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511
ZÁKON
z 23. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov a dopåòa zákon
Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku
za výpis z registra trestov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 428/2004 Z. z. a zákona
è. 757/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa vypúajú slová a územný obvod
okresu Senec.
2. V § 2 ods. 3 sa vypúajú slová a územný obvod
okresu Pezinok.
3. V § 2 ods. 4 sa vypúajú slová a územný obvod
okresu Malacky.
4. V § 2 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Sídlom Okresného súdu Malacky je mesto Malacky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.
(7) Sídlom Okresného súdu Pezinok je mesto Pezinok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Pezinok
a územný obvod okresu Senec..
Doterajie odseky 6 a 45 sa oznaèujú ako odseky 8
a 47.
5. V § 2 odseky 8 a 9 znejú:
(8) Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica;
jeho obvod tvorí územný obvod okresu Senica.

8. V § 2 odsek 20 znie:
(20) Sídlom Okresného súdu Trenèín je mesto
Trenèín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trenèín
a územný obvod okresu Ilava..
9. V § 2 sa za odsek 20 vkladajú nové odseky 21 a
23, ktoré znejú:
(21) Sídlom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou; jeho obvod tvorí
územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.
(22) Sídlom Okresného súdu Partizánske je mesto
Partizánske; jeho obvod tvorí územný obvod okresu
Partizánske.
(23) Sídlom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom; jeho obvod tvorí
územný obvod okresu Nové mesto nad Váhom a územný obvod okresu Myjava..
Doterajie odseky 21 a 49 sa oznaèujú ako odseky 24 a 52.
10. V § 2 ods. 28 sa za slovami okresu Dolný Kubín
vypúa èiarka a slová územný obvod okresu Námestovo a územný obvod okresu Tvrdoín.
11. V § 2 sa za odsek 28 vkladá nový odsek 29, ktorý
znie:
(29) Sídlom Okresného súdu Námestovo je mesto
Námestovo; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Námestovo a územný obvod okresu Tvrdoín..
Doterajie odseky 29 a 52 sa oznaèujú ako odseky
30 a 53.

(9) Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava;
jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trnava..

12. V § 2 ods. 38 sa vypúajú slová a územný obvod
okresu Revúca.

6. V § 2 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13,
ktoré znejú:
(12) Sídlom Okresného súdu Pieany je mesto Pieany; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Pieany
a územný obvod okresu Hlohovec.

13. V § 2 sa za odsek 38 vkladá nový odsek 39, ktorý znie:
(39) Sídlom Okresného súdu Revúca je mesto Revúca; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Revúca..

(13) Sídlom Okresného súdu Skalica je mesto
Skalica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Skalica..

14. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré znejú:
f) Okresného súdu Malacky,
g) Okresného súdu Pezinok..

Doterajie odseky 12 a 47 sa oznaèujú ako odseky 14 a 49.
7. V § 2 ods. 19 sa vypúajú slová a územný obvod
okresu Partizánske.

Doterajie odseky 39 a 53 sa oznaèujú ako odseky
40 a 54.

15. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) Okresného súdu Pieany,
f) Okresného súdu Skalica..
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16. V § 3 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a d), ktoré znejú:
b) Okresného súdu Bánovce nad Bebravou,
c) Okresného súdu Partizánske,
d) Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,.
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
e) a f).
17. § 3 ods. 5 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) Okresného súdu Revúca.
18. V § 3 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) Okresného súdu Námestovo,.
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
19. § 9 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní je prísluný
a) Krajský súd v Bratislave pre obvody konkurzných
a vyrovnacích súdov uvedených v odseku 2 písm. a),
b), c), d),
b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody konkurzných a vyrovnacích súdov uvedených v odseku 2
písm. e), f),
c) Krajský súd v Koiciach pre obvody konkurzných
a vyrovnacích súdov uvedených v odseku 2 písm. g),
h)..
20. Za § 18 sa vkladajú § 18a a 18g, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2008
§ 18a
Na úèely tohto zákona je
a) nadobúdajúcim súdom Okresný súd Malacky, Okresný súd Pezinok, Okresný súd Pieany, Okresný
súd Skalica, Okresný súd Bánovce nad Bebravou,
Okresný súd Partizánske, Okresný súd Nové Mesto
nad Váhom, Okresný súd Námestovo, Okresný súd
Revúca,
b) odovzdávajúcim súdom Okresný súd Bratislava II,
Okresný súd Bratislava III, Okresný súd Bratislava
IV, Okresný súd Trnava, Okresný súd Senica, Okresný súd Topo¾èany, Okresný súd Trenèín, Okresný súd Dolný Kubín a Okresný súd Rimavská Sobota.
§ 18b
(1) Ak nie je ïalej ustanovené inak, výkon súdnictva
prechádza k 1. januáru 2008 z odovzdávajúceho súdu
na nadobúdajúci súd, a to vo vetkých veciach, v ktorých je od 1. januára 2008 daná miestna príslunos
nadobúdajúceho súdu; to neplatí pre veci, ktoré boli
doruèené na súd do 31. decembra 1996.
(2) K prechodu výkonu súdnictva pod¾a odseku 1 nedochádza vo veciach, v ktorých bol do 31. decembra
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2007 podaný riadny opravný prostriedok, ako aj vo veciach, ktoré boli právoplatne skonèené.
(3) Ak bolo v trestnoprávnej veci zaèaté hlavné pojednávanie, k prechodu výkonu súdnictva pod¾a odseku 1
nedochádza.
§ 18c
(1) Konanie vo veciach pod¾a § 7 a § 9 a 11 zaèaté do
31. decembra 2007 na miestne príslunom súde pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2007 dokonèí
tento súd.
(2) V agende obchodného registra prechádza k 1. januáru 2008 výkon súdnictva z
a) Okresného súdu Nitra na Okresný súd Trenèín vo
vetkých, aj právoplatne skonèených, veciach týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb zapísaných do obchodného registra, ktoré majú sídlo,
miesto podnikania alebo bydlisko v okrese Partizánske,
b) Okresného súdu Trnava na Okresný súd Trenèín
vo vetkých, aj právoplatne skonèených, veciach
týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb
zapísaných do obchodného registra, ktoré majú
sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v okrese
Myjava.
(3) Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným vo veciach pod¾a odseku 2 zaèaté do
31. decembra 2007 dokonèí odvolací súd prísluný
pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2007.
§ 18d
Prísediaci sudcovia z radov obèanov odovzdávajúcich
súdov, ktorí majú trvalé bydlisko v obvode nadobúdajúcich súdov, sa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu stávajú k 1. januáru 2008 prísediacimi
sudcami z radov obèanov týchto súdov, inak ostávajú
prísediacimi sudcami z radov obèanov odovzdávajúcich súdov. Udelením súhlasu pod¾a prvej vety funkcia
prísediaceho na odovzdávajúcom súde zaniká.
§ 18e
(1) Poverený sudca nadobúdajúceho súdu1) vydá rozvrh práce nadobúdajúceho súdu na rok 2008 najneskôr do 15. januára 2008.
(2) Do vydania rozvrhu práce sa pri pride¾ovaní vecí
samosudcom a senátom nadobúdajúceho súdu postupuje pod¾a osobitného predpisu.2)
§ 18f
Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným konkurznými a vyrovnacími súdmi uvedenými v § 9 ods. 2 v konkurznom konaní alebo vyrovnacom konaní zaèaté do 31. decembra 2007 dokonèí
odvolací súd prísluný pod¾a predpisov úèinných do
31. decembra 2007..
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§ 18b

Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) § 38 ods. 8 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 50 ods. 2 písm. f) zákona è. 757/2004 Z. z..

Èl. II
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., zákona
è. 273/2007 Z. z. a zákona è. 330/2007 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 18a sa vkladá nový § 18b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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Prechodné ustanovenie úèinné k 1. januáru 2008
Poplatok zo aloby na náhradu kody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho
nesprávnym úradným postupom sa od 1. januára 2008
v konaniach zaèatých do 31. decembra 2007 nevyberá..
Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene
zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení neskorích predpisov, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 428/2004 Z. z., zákonom è. 757/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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512
ZÁKON
z 23. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995
Z. z. o Komore geodetov a kartografov sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f)
a g), ktoré znejú:
f) urèuje rozsah a formu ïalieho vzdelávania èlenov
komory,
g) uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa pod¾a osobitného predpisu;1a) za
odbornú kvalifikáciu sa uznáva i vysokokolské
vzdelanie banskomeraèského zamerania hlbinného
dobývania,.
Doterajie písmená f) a k) sa oznaèujú ako h) a m).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií..

2. § 4 znie:
§ 4
(1) Komora zapíe do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov do dvoch mesiacov odo dòa doruèenia písomnej iadosti fyzickú osobu, ktorá
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) zloila kvalifikaènú skúku pred komorou alebo preukázala osobitnú odbornú spôsobilos na výkon èinnosti autorizovaného geodeta a kartografa,2) alebo
preukázala uznanie odbornej kvalifikácie pod¾a
osobitného predpisu,1a)
d) zloila s¾ub.
(2) Fyzická osoba, ktorú komora odmietla zapísa do
zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, má
právo domáha sa ochrany na súde.
(3) Kvalifikaènú skúku pred komorou môe vykona
fyzická osoba, ktorá má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore geodézia a kartografia
a po nadobudnutí vysokokolského vzdelania pä rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických èinnostiach pod¾a osobitného predpisu2a)
alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie pod¾a
osobitného predpisu.1a)
(4) Fyzická osoba, ktorej komora odmietla vykonanie
kvalifikaènej skúky, má právo domáha sa ochrany na
súde.

(5) Fyzická osoba, ktorá iada o zápis do zoznamu
autorizovaných geodetov a kartografov, skladá do rúk
predsedu predstavenstva komory s¾ub, ktorý znie:
S¾ubujem na svoju èes a svedomie, e èinnos autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonáva
v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, so zákonmi a s inými veobecne záväznými
právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a pod¾a svojho najlepieho vedomia a svedomia, èestne, svedomite a nestranne..
(6) Do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa zapisuje
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) miesto trvalého pobytu, ak ide o cudzincov, údaj
o pobyte pod¾a osobitného predpisu,2b)
d) názov a sídlo pracoviska,
e) rozsah overovaných vybraných geodetických a kartografických èinností,
f) dátum vykonania kvalifikaènej skúky alebo dátum
vydania rozhodnutia o osobitnej odbornej spôsobilosti, alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej
kvalifikácie,
g) dátum zloenia s¾ubu,
h) dátum vydania oprávnenia na výkon èinnosti autorizovaného geodeta a kartografa.
(7) Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov je
verejný. Kadý má právo nahliadnu do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a robi si z neho výpisy.
(8) Zápisom do zoznamu autorizovaných geodetov
a kartografov sa fyzická osoba stáva èlenom komory.
(9) Zmenu údajov uvedených v odseku 6 je autorizovaný geodet a kartograf povinný oznámi komore do
15 dní odo dòa, keï zmena nastala..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

2a) § 6 písm. d) a j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 215/1995 Z. z.
2b
) Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. § 6 znie:
§ 6
Rozsah a obsah kvalifikaènej skúky urèí Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
v spolupráci s komorou..
4. V § 7 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
5. V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:
f) kto bol vylúèený,.
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6. § 8 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Komora opätovne zapíe do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov fyzickú osobu, ktorá
bola vyèiarknutá zo zoznamu pod¾a odseku 1 písm. g)
na základe iadosti a po zaplatení dlného èlenského
príspevku komore..
7. V § 9 ods. 2 písm. c) sa na konci vety pripájajú tieto slová: okrem doby, na ktorú mal èlen komory pozastavený výkon èinnosti,.
8. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) sústavne sa vzdeláva,
e) dodriava Etický kódex autorizovaného geodeta
a kartografa..
9. V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo skúobná vkladajú slová a autorizaèná.
10. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Funkcie v orgánoch komory pod¾a odseku 1
písm. b) a e) sú navzájom nezluèite¾né. Funkèné obdobie v orgánoch komory je trojroèné..
11. V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak
sa zhromadenie nemôe platne uznáa, preruí sa
jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa
môe zhromadenie platne uznáa, ak je prítomná
najmenej jedna tretina èlenov komory. Na platnos
uznesenia je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny
prítomných èlenov komory..
12. V § 11 ods. 2 písmeno b) znie:
b) vydáva Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,.
13. V § 12 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) vymenúva a odvoláva predsedu a èlenov skúobnej
a autorizaènej komisie,.
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15. § 13 znie:
§ 13
Skúobná a autorizaèná komisia zabezpeèuje organizáciu a realizáciu kvalifikaènej skúky a posudzuje
splnenie podmienok na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a zabezpeèuje vzdelávanie.
Má najmenej sedem èlenov. Skladá sa z èlenov komory
a z ïalích odborníkov z vedeckých intitúcií, kôl,
tátnych orgánov a stavovských organizácií. Na èele
skúobnej a autorizaènej komisie je predseda, ktorý
riadi a organizuje jej èinnos..
16. V § 15 sa v tretej vete vypúajú slová a návrhy
na zaèatie disciplinárneho konania.
17. V § 16 ods. 1 písm. b) sa suma 20 000 nahrádza
sumou 50 000.
18. V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:
c) vylúèenie z komory a na dobu 3 rokov..
19. V § 17 odsek 1 znie:
(1) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania podáva èlen komory alebo orgán komory disciplinárnej komisii. Návrh na zaèatie disciplinárneho konania mono
poda do iestich mesiacov odo dòa, keï sa o poruení
disciplíny èlen komory alebo orgán komory dozvedel,
a najneskôr do troch rokov odo dòa, keï k porueniu
disciplíny dolo..
20. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
§ 19a
Disciplinárne konania zaèaté a nedokonèené do 1. decembra 2007 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov..

Doterajie písmená c) a h) sa oznaèujú ako d) a i).

Èl. II

14. V § 12 ods. 2 sa v novooznaèenom písmene f) za
slovo skúobnej vkladajú slová a autorizaènej.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2007.

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