


                
       




        



649

V Y H L Á � K A

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. decembra 2005,

ktorou sa dopåòa vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych slu�ieb

v znení vyhlá�ky è. 279/2005 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 83 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnos-
tenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení ne-
skor�ích predpisov ustanovuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej re-
publiky è. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách ad-
vokátov za poskytovanie právnych slu�ieb v znení vy-
hlá�ky è. 279/2005 Z. z. sa dopåòa takto:

1. V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: �ak táto vyhlá�ka neustano-
vuje inak.�.

2. V § 14 ods. 1 písm. d) sa za slová �iným orgánom4)�
vkladajú slová �pri konaní o dohode o vine a treste, pri
konaní o zmieri,�.

3. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste
pred podaním ob�aloby, patrí advokátovi okrem odme-
ny za úkony pod¾a odsekov 1 a 2 aj odmena vo vý�ke
6-násobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden
úkon právnej slu�by.�.

Doteraj�ie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.

4. V druhej èasti sa za druhú hlavu vkladá nová tre-
tia hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

� T R E T I A H L A V A

TARIFNÁ ODMENA ADVOKÁTA
ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V MATERIÁLNEJ
NÚDZI V OBÈIANSKOM SÚDNOM KONANÍ

Základná sadzba tar i fnej odmeny
za konanie pod¾a trete j èast i

Obèianskeho súdneho por iadku

§ 14a

(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarif-
nej odmeny vo veci, kde predmetom konania je zaplate-
nie peòa�nej sumy, je

do 1 000 Sk 1 000 Sk,

nad 1 000 Sk
do 5 000 Sk 3 000 Sk,

nad 5 000 Sk
do 10 000 Sk 7 000 Sk,

nad 10 000 Sk
do 20 000 Sk 8 000 Sk,

nad 20 000 Sk
do 100 000 Sk 8 000 Sk

+ 1 000 Sk za ka�dých aj zaèatých
10 000 Sk prevy�ujúcich sumu
20 000 Sk,

nad 100 000 Sk
do 500 000 Sk 6 000 Sk

+ 1 000 Sk za ka�dých aj zaèatých
20 000 Sk prevy�ujúcich sumu
100 000 Sk,

nad 500 000 Sk
do 3 000 000 Sk 36 000 Sk

+ 1 500 Sk za ka�dých aj zaèatých
50 000 Sk prevy�ujúcich sumu
500 000 Sk,

nad 3 000 000 Sk 111 000 Sk
+ 1 000 Sk za ka�dých aj zaèatých
100 000 Sk prevy�ujúcich sumu
3 000 000 Sk.

(2) Hodnota opakujúcich sa plnení sa urèí súètom
hodnôt týchto plnení; na príslu�enstvo poh¾adávky ale-
bo práva sa neprihliada. Ak ide o plnenie na èas dlh�í
ako pä� rokov alebo na èas neurèitý, urèí sa hodnota
opakujúcich sa plnení 5-násobkom hodnoty roèného
plnenia.

(3) Ak je predmetom konania plnenie na základe
zmluvy, ktoré je vyjadrené v peniazoch, pova�uje sa za
predmet konania suma uvedená v zmluve; to platí aj
v prípade, ak predmetom konania je vrátenie plnenia
z neplatnej zmluvy alebo zru�enej zmluvy.

(4) Ak je predmetom konania zmenka alebo �ek a ne-
jde o zaplatenie peòa�nej sumy, pova�uje sa za predmet
konania peòa�ná suma uvedená na zmenke alebo
�eku; to platí aj v prípade, ak predmetom konania je iný
cenný papier, na ktorom je uvedená menovitá hodnota.
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(5) Ak je predmetom konania zru�enie a vyporiada-
nie podielového spoluvlastníctva, pova�uje sa za pred-
met konania
a) hodnota veci zní�ená o hodnotu podielu zastupova-

ného úèastníka, ak návrh smeruje na prikázanie
veci tomuto úèastníkovi alebo na predaj veci,

b) hodnota veci zní�ená o hodnotu podielov ostatných
spoluvlastníkov, ak návrh smeruje na prikázanie
veci ostatným spoluvlastníkom,

c) hodnota veci, ak návrh smeruje na jej rozdelenie.

(6) Vo veciach vyporiadania bezpodielového spolu-
vlastníctva man�elov je predmetom konania polovica
hodnoty jednotlivých vecí, poh¾adávok a záväzkov, kto-
ré sa stali predmetom vyporiadania.

§ 14b

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach ur-
èenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo
veciach urèenia, èi tu právny vz�ah alebo právo je, ale-
bo nie je, pri ktorých sa hodnota sporu nedá urèi�, je:
a) ak ide o právny vz�ah alebo právo

k podniku 18 000 Sk,
b) ak ide o právny vz�ah alebo právo

k nehnute¾nosti 15 000 Sk,
c) v ostatných prípadoch 10 000 Sk.

(2) Ak sa vo veciach urèenia platnosti alebo neplat-
nosti právnych úkonov, vo veciach urèenia, èi tu práv-
ny vz�ah alebo právo je, alebo nie je, hodnota sporu dá
urèi�, alebo ak je predmetom konania urèenie vlastníc-
keho práva, základná sadzba tarifnej odmeny sa urèí
pod¾a § 14a ods. 1.

(3) Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach
ochrany osobnosti, vo veciach ochrany pred uverejòo-
vaním informácií, ktoré sú zneu�itím slobody prejavu
pod¾a právnych predpisov o hromadných informaè-
ných prostriedkoch, a vo veciach vyplývajúcich z uplat-
òovania práv a povinností pod¾a predpisov o ochrane
osobných údajov, je:
a) ak sa po�aduje náhrada

nemajetkovej ujmy 20 000 Sk,
b) v ostatných prípadoch 10 000 Sk.

(4) Základná sadzba tarifnej odmeny je
a) vo veciach starostlivosti o maloletých, vý-

chovy a vý�ivy maloletých detí, úpravy
styku rodièov s maloletými de�mi, úpravy
styku blízkych osôb s maloletými de�mi,
osvojenia, pestúnskej starostlivosti, zve-
renia maloletého die�a�a do osobnej sta-
rostlivosti inej fyzickej osoby ne� rodièa,
spôsobilosti na právne úkony, opatrov-
níckych, vyhlásenia za màtveho, vo veci
rozvodu man�elstva, vyhlásenia man�el-
stva za neplatné, urèenia, èi tu man�el-
stvo je, alebo nie je, urèenia alebo popretia
rodièovstva a v ostatných veciach upra-
vených zákonom o rodine 5 000 Sk,

b) vo veciach upravených Zákonníkom prá-

ce s výnimkou konaní, ktorých predme-
tom je zaplatenie peòa�nej sumy 4 500 Sk,

c) vo veciach nájmu alebo vypratania ne-
hnute¾nosti, bytu, nebytového priestoru
a urèenia, èi povinnos� vyprata� byt je
spojená s právom na bytovú náhradu,
s výnimkou konaní, ktorých predmetom
je zaplatenie peòa�nej sumy 5 000 Sk,

d) vo veci nahradenia prejavu vôle 5 000 Sk,
e) vo veciach práv k cudzím veciam s výnim-

kou konaní, ktorých predmetom je vlast-
nícke právo 4 500 Sk,

f) vo veciach niektorých otázok obchodných
spoloèností a dru�stiev 7 500 Sk,

g) vo veciach obchodného registra 3 500 Sk.

(5) V konaniach pod¾a odseku 4 písm. b), c), a e), kto-
rých predmetom je zaplatenie peòa�nej sumy, urèí sa
základná sadzba tarifnej odmeny pod¾a § 14a ods. 1.

§ 14c

Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v § 14a a 14b, je zá-
kladná sadzba tarifnej odmeny:
a) ak je príslu�ný okresný súd 5 500 Sk,
b) v ostatných prípadoch 7 500 Sk.

Základná sadzba tar i fnej odmeny
za konanie pod¾a druhej a �tvrte j èast i

Obèianskeho súdneho por iadku

§ 14d

Vo veciach predbe�ného opatrenia je základná sadz-
ba tarifnej odmeny 2 000 Sk.

§ 14e

(1) Vo veciach odvolania a dovolania sa základná
sadzba tarifnej odmeny posudzuje rovnako ako v kona-
ní na súde prvého stupòa, ak nie je ustanovené inak.

(2) Vo veciach obnovy konania je základná sadzba ta-
rifnej odmeny 5 500 Sk.

(3) Vo veciach mimoriadneho dovolania je základná
sadzba tarifnej odmeny 10 000 Sk.

§ 14f

Tarifná odmena
v osobitných prípadoch

(1) Ak je predmetom odvolania alebo dovolania len
rozhodnutie o náhrade trov konania, o urèení lehoty na
plnenie, o predbe�nej vykonate¾nosti, o príslu�enstve
poh¾adávky alebo rozhodnutie procesnej povahy, tarif-
ná odmena je 1 500 Sk.

(2) Ak zastupoval advokát úèastníka konania v mi-
moriadne nároènej alebo skutkovo zlo�itej veci, mô�e
mu sudca zvý�i� základnú sadzbu tarifnej odmeny a�
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