práva a povinnosti
ako rodièia.
(2) O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojite¾a.
§ 98
Osvojite¾om sa môe sta len fyzická osoba, ktorá má
spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, osobné
predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne,
je zapísaná do zoznamu iadate¾ov o osvojenie pod¾a
osobitného predpisu a spôsobom svojho ivota a ivota
osôb, ktoré s òou ijú v domácnosti, zaruèuje, e osvojenie bude v záujme maloletého dieaa. Táto podmienka sa nevzahuje na ustanovenie § 100 ods. 3.
§ 99
(1) Medzi osvojite¾om a osvojencom musí by primeraný vekový rozdiel.
(2) Osvoji mono len maloleté diea, ak je osvojenie
v jeho záujme.

(2) Ako spoloèné diea môu maloletého osvoji len
manelia.
(3) Ak je osvojite¾ manelom rodièa maloletého
dieaa, môe osvoji maloleté diea len so súhlasom
druhého manela; súhlas nie je potrebný, ak druhý
manel stratil spôsobilos na právne úkony alebo ak je
zadováenie súhlasu spojené s ako prekonate¾nou
prekákou.
§ 101
(1) Na osvojenie je potrebný súhlas rodièov osvojovaného maloletého dieaa, ak tento zákon neustanovuje
inak. Rovnako potrebný na osvojenie je súhlas maloletého rodièa maloletého dieaa, ak tento zákon neustanovuje inak. Odvola súhlas mono len do èasu, kým
nie je maloleté diea umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojite¾ov.
(2) Ak jeden z rodièov zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
bol pozbavený výkonu rodièovských práv a povinností,
vyaduje sa len súhlas druhého rodièa. Ak spôsobilos
jedného z rodièov na právne úkony bola obmedzená,
jeho súhlas na osvojenie sa vyaduje iba vtedy, ak je
spôsobilý posúdi dôsledky osvojenia.
(3) Ak obaja rodièia maloletého dieaa zomreli, nie
sú známi, boli pozbavení výkonu rodièovských práv
a povinností, boli pozbavení spôsobilosti na právne
úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdi
dôsledky osvojenia, vyaduje sa súhlas poruèníka, ktorý bol dieau ustanovený.
(4) Ak je maloleté diea schopné posúdi dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas.
(5) Na osvojenie maloletého dieaa do cudziny je potrebný aj súhlas Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky alebo orgánu tátnej
správy urèeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky.
§ 102
(1) Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodièov osvojovaného maloletého dieaa ani súhlas maloletého rodièa maloletého dieaa, ak
a) poèas najmenej iestich mesiacov neprejavovali
skutoèný záujem o maloleté diea najmä tým, e ho
nenavtevovali, neplnili si pravidelne a dobrovo¾ne
vyivovaciu povinnos k maloletému dieau a nevynaloili úsilie upravi si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonáva starostlivos
o maloleté diea, ak im v prejavení záujmu nebránila
závaná prekáka, alebo
b) poèas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieaa
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neprejavili o diea iadny záujem, ak im v prejavení
záujmu nebránila závaná prekáka, alebo
c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzahu k urèitým osvojite¾om.
(2) Osobný súhlas rodièa pod¾a odseku 1 písm. c)
musí ma písomnú formu a musí by uskutoènený pred
súdom alebo pred orgánom sociálnoprávnej ochrany,
alebo pred povereným zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa
diea narodilo. Odvola súhlas mono len do èasu, kým
maloleté diea nie je umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojite¾ov.
(3) Súhlas na osvojenie v prípadoch uvedených v odseku 1 dáva opatrovník, ktorý bol osvojovanému maloletému dieau ustanovený v konaní o osvojenie. Na
ustanovenie opatrovníka sa primerane pouijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia opatrovníka zaniká vykonaním právneho úkonu, na ktorého úèely bol ustanovený.
(4) O splnení podmienok osvojite¾nosti maloletého
dieaa uvedených v odseku 1 rozhoduje súd na návrh
orgánu sociálnoprávnej ochrany alebo aj bez návrhu.
§ 103
(1) Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí by maloleté diea najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojite¾a. Náklady spojené
s predosvojite¾skou starostlivosou uhrádza budúci
osvojite¾.
(2) O zverení maloletého dieaa do starostlivosti budúcich osvojite¾ov pod¾a odseku 1 rozhodne na návrh
budúceho osvojite¾a súd; ustanovenia § 101 a 102 sa
pouijú primerane.
(3) Ak sa pestún rozhodne osvoji maloleté diea, ktoré mu bolo zverené do pestúnskej starostlivosti,
nevyaduje sa, aby pred rozhodnutím súdu o osvojení
bolo maloleté diea v starostlivosti pestúna pod¾a odseku 1, ak pestúnska starostlivos trvala aspoò po túto
dobu. Rovnako sa postupuje aj v prípade, e maloleté
diea chce osvoji osoba, ktorej bolo maloleté diea zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo poruèník, ktorý sa o maloleté diea osobne stará.
(4) V rozhodnutí o zverení maloletého dieaa do starostlivosti budúcich osvojite¾ov súd vymedzí rozsah ich
práv a povinností k maloletému dieau.
(5) Budúci osvojite¾ má rovnaké práva a povinnosti
ako osoba, ktorej bolo maloleté diea zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.
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§ 105
Osvojenec bude ma priezvisko osvojite¾a. Spoloèný
osvojenec manelov bude ma priezvisko urèené vyhlásením snúbencov pri uzavieraní manelstva pod¾a § 6
ods. 3 a 4 pre ostatné deti. To platí aj v prípade, e osvojite¾om je manel matky osvojenca.
§ 106
(1) Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti
medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi
osvojencom a poruèníkom alebo opatrovníkom, ktorý
mu bol ustanovený súdom.
(2) Ak je osvojite¾ manelom jedného z rodièov osvojenca, príbuzenské vzahy medzi osvojencom, rodièom
a jeho príbuznými zostávajú zachované.
(3) Ak je to v záujme osvojenca, osvojitelia mu môu
sprostredkova prístup k informáciám o jeho rodièoch
alebo poskytnú informácie, ktorými disponujú, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 107
(1) Osvojenie môe súd zrui z ványch dôvodov,
ktoré sú v záujme maloletého dieaa, do iestich mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení
na návrh osvojenca alebo osvojite¾a alebo aj bez návrhu.
(2) Zruením osvojenia vznikajú znovu vzájomné
vzahy medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Osvojenec bude ma opä svoje predolé priezvisko. Ak súd
zistí, e rodièia neplnia alebo nemôu plni povinnosti
vyplývajúce z rodièovských práv a povinností, rozhodne o potrebných opatreniach pod¾a § 38 a 44.
§ 108
Osvojite¾ sa zapíe v matrike namiesto rodièa osvojenca na základe oznámenia súdu.
§ 109
Po uplynutí lehoty na zruenie osvojenia pod¾a § 107
ods. 1 osvojenie nebráni, aby osvojenec mohol by znova osvojený.
PIATA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZRUOVACIE USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenia
§ 110

§ 104
Súd je povinný na základe lekárskeho vyetrenia zisti, èi zdravotný stav osvojenca a osvojite¾ov nie je v rozpore s úèelom osvojenia. S výsledkami vyetrenia oboznámi osvojite¾a, zástupcu osvojenca a pouèí ich
o úèele, obsahu a dôsledkoch osvojenia.

Ak tento zákon neustanovuje inak, pouijú sa ustanovenia Obèianskeho zákonníka.
§ 111
Dohody a súdne rozhodnutia, ktorými bola pred
úèinnosou tohto zákona urèená vyivovacia povinnos
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rozvedených manelov voèi sebe navzájom, môe na
návrh jedného z manelov súd zmeni alebo zrui, ak
sú v rozpore s týmto zákonom.

(2) Rovnako musí postupova aj osvojenec, ktorý je
plnoletý, ak chce zrui osvojenie dohodou s osvojite¾om.
§ 120

§ 112
Manelstvá uzavreté èeskoslovenskými obèanmi
v období od 1. januára 1950 do 1. júla 1992 cirkevnou
formou v zahranièí pod¾a práva platného v mieste uzavretia manelstva sú platné pod¾a slovenského práva.
§ 113
Hmotnú podporu rodièov a pomoc pri výkone rodièovských práv a povinností upravujú osobitné predpisy.18)
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Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
è.
è.
è.
è.

1. zákon è. 94/1963 Zb. o rodine v znení
132/1982 Zb., zákona è. 234/1992 Zb.,
195/1998 Z. z., zákona è. 72/2002 Z. z.,
127/2002 Z. z., zákona è. 198/2002 Z. z.,
245/2002 Z. z. a zákona è. 515/2003 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona

Prechodné ustanovenia

2. § 2 a 10 zákona è. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona è. 453/2003 Z. z. a zákona
è. 601/2003 Z. z.

§ 114

Èl. II

Právne vzahy, ktoré vznikli pred 1. aprílom 2005, sa
posudzujú pod¾a ustanovení tohto zákona. Vznik týchto právnych vzahov, ako aj práva a povinnosti z nich
vzniknuté sa vak posudzujú pod¾a doterajích predpisov.

Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969 Zb.,
zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona
è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z.,
nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 281/1996 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997 Z. z.,
zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona
è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., zákona
è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 223/1999 Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona
è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona
è. 451/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 620/2002 Z. z.,
nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 371/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 428/2004 Z. z. a zákona è. 613/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

§ 115
Konanie o rozvod manelstva, o ktorom súd právoplatne nerozhodol do 1. apríla 2005, sa dokonèí pod¾a
doterajích predpisov.
§ 116
Opatrovník ustanovený pod¾a § 78 zákona è.
94/1963 Zb. o rodine sa povauje od 1. apríla 2005 za
poruèníka s právami a povinnosami pod¾a tohto zákona.
§ 117
Na plynutie lehôt, ktoré sa k 1. aprílu 2005 neskonèili, platia ustanovenia tohto zákona.
§ 118
Konania vo veciach výivného pod¾a tretej èasti tohto
zákona, o ktorých súd nerozhodol do 1. apríla 2005, sa
dokonèia pod¾a tohto zákona.
§ 119
(1) Ak bolo maloleté diea osvojené pod¾a § 73 zákona
è. 94/1963 Zb. o rodine, môe osvojenec alebo osvojite¾
poda návrh na zruenie osvojenia v lehote iestich mesiacov od úèinnosti tohto zákona. Ak návrh nebude podaný, osvojenie sa bude povaova za nezruite¾né.
18

1. V § 9 sa vypúa odsek 3.

) Napríklad zákon è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku v znení neskorích predpisov, zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea
a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 285/2004 Z. z., zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia ïalie zákony v znení neskorích predpisov.
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2. V poznámke pod èiarou k odkazu 33a sa vypúajú
slová § 62 zákona è. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorích predpisov..
3. V § 35 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená d)
a e).
4. § 36b sa vypúa.
5. V § 80 písm. a) sa slovo otcovstva nahrádza slovom rodièovstva.
6. V § 88 ods. 1 písm. c) sa za slová starostlivosti
o maloletých vkladá èiarka a slová konanie o osvojite¾nosti.
7. V § 108 sa vypúa slovo nezruite¾nému a za slovo dieaa sa vkladajú slová pod¾a osobitného
predpisu33ac)..


Poznámka pod èiarou k odkazu 33ac znie:

33ac

) § 108 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

8. V § 120 ods. 2 sa slovo otcovstva nahrádza slovom rodièovstva a pred slová o osvojenie sa vkladajú slová o osvojite¾nosti,.
9. V § 142 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
10. § 163 odsek 2 znie:
(2) Rozsudky o výchove a výive maloletých detí
a o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodièovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu mono zmeni aj bez návrhu, ak sa zmenia pomery..
11. V § 175 ods. 1 sa slová predseda senátu krajského súdu èinného v obchodných veciach nahrádzajú
slovom súd a v poslednej vete sa slová predseda senátu nahrádzajú slovom samosudca.
12. V § 175 ods. 2 sa slová predseda senátu nahrádzajú slovom súd.
13. V § 175 ods. 3 sa slová predseda senátu nahrádzajú slovom samosudca.
14. V § 175 ods. 4 sa slová predseda senátu nahrádzajú slovom súd.
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ní o vrátení dieaa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadrané, sa rozhoduje uznesením.
(3) Ak zákon neustanovuje inak, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých rozhodne súd bez zbytoèného
odkladu, najneskôr do iestich mesiacov odo dòa zaèatia konania. Konanie mono predåi, len ak z ványch
dôvodov a z objektívnych príèin nemono vykona dôkazy.
(4) Ak sú splnené vetky náleitosti návrhu na zaèatie konania o zverení dieaa do starostlivosti budúceho
osvojite¾a, súd rozhodne bez zbytoèného odkladu, najneskôr do troch mesiacov od podania takého návrhu;
inak do troch mesiacov odo dòa, keï bol návrh doplnený alebo opravený..
16. V § 178 ods. 1 sa za slovo rodièov, vkladá slovo
poruèníkov,.
17. V § 178 ods. 2 sa slová orgánu starostlivosti
o deti nahrádzajú slovami orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí.
18. § 180 znie:
§ 180
(1) Súdom ustanovený poruèník maloletého zloí do
rúk samosudcu s¾ub, e bude riadne a v najlepom záujme dieaa vykonáva svoje povinnosti a e bude pritom dba na pokyny súdu. Po zloení s¾ubu mu samosudca vydá listinu obsahujúcu poverenie na výchovu,
zastupovanie a spravovanie majetku maloletého
dieaa a vymedzenie rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z tohto poverenia.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzahuje aj
na opatrovníka ustanoveného súdom pod¾a osobitného
predpisu.
(3) Súd sústavne sleduje spôsob výkonu funkcie poruèníka, prípadne opatrovníka, a najmenej dvakrát do
roka ho hodnotí v súèinnosti s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí.
(4) Súd dohliada na správu majetku maloletého
dieaa vykonávanú poruèníkom alebo opatrovníkom;
postupuje pri tom pod¾a osobitného predpisu.34fa)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 34fa znie:

15. § 176 znie:

34fa) § 33 a 58 zákona è. 36/2005 Z. z..

§ 176
(1) Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa vo
veci samej rozhoduje rozsudkom o výchove a výive maloletých detí, o styku rodièov s maloletými demi, o styku blízkych osôb s maloletými demi, o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodièovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu, o schválení
dôleitých úkonov maloletého dieaa a o podstatných
veciach, o ktorých sa rodièia nemôu dohodnú. Okrem
toho sa rozhoduje rozsudkom o predåení ústavnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti po dosiahnutí plnoletosti dieaa a o zruení rozhodnutia o takejto náhradnej starostlivosti.
(2) O ostatných veciach vrátane rozhodnutia v kona-

Doterají odkaz a poznámka pod èiarou k odkazu
34fa sa oznaèuje ako odkaz a poznámka pod èiarou
k odkazu 34fac.
19. Za § 180 sa vkladá § 180a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 180a
Konanie o osvojite¾nosti
(1) Ak súd zistí, e sú splnené predpoklady na osvojenie pod¾a osobitného predpisu,34faa) môe zaèa aj bez
návrhu konanie o osvojite¾nosti.
(2) Úèastníkmi konania sú diea a jeho rodièia. Maloletý rodiè dieaa, ktorý dosiahol vek estnás rokov, je
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úèastníkom konania, aj keï nie je zákonným zástupcom dieaa. V tomto konaní má procesnú spôsobilos.
Maloletý rodiè dieaa, ktorý nedosiahol vek estnás
rokov, musí by v tomto konaní zastúpený svojím zákonným zástupcom.
(3) Rodièia dieaa nie sú úèastníkmi konania, ak sú
pozbavení rodièovských práv a povinností, ak boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
alebo ak nie sú schopní posúdi dôsledky osvojenia.
V týchto prípadoch je úèastníkom konania poruèník.
(4) Rodièia dieaa nie sú úèastníkmi konania ani
v prípade, ak dali súhlas na osvojenie dieaa vopred
bez vzahu k urèitým osvojite¾om.
(5) Súd v konaní vdy vypoèuje toho, v koho starostlivosti sa diea nachádza, alebo tatutárny orgán zariadenia sociálnych sluieb, v ktorom je diea umiestnené.
Ustanovenie § 182 ods. 1 platí obdobne.
(6) O osvojite¾nosti rozhodne súd bez zbytoèného odkladu, najneskôr do troch mesiacov odo dòa zaèatia
konania. Túto lehotu mono predåi najviac o tri mesiace, ak rozhodnutiu súdu bránia váne dôvody a objektívne príèiny..
Poznámka pod èiarou k odkazu 34faa znie:

34faa) § 52 ods. 6, § 55 ods. 2, § 98 a 104 zákona è. 36/2005 Z. z..

20. § 181 znie:
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pozbavení rodièovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu, o priznaní rodièovských práv
a povinností maloletému rodièovi dieaa, o urèení rodièovstva o zapretí rodièovstva alebo o osvojení..
23. V § 243f ods. 2 písmeno a) znie:
a) vo veciach upravených zákonom o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov okrem rozsudku
o obmedzení alebo pozbavení rodièovských práv
a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu, o priznaní rodièovských práv a povinností maloletému
rodièovi dieaa, o urèení rodièovstva, o zapretí rodièovstva alebo o osvojení,.
Èl. III
Zákon è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona è. 158/1969 Zb.,
zákona è. 234/1992 Zb., zákona è. 264/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
48/1996 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z. a zákona è. 382/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Slovo otcovstvo sa vo vetkých gramatických tvaroch v celom texte zákona nahrádza slovom rodièovstvo v príslunom gramatickom tvare.
2. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

§ 181

§ 20a

(1) Úèastníkmi konania sú osvojované diea, jeho rodièia, prípadne poruèník, osvojite¾ a jeho manel.

Manelstvo, ktoré v cudzine uzavrel slovenský obèan
pred iným orgánom ako pred orgánom Slovenskej republiky na to splnomocneným, je platné v Slovenskej
republike, ak je platné v táte, v ktorom bolo uzavreté,
a ak neexistovala iadna okolnos vyluèujúca uzavretie
manelstva pod¾a slovenského hmotného práva. Ak
druhý z manelov nie je slovenským obèanom, spravuje
sa jeho spôsobilos uzavrie manelstvo právnym poriadkom tátu, ktorého je prísluníkom..

(2) Rodièia osvojovaného dieaa nie sú úèastníkmi
konania o osvojení, ak sú pozbavení rodièovských práv
a povinností alebo ak sú pozbavení spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu. V týchto prípadoch je
úèastníkom konania poruèník.
(3) Rodièia osvojovaného dieaa nie sú úèastníkmi
konania ani v prípade, ak na osvojenie nie je potrebný
ich súhlas pod¾a osobitného predpisu;34fab) to platí aj
v prípadoch, ak súd právoplatne rozhodol, e diea je
osvojite¾né.
(4) Manel osvojite¾a nie je úèastníkom konania, ak
na osvojenie nie je potrebný jeho súhlas.
(5) O osvojení rozhodne súd bez zbytoèného odkladu,
najneskôr do jedného roka od podania návrhu na osvojenie. Konanie mono predåi, len ak z objektívnych
príèin nemono vykona dôkazy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 34fab znie:

34fab) § 102 ods. 1 zákona è. 36/2005 Z. z..

21. § 185 znie:
§ 185
Konanie o zruenie osvojenia môe súd zaèa na návrh osvojenca alebo osvojite¾a alebo aj bez návrhu..
22. V § 238 odsek 4 znie:
(4) Dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených zákonom o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem rozsudku o obmedzení alebo

3. § 24 znie:
§ 24
(1) Vzahy medzi rodièmi a demi vrátane vzniku alebo zániku práv a povinností rodièov sa spravujú právom tátu, na ktorého území má diea obvyklý pobyt.
Ak si to vyiada ochrana osoby alebo majetku dieaa,
súd môe pri rozhodovaní výnimoène prihliadnu aj na
právo iného tátu, s ktorým má vec podstatnú väzbu.
(2) Rodièovské práva a povinnosti, ktoré vznikli v táte pôvodného obvyklého pobytu dieaa, zostávajú zachované aj po zmene obvyklého pobytu dieaa. Ak niektorému z rodièov nevznikli rodièovské práva
a povinnosti, ktoré priznáva rodièovi slovenské právo,
vzniknú mu okamihom, keï sa územie Slovenskej republiky stane obvyklým pobytom dieaa.
(3) Výkon rodièovských práv a povinností sa spravuje
právom tátu obvyklého pobytu dieaa.
(4) Na úèely tohto ustanovenia sa za obvyklý pobyt
maloletých uteèencov a detí, ktoré sa dostali na územie
Slovenskej republiky v dôsledku nepokojov v ich do-
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movskom táte, ako aj detí, ktorých obvyklý pobyt
nemono urèi, povauje územie Slovenskej republiky..
4. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
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pravos podpisu, ako aj o preklady vyhotovené prekladate¾mi, alebo o posudky vyhotovené znalcami,.
13. V § 66 ods. 1 a 2 sa slovo výchovy nahrádza slovami osobnej starostlivosti.

§ 26a

14. V § 67 ods. 2 sa slovo výchovy nahrádza slovom
osobnej starostlivosti.

Zverenie dieaa do predosvojite¾skej starostlivosti
budúcich osvojite¾ov sa spravuje právom tátu obvyklého pobytu dieaa..

15. Nadpis nad § 68a znie: Konanie o návrhu na
uznanie cudzieho rozhodnutia.

5. Nadpis nad § 28 znie: Poruèníctvo a opatrovníctvo.
6. V § 28 sa za slovo zániku vkladajú slová poruèníctva a a v druhej vete sa slovo Opatrovnícka
nahrádza slovami Poruènícka a opatrovnícka.
7. § 29 znie:
§ 29
Povinnos prija a vykonáva poruèníctvo, prípadne
opatrovníctvo nad maloletými sa spravuje právnym poriadkom tátu, ktorého je poruèník, prípadne opatrovník prísluníkom..
8. V § 30 sa pred slovo opatrovníkom vkladajú slová
poruèníkom, prípadne a pred slovo opatrovnícky sa
vkladajú slová poruènícky, prípadne.
9. § 31 znie:
§ 31
Ustanovenia o poruèníctve a opatrovníctve nad maloletými platia obdobne, ak ide o podobné ochranné
opatrenia vo vzahu k osobám nespôsobilým na právne
úkony..
10. V § 39 ods. 3 na konci sa pripája táto veta: Opatrenia prijme súd pod¾a slovenského hmotného práva..
11. § 42 vrátane nadpisu znie:
§ 42
Právomoc vo veciach spôsobilosti na právne úkony,
poruèníctva a opatrovníctva
(1) Vo veciach obmedzenia a pozbavenia spôsobilosti
na právne úkony, ako aj v poruèníckych a opatrovníckych veciach je daná právomoc slovenských súdov, ak
má osoba obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) Ak právomoc slovenského súdu pod¾a odseku 1
nie je daná, slovenský súd urobí len opatrenia potrebné
na ochranu osoby alebo jej majetku a upovedomí o tom
prísluný orgán tátu obvyklého pobytu osoby. Opatrenia prijme súd pod¾a slovenského hmotného práva..
12. V § 62 písmeno a) znie:
a) krajský súd, ak ide o listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi so sídlom
v územnom obvode krajského súdu, o listiny, ktorých správnos osvedèili alebo na ktorých osvedèili

16. V § 68a písm. b) sa slovo výchovy nahrádza slovom osobnej starostlivosti.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 40/1993 Z. z. o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení zákona è. 70/1997 Z. z. a zákona
è. 515/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 6 sa vypúa slovo nezruite¾ne a za slovo osvojené sa dopåòajú slová pod¾a osobitného predpisu3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 108 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 198/2002 Z. z. a zákona
è. 515/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa slovo otcovstva nahrádza slovom
rodièovstva.
2. § 13 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Zápis dieaa, ktoré matka zanechala po pôrode
v zdravotníckom zariadení a súèasne písomne poiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,7a) do
knihy narodení sa vykoná na základe správy lekára,
ktorý pôsobil pri pôrode; správa sa posiela najneskôr
v deò prepustenia matky zo zdravotníckeho zariadenia
a musí obsahova údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a údaj
o pohlaví dieaa..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 11 ods. 10 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 16 písm. a) sa vypúa slovo nezruite¾né a za
slovo osvojenie sa vkladajú slová pod¾a osobitného
predpisu9a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 108 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

4. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) § 3 a 4 zákona è. 36/2005 Z. z..

5. V § 24 sa nad slovo skutoènostiach umiestòuje
odkaz 14a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 108 zákona è. 36/2005 Z. z..
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Èl. VI
Zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona è. 458/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 15 odsek 1 znie:
(1) Za podmienok ustanovených osobitným zákonom generálny prokurátor vymenúva a odvoláva jedného èlena a jeho náhradníka do komisie, ktorá rozhoduje o ochrane ohrozeného svedka, chráneného svedka
a ich blízkych osôb..
Èl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z.,
zákona è. 198/2002 Z. z. a zákona è. 515/2003 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. § 1 znie:
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(5) Ustanovenie odseku 4 platí aj v prípade, ak matka, ktorá zanechala diea po pôrode v zdravotníckom
zariadení pod¾a osobitného predpisu,1a) neurèila jeho
meno..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) § 40 ods. 3 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a
) § 11 ods. 10 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 4 ods. 3 sa vypúa druhá veta a § 4 sa dopåòa
odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Do èasu, kým nie je urèené otcovstvo, diea nadobúda priezvisko, ktoré má matka v èase jeho narodenia.
(5) Ak nie je známy ani jeden z rodièov dieaa, urèí
priezvisko dieaa súd1) na podnet matrièného úradu,
v ktorého matrike je vykonaný zápis o narodení dieaa.
(6) Ustanovenie odseku 5 platí aj v prípade, ak matka
zanechala diea po pôrode v zdravotníckom zariadení
pod¾a osobitného predpisu.1a).

§ 1
(1) Meno dieaa, ktoré sa narodilo na území Slovenskej republiky, sa urèuje dohodou rodièov; ak k takejto
dohode nedolo, meno sa urèuje rozhodnutím súdu.1)
(2) Ak druhý rodiè nie je známy, meno dieaa (odsek
1) sa urèuje vyhlásením jedného z rodièov.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

 2) § 6 ods. 4 zákona è. 36/2005 Z. z..

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 6 ods. 3 písm. c) zákona è. 36/2005 Z. z..

(3) Do èasu, kým nie je urèené otcovstvo, meno
dieaa sa urèuje vyhlásením matky dieaa.

Èl. VIII

(4) Ak nie je známy ani jeden z rodièov, urèí meno
dieaa súd1) na podnet obce alebo mestskej èasti, ktorá vedie matriku (ïalej len matrièný úrad), v ktorého
matrike sa vykonáva zápis o narodení dieaa.

Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem ustanovení uvedených v èl. I a IV, èl. V v prvom,
treom a piatom bode a okrem ustanovení uvedených
v èl. VI, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. apríla 2005.

Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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37
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. februára 2005
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. v y h l a s u j e m
pod¾a § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorích predpisov nové vo¾by do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe è. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r è u j e m
a) pod¾a § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
è. 346/1990 Zb. deò konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu
28. mája 2005;
b) pod¾a § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové vo¾by uvedené v prílohe è. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hruovský v. r.
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Príloha è. 1
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 37/2005 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú kona nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 28. mája 2005

Obec

Volí sa

Rudník

Okres
poslanec

Myjava

poslanci

Nové Mesto nad Váhom

Moravské Lieskové

starosta

Oponice

starosta

Námestovo

primátor

apeovo

starosta

¼ubietová

starosta

Banská Bystrica

Beluj

starosta

Banská tiavnica

Stook

starosta

Detva

Janice

starosta

Rimavská Sobota

Kosihy nad Ip¾om

starosta

Ve¾ký Krtí

Zvolen

primátor

Zvolen

Bajany

starosta

Lakovce

starosta

Kraj
Trenèiansky kraj

Topo¾èany

Nitriansky kraj

Námestovo

ilinský kraj

Michalovce

Banskobystrický kraj

Koický kraj
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Príloha è. 2
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 37/2005 Z. z.

LEHOTY
na nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 28. mája 2005
Lehota
85 dní

§  ods.
16  9

65 dní

93

55 dní

16  2
21  1, 2

55 dní

14  1

50 dní

14  3

45 dní

17  2
22  2

40 dní

10  2

35 dní

18 a 23

30 dní

13  3

25 dní

27

20 dní

15  1

17 dní

30  1

15 dní

15  3

48 hodín

30  3

Uskutoènenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
Ukonèenie volebnej kampane

26  1

Volebný deò

Úloha
Zverejnenie poètu obyvate¾ov obce (mesta)
ku dòu vyhlásenia volieb
Zverejnenie volebných obvodov a poètu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoli pri
vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Podanie kandidátnych listín
Delegovanie jedného èlena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie
pri vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Uskutoènenie prvého zasadania miestnej
(mestskej) volebnej komisie
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupite¾stva a na starostu
obce (primátora mesta)
Utvorenie volebných okrskov a urèenie
volebných miestností
Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
Uskutoènenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
Informovanie volièov o zápise do zoznamu
volièov a o èase a mieste konania volieb
Delegovanie jedného èlena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pri vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Zaèiatok volebnej kampane

Zabezpeèí
obec
(mesto)
obecné
zastupite¾stvo

Termín
4. 3. 2005
24. 3. 2005

politické strany
a nezávislí
kandidáti
politické strany

3. 4. 2005

miestna
(mestská)
volebná komisia
miestna
(mestská)
volebná komisia
starosta obce
(primátor mesta)
miestna
(mestská)
volebná komisia
obvodná volebná
komisia
obec
(mesto)
politické strany

8. 4. 2005

politické strany
a nezávislí
kandidáti
okrsková volebná
komisia
politické strany
a nezávislí
kandidáti
okrsková volebná
komisia

3. 4. 2005

13. 4. 2005
18. 4. 2005
23. 4. 2005
28. 4. 2005
3. 5. 2005
8. 5. 2005
11. 5. 2005
13. 5. 2005
26. 5. 2005
28. 5. 2005
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