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330
ZÁKON
z 20. júna 2007
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Základné ustanovenia
§1
(1) Tento zákon upravuje získavanie, zhromaïovanie,
spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o
a) osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi
v trestnom konaní,
b) osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmieneène
zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom,
c) osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo
prokurátorom,
d) nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach,
ktoré súvisia s rozhodnutiami pod¾a písmen a) a c),
e) iných skutoènostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná1) (ïalej len
medzinárodná zmluva), alebo ak to ustanovuje
osobitný predpis,2)
(ïalej len register trestov).
(2) Súèasou registra trestov sú aj správy, informácie
alebo oznámenia, ktoré súdy, justièné orgány iných
tátov a ústredné orgány iných èlenských tátov Európskej únie zasielajú do registra trestov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis.2)
(3) Údaje a informácie pod¾a odseku 1 sa poskytujú
na úèely
a) trestného konania,
b) obèianskoprávneho alebo správneho konania,
c) ochrany a bezpeènosti tátu a
d) osvedèovania bezúhonnosti a spo¾ahlivosti fyzickej
osoby.
(4) Údaje a informácie z registra trestov sa poskytujú
a) osobám, ktorých sa týkajú, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) oprávneným orgánom uvedeným v § 12 a 14,
c) súdom a justièným orgánom iných tátov spôsobom
a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou,1)
1

d) ústredným orgánom iných èlenských tátov Európskej únie.2)
(5) Register trestov vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ïalej len generálna prokuratúra).
V registri trestov sa v súlade s osobitným zákonom3)
upravujúcim ochranu osobných údajov vedie evidencia
a zabezpeèuje sa ochrana údajov a informácií uvedených v odseku 1 pred znièením, odcudzením, stratou,
pokodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo
neoprávneným rozirovaním; register trestov sa vedie
aj elektronickou formou.
(6) V rozsahu potrebnom na plnenie úloh môe generálna prokuratúra poadova údaje z evidencie pobytu
obyvate¾ov, evidencie obèianskych preukazov, evidencie o cestovných dokladoch a z matriky.
§2
Generálna prokuratúra plní úlohy ústredného orgánu na prijímanie a získavanie informácií o právoplatných odsúdeniach a nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach od ústredných orgánov iných èlenských
tátov Európskej únie a na poskytovanie týchto informácií ústredným orgánom iných èlenských tátov Európskej únie pod¾a osobitného predpisu;2) informácie
poskytuje v tátnom jazyku.
Podklad evidencie
§3
V registri trestov sa evidujú údaje o osobách a nimi
spáchaných trestných èinoch získané
a) z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky,
b) z trestných listov súdov Slovenskej republiky o právoplatnom uznaní rozhodnutia súdu iného tátu,
c) zo správ o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora, ktorým bolo
podmieneène zastavené trestné stíhanie,
d) zo správ o schválení zmieru a zastavení trestného
stíhania právoplatným rozhodnutím súdu alebo
právoplatným rozhodnutím prokurátora,
e) z písomných oznámení o právoplatnom rozhodnutí
súdu iného tátu v trestnej veci, ak jeho právne
úèinky na území Slovenskej republiky ustanovuje
medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,

) Èlánok 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie è. 550/1992 Zb.) v znení Dodatkového protokolu
k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 (oznámenie è. 12/1997 Z. z.).
2
) Rozhodnutie Rady 2005/876/SVV z 21. novembra 2005 o výmene informácií z registra trestov (Ú. v. EÚ L 322, 9. 12. 2005).
3
) § 15 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
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f) z písomných oznámení súdu iného tátu o právoplatnom odsúdení obèana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky, ak jeho právne
úèinky na území Slovenskej republiky neustanovuje
medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,
g) z informácií ústredných orgánov iných èlenských
tátov Európskej únie o právoplatnom odsúdení obèana Slovenskej republiky súdom iného èlenského
tátu Európskej únie,
h) z písomných správ o nadväzujúcich rozhodnutiach
alebo opatreniach, ktoré súvisia s dokladmi uvedenými v písmenách a) a g).
§4
(1) Trestným listom sa na úèely tohto zákona rozumie
písomné oznámenie súdu, ktoré obsahuje údaje o
a) právoplatne odsúdenej osobe, a to
1. meno, priezvisko a rodné priezvisko, prípadne
prezývka; v prípade zmeny mena alebo zmeny
priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko,
2. dátum narodenia, rodné èíslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osôb narodených v cudzine aj tát narodenia,
3. tátne obèianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodièov,
b) súdoch, ktoré rozhodovali v prvom stupni a v konaní
o opravnom prostriedku a o ich spisových znaèkách,
c) rozhodnutí o vine s uvedením právnej kvalifikácie
skutku, druhu a výmere trestu a ochrannom opatrení, ich výkone a uloených obmedzeniach alebo povinnostiach,
d) zmenách rozhodnutia v konaní o dovolaní,
e) zmenách súvisiacich s výkonom trestu alebo
ochranného opatrenia.
(2) Na základe písomného oznámenia súdu sa v trestnom liste vyznaèí
a) rozhodnutie súdu o podmieneènom prepustení z výkonu trestu odòatia slobody alebo rozhodnutie súdu
o podmieneènom upustení od výkonu zvyku trestu
zákazu èinnosti alebo zvyku trestu zákazu pobytu,
b) rozhodnutie súdu o nariadení výkonu trestu odòatia
slobody, ktorého výkon bol podmieneène odloený,
c) rozhodnutie súdu, ktorým bol trest domáceho väzenia alebo trest povinnej práce premenený na nepodmieneèný trest odòatia slobody,
d) rozhodnutie súdu, ktorým bol nariadený náhradný
trest odòatia slobody namiesto výkonu peòaného
trestu,
e) udelenie milosti,
f) úèas odsúdenej osoby na amnestii,
g) zahladenie odsúdenia právoplatným rozhodnutím
súdu alebo vykonaním uloeného trestu.
§5
(1) Správou o právoplatnom rozhodnutí o podmieneènom zastavení trestného stíhania súdom alebo
o podmieneènom zastavení trestného stíhania proku-
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rátorom sa na úèely tohto zákona rozumie písomné
oznámenie súdu alebo prokuratúry, ktoré obsahuje
a) údaje o osobe, ktorej sa rozhodnutie týka v rozsahu
uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a),
b) oznaèenie súdu alebo prokuratúry a spisovú znaèku
trestnej veci,
c) dátum vydania rozhodnutia a dátum jeho právoplatnosti,
d) skutok a jeho právnu kvalifikáciu,
e) dátum skonèenia skúobnej doby.
(2) Správou o podmieneènom zastavení trestného stíhania sa rozumie písomné oznámenie súdu alebo písomné oznámenie prokuratúry o tom, e
a) obvinený sa v skúobnej dobe osvedèil,
b) v trestnom stíhaní sa pokraèuje,
c) skúobná doba uplynula a nebolo rozhodnuté
o osvedèení.
(3) Správa o podmieneènom zastavení trestného stíhania sa z registra trestov vyradí po doruèení písomnej
správy o tom, e sa v trestnom stíhaní pokraèuje.
§6
Správou o právoplatnom rozhodnutí o schválení
zmieru a zastavení trestného stíhania sa na úèely tohto
zákona rozumie písomné oznámenie súdu alebo prokuratúry, ktoré obsahuje
a) údaje o obvinenej osobe, ktorej sa zmier týka, v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a),
b) oznaèenie súdu alebo prokuratúry a spisovú znaèku
trestnej veci,
c) dátum vydania rozhodnutia a dátum jeho právoplatnosti,
d) skutok a jeho právnu kvalifikáciu.
§7
(1) Súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni, je povinný
bezodkladne zasla do registra trestov
a) trestný list a písomné oznámenie; ak ide o odsúdenie
súdom iného tátu, postupuje takto súd, ktorý v prvom stupni rozhodol o uznaní tohto rozhodnutia,
b) písomnú správu o právoplatnom podmieneènom zastavení trestného stíhania,
c) písomnú správu o schválení zmieru a zastavení
trestného stíhania,
d) písomnú správu o tom, e sa odsúdený alebo obvinený
v skúobnej dobe podmieneèného upustenia od potrestania, v skúobnej dobe podmieneèného zastavenia trestného stíhania, v skúobnej dobe podmieneèného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho
obvineného, v skúobnej dobe podmieneèného odkladu výkonu trestu odòatia slobody, v skúobnej dobe
podmieneèného odkladu výkonu trestu odòatia slobody s probaèným doh¾adom, v skúobnej dobe podmieneèného prepustenia z výkonu trestu odòatia slobody,
v skúobnej dobe podmieneèného upustenia od výkonu zvyku trestu zákazu èinnosti alebo v skúobnej
dobe podmieneèného upustenia od výkonu zvyku
trestu zákazu pobytu osvedèil alebo, e sa má za to, e
sa osvedèil,
e) písomnú správu o tom, e sa odsúdený alebo obvine-
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ný v skúobnej dobe uvedenej v písmene d) neosvedèil a e mu bol uloený trest, od ktorého uloenia
bolo podmieneène upustené, alebo e sa v trestnom
stíhaní, ktoré bolo podmieneène zastavené, pokraèuje, alebo e odsúdenému bol nariadený výkon
trestu odòatia slobody, ktorého výkon bol podmieneène odloený alebo z ktorého výkonu bol podmieneène prepustený, alebo e odsúdenému bol nariadený výkon zvyku trestu zákazu èinnosti alebo
výkon zvyku trestu zákazu pobytu, od ktorého výkonu bolo podmieneène upustené,
f) písomné oznámenie o vetkých údajoch týkajúcich
sa dodatoèných zmien právoplatného odsúdenia vo
výroku o vine, vo výroku o treste alebo výkonu trestu.
(2) Prokuratúra, ktorá rozhodla v prvom stupni, je
povinná bezodkladne zasla do registra trestov písomnú správu o
a) právoplatnom podmieneènom zastavení trestného
stíhania,
b) právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
c) tom, e sa obvinený v skúobnej dobe podmieneèného zastavenia trestného stíhania osvedèil alebo, e
sa v trestnom stíhaní pokraèuje.
(3) Ak súd nezale do registra trestov písomnú správu uvedenú v odseku 1 písm. d) a e) alebo prokurátor
nezale písomnú správu uvedenú v odseku 2 písm. c),
generálna prokuratúra vyiada od súdu alebo prokurátora dodatoènú správu.
§8
Obec, ktorá vedie matriku, je povinná generálnej prokuratúre do registra trestov písomne oznamova kadú
zmenu mena alebo zmenu priezviska fyzickej osoby
starej ako 14 rokov, ktorá bola vykonaná pod¾a osobitného zákona,4) ako aj úmrtie fyzickej osoby starej ako
14 rokov. Ak sa taká osoba v registri trestov nenachádza, oznámenie sa vyradí.
§9
Uchovávanie a uschovávanie dokumentácie
(1) Písomnosti, ktorými sa oznamujú údaje a informácie pod¾a § 4 a 8, sa v registri trestov uchovávajú
sto rokov od narodenia fyzickej osoby, ktorej sa týkajú,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Doklady súvisiace s právoplatnými rozhodnutiami súdov a prokurátorov, ktoré boli v neskorom konaní zruené alebo zmenené, ako aj doklady týkajúce sa
evidencie zomretých osôb, sa z registra trestov vyraïujú a ukladajú sa v úschovni dokumentácie. Údaje
z úschovne dokumentácie sa poskytujú oprávneným
orgánom uvedeným v tomto zákone a osobám uvedeným v § 15 a 16, a to na ich písomnú iados.
4
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Výpis z registra trestov
§ 10
(1) Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou
sa preukazuje, èi fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená.
(2) Výpis z registra trestov generálna prokuratúra
vydá na iados osobe, ktorej sa týka a ktorej totonos
musí by overená, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) iados o výpis z registra trestov sa podáva na orgánoch prokuratúry, na obciach, ktoré vedú matriku
alebo na zastupite¾ských úradoch Slovenskej republiky.
(4) iados o výpis z registra trestov musí obsahova
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno
alebo priezvisko, ak dolo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa
iados týka,
b) dátum narodenia, rodné èíslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej
v cudzine aj tát narodenia,
c) tátne obèianstvo,
d) pohlavie,
e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodièov.
(5) Údaje uvedené v odseku 4 písm. e) iadate¾ na vyzvanie preukazuje rodným listom, ak je to potrebné na
odstránenie pochybnosti o totonosti iadate¾a.
(6) Správnos údajov uvedených v iadosti o výpis
z registra trestov pod¾a odseku 4 písm. a) a d) a totonos iadate¾a sa overuje
a) u obèana Slovenskej republiky z predloeného obèianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totonos,
b) u cudzinca z rodného listu preloeného do tátneho
jazyka a z predloeného cestovného dokladu alebo
iného dokladu preukazujúceho totonos.
(7) Pri overovaní údajov a vyh¾adávaní osoby v registri trestov sa môe vyui skenovanie obèianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totonos.
(8) Na úèely vydania výpisu z registra trestov nemono poui kópie poadovaných dokladov, a to ani vtedy,
ak sú úradne overené.
(9) iados o výpis z registra trestov môe poda a výpis z registra trestov prevzia aj osoba splnomocnená
iadate¾om. Splnomocnenie musí by osvedèené notárom alebo iným na to prísluným orgánom, nesmie by
starie ako 30 dní a pripája sa k iadosti. Splnomocnená osoba musí predloi doklad, ktorým sa pod¾a odseku 4 overuje totonos iadate¾a a doklad, ktorým preukazuje svoju totonos.
(10) Správnos údajov uvedených v iadosti o výpis
z registra trestov overujú
a) urèení zamestnanci prokuratúry,
b) obce, ktoré vedú matriku; pritom postupujú prime-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorích predpisov.
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rane pod¾a osobitného zákona5) upravujúceho
osvedèovanie podpisov a
c) zastupite¾ské úrady Slovenskej republiky.
(11) Po overení správnosti údajov pod¾a odsekov 3 a
10 sa iados o výpis z registra trestov zasiela potou
alebo elektronickou formou na vybavenie generálnej
prokuratúre.
(12) Ak sa iados o výpis z registra trestov zasiela na
vybavenie elektronickou formou, jej písomné vyhotovenie sa zakladá do evidencie tej prokuratúry, na ktorej
bola podaná. Po uplynutí troch rokov od podania sa iados z evidencie vyraïuje.
§ 11
Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky alebo súdom
èlenského tátu Európskej únie v trestnom konaní,
ako aj súdom iného tátu, ktorého rozhodnutie bolo
uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov
o priebehu výkonu uloených trestov, ochranných
opatrení a primeraných obmedzení, ak sa pod¾a rozhodnutia súdu alebo na základe zákona neh¾adí na páchate¾a, ako keby nebol odsúdený.
§ 12
(1) Výpis z registra trestov sa vydá aj na iados súdu
alebo prokuratúry pre potrebu iného ako trestného konania alebo na iados orgánu verejnej správy, ak to
ustanovuje osobitný zákon.6)
(2) iados pod¾a odseku 1 okrem údajov uvedených
v § 10 ods. 4 musí obsahova aj presné oznaèenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov iada a úèel, na ktorý
sa výpis z registra trestov poaduje a mono ju poda
elektronickou formou; správnos v nej uvedených údajov musí by overená sudcom, prokurátorom alebo vedúcim orgánu verejnej správy.
§ 13
Odpis registra trestov
(1) Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa
uvádzajú údaje o
a) kadom právoplatnom odsúdení,
b) priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,
c) odsúdeniach, hoci pod¾a rozhodnutia súdu alebo na
základe zákona boli zahladené.
(2) Súèasou odpisu registra trestov sú aj údaje o
a) právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmieneènom zastavení trestného stíhania,
5
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b) právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru
a zastavení trestného stíhania,
c) právoplatnom odsúdení obèana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky súdom
iného tátu, ak právne úèinky rozhodnutia na území
Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná
zmluva alebo osobitný predpis.
(3) Odpis registra trestov generálna prokuratúra
vydá len na iados zákonom ustanovených oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby uvedených
v tomto zákone a len na zákonom ustanovený úèel.
(4) iados o odpis registra trestov oprávneného orgánu musí obsahova okrem údajov uvedených v § 10
ods. 4 aj
a) presné oznaèenie orgánu, ktorý o odpis registra trestov iada,
b) meno a priezvisko urèenej osoby pod¾a odseku 5 a
c) úèel, na ktorý sa odpis registra trestov iada pod¾a
§ 1 ods. 4; Slovenská informaèná sluba a Vojenské
spravodajstvo úèel neuvádzajú.
(5) O odpis registra trestov môe poiada a odpis registra trestov môe prevzia len osoba urèená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; táto
osoba pred podaním iadosti overí správnos údajov
uvedených v iadosti. Urèený zamestnanec generálnej
prokuratúry po podaní iadosti overí oprávnenos iadate¾a a zákonnos úèelu, na ktorý sa odpis registra
trestov iada.
(6) Podávanie iadosti o odpis registra trestov, ako aj
zasielanie odpisu registra trestov oprávneným orgánom sa uskutoèòuje aj elektronickou formou. Pri zasielaní odpisu registra trestov elektronickou formou sa na
odpise neuvádza meno a priezvisko osoby urèenej
oprávneným orgánom, ktorá o odpis registra iada.
(7) Na vydávanie odpisu registra trestov oprávnenej
osobe sa primerane vzahuje § 10 ods. 2 a 12 s tým, e
iados musí obsahova aj presné oznaèenie súkromnej
bezpeènostnej sluby (ïalej len bezpeènostná sluba)
alebo technickej sluby na ochranu majetku a osoby
(ïalej len technická sluba) prevádzkovaných pod¾a
osobitného zákona,7) v ktorej sa oprávnená osoba
uchádza o zamestnanie, alebo je zamestnaná.
§ 14
Oprávnené orgány
(1) Pre potreby trestného konania sa odpis registra
trestov vydáva
a) orgánom èinným v trestnom konaní a súdom,

) § 2 a § 7 ods. 1 a ods. 3 písm. e) a g) zákona è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami
v znení zákona è. 515/2003 Z. z.
6
) Napríklad zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon è. 15/2005
Z. z. o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti).
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b) Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky
v konaní o
1. dovolaní,
2. uplatnení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii,
3. iadosti o milos,
4. upustení od výkonu trestu odòatia slobody alebo
jeho zvyku, ak odsúdený má by vydaný do cudziny alebo ak má by vyhostený alebo
5. ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo
osobitný predpis,1)
c) Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky o osobe,
ktorej sa týka iados o milos a
d) národnému èlenovi v Eurojuste alebo osobe, ktorá
ho zastupuje vo výkone funkcie pod¾a osobitného zákona.8)
(2) Na plnenie úloh ochrany a bezpeènosti tátu pod¾a osobitných zákonov sa odpis registra trestov vydáva
a) útvaru Policajného zboru,9)
b) Národnému bezpeènostnému úradu,10)
c) Slovenskej informaènej slube11) a
d) Vojenskému spravodajstvu.12)
(3) Pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa odpis
registra trestov vydáva
a) Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na úèely
vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej republiky,13)
8
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b) Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na
úèely ustanovenia do funkcie èlena Súdnej rady Slovenskej republiky,14)
c) Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na
úèely návrhu na ustanovenie do funkcie èlena Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej
republiky14) a na úèely zápisu do zoznamu správcov
v súvislosti s èinnosou v konkurznom konaní, retrukturalizaènom konaní alebo konaní o oddlení,15)
d) Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na úèely
konania o udelenie tátneho obèianstva Slovenskej
republiky16) a konania o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti,7)
e) orgánu vykonávajúcemu prijímacie alebo výberové
konanie na funkciu alebo orgánu, ktorý navrhuje
odvolanie z funkcie
1. sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,17)
2. sudcu,18)
3. právneho èakate¾a prokuratúry alebo prokurátora,19)
4. v tátnej slube prísluníka Policajného zboru,
Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej
a justiènej stráe, elezniènej polície20) a Národného bezpeènostného úradu,
5. v tátnej slube profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,21)
6. v tátnej slube colníka,22)
7. notára,23)
8. súdneho exekútora,24)
9. advokáta25) a
10. vyieho súdneho úradníka.26)

) Zákon è. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 236/2007 Z. z., rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaïuje Eurojust s cie¾om posilni boj proti závaným trestným èinom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 19/zv. 4; Ú. v. ES L 63, 6. 3. 2002) v znení rozhodnutia Rady 2003/659/SVV
z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 19/zv. 6; Ú. v. EÚ L 245, 23. 9. 2003).
9
) Napríklad zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
10
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov.
13
) Napríklad § 9 ods. 1 zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 107/2007 Z. z., § 3 ods. 4, § 24 a 25 zákona è. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 426/2003 Z. z.
14
) § 3 ods. 4, § 24 a 25 zákona è. 185/2002 Z. z. v znení zákona è. 426/2003 Z. z.
15
) Zákon è. 8/2005 Z. z.
16
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z. o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
17
) § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky,
o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorích predpisov.
18
) § 5 ods. 5 a 7 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19
) § 3, § 6 ods. 6, § 231 ods. 2 a 4, § 233 ods. 1 zákona è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry v znení neskorích predpisov.
20
) § 14 ods. 2 a 6 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej
a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov.
21
) § 4, 5 a 7 a § 13 ods. 2 a 3 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z.
22
) § 14 ods. 2 a 5 zákona è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích
predpisov.
23
) § 9 ods. 1, 2, § 10 a § 11 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorích predpisov.
24
) § 10 ods. 5 a § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný
poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
25
) § 3 ods. 1 a 5 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
26
) Zákon è. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona è. 757/2004 Z. z.
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f) Národnej banke Slovenska na úèely ochrany bankového tajomstva a na výkon doh¾adu,27)
g) Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na úèely sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately,28)
h) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na
úèely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,29)
i) orgánu územnej vojenskej správy30) na úèely zaradenia vojakov v zálohe do aktívnych záloh,31)
j) sluobnému úradu Hasièského a záchranného zboru na úèely overenia splnenia podmienok pre vznik
a skonèenie sluobného pomeru prísluníka Hasièského a záchranného zboru,32)
k) okresnému riadite¾stvu Policajného zboru na úèely
vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej licencie,33)
l) Krajskému riadite¾stvu Policajného zboru na úèely
konania o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej
bezpeènosti.7)
§ 15
Oprávnená osoba
(1) Odpis registra trestov sa vydáva aj oprávnenej
osobe, ktorou je uchádzaè o zamestnanie v bezpeènostnej slube alebo technickej slube a zamestnanec bezpeènostnej sluby alebo technickej sluby na úèely previerky bezúhonnosti a spo¾ahlivosti uchádzaèa
o zamestnanie alebo zamestnanca bezpeènostnej sluby alebo technickej sluby.
(2) Odpis registra trestov vydaný oprávnenej osobe
pod¾a odseku 1 slúi výluène na previerku bezúhonnosti a spo¾ahlivosti uchádzaèa o zamestnanie v bezpeènostnej slube alebo technickej slube a zamestnanca bezpeènostnej sluby alebo technickej sluby na
území Slovenskej republiky; jeho pouitie na iné úèely
je zakázané.
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formy záznamov sa vykoná na základe písomnej iadosti. Osoba, ktorej sa záznamy týkajú, si môe urobi
zo záznamov výpis; pred nahliadnutím sa overí totonos iadate¾a.
§ 17
Informácie o odsúdení
v inom èlenskom táte Európskej únie
(1) Generálna prokuratúra je oprávnená vyiada od
ústredného orgánu iného èlenského tátu Európskej
únie informáciu o odsúdení, ak o to poiada
a) dotknutá osoba, ktorá má alebo mala na území Slovenskej republiky alebo na území tohto iného èlenského tátu Európskej únie pobyt, alebo je alebo
bola tátnym prísluníkom Slovenskej republiky
alebo tátnym prísluníkom tohto iného èlenského
tátu Európskej únie,
b) súd alebo prokuratúra na úèely iného ako trestného
konania,
c) orgán verejnej správy na úèely správneho konania,
alebo
d) oprávnený orgán na úèely uvedené v § 14.
(2) Subjekt uvedený v odseku 1 písm. a) a c) podáva
iados na predpísanom tlaèive iadosti o výpis z registra trestov a musí obsahova údaje uvedené v § 10
ods. 4 a v § 12 ods. 2. Subjekt uvedený v odseku 1
písm. d) podáva iados na predpísanom tlaèive iadosti o odpis registra trestov a musí obsahova okrem údajov pod¾a § 10 ods. 4 aj údaje uvedené v § 13 ods. 4.
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 18

Nahliadnutie do odpisu registra trestov

(1) Súèasou evidencie v registri trestov sú aj údaje
o trestných èinoch a osobách právoplatne odsúdených
súdmi, ktoré boli zhromadené pod¾a doterajích predpisov a aj údaje odovzdané registru trestov na základe
medzinárodnej zmluvy s Èeskou republikou.

Nahliadnutie do odpisu registra trestov generálna
prokuratúra umoní osobe, ktorej sa týkajú záznamy
vedené v registri trestov. Nahliadnutie do elektronickej

(2) Pod¾a tohto zákona sa poskytujú informácie z registra trestov aj vtedy, ak iados bola podaná pred jeho
úèinnosou.

§ 16

27

) Napríklad § 2 ods. 3, § 34a ods. 2, § 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
v znení neskorích predpisov, § 7 ods. 15 písm. a) zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, § 3 písm. a) bod prvý zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 21a ods. 14 písm. a) a § 61 ods. 8 zákona è. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 48 ods. 12 zákona è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 23 ods. 12 zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 písm. e) bod prvý zákona è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 644/2006 Z. z.
28
) Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29
) Zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorích predpisov.
30
) § 15 zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
31
) § 14 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32
) § 13 ods. 4, § 17 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a § 63 ods. 1 písm. c) zákona è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení zákona
è. 561/2005 Z. z.
33
) § 16 a 30 zákona è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§ 19
(1) Za overenie správnosti údajov v iadosti o výpis
z registra trestov obcou, ktorá vedie matriku alebo zastupite¾ským úradom, za vydanie výpisu z registra
trestov, za poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie, za vydanie odpisu registra trestov orgánom uvedeným v § 14 ods. 3 písm. e) siedmom a deviatom bode
a oprávnenej osobe, ako aj za vyiadanie informácie
o odsúdení pod¾a § 17 ods. 1 písm. a), sa platí poplatok
pod¾a osobitného zákona.34)
(2) Orgány uvedené v § 12 ods. 1, ktoré iadajú o výpis z registra trestov a orgány uvedené v § 14 ods. 1 a 3
písm. a) a e) prvom a iestom bode a desiatom bode,
písm. f) a l), ktoré iadajú o odpis registra trestov alebo
poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie, sú od
poplatku pod¾a odseku 1 oslobodené.
(3) Odpisy registra trestov alebo výpisy z registra
trestov a iné informácie z registra trestov mono zasla
cudzím justièným orgánom alebo prísluným ústredným orgánom iných èlenských tátov Európskej únie
na tlaèive doadujúceho orgánu alebo na formulári
a v jazyku pod¾a osobitného predpisu2) elektronickou
formou alebo faxom.
(4) Trestné listy, správy a oznámenia súdov, ako aj
správy a oznámenia prokuratúry sa môu zasiela registru trestov elektronickou formou.
(5) Na podávanie iadosti o výpis z registra trestov,
o odpis registra trestov a na odovzdávanie údajov súdmi Slovenskej republiky a orgánmi prokuratúry do registra trestov sa pouívajú tlaèivá, ktorých vydávanie
zabezpeèuje generálna prokuratúra.
§ 20
Zruuje sa zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov
v znení èl. IV zákona è. 48/2002 Z. z., èl. I zákona
è. 418/2002 Z. z. a èl. IV zákona è. 530/2004 Z. z.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z.,
zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., zákona è. 205/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
34
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è. 369/2004 Z. z., zákona è. 535/2004 Z.
è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z.
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z.
è. 628/2005 Z. z. a zákona è. 267/2006 Z.
takto:

z., zákona
z., zákona
z., zákona
z. sa mení

V § 18a ods. 2 sa slovo odpis nahrádza slovom výpis.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z. a zákona
è. 273/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
V prílohe k zákonu Slovenskej národnej rady
è. 71/1992 Zb. Sadzobník súdnych poplatkov, sa dopåòajú poloky 31 a 32, ktoré znejú:
Poloka 31
Za poskytnutie údajov z úschovne
dokumentácie registra trestov ....................... 100 Sk
Poloka 32
Za poskytnutie informácie o odsúdení v inom
táte Európskej únie fyzickej osobe ............. 500 Sk.
Èl. IV
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 58/1997 Z. z., zákona è. 260/2001 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 114/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 109/2005 Z. z., zákona
è. 466/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 1/2007 Z. z. a zákona è. 109/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 38a ods. 2 písm. a) sa slovo odpis nahrádza slovom výpis.
Èl. V
Zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona
è. 260/1999 Z. z., zákona è. 13/2004 Z. z. a zákona
è. 633/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: Bezúhonnos iadate¾a, odborného zástupcu a osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom, sa preukazuje odpisom registra trestov..

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorích predpisov.
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2. V § 8 ods. 3 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a k) sa oznaèujú ako písmená
e) a j).
Èl. VI
Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 652/2004 Z. z., zákona
è. 732/2004 Z. z., zákona è. 258/2005 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z. a zákona è. 623/2005 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 14 ods. 2 sa slová Obèan preukazuje bezúhonnos v prijímacom konaní nahrádzajú slovami Bezúhonnos sa preukazuje.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) § 14 ods. 3 písm. e) iesty bod zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 15 ods. 4 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená e)
a f).
Èl. VII
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
zákona è. 445/2001 Z. z., zákona è. 553/2003 Z. z., zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z. a zákona
è. 16/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 19a ods. 2 sa slovo odpis nahrádza slovom výpis.
Èl. VIII
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom
zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona
è. 666/2002 Z. z., zákona è. 424/2003 Z. z., zákona
è. 451/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z., zákona
è. 180/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 729/2004 Z. z. a zákona è. 561/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 20 ods. 6 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).
2. V § 110 sa slová ods. 7 nahrádzajú slovami ods. 8.
Èl. IX
Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 757/2004 Z. z., zákona è. 132/2005 Z. z.
a zákona è. 529/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 17 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
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Súèasne sa vypúa poznámka pod èiarou k odkazu 16.
Doterajie písmená d) a g) sa oznaèujú ako písmená
c) a f).
2. V § 17 ods. 4 sa vypúajú slová namiesto odpisu
z registra trestov a lekárskeho posudku pod¾a odseku 2
písm. b).
3. V § 17 ods. 5 sa slová b) a g) nahrádzajú slovami
b) a f).
4. V § 17 sa vypúa odsek 6.
Súèasne sa vypúa poznámka pod èiarou k odkazu 18.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
5. V § 19 ods. 3 prvej vete sa za slová Policajný útvar
vkladajú slová na preukázanie bezúhonnosti a spo¾ahlivosti vyiada odpis registra trestov21aa) a a za slová
stanovisko útvar Policajného zboru sa vkladá bodkoèiarka a slová to sa nevzahuje na iadate¾a o vydanie
zbrojného preukazu, ktorý je obèanom iného tátu
a poíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky a iadate¾a pod¾a § 17 ods. 3 .
Poznámka pod èiarou k odkazu 21aa znie:

21aa) Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

6. V § 30 ods. 4 sa vypúa písmeno a).
Súèasne sa zruuje oznaèenie písmena b).
Èl. X
Zákon è. 548/2003 Z. z. o Justiènej akadémii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 757/2004 Z. z. a zákona è. 319/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 2 prvej vete sa èiarka za slovami trestný
èin nahrádza bodkou a vypúajú sa slová a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný èin zahladené, alebo na ktorú sa h¾adí, akoby nebola pre takýto trestný èin odsúdená pod¾a osobitného predpisu.3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa vypúa.
2. V § 5 ods. 2 druhej vete sa slovo odpisom nahrádza slovami výpisom z.
Èl. XI
Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení zákona è. 365/2004 Z. z. a zákona
è. 369/2004 Z. z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 3 sa èiarka za slovami trestný èin nahrádza bodkou a vypúajú sa slová a v prípade trestného èinu prijímania úplatku a inej nenáleitej výhody,
trestného èinu podplácania a trestného èinu nepriamej
korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný
èin zahladené pod¾a osobitného predpisu.9).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 sa vypúa.
2. V § 3 ods. 4 sa slovo odpisom nahrádza slovami
výpisom z.
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3. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

Èl. XII
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 638/2005 Z. z. a zákona è. 255/2006 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Aj keï sa na navrhovanú osobu h¾adí, akoby nebola odsúdená, nepovauje sa na úèel bezpeènostnej
previerky II., III. a IV. stupòa za bezúhonnú osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená
a) pre obzvlá závaný zloèin alebo
b) pre úmyselný trestný èin ohrozenia utajovanej skutoènosti a trestný èin ohrozenia dôvernej skutoènosti a vyhradenej skutoènosti.
(3) Pri bezpeènostnej previerke I. stupòa navrhovaná
osoba preukazuje svoju bezúhonnos výpisom z registra trestov10) nie starím ako tri mesiace. Pri bezpeènostnej previerke II., III. a IV. stupòa sa bezúhonnos
navrhovanej osoby preukazuje odpisom registra
trestov10) nie starím ako tri mesiace..
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

3. V § 16 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
3. výpis z registra trestov, ak ide o bezpeènostnú
previerku I. stupòa,.
Èl. XIII
Zákon è. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch,
o zmene zákona è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona
è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona
è. 577/2001 Z. z. a zákona è. 14/2004 Z. z. sa mení takto:
1. V § 4 ods. 3 sa èiarka za slovami odsúdený za úmyselný trestný èin nahrádza slovom alebo, èiarka za
slovami patentového zástupcu sa nahrádza bodkou
a vypúajú sa slová a ak ide o obzvlá závaný úmyselný trestný èin, trestný èin zneuitia právomoci verejného èinite¾a, trestný èin prijímania úplatku a inej nenáleitej výhody, trestný èin podplácania a trestný èin
nepriamej korupcie, ani ten, komu bolo odsúdenie zahladené alebo na ktorého sa h¾adí, akoby nebol za taký
trestný èin odsúdený pod¾a osobitného predpisu.2).
Súèasne sa vypúa poznámka pod èiarou k odkazu 2.
2. V § 4 ods. 4 sa slovo odpisom nahrádza slovom
výpisom.
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Èl. XIV
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, sta-
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vovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 720/2004 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z. a zákona
è. 272/2007 Z. z. sa mení takto:
1. V § 38 ods. 2 sa slovo odpisom nahrádza slovami
výpisom z.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

31) § 10 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 70 ods. 3 písm. c) sa slovo odpis nahrádza slovami výpis z.
Èl. XV
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z. a zákona è. 309/2007 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 33 ods. 3 písm. a) sa slovo odpisom nahrádza
slovami výpisom z.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 47 znie:

47) § 10 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 35 ods. 2 písm. f) sa slovo odpisy nahrádza
slovami výpisy z.
4. V § 53 ods. 3 písm. b) sa slovo odpisom nahrádza
slovami výpisom z.
Èl. XVI
Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 24 ods. 2 slová odpis registra trestov nie starí
ako tri mesiace sa nahrádzajú slovami údaje potrebné na podanie iadosti o odpis registra trestov.
2. V § 24 ods. 3 slová odpisy registra trestov spoloèníkov nie starie ako tri mesiace sa nahrádzajú slovami údaje spoloèníkov potrebné na podanie iadosti
o odpis registra trestov.
Èl. XVII
Zákon è. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 672/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 3 písm. c) sa slovo odpisom nahrádza slovom výpisom.
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Èl. XVIII
Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 35 ods. 2 sa slová tátna príslunos a národnos nahrádzajú slovami a ïalie údaje pod¾a osobitného predpisu36a) potrebné na podanie iadosti o odpis
registra trestov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:

36a) § 10 ods. 4 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 35 ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená
b) a c).
3. V § 35 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) odpis registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem sta sa pestúnom alebo osvojite¾om, vydaný
urèenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately pod¾a osobitného predpisu,36b) .
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená
c) a e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 36b znie:

36b) Zákon è. 330/2007 Z. z..

4. V § 35 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
(5) Na obstaranie odpisu registra trestov urèeným
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vzahuje osobitný predpis.36b)
(6) Ak pod¾a údajov z odpisu registra trestov nie je fyzická osoba spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti pod¾a § 39 ods. 4, urèený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zastaví
konanie vo veci zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem sta sa pestúnom alebo osvojite¾om, do zoznamu
iadate¾ov..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 9.
5. V § 35 ods. 9 sa slová odseky 1 a 6 nahrádzajú
slovami odseky 1 a 8.
6. V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: K uzavretiu dohody je moné pristúpi a po overení splnenia
podmienky spôsobilosti pod¾a § 39 ods. 4..
7. V § 75 ods. 1 písm. j) sa slová písm. c) nahrádzajú
slovami písm. d).
8. V § 79 ods. 4 sa v druhej vete vypúajú slová nie
starím ako dva mesiace a na konci sa pripájajú tieto
vety: Splnenie podmienky bezúhonnosti pod¾a prvej vety
zisuje ministerstvo. Na obstaranie odpisu registra trestov ministerstvom sa vzahuje osobitný predpis.36a) .
9. V § 80 ods. 2 sa slová odpis z registra trestov nie
starí ako dva mesiace odo dòa podania iadosti nahrádzajú slovami a ïalie údaje pod¾a osobitného
predpisu36a) potrebné na podanie iadosti o odpis registra trestov..
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10. V § 80 ods. 3 sa slová odpis z registra trestov nie
starí ako dva mesiace odo dòa podania iadosti nahrádzajú slovami a ïalie údaje pod¾a osobitného
predpisu36a) potrebné na podanie iadosti o odpis registra trestov..
Èl. XIX
Zákon è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 644/2006 Z. z. sa
mení takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa citácia § 8
zákona è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona è. 418/2002 Z. z. nahrádza citáciou § 14 zákona
è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..
2. V § 12 ods. 9 sa slová Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nahrádzajú
slovami Národná banka Slovenska.
3. V § 17 ods. 11 a § 18 ods. 7 sa slová ministerstvo
nahrádzajú slovami Národná banka Slovenska.
4. V § 20 ods. 2 sa za slovo Ministerstvo vkladajú
slová financií Slovenskej republiky.
Èl. XX
Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z. sa mení takto:
1. V § 13 ods. 2 posledná veta sa slovo obèan nahrádza slovom sa.
2. V § 15 ods. 5 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno f).
Èl. XXI
Zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti) sa
mení takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa citácia § 7
zákona è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 14 zákona
è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..
2. V § 22 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová
okrem odpisu registra trestov.
3. V § 29 ods. 2 sa za slová roky doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnos a spo¾ahlivos vkladajú slová okrem odpisu registra trestov.
4. V § 29 ods. 3 sa slová roky doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos vkladajú slová okrem odpisu registra trestov a na konci sa
pripájajú slová: okrem odpisu registra trestov.
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5. V § 53 ods. 2 sa za slová spo¾ahlivos osoby vkladajú slová okrem odpisu registra trestov.
Èl. XXII
Zákon è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 14 odsek 6 znie:
(6) Bezúhonnos sa preukazuje odpisom registra
trestov,22) ktorý nesmie by starí ako tri mesiace..
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2. V poznámke pod èiarou k odkazu 22 sa citácia
Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení
neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon
è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..
Èl. XXIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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331
ZÁKON
z 20. júna 2007,
ktorým sa dopåòa zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z. a zákona
è. 327/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 68 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Zastúpenie advokáta na konferencii
nie je prípustné..

2. V prílohe è. 1 sa na konci pripájajú slová:
v Bulharskej republike ............... Aäâîêàò
v Rumunskej republike ............... Avocat.
3. Príloha è. 2 sa dopåòa bodom 3, ktorý znie:
3. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra
2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú urèité smernice v oblasti vo¾ného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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332
ZÁKON
z 21. júna 2007,
ktorým sa mení zákon è. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodòami a zákon è. 17/1992 Zb.
o ivotnom prostredí v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodòami
sa mení takto:
V § 6 ods. 9, § 8 ods. 2 písm. a), § 17 ods. 1 písm. c)
a d), § 17 ods. 2 na konci, § 20 ods. 2, § 21 ods. 3 v druhej vete, § 21 ods. 4 písm. b), § 24 písm. f), § 26 v nadpise, úvodnej vete a písmene f), § 28 písm. a) a v § 29
písm. d) a f) sa slová krajský úrad vo vetkých tvaroch
nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.

Èl. II
Zákon è. 17/1992 Zb. o ivotnom prostredí v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 127/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 287/1994 Z. z., zákona è. 171/1998 Z. z. a zákona
è. 211/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 33b ods. 3 sa slová krajských úradoch a na okresných úradoch nahrádzajú slovami krajských úradoch ivotného prostredia a na obvodných úradoch ivotného prostredia.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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333
ZÁKON
z 22. júna 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona è. 330/2003 Z. z., zákona
è. 545/2003 Z. z. a zákona è. 570/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia Zákon è. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon
è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
2. § 6 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) rozhoduje o územiach, ktoré sú potrebné na zabezpeèenie úloh obrany tátu..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia
Èl. 102 ods. 1 písm. m) a èl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky.
Èl. 2 a 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z.
§ 10 zákona è. 321/2002 Z. z. nahrádza citáciou
Èl. 102 ods. 1 písm. m) a èl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona
è. 90/2001 Z. z.
Èl. 1 ods. 8, èl. 2 a 3 ústavného zákona è. 227/2002
Z. z. v znení ústavného zákona è. 566/2005 Z. z.
§ 10 zákona è. 321/2002 Z. z. v znení zákona
è. 570/2005 Z. z..
4. V § 7 písm. f) sa za slová orgánmi miestnej tátnej
správy, vkladajú slová a koordinuje a kontroluje
v rozsahu svojej pôsobnosti plnenie úloh obrany tátu
a vypúajú sa slová Vyou vojenskou správou pod¾a
§ 13,.
5. § 7 sa dopåòa písmenami l) a n), ktoré znejú:
l) navrhuje vláde Slovenskej republiky územia potrebné na zabezpeèenie úloh obrany tátu,
m) vykonáva v druhom stupni tátnu správu na úseku
obrany vo veciach, v ktorých v správnom konaní
v prvom stupni konajú obvodné úrady,
n) vykonáva v druhom stupni tátnu správu na úseku
obrany vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú
územné vojenské správy..
6. § 9 sa vypúa.
7. V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slovo vedie vkladajú
slová v spolupráci s územnou vojenskou správou.
8. V § 10 ods. 1 písmeno i) znie:

i) ukladá na návrh územnej vojenskej správy v èase
vojny alebo vojnového stavu7) právnickým osobám,
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnos poskytnú vecné prostriedky na plnenie úloh obrany tátu tak, aby nedolo
k
ohrozeniu
zásobovania
základnými
potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym zabezpeèením a k ohrozeniu základnej veterinárnej
ochrany územia,11).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti..

9. V § 10 ods. 1 písm. k) sa nad slovom stavu odkaz
3 nahrádza odkazom 7.
10. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Obvodný úrad doruèuje rozhodnutie o uloení
povinnosti pod¾a odseku 1 písm. f), h) a i) prostredníctvom poty, obce alebo fyzických osôb vopred urèených
obvodným úradom..
11. § 10 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Proti rozhodnutiu obvodného úradu o uloení povinnosti pod¾a odseku 1 písm. f), h) a i) nie je prípustné
odvolanie a nemono ho preskúma súdom.
(4) Obvodný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti pod¾a odsekov 1 a 2
a) koordinuje v súèinnosti s vyím územným celkom
prípravu a zabezpeèenie plnenia úloh potrebných na
obranu tátu ostatnými obvodnými úradmi v územnom obvode kraja a obcami,
b) prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu tátu ostatným obvodným úradom v územnom
obvode kraja a v spolupráci s územnou vojenskou
správou koordinuje plnenie týchto úloh..
12. V § 11 ods. 1 písmeno c) znie:
c) doruèuje povolávacie rozkazy na odvod, povolávacie
rozkazy na výkon mimoriadnej sluby, povolávacie
rozkazy na výkon alternatívnej sluby a rozhodnutia
obvodného úradu pod¾a § 10 ods. 1 písm. f), h) a i),.
13. V § 12 ods. 1 písm. a) sa slová krajským úradom
nahrádzajú slovami obvodným úradom v sídle kraja.
14. V § 12 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová vyou
vojenskou správou a.
15. § 13 vrátane nadpisu sa vypúa.
16. V § 14 písm. c) sa vypúajú slová v súèinnosti
s krajskými úradmi.
17. § 14 sa vypúa.
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18. V § 15 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
Slovenskej republiky.
19. V § 16 písm. c) sa slová evidovaných obèanov
nahrádzajú slovom ich.
20. V § 16 písmeno g) znie:
g) vedie evidenciu obèanov, ktorí vykonali tátnu slubu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách, po
zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,.
21. V § 16 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová:
a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktoré majú
k vecným prostriedkom a nehnute¾nostiam vlastnícke
právo, právo správy, sú ich oprávnenými drite¾mi alebo k nim majú iné obdobné uívacie práva,.
22. V § 16 písm. j) sa za slová právnických osôb,
vkladajú slová fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, a slovo období sa nahrádza
slovom èase.
23. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
§ 16a
Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb pod¾a § 16
písm. h) a j) obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikaèné
èíslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
b) meno a priezvisko, miesto pobytu a rodné èíslo fyzickej osoby..
24. V poznámke pod èiarou k odkazu 16 sa citácia
§ 4 zákona è. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti. nahrádza citáciou § 6 zákona è. 570/2005 Z. z..
25. V poznámke pod èiarou k odkazu 17 sa citácia
§ 31 zákona è. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.
nahrádza citáciou § 17 zákona è. 570/2005 Z. z..
26. V poznámke pod èiarou k odkazu 19 sa citácia
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých
porastov, úhradách za zriadenie práva osobného uívania pozemkov a náhradách za doèasné uívanie pozemkov v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou
§ 33 písm. d) zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
27. V § 25 ods. 4 sa slová s výh¾adom na 4 a 6 rokov
nahrádzajú slovami s výh¾adom na 3 a 6 rokov.
28. Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý znie:
§ 34b
Zruuje sa Vyia vojenská správa..
29. Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 35b
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2008
(1) Práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých vzahov tátnych zamestnancov, ktorí
k 31. decembru 2007 vykonávali tátnu slubu vo Vyej vojenskej správe, prechádzajú od 1. januára 2008
na ministerstvo.
(2) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí k 31. decembru 2007 vykonávali verejnú slubu vo Vyej vojenskej správe, prechádzajú
od 1. januára 2008 na ministerstvo.
(3) Nehnute¾ný majetok tátu, ktorý mala v správe
Vyia vojenská správa k 31. decembru 2007, prechádza od 1. januára 2008 do správy ministerstva.
(4) Hnute¾ný majetok tátu vrátane nehmotného majetku tátu, ktorý mala v správe Vyia vojenská správa
do 31. decembra 2007, prechádza od 1. januára 2008
do správy ministerstva.
(5) Poh¾adávky a záväzky Vyej vojenskej správy
prechádzajú od 1. januára 2008 na ministerstvo.
(6) Práva a povinnosti Vyej vojenskej správy z majetkovoprávnych vzahov a iných vzahov vzniknuté do
31. decembra 2007 prechádzajú od 1. januára 2008 na
ministerstvo.
(7) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie
a právnických osôb, zaèaté Vyou vojenskou správou
do 31. decembra 2007, dokonèí ministerstvo.
(8) O prechode správy majetku tátu, prechode práv
a povinností z majetkovoprávnych a iných vzahov,
o prechode záväzkov a poh¾adávok je Vyia vojenská
správa povinná spísa s ministerstvom písomné protokoly..
Èl. II
Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona è. 512/ 2002 Z. z., zákona è. 455/2004 Z. z., zákona è. 240/2005 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z. a zákona è. 11/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 11 sa vypúajú slová Vyia vojenská
správa a.
Èl. III
Zákon è. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnute¾ného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyí územný celok v znení zákona
è. 657/2005 Z. z. sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúajú slová alebo v správe vyej vojenskej správy1) a slová a vyiu vojenskú správu. Zároveò sa vypúa poznámka pod èiarou k odkazu 1.
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2. V § 1a sa vypúajú slová a Ministerstva financií
Slovenskej republiky a slová a Ministerstvo financií
Slovenskej republiky.
3. V § 3 ods. 2 sa slová ministerstvo alebo vyia vojenská správa je povinná nahrádzajú slovami ministerstvo je povinné.
4. V § 3 odsek 3 znie:
(3) O prevode vlastníctva majetku tátu pod¾a odseku 2 rozhoduje vláda Slovenskej republiky (ïalej len
vláda) na návrh ministerstva..
5. V § 4 ods. 1 sa v prvej vete vypúajú slová alebo
vyia vojenská správa a v druhej vete sa slová ministerstvo alebo vyia vojenská správa je povinná nahrádzajú slovami ministerstvo je povinné.
6. V § 4 ods. 2 sa slová ministerstvo alebo vyia vojenská správa je povinná nahrádzajú slovami ministerstvo je povinné.
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Èl. V
Zákon è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 11 ods. 5 sa slová Krajský úrad nahrádzajú
slovami Obvodný úrad v sídle kraja.
2. V § 17 ods. 1 písm. k) sa vypúajú slová prednostu krajského úradu a.
3. V § 17 ods. 7 písm. a) sa vypúajú slová krajským
úradom a.
4. V § 17 ods. 7 písm. c) sa slová krajský úrad nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja.
5. V § 17 ods. 7 písm. d) sa slová krajský úrad nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja.

Èl. IV

Èl. VI

Zákon è. 569/2005 Z. z. o alternatívnej slube v èase
vojny a vojnového stavu sa mení takto:
1. V § 12 ods. 1 a 2 sa vypúajú slová Vyia vojenská správa.
2. V § 15 ods. 4 sa vypúajú slová Vyej vojenskej
správy a.

Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2007 okrem èl. I bodov 4, 5 § 7 písm. n), bodov 14, 15, 17, 18,
28, 29 § 35b ods. 1 a 7 a èl. II, III a IV, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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334
ZÁKON
z 26. júna 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích predpisov a dopåòa zákon Slovenskej
národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
zákona è. 445/2001 Z. z., zákona è. 553/2003 Z. z., zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z. a zákona
è. 16/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 6 druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: prípadne znelka..
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia § 3
ods. 2 a 3 zákona è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii
pobytu obèanov. § 7 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území
Slovenskej republiky. nahrádza citáciou § 3 zákona
è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej
republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky.
§ 34 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia § 3
ods. 4 zákona è. 135/1982 Zb. nahrádza citáciou § 8
zákona è. 253/1998 Z. z. v znení zákona è. 454/2004
Z. z. a v poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia § 6
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995
Z. z. v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou
§ 17 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..
4. V § 4 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno
i), ktoré znie:
i) obstaráva a schva¾uje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych sluieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov urèených na
poskytovanie sociálnych sluieb,.
Doterajie písmená i) a q) sa oznaèujú ako písmená
j) a r).
5. V § 4 ods. 1 písmeno m) znie:
m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,.
6. V § 4 ods. 1 písm. n) sa za slovo kultúry vkladajú
slová a portu.
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia Na-

príklad zákon Slovenskej národnej rady è. 322/1992
Zb. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
nahrádza citáciou Napríklad zákon è. 540/2001 Z. z.
o tátnej tatistike v znení zákona è. 215/2004 Z. z..
8. V § 8 odsek 3 znie:
(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokova zastupite¾stvo, zverejní úrad samosprávneho kraja (ïalej len
úrad) jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja aspoò 15 dní pred
rokovaním zastupite¾stva..
9. V § 8 ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a musí by odôvodnená, inak na pripomienku
nemusí navrhovate¾ nariadenia prihliada..
10. V § 8 odsek 5 znie:
(5) Ak ide o mimoriadnu situáciu,8a) postup pod¾a
odsekov 3 a 4 sa nepouije..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov..

11. V § 8 ods. 4, 7 a odseku 8 tretej vete, § 19 ods. 2
písm. a), § 19a ods. 2, § 19a ods. 9 písm. b), § 19c ods. 2
písm. a) a § 19e ods. 2 sa vypúajú slová samosprávneho kraja.
12. V § 8 ods. 9 sa èíslovka 30 nahrádza èíslovkou
15.
13. V § 11 ods. 2 písm. d) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v rozsahu urèenom zastupite¾stvom môe zmeny rozpoètu vykonáva predseda,.
14. V § 11 ods. 2 písm. h) sa pred slovo vymenúva
vkladajú slová na návrh predsedu.
15. V § 11 ods. 2 písm. j) sa slovo podpredsedu nahrádza slovom podpredsedov a vypúajú sa slová
vymedzi na návrh predsedu právomoci, ktoré nemôe
podpredseda vykonáva v èase neprítomnosti predsedu,.
16. V § 11 ods. 2 písm. k) sa za slovo zastupite¾stva,
vkladajú slová urèova im úlohy,.
17. V § 11 ods. 2 písm. l) sa vypúajú slová samosprávneho kraja (ïalej len hlavný kontrolór).
18. V § 11 ods. 2 písm. o) sa vypúajú slová samosprávneho kraja (ïalej len úrad) a urèova jeho organizaènú truktúru.
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19. V § 11 ods. 3 sa slová do siedmich dní nahrádzajú slovami tak, aby sa konalo do 30 dní.

Èl. II

20. V § 11 ods. 5 sa za slovom poslanec bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktorý zasadnutie zastupite¾stva aj vedie, ak ho odmietne vies
predseda..

Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z.,
zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., zákona è. 205/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 369/2004 Z. z., zákona è. 535/2004 Z. z., zákona
è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 628/2005 Z. z., zákona è. 267/2006 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 616/2006
Z. z. sa dopåòa takto:

21. V poznámke pod èiarou k odkazu 16 sa citácia
Zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon
è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov..
22. V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slovo alebo vkladá
slovo zdravotná.
23. V § 16 ods. 6 sa slovo nadpoloviènou nahrádza
slovom trojpätinovou.
24. V § 16 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Predseda odpovedá na interpeláciu poslanca zastupite¾stva ústne na zasadnutí zastupite¾stva alebo
písomne do 30 dní..
Doterajie odseky 8 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 12.
25. V § 16 odsek 9 znie:
(9) Predsedu zastupujú podpredsedovia v rozsahu
urèenom predsedom..
26. V § 21 ods. 1 sa vypúa èas vety za bodkoèiarkou.
27. V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Vnútornú organizáciu úradu, poèet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií ustanovuje organizaèný poriadok úradu, ktorý vydáva predseda..

1. V § 11 ods. 4 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v rozsahu urèenom zastupite¾stvom môe zmeny rozpoètu vykonáva starosta,.
2. § 24 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Mestské zastupite¾stvo na návrh primátora zvolí
najviac dvoch zástupcov primátora a na návrh primátora ustanoví rozdelenie úloh, okruh úkonov a èinností,
ktoré zástupcovia primátora sú oprávnení vykonáva..

Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
28. § 21 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Riadite¾ úradu sa zúèastòuje na zasadnutí zastupite¾stva s hlasom poradným..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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335
ZÁKON
z 26. júna 2007,
ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony v súvislosti so zruením krajských úradov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
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. 66/1999 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., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 290/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z. a zákona
è. 273/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 250zg ods. 1 a 2 sa slová krajský úrad nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja.
Èl. II
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení

zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona è. 211/1997
Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona è. 218/2000
Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., zákona è. 281/2001
Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona è. 34/2002 Z. z.,
zákona è. 95/2002 Z. z., zákona è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 150/2004 Z. z., zákona è. 404/2004 Z. z., zákona
è. 635/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 118/2006 Z. z., zákona è. 188/2006 Z. z. a zákona
è. 84/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 20i ods. 2 sa slová krajskom úrade nahrádzajú
slovami obvodnom úrade v sídle kraja.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných
hrách v znení zákona è. 194/1990 Zb. a zákona
è. 515/2003 Z. z. sa mení takto:
1. V § 5 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slovo krajského nahrádza
slovom obvodného.
3. V § 17 sa za slovami obvodné úrady vypúajú
èiarka a slová krajské úrady.
Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb.
o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona
Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 8/1992 Zb., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996
Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z., zákona
è. 302/2000 Z. z., zákona è. 36/2002 Z. z. a zákona
è. 515/2003 Z. z. sa mení takto:
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V § 57a sa za slovami obvodného úradu èiarka nahrádza bodkou a vypúajú sa slová a ak ide o vo¾by do
orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Koice, prednosta krajského úradu..
Èl. V
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z.,
zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., zákona è. 205/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 369/2004 Z. z., zákona è. 535/2004 Z. z., zákona
è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 628/2005 Z. z., zákona è. 267/2006 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 616/2006
Z. z. a zákona è. 334/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 2 ods. 3 a 4, § 5 ods. 3, § 20c ods. 1 a 4, § 20d
ods. 1, 2, 4 a 5, § 20e ods. 1 a 2, § 20f ods. 1 písm. b)
a odsekoch 2 a 4, § 21 ods. 4 a 6 a § 22 ods. 4 sa slová
krajský úrad vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami
obvodný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 63/1993 Zb. o tátnych symboloch Slovenskej republiky a ich pouívaní v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1996 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z. a zákona è. 277/2006 Z. z. sa mení
takto:
V § 14a sa za slovami Slovenskej republiky vypúajú èiarka a slová krajské úrady.
Èl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona è. 117/1998 Z. z., zákona
è. 252/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z. a zákona è. 568/2005 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 4 ods. 3 sa vypúajú slová s krajskými úradmi a.
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2. V § 7 sa vypúajú slová krajské úrady a.
3. V § 12 ods. 1 písm. k) sa slová krajského úradu
nahrádzajú slovami obvodného úradu.
4. V § 13 nadpise, § 13 ods. 1 úvodnej vete, § 13 ods. 1
písm. g) a odsekoch 2 a 3, § 14 ods. 5 a § 14a ods. 1
písm. a) a c) sa slová krajský úrad vo vetkých tvaroch
nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
5. V § 16 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová krajskými úradmi,.
6. V § 16 ods. 4, 5 a 9 sa vypúajú slová krajského
úradu,.
7. V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová krajských úradov,.
8. V § 31 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová krajskému úradu,.
9. V § 32 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová krajských úradov a.
10. V § 32 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová krajského úradu,.
11. V § 32 ods. 1 písm. f) sa vypúajú slová krajskému úradu,.
12. V § 34 ods. 2 písmeno b) znie:
b) obvodné úrady pre personál civilnej ochrany obvodných úradov,.
Èl. VIII
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., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z. a zákona
è. 14/2006 Z. z sa mení takto:
1. V § 18 ods. 3 sa slová krajský úrad nahrádzajú
slovami obvodný úrad.
2. V § 31 ods. 1 sa za slovami obvodné úrady vypúajú èiarka a slová krajské úrady.
3. V § 31 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
4. V § 31 ods. 3 sa vypúajú slová krajské úrady a.
5. V § 31 ods. 4 sa slová 1 a 4 nahrádzajú slovami
1 a 3.
Èl. IX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona
è. 405/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 381/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 73/2002 Z. z., zákona
è. 396/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 247/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
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è.
è.
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450/2003 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z.,
534/2003 Z. z., zákona è. 121/2004 Z. z.,
174/2004 Z. z., zákona è. 579/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z.,
91/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
558/2005 Z. z., zákona è. 571/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z. a
25/2007 Z. z. sa mení takto:
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Èl. XIV

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

Zákon è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Obèianskeho súdneho
poriadku sa mení takto:

1. V § 41 ods. 4 a 5, § 109 písm. b), § 111 písm. b),
§ 112a nadpise, § 112a a § 120 ods. 3 sa slová krajský
úrad vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.

2. V § 18 ods. 1 a § 22 ods. 1 sa slová s krajským úradom nahrádzajú slovami s obvodným úradom v sídle
kraja.

1. V § 16 ods. 1 sa slová krajského úradu nahrádzajú slovami obvodných úradov, ktoré majú sídlo na území samosprávneho kraja,.

2. V § 129a ods. 1 sa vypúajú slová a na krajské
úrady a slová a krajský úrad.

3. V § 18 ods. 5 sa slová Krajský úrad zabezpeèí nahrádzajú slovami Obvodné úrady, ktoré majú sídlo na
území samosprávneho kraja, zabezpeèia.

Èl. X

4. V § 39 ods. 4 a § 40 ods. 3 sa slová krajskému úradu nahrádzajú slovami samosprávnemu kraju.

Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z. sa mení takto:

5. V § 43 sa slová krajskému úradu, ktorý ju zale
nahrádzajú slovami obvodným úradom, ktoré majú
sídlo na území samosprávneho kraja, ktoré ju zalú.

V § 9 ods. 2 sa slová krajský úrad nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja.

6. V § 49 ods. 2 sa slová úrad samosprávneho kraja
nahrádzajú slovami samosprávny kraj.

Èl. XI

7. V § 55 sa slovo krajského nahrádza slovom obvodného.

Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 1 sa slová krajského úradu nahrádzajú
slovami obvodného úradu v sídle kraja.
Èl. XII
Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej
republiky v znení zákona è. 369/1999 Z. z., zákona
è. 441/2001 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 454/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z. a zákona
è. 224/2006 Z. z. sa mení takto:
1. V § 21 sa slová Krajský úrad nahrádzajú slovami
Obvodný úrad v sídle kraja.
2. V § 27 ods. 2 a 3 sa slová krajské úrady nahrádzajú slovami obvodné úrady v sídle kraja.
Èl. XIII
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
zákona è. 445/2001 Z. z., zákona è. 553/2003 Z. z., zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 16/2006 Z. z. a zákona è. 334/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 6 a 7 a § 7 ods. 6 sa slová krajský úrad vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovami obvodný úrad
v sídle kraja v príslunom tvare.

Èl. XV
Zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení zákona è. 515/2003 Z. z. sa mení takto:
§ 8 znie:
§ 8
(1) tátny odborný dozor nad spôsobom osvedèovania obcou vykonáva obvodný úrad, v ktorého územnom
obvode sa obec nachádza.
(2) tátny odborný dozor nad spôsobom osvedèovania obvodným úradom vykonáva Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky..
Èl. XVI
Zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom
systéme v znení zákona è. 579/2004 Z. z., zákona
è. 567/2005 Z. z. a zákona è. 10/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 3 písm. c), § 5 nadpise a odsekoch 1, 5 a 6, § 8 ods.
2 písm. d), § 9a písm. d), § 15 ods. 1, 4 a 5 a § 18 ods. 1
a 3 sa slová krajský úrad vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XVII
Zákon è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových
situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení
zákona è. 515/2003 Z. z. sa mení takto:
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1. V § 3 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená
d) a g).
2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová § 3 písm. b) a h) nahrádzajú slovami § 3 písm. b) a g).
3. V § 6 písm. b) sa slová pod¾a § 3 písm. b) a d), f)
a h) nahrádzajú slovami pod¾a § 3 písm. b) a c), e)
a g).
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9) Zákon è. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodòami v znení
zákona è. 332/2007 Z. z..

Èl. XVIII
Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 515/2003 Z. z. a zákona è. 216/2007 Z. z. sa mení
takto:

4. V § 6 písm. e), § 8 nadpise a odsekoch 1 a 2, § 9 ods.
1 písm. d) a § 10 písm. e) sa slová krajský úrad vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovami obvodný úrad
v sídle kraja v príslunom tvare.

V § 24 ods. 1 písm. l) sa vypúajú slová krajských
úradov a.

5. V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: ktorý plní aj úlohy krízového tábu pod¾a § 9 ods. 1
písm. a),.
6. V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová a krajské
úrady.

Zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 238/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z. a zákona è. 94/2007 Z. z. sa mení
takto:

7. V § 11 ods.1 písm. d) sa vypúajú slová a krajských úradov.

V § 28 ods. 5, 9, 11 a 14 sa slová krajské úrady nahrádzajú slovami obvodné úrady v sídlach krajov.

8. V § 15 písm. a) sa vypúajú slová Ústredná protinákazová komisia10) vrátane poznámky pod èiarou
k odkazu 10 a slová týchto komisií sa nahrádzajú slovami tejto komisie.

Èl. XX

9. V § 15 písmená b) a c) znejú:
b) krajská povodòová komisia9) súèasou krízového
tábu obvodného úradu v sídle kraja, ktorý plní úlohy tejto komisie,
c) obvodná povodòová komisia9) súèasou krízového
tábu obvodného úradu, ktorý plní úlohy tejto komisie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

Èl. XIX

Zákon è. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch sa mení
takto:
V § 3 ods. 2 písm. c), § 4 ods. 3, § 5 ods. 2 a 3, § 6 ods.
1 a 3, § 7 a § 9 ods. 2 a 4 sa slová krajský úrad vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami obvodný úrad v sídle
kraja v príslunom tvare.
Èl. XXI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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