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568
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách
a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách
a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slová (ïalej len draba) vkladá èiarka a slová kontrolu Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nad dodriavaním podmienok organizovania a priebehu draieb.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa vypúa citácia zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
v znení neskorích predpisov.
3. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Pod¾a tohto zákona nemono drai predmet
draby, s ktorým navrhovate¾ draby alebo draobník
na základe zmluvy, vykonate¾ného rozhodnutia súdu
alebo vykonate¾ného rozhodnutia orgánu verejnej
správy nemôe naklada, alebo ak konanie draby vyluèuje osobitný predpis.2).
4. § 5 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Úèastníkom draby nemôe by dlník a manel
dlníka; nikto nemôe drai v ich mene..
5. V § 6 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
6. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Navrhovate¾om draby je vlastník predmetu
draby, osoba, ktorá vykonáva záloné právo (ïalej len
záloný verite¾), alebo iná osoba, ktorá je oprávnená
navrhnú vykonanie draby pod¾a osobitného zákona.9).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

7. V § 7 ods. 2 sa slovo sumu nahrádza slovom
výku.
8. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Draobník je povinný umoni nazretie do písomností súvisiacich s drabou navrhovate¾ovi draby,
vlastníkovi predmetu draby, dlníkovi a úèastníkovi
draby; to neplatí o údaji o zníení najniieho podania
pred konaním draby alebo opakovanej draby..
9. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Písomnosti sa doruèujú potou formou listovej
zásielky do vlastných rúk, a ak to nie je moné alebo
úèelné, doruèujú sa iným preukázate¾ným spôsobom
do vlastných rúk osobe, ktorej sú urèené. Na doruèovanie sa primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu.11).
10. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia
§ 47 Obèianskeho súdneho poriadku nahrádza citáciou § 45 a 50 Obèianskeho súdneho poriadku.
11. V § 11 odsek 4 znie:
(4) Ak je predmetom draby byt, dom, iná nehnute¾nos, podnik alebo jeho èas, draobník je povinný najmenej 15 dní pred konaním draby zverejni oznámenie
o drabe alebo oznámenie o opakovanej drabe na
úradnej tabuli obce, na ktorej území sa predmet draby
nachádza. V rovnakej lehote zverejní oznámenie o drabe aj v periodickej tlaèi s pôsobnosou minimálne pre
obec, na ktorej území sa predmet draby nachádza, základné údaje o èase, mieste, predmete a najniom podaní draby alebo opakovanej draby. Obec je povinná
bezodkladne a bezodplatne takéto oznámenie zverejni..
12.V § 11 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Draobník umiestni na predmet draby pod¾a odseku 4 najmenej 15 dní pred konaním draby oznaèenie pod¾a prílohy. Zároveò v tejto lehote na vidite¾né
miesto na predmet draby umiestni oznámenie o drabe alebo oznámenie o opakovanej drabe. Vlastník
predmetu draby je povinný strpie umiestnenie takéhoto oznaèenia..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
13. V § 12 ods. 1 sa nad slovo posudkom umiestòuje odkaz 11a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku..

14. § 12 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Ak osoba, ktorá má predmet draby v drbe, ne-
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umoní vykonanie ohodnotenia predmetu draby,
ohodnotenie mono vykona z dostupných údajov, ktoré má draobník k dispozícii.
(4) Ak je navrhovate¾om draby záloný verite¾, draobník zale vlastníkovi predmetu draby znalecký posudok,11a) a to najneskôr 30 dní pred dòom konania
draby..
15. V poznámke pod èiarou k odkazu 12 sa citácia
Zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahrádza citáciou Napríklad zákon Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov
v znení neskorích predpisov..
16. Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré znejú:
§ 13a
(1) Vlastník predmetu draby, ako aj osoba, ktorá má
predmet draby v drbe, alebo nájomca sú povinní bez
zbytoèného odkladu oznámi draobníkovi na jeho iados vetky skutoènosti, ktoré sú im známe o stave
predmetu draby, ako aj o právach a záväzkoch viaznucich na predmete draby.
(2) Verite¾ je povinný na iados draobníka poskytnú potrebnú súèinnos na zistenie pravosti a výky
poh¾adávky.
§ 13b
(1) Draobník je povinný zachováva mlèanlivos
o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa pri výkone
svojej èinnosti dozvedel, ak tento zákon (§ 17 ods. 9)
alebo osobitný zákon neustanovuje inak.12a)
(2) Povinnosti zachováva mlèanlivos môe draobníka zbavi dotknutá osoba, ak ide o údaj, ktorý sa týka
jej oprávneného záujmu.
(3) Povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a odseku 1
trvá aj po zániku oprávnenia na vykonávanie draobnej
èinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Napríklad Trestný poriadok, Obèiansky súdny poriadok, zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..

17. V § 16 odsek 3 znie:
(3) Ak navrhovate¾om draby je záloný verite¾,
zmluva o vykonaní draby musí ïalej obsahova dôvod
konania draby a meno, priezvisko, trvalý pobyt vlastníka predmetu draby, ak je fyzickou osobou; ak je
vlastník predmetu draby právnická osoba, zmluva
o vykonaní draby musí obsahova názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak je pridelené..
18. V § 16 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4
a 6, ktoré znejú:
(4) Ak v zálonej zmluve bola dohodnutá suma ako
najniie podanie pre prípad konania dobrovo¾nej
draby, v zmluve o vykonaní draby musí by najniie
podanie uvedené najmenej v tejto sume, ak tento zákon
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neustanovuje inak. Prílohou zmluvy je aj písomné
vyhlásenie záloného verite¾a o pravosti, výke a splatnosti poh¾adávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záloného práva, a o tom, e predmet draby je moné drai
(§ 7 ods. 2).
(5) Ak sa navrhuje výkon záloného práva predajom
spoluvlastníckeho podielu k veci, musia by v zmluve
uvedené mená, priezviská, trvalý pobyt ostatných spoluvlastníkov; okrem spoluvlastníkov k spoloèným èastiam bytového domu, k spoloèným zariadeniam bytového domu, k prísluenstvu bytového domu, ktoré je
urèené na spoloèné uívanie a slúi výluène tomuto bytovému domu a pritom nie je stavebnou súèasou bytového domu, k pozemku zastavanom bytovým domom
a k oploteným záhradám a stavbám, najmä oploteniam, prístrekom a oploteným nádvoriam, ktoré sa
nachádzajú na pozemku patriacom k bytovému domu.12a)
(6) Vo veciach zákonného záloného práva a v prípadoch, ak je predmetom draby alebo opakovanej draby
byt alebo dom, v ktorom má dlník hlásený trvalý pobyt
pod¾a osobitného predpisu,12b) najniie podanie nemôe by niie ako tri tvrtiny hodnoty predmetu draby
urèenej znaleckým posudkom a v ostatných prípadoch
výkonu záloného práva niie ako polovica hodnoty
predmetu draby urèenej znaleckým posudkom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

12a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993
Z. z. v znení neskorích predpisov.
12b
) § 3 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky
v znení zákona è. 454/2004 Z. z..

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7
a 10.
19. V § 16 odsek 7 znie:
(7) V zmluve mono dohodnú aj oprávnenie licitátora zníi najniie podanie a zároveò sa uvedie suma,
o ktorú je najniie podanie moné zníi; v prípade výkonu záloného práva najniie podanie nie je moné
dohodnú niie, ako ustanovuje tento zákon..
20. V poznámke pod èiarou k odkazu 13 sa citácia
Zákon è. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 557/2001 Z. z. nahrádza citáciou Zákon
è. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích
predpisov v znení neskorích predpisov..
21. § 17 vrátane nadpisu znie:
§ 17
Oznámenie o drabe
(1) Draobník vyhlási konanie draby oznámením
o drabe, v ktorom uvedie
a) oznaèenie draobníka a navrhovate¾a draby,
b) miesto, dátum a èas otvorenia draby,
c) èi ide o opakovanú drabu,
d) oznaèenie a opis predmetu draby a jeho prísluenstva, práv a záväzkov na predmete draby viaznu-
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f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)
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cich a s ním spojených, ak podstatným spôsobom
ovplyvòujú hodnotu predmetu draby, opis stavu,
v akom sa predmet draby nachádza, a jeho odhadnutú alebo zistenú cenu,
najniie podanie a minimálne prihodenie, ktoré
môe úèastník draby urobi,
ak poaduje zloenie draobnej zábezpeky, spôsob a
lehotu na jej zloenie, èíslo úètu a adresu miesta,
kde má by draobná zábezpeka zloená, èo je dokladom o zloení draobnej zábezpeky, výke draobnej
zábezpeky, a spôsob jej vrátenia; èi je moné zloi
draobnú zábezpeku platobnou kartou alebo ekom,
ak je prípustný aj iný spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydraením ako úhrada v hotovosti, uvedenie
tohto spôsobu; spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydraením nesmie by pre vydraite¾a spojený s nadbytoènými akosami,
dátum a èas vykonania obhliadky predmetu draby,
pri hnute¾ných veciach tie miesto konania obhliadky a organizaèné opatrenia na zabezpeèenie obhliadky,
pri spoloènej drabe poradie, v akom budú jednotlivé predmety draby draené,
podmienky odovzdania predmetu draby vydraite¾ovi,
meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý bude priebeh
draby osvedèova notárskou zápisnicou, ak to vyaduje tento zákon (§ 20 ods. 13),
pouèenie pod¾a § 21 ods. 2 a 6.

(2) Oznámenie o drabe uverejní draobník v registri draieb najmenej 15 dní pred otvorením draby,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Ak je predmetom draby byt, dom, iná nehnute¾nos, podnik alebo jeho organizaèná zloka alebo ak
najniie podanie presiahne 500 000 Sk, uverejní draobník oznámenie o drabe v registri draieb najmenej
30 dní pred zaèatím draby. Oznámenie o drabe draobník bez zbytoèného odkladu zale aj ministerstvu
na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
(4) Pre predmety draby podliehajúce skaze je draobník oprávnený lehotu na uverejnenie oznámenia
o drabe primerane skráti.
(5) V lehotách ustanovených v odsekoch 2 a 4 zale
draobník oznámenie o drabe
a) navrhovate¾ovi draby, dlníkovi záloného verite¾a,
vlastníkovi predmetu draby, ak nie je totoný s dlníkom záloného verite¾a,
b) osobám, ktoré majú pod¾a oznámenia navrhovate¾a
draby k predmetu draby záloné alebo iné právo
zapísané v katastri nehnute¾ností, v Notárskom centrálnom registri záloných práv,14) v evidencii pod¾a
osobitných zákonov15) alebo v listinách osvedèujúcich vlastnícke právo k predmetu draby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
c) ak je predmetom draby byt, dom alebo iná nehnute¾nos, osobám, ktoré majú pod¾a oznámenia navrhovate¾a draby k predmetu draby predkupné
právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnute¾ností, a tie príslunej správe katastra na vyznaèenie poznámky,
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d) ak je predmetom draby hnute¾ná vec, osobám, ktoré majú pod¾a oznámenia navrhovate¾a draby predkupné právo k predmetu draby,
e) ak je predmetom draby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom k tejto veci oznámeným navrhovate¾om draby (§ 16 ods. 3),
f) ak je predmetom draby nehnute¾nos, podnik alebo
jeho èas, správcovi dane príslunému pod¾a miesta
trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka
nehnute¾nosti, podniku alebo jeho èasti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo pod¾a sídla vlastníka, ak
je vlastník právnickou osobou, a správcovi dane,
v ktorého obvode sa nehnute¾nos, podnik alebo
jeho èas nachádza,
g) ak je predmetom draby podnik alebo jeho èas, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
h) ak je predmetom draby majetok právnickej osoby,
ktorej zakladate¾om alebo zriaïovate¾om je tát, aj
orgánu tátu vykonávajúcemu práva zakladate¾a,
zriaïovate¾a, spoloèníka alebo èlena tejto právnickej
osoby,
i) notárovi, ktorý bude priebeh draby osvedèova notárskou zápisnicou [(ods. 1 písm. k)].
(6) Ak sa má doruèi oznámenie o drabe podielovým
spoluvlastníkom v bytovom dome alebo spoloèenstvu
vlastníkov bytov alebo správcovi bytového domu, draobník môe oznámenie o drabe doruèi aj vyvesením
oznámenia o drabe na obvyklom mieste v spoloèných
priestoroch bytového domu. Spoloèenstvo vlastníkov
bytov alebo správca bytového domu sú povinní na iados draobníka bezodkladne a bezodplatne oznámenie o drabe vyvesi v spoloèných priestoroch bytového
domu, kde sa predmet draby nachádza.
(7) Oznámenie o drabe spolu s dodatkami (§ 18) je
draobník povinný pred zaèatím draby vyvesi vo verejne prístupnej èasti objektu, v ktorom sa draba
koná.
(8) Rovnopis oznámenia o drabe uloený u draobníka musí by podpísaný navrhovate¾om draby; podpis
navrhovate¾a draby musí by úradne osvedèený. V prípade úèasti notára na drabe (§ 20 ods. 13) je rovnopis
oznámenia o drabe prílohou osvedèeného odpisu notárskej zápisnice.
(9) Draobník je povinný na iados dlníka alebo
vlastníka predmetu draby oznámi výku poh¾adávky
s vyèísleným prísluenstvom a nákladmi draby. Draobník je oprávnený toto oznámenie neposkytnú, ak
iadate¾ odmietne preukáza svoju totonos..
22. § 18 vrátane nadpisu znie:
§ 18
Zmeny v oznámení o drabe
(1) Podmienky a údaje, ktoré draobník v oznámení
o drabe uviedol, nie je moné dodatoène meni. Ak dôjde k zmenám v rozsahu práv a povinností viaznucich
na predmete draby a s ním spojených alebo stavu,
v ktorom sa predmet draby nachádza; draobník je povinný vyhotovi a pripoji dodatok k zverejneniu oznámenia o drabe bez zbytoèného odkladu po tom, èo sa
o zmenách dozvedel. Ak notárovi uvedenému v ozná-
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mení o drabe bráni prekáka v úèasti na drabe,
v oznámení o drabe je moné dodatoène zmeni údaj
o notárovi.
(2) Ak bolo oznámenie o drabe zverejnené v Obchodnom vestníku pod¾a § 17 ods. 3, draobník v òom bez
zbytoèného odkladu zverejní aj zmeny v oznámení
o drabe..
23. V § 19 odsek 1 znie:
(1) Draobník je povinný upusti od draby najneskôr do jej zaèatia
a) na základe písomnej iadosti navrhovate¾a draby,
b) ak je draobníkovi preukázané vykonate¾ným rozhodnutím, e navrhovate¾ draby nie je oprávnený
navrhnú vykonanie draby,
c) ak je pod¾a vykonate¾ného rozhodnutia súdu zmluva
o vykonaní draby neplatná, ak dôjde k odstúpeniu
od zmluvy o vykonaní draby alebo nie je moné pod¾a podmienok dohodnutých v zmluve o vykonaní
draby drabu vykona,
d) ak neboli splnené podmienky ustanovené v § 13 a
17,
e) ak bol na majetok vlastníka predmetu draby vyhlásený konkurz alebo ak bola povolená retrukturalizácia v súvislosti s majetkom vlastníka predmetu
draby,
f) ak je navrhovate¾om draby vlastník predmetu draby a ak bol na predmet draby alebo jeho èas nariadený výkon rozhodnutia alebo exekuèné konanie
pod¾a osobitných predpisov,16)
g) ak je navrhovate¾om draby záloný verite¾ a na
predmet draby zaaený jeho záloným právom bol
nariadený s jeho súhlasom9) výkon rozhodnutia alebo exekuèné konanie pod¾a osobitných predpisov,16)
h) ak bolo navrhovate¾ovi draby alebo draobníkovi
vykonate¾ným rozhodnutím súdu alebo vykonate¾ným rozhodnutím orgánu verejnej správy zakázané
s predmetom draby naklada,
i) ak zaniklo ivnostenské oprávnenie draobníka,
j) ak draobník nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za kodu,
k) ak je navrhovate¾om draby záloný verite¾ a dlník
alebo vlastník predmetu draby pred drabou zloí
draobníkovi na úèely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa poh¾adávke s prísluenstvom vrátane nákladov draby v rozsahu, v akom je povinný ich znáa;
draobník je oprávnený prija plnenie popri verite¾ovi..
24. § 19 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak bolo oznámenie o drabe zverejnené v Obchodnom vestníku pod¾a § 17 ods. 3, draobník v òom
bez zbytoèného odkladu zverejní aj oznámenie o upustení od draby..
25. V § 20 sa vypúa odsek 7.
Doterajie odseky 8 a 14 sa oznaèujú ako odseky 7
a 13.
26. V § 20 odsek 13 znie:
(13) Ak ide o drabu bytu, domu, inej nehnute¾nosti,
podniku alebo jeho èasti alebo ak najniie podanie
hnute¾ných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 1 000 000 Sk, musí by priebeh draby
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osvedèený notárskou zápisnicou, v ktorej notár uvedie
aj povinnos predchádzajúceho vlastníka pod¾a § 29
ods. 2 prvej vety..
27. § 21 vrátane nadpisu znie:
§ 21
Zmarenie a neplatnos draby
(1) O zmarení draby vyrozumie draobník bez zbytoèného odkladu osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie o zmarení draby uverejní draobník bez zbytoèného odkladu obdobným spôsobom ako oznámenie
o drabe. Ak sa oznámenie o drabe zverejnilo v registri
draieb a v Obchodnom vestníku pod¾a § 17 ods. 3, draobník tam bez zbytoèného odkladu zverejní aj oznámenie o zmarení draby.
(2) V prípade, ak boli poruené ustanovenia tohto zákona, môe osoba, ktorá tvrdí, e tým bola dotknutá na
svojich právach, poiada súd, aby urèil neplatnos
draby. Právo domáha sa urèenia neplatnosti draby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dòa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti draby
súvisia so spáchaním trestného èinu a zároveò ide
o drabu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu draby v èase príklepu hlásený trvalý pobyt pod¾a osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je moné domáha sa neplatnosti draby aj po
uplynutí tejto lehoty. V prípade spoloènej draby bude
neplatná len tá èas draby, ktorej sa takýto rozsudok
týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde alobu pod¾a odseku 2, je povinná oznámi príslunej správe katastra nehnute¾ností zaèatie súdneho konania.
(4) Úèastníkmi súdneho konania o neplatnos draby
pod¾a odseku 2 sú navrhovate¾ draby, draobník, vydraite¾, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba
pod¾a odseku 2.
(5) Ak vydraite¾ zmaril drabu alebo ak súd urèil
drabu za neplatnú, úèinky príklepu zanikajú ku dòu
príklepu.
(6) Neplatnos draby nie je moné vyslovi z dôvodu
oneskoreného zaèatia draby, ak bolo príèinou oneskoreného zaèatia draby konanie inej draby tým istým draobníkom na tom istom mieste a ak neumonil
vlastník predmetu draby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu draby iné ako vlastnícke právo, vykona
riadnu obhliadku predmetu draby.
(7) O neplatnosti draby draobník bez zbytoèného
odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie o neplatnosti draby draobník uverejní bez zbytoèného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom
v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o drabe uverejnené v registri draieb, draobník tam uverejní aj oznámenie o neplatnosti draby. Ak sa oznámenie o drabe
zverejnilo v Obchodnom vestníku pod¾a § 17 ods. 3,
draobník v òom bez zbytoèného odkladu zverejní aj
oznámenie o neplatnosti draby..
28. V § 22 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá táto veta:
Ak sa oznámenie o drabe zverejnilo v Obchodnom
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vestníku pod¾a § 17 ods. 3, draobník v òom bez zbytoèného odkladu zverejní aj oznámenie o konaní opakovanej draby; na náleitosti oznámenia o konaní opakovanej draby sa vzahuje § 17 ods. 1 písm. a) a f)..
29. V § 24 ods. 2 písm. c) sa za slovom draby vypúa èiarka a slová ak je moné, aj.
30. § 24 ods. 2 sa dopåòa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
h) námietky proti priebehu draby,
i) pouèenie pod¾a § 21 ods. 2 a 6..
31. V § 24 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Súèasou zápisnice je podpísaný rovnopis oznámenia o drabe (§ 17 ods. 8) a jeho prípadné dodatky
(§ 18). Súèasou zápisnice sú aj vznesené námietky zaslané draobníkovi.
(4) Zápisnicu o vykonanej drabe podpíe draobník,
licitátor, osoba, ktorá vzniesla námietky proti priebehu
draby a v prípade vydraenia aj vydraite¾. Ak odmietne niektorá osoba zápisnicu o vykonaní draby podpísa, draobník to uvedie v zápisnici..
32. V § 24 ods. 8 sa slová 2 a 6 nahrádzajú slovami 2 a 7.
33. V § 24 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
Rovnaké údaje draobník zverejní aj v Obchodnom
vestníku, ak v òom bolo zverejnené oznámenie o drabe
pod¾a § 17 ods. 3..
34. V § 25 odsek 1 znie:
(1) Ak nie je v zmluve o vykonaní draby dohodnuté
inak, náklady draby sa hradia z výaku draby. Ak je
navrhovate¾om draby záloný verite¾, náklady draby
sa hradia z výaku draby v rozsahu povinnosti vlastníka predmetu draby znáa ich náhradu..
35. V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak je navrhovate¾om draby záloný verite¾,
vlastník predmetu draby znáa odmenu draobníka
najviac v rozsahu 10 % z výaku draby, nie vak viac
ako 20 % z výky poh¾adávky. Ak sa upustilo od draby
z dôvodu plnenia dlhu, vlastník predmetu draby znáa odmenu draobníka v rozsahu najviac 3 % z vymáhanej poh¾adávky a po doruèení oznámenia o drabe
vlastníkovi predmetu draby 10 % z vymáhanej poh¾adávky. Odmena draobníka je najviac 1 000 000 Sk
zvýených o 1 % z ceny dosiahnutej vydraením, presahujúcej 10 000 000 Sk..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
36. V § 25 odsek 3 znie:
(3) Ak za náklady draby nezodpovedá iná osoba ako
navrhovate¾ draby, uhradí ich draobníkovi navrhovate¾ draby, ak nie je v zmluve o vykonaní draby dohodnuté inak..
37. § 25 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak neplatnos draby spôsobil draobník, znáa
náklady draby; ustanovenie § 33 ods. 3 tým nie je
dotknuté..
38. V § 26 ods. 3 sa vypúa druhá veta.
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39. V § 26 ods. 7 sa slová 3 a 5 nahrádzajú slovami 4 a 5.
40. V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Ku dòu zaplatenia ceny dosiahnutej vydraením vydraite¾om zaniká poh¾adávka verite¾a v rozsahu uspokojenia verite¾a z výaku draby..
41. V § 28 odsek 3 znie:
(3) Ak ide o byt, dom alebo inú nehnute¾nos, zale
draobník po zaplatení ceny predmetu draby jedno vyhotovenie osvedèeného odpisu notárskej zápisnice
spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytoèného odkladu
príslunej správe katastra..
42. V § 28 ods. 4 sa slová (§ 17 ods. 7) nahrádzajú
slovami (§ 17 ods. 8).
43. V § 29 ods. 2 prvá veta znie:
Ak ide o predmet draby pod¾a § 20 ods. 13, predchádzajúci vlastník je povinný odovzda predmet draby na základe predloenia osvedèeného odpisu notárskej zápisnice a doloenia totonosti vydraite¾a pod¾a
podmienok uvedených v oznámení o drabe bez zbytoèných prieahov..
44. V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísa alebo ju prevzia, táto skutoènos sa vyznaèí v zápisnici
a zápisnica sa povauje za odovzdanú aj tejto osobe;
o tom draobník túto osobu pouèí..
45. § 32 vrátane nadpisu znie:
§ 32
Odovzdanie výaku draby
(1) Výaok draby po uhradení nákladov draby, po
uspokojení poh¾adávok záloného verite¾a a po zaplatení
ceny dosiahnutej vydraením bez zbytoèných prieahov
draobník odovzdá predchádzajúcemu vlastníkovi predmetu draby, ak osobitný zákon13a) neustanovuje inak.
(2) Ak predchádzajúci vlastník predmet draby neodovzdal vydraite¾ovi, draobník mu zloí sumu urèenú pod¾a odseku 1 do notárskej úschovy; rovnako tak
postupuje, ak predchádzajúci vlastník túto sumu odmieta prevzia.
(3) Ak je draba neplatná, kadá osoba, ktorá prevzala výaok draby pod¾a odseku 1, je povinná vráti ho
bezodkladne vydraite¾ovi. Draobník je povinný na výzvu vydraite¾a oznámi mu sumu, ktorú odovzdal zálonému verite¾ovi a dlníkovi, prípadne sumu, ktorú
zloil do notárskej úschovy. Právo na náhradu kody
tým nie je dotknuté.
(4) Ak je draba neplatná a predchádzajúci vlastník
a vydraite¾ si majú navzájom vráti plnenia, môe sa
domáha splnenia záväzku len ten, kto sám splnil svoj
záväzok skôr alebo je pripravený záväzok splni..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 151ma ods. 5 Obèianskeho zákonníka..

46. Za § 33 sa vkladá nová tretia èas, ktorá znie:
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TRETIA ÈAS
KONTROLA A SPRÁVNE DELIKTY
§ 33a
(1) Kontrolu dodriavania podmienok organizovania
a priebehu draieb vykonáva ministerstvo. Na výkon
kontroly sa nevzahuje osobitný predpis.14a)
(2) Ministerstvo uverejní na svojej internetovej stránke zoznam draobníkov a údaje o nich v rozsahu
verejnej èasti ivnostenského registra. Údaje o draobníkoch ministerstvu zale alebo sprístupní14b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 33b
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a) vstupova do objektov, zariadení, na pozemky a do
iných priestorov kontrolovaných draobníkov, ak
bezprostredne súvisia s predmetom kontroly,
b) nahliada do spisu, úètovníctva a iných záznamov
kontrolovaného draobníka a robi z nich kópie a odpisy,
c) v odôvodnených prípadoch odobera písomnosti
a iné záznamy kontrolovaného draobníka,
d) vyadova od kontrolovaného draobníka, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoloèníkov vetky informácie týkajúce sa výkonu jeho èinnosti,
e) vyadova od kontrolovaného draobníka, jeho
zamestnancov, prípadne jeho spoloèníkov aj inú
súèinnos potrebnú na zabezpeèenie riadneho výkonu kontroly a vykona ïalie opatrenia potrebné na
zabezpeèenie úèinného a objektívneho výkonu kontroly.

Kontrola sa vykonáva
a) pravidelnými, náhodnými alebo úèelovými previerkami dodriavania zákonnosti a správnosti postupov a povinností draobníkov,
b) preskúmavaním podnetov na postup pri výkone èinnosti draobníkov.

(2) Poverená osoba je pri výkone kontroly povinná
preukáza sa kontrolovanému draobníkovi pri zaèatí
kontroly písomným poverením ministerstva na vykonanie kontroly spolu so sluobným preukazom, prípadne obèianskym preukazom.

§ 33c

§ 33f

(1) Kontrolu vykonáva ministerstvom poverený zamestnanec ministerstva (ïalej len poverená osoba).

(1) Pri výkone kontroly sú draobník, jeho zamestnanci, prípadne spoloèníci povinní poskytova poverenej osobe súèinnos a vytvára im vhodné materiálne
a technické podmienky potrebné na riadny výkon kontroly, najmä zabezpeèi im vhodné miesto na vykonanie
kontroly a zdra sa konania, ktoré môe mari výkon
kontroly.

(2) Poverenie ministerstva na vykonanie kontroly má
písomnú formu a obsahuje oznaèenie kontrolovaného
draobníka, predmet kontroly, deò zaèatia kontroly,
dátum a miesto vyhotovenia poverenia a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca ministerstva
oprávneného na udelenie poverenia.
§ 33d
(1) Poverená osoba je z výkonu kontroly vylúèená, ak
so zrete¾om na jej pomer k veci, ku kontrolovanému
draobníkovi alebo k zamestnancom draobníka mono ma pochybnos o jej nezaujatosti.
(2) Ak sa poverená osoba dozvie skutoènosti nasvedèujúce, e je z výkonu kontroly vylúèená, je povinná
bezodkladne oznámi tieto skutoènosti osobe, ktorá ju
vykonaním kontroly poverila. Pri výkone kontroly môe
zatia¾ urobi len úkony, ktoré nepripúajú odklad.
(3) Ak má kontrolovaný draobník pochybnosti o nezaujatosti poverenej osoby, môe poda ministerstvu
odôvodnené písomné námietky.
(4) O vylúèení poverenej osoby z výkonu kontroly rozhodne do troch dní od oznámenia alebo podania námietok osoba, ktorá poverenú osobu vykonaním kontroly
poverila; ak rozhodne, e poverená osoba je z výkonu
kontroly vylúèená, urobí aj vhodné opatrenie na zabezpeèenie ïalieho výkonu kontroly. Na rozhodovanie
o zaujatosti poverenej osoby sa veobecný predpis
o správnom konaní nepouije.14c)
§ 33e
(1) Poverená osoba je pri výkone kontroly oprávnená

(2) Povinnos zachováva mlèanlivos sa neporuí
poskytnutím súèinnosti pod¾a odseku 1.
§ 33g
(1) O výsledku vykonanej kontroly poverená osoba
vyhotoví protokol, ktorého odpis doruèia kontrolovanému draobníkovi. Kontrolovaný draobník môe v lehote do troch dní od doruèenia odpisu protokolu uplatni
proti protokolu písomné námietky a poverená osoba je
povinná opodstatnenos námietok preveri.
(2) Protokol obsahuje oznaèenie kontrolovaného draobníka, miesto a èas vykonania kontroly, predmet
kontroly, mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré kontrolu vykonali, preukázané zistenia pri kontrole, dátum vypracovania protokolu, vlastnoruèné podpisy poverených osôb, vyjadrenie kontrolovaného draobníka
k výsledku kontroly a ïalie písomnosti a materiály. Na
základe uznaných námietok sa k protokolu vypracuje
dodatok ako súèas protokolu.
§ 33h
Poverená osoba, ktorá sa dozvedela o skutoènostiach
súvisiacich s kontrolou, je povinná zachováva mlèanlivos o týchto skutoènostiach. Povinnos mlèanlivosti
trvá aj po skonèení výkonu ich funkcie alebo zamestnania.
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§ 33i
Trovy ministerstva spojené s kontrolou uhrádza ministerstvo a trovy kontrolovaného draobníka spojené
s kontrolou platí kontrolovaný draobník.
§ 33j
(1) Za poruenie alebo obchádzanie povinností ustanovených v § 11 ods. 1, 2 a 3, § 12 ods. 1 a 4, § 13 ods. 1
a 2, § 13a ods. 2, § 14, § 17 ods. 1, § 18, § 20 ods. 14,
§ 23 ods. 1, § 24 ods. 1, 2, 5, 6 a 7, § 29 ods. 2, § 28
ods. 1 a 3 a v § 32 ministerstvo uloí draobníkovi pokutu v sume 50 000 Sk.
(2) Za poruenie alebo obchádzanie povinností ustanovených v § 13b, § 15 a v § 17 ods. 9 ministerstvo uloí
draobníkovi pokutu v sume 100 000 Sk.
(3) Za poruenie iných povinností ako tých, ktoré sú
uvedené v odsekoch 1 a 2, ministerstvo uloí draobníkovi pokutu 10 000 Sk.

(5) Poruenie povinností draobníka upusti od draby, ak tak bol povinný urobi, alebo povinnosti dohodnú a udriava poistenie zodpovednosti za kodu sa
povauje za osobitné závané poruenie povinností.8)
(6) Ak ministerstvo zistí, e draobník poruuje povinnosti pod¾a odseku 5, dá podnet príslunému orgánu pod¾a osobitného predpisu8) na zruenie ivnostenského oprávnenia.
§ 33k
(1) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka od zistenia poruenia povinnosti, najneskôr do
troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(2) Výnos pokuty je príjmom tátneho rozpoètu.
(3) Na konanie o uloení pokuty pod¾a tohto zákona sa
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.14c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14c znejú:

14a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.
o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
14b
) § 60b ods. 3 a 6 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona
è. 358/2007 Z. z.
14c
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

Doterajia tretia èas sa oznaèuje ako tvrtá èas.
47. Doterají text § 34 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak predmetom draby je vec nadobudnutá prevodom na zabezpeèenie poh¾adávky,18) na navrhovate¾a
draby sa primerane vzahujú ustanovenia o zálonom
verite¾ovi a na osobu, ktorá previedla právo na zabezpeèenie poh¾adávky, primerane sa vzahujú ustanovenia
o vlastníkovi veci..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) § 553 a 553c Obèianskeho zákonníka..

48. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 36a
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2008
Draby, o ktorých vykonaní bola uzavretá zmluva
pred 1. januárom 2008, ako i vzahy s nimi súvisiace sa
dokonèia pod¾a doterajích predpisov..
49. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha
k zákonu è. 527/2002 Z. z.
v znení zákona è. 568/2007 Z. z.
OZNAÈENIE PREDMETU DRABY
Páska

DRABA DRABA DRABA

10 cm

(4) Ak ministerstvo zistí, e draobník opakovane poruuje povinnosti pod¾a odseku 3, môe da podnet príslunému orgánu pod¾a osobitného predpisu8) na zruenie ivnostenského oprávnenia.
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.
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., zákona
è. 84/2007 Z. z. a zákona è. 335/2007 Z. z. sa mení a
dopåòa takto:
1. § 52 znie:
§ 52
(1) Spotrebite¾skou zmluvou je kadá zmluva bez
oh¾adu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávate¾ so
spotrebite¾om.
(2) Ustanovenia o spotrebite¾ských zmluvách, ako aj
vetky iné ustanovenia upravujúce právne vzahy, ktorých úèastníkom je spotrebite¾, pouijú sa vdy, ak je to
na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebite¾om.
Odliné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých ob-
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sahom alebo úèelom je obchádzanie tohto ustanovenia,
sú neplatné.
(3) Dodávate¾ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebite¾skej zmluvy koná v rámci predmetu svojej
obchodnej alebo inej podnikate¾skej èinnosti.
(4) Spotrebite¾ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebite¾skej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
obchodnej èinnosti alebo inej podnikate¾skej èinnosti..
2. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
§ 52a
(1) Ak sú uzavreté viaceré spotrebite¾ské zmluvy pri
tom istom rokovaní alebo sú zahrnuté do jednej listiny,
posudzuje sa kadá z týchto zmlúv samostatne.
(2) Ak vak z povahy zmlúv alebo stranám známeho
úèelu zmlúv uvedených v odseku 1 pri ich uzavretí zrejme vyplýva, e tieto zmluvy sú od seba vzájomne závislé, vznik kadej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku
ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom ne splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim
splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv,
a to s obdobnými právnymi úèinkami..
3. § 53 znie:
§ 53
(1) Spotrebite¾ské zmluvy nesmú obsahova ustanovenia, ktoré spôsobujú znaènú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech
spotrebite¾a (ïalej len neprijate¾ná podmienka). To
neplatí, ak ide o predmet plnenia, cenu plnenia alebo
ak boli neprijate¾né podmienky individuálne dojednané.
(2) Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovaujú také, s ktorými mal spotrebite¾ monos oboznámi sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol
ovplyvni ich obsah.
(3) Ak dodávate¾ nepreukáe opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávate¾om a spotrebite¾om sa nepovaujú za individuálne dojednané.
(4) Za neprijate¾né podmienky uvedené v spotrebite¾skej zmluve sa povaujú najmä ustanovenia, ktoré
a) má spotrebite¾ plni a s ktorými sa nemal monos
oboznámi pred uzavretím zmluvy,
b) dovo¾ujú dodávate¾ovi previes práva a povinnosti zo
zmluvy na iného dodávate¾a bez súhlasu spotrebite¾a, ak by prevodom dolo k zhoreniu vymoite¾nosti
alebo zabezpeèenia poh¾adávky spotrebite¾a,
c) vyluèujú alebo obmedzujú zodpovednos dodávate¾a
za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebite¾ovi spôsobila smr alebo ujma na zdraví,
d) vyluèujú alebo obmedzujú práva spotrebite¾a pri
uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za kodu,
e) umoòujú dodávate¾ovi, aby spotrebite¾ovi nevydal
ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebite¾
neuzavrie s dodávate¾om zmluvu alebo od nej odstúpi,
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f) umoòujú dodávate¾ovi odstúpi od zmluvy bez
zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebite¾ovi
to neumoòujú,
g) oprávòujú dodávate¾a, aby bez dôvodov hodných
osobitného zrete¾a vypovedal zmluvu uzavretú na
dobu neurèitú bez primeranej výpovednej lehoty,
h) prikazujú spotrebite¾ovi, aby splnil vetky záväzky
aj vtedy, ak dodávate¾ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,
i) umoòujú dodávate¾ovi jednostranne zmeni zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
j) urèujú, e cena tovaru alebo sluieb bude urèená
v èase ich splnenia, alebo dodávate¾a oprávòujú
na zvýenie ceny tovaru alebo sluieb bez toho, aby
spotrebite¾ mal právo odstúpi od zmluvy, ak cena
dohodnutá v èase uzavretia zmluvy je podstatne prekroèená v èase splnenia,
k) poadujú od spotrebite¾a, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako
sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
l) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebite¾ovi povinnosti nies dôkazné bremeno, ktoré
by pod¾a práva, ktorým sa riadi zmluvný vzah, mala
nies iná zmluvná strana,
m) v prípade èiastoèného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávate¾a neprimerane obmedzujú
alebo vyluèujú monos spotrebite¾a domáha sa
svojich práv voèi predávajúcemu vrátane práva
spotrebite¾a zapoèíta poh¾adávku voèi predávajúcemu,
n) spôsobujú, e platnos zmluvy uzatvorenej na dobu
urèitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva
uzavretá, predåi, prièom spotrebite¾ovi priznávajú
neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu
s predåením platnosti zmluvy,
o) ktoré oprávòujú dodávate¾a rozhodnú o tom, e
jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vyklada iba predávajúcemu,
p) obmedzujú zodpovednos dodávate¾a, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovate¾om, alebo vyadujú
uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovate¾a v osobitnej forme,
r) vyadujú v rámci dojednanej rozhodcovskej doloky
od spotrebite¾a, aby spory s dodávate¾om rieil výluène v rozhodcovskom konaní.
(5) Neprijate¾né podmienky upravené v spotrebite¾ských zmluvách sú neplatné.
(6) Ak je v spotrebite¾skej zmluve predmetom záväzku poskytnutie peòaných prostriedkov za neprimeranú odplatu, súd môe odplatu zníi; prihliadne pritom
najmä na odplaty poskytované bankami pri spotrebných úveroch. Ak súd rozhodne o zníení odplaty za
poskytnuté peòané prostriedky a spotrebite¾ splnil
svoj záväzok vo väèom rozsahu, ako bol pod¾a rozhodnutia súdu povinný, dodávate¾ je povinný bez zbytoèného odkladu vráti spotrebite¾ovi plnenie, ktoré presahuje výku poskytnutých peòaných prostriedkov
a primeranej odplaty..
4. § 151l sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak je záloné právo zapísané v katastri nehnute¾ností, záloný verite¾ je povinný jedno vyhotovenie
oznámenia o zaèatí výkonu záloného práva zasla prí-
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slunej správe katastra nehnute¾ností, ktorá zaèatie
výkonu záloného práva vyznaèí v katastri nehnute¾ností..
5. V § 151m ods. 6 sa slová Pri predaji zálohu nahrádzajú slovami Pri výkone záloného práva.
6. V § 151md sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré
znie:
i) ak sa vykonalo bez oh¾adu na rozsah uspokojenia verite¾a..
7. § 151o sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak nie je vlastník stavby zároveò vlastníkom pri¾ahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemono
zabezpeèi inak, súd môe na návrh vlastníka stavby
zriadi vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spoèívajúce v práve cesty cez pri¾ahlý pozemok..
8. Za § 545 sa vkladá § 545a, ktorý znie:
§ 545a
Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môe súd zníi s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpeèovanej povinnosti. Ak verite¾ nie je oprávnený poadova
náhradu kody spôsobenej poruením povinnosti, na
ktorú sa zmluvná pokuta vzahuje, súd prihliadne aj
na výku kody, ktorá poruením povinnosti vznikla,
a na to, o ko¾ko zmluvná pokuta presahuje rozsah
vzniknutej kody..
9. § 553 vrátane nadpisu znie:
Zabezpeèovací prevod práva
§ 553
(1) Splnenie záväzku mono zabezpeèi doèasným
prevodom práva dlníka alebo tretej osoby v prospech
verite¾a (ïalej len zabezpeèovací prevod práva). Pri zabezpeèovacom prevode vlastníckeho práva sa doèasne
prevádza vlastníctvo k prevádzanej veci pod¾a veobecných ustanovení o nadobudnutí vlastníctva zmluvou
(§ 133).
(2) Ak je prevádzané právo zapísané v katastri nehnute¾ností alebo v inom verejnom registri, verite¾ je
povinný oznámi doèasnos prevodu práva v katastri
nehnute¾ností alebo v inom verejnom registri.
(3) Uspokojením zabezpeèenej poh¾adávky prechádza právo spä na toho, kto ho previedol.
(4) Pri zabezpeèovacom prevode práva spojeného
s cenným papierom sa postupuje primerane pod¾a osobitného predpisu.3fa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3fa znie:

3fa) Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných
slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov..

10. Za § 553 sa vkladajú § 553a a 553e, ktoré znejú:
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§ 553a
(1) Zmluva o zabezpeèovacom prevode práva sa musí
uzatvori písomne.
(2) Zmluva o zabezpeèovacom prevode práva musí
obsahova vymedzenie zabezpeèeného záväzku a oznaèenie práva, ktoré sa prevádza v prospech verite¾a, práva a povinnosti úèastníkov zmluvy k prevedenému právu poèas trvania zabezpeèovacieho prevodu práva, jeho
ocenenie v peniazoch, spôsob výkonu zabezpeèovacieho prevodu práva a najniie podanie v prípade dobrovo¾nej draby; ak sa prevádza právo inej osoby ako dlníka, zmluva o zabezpeèovacom prevode práva musí
obsahova aj oznaèenie dlníka.
§ 553b
(1) A do zániku zabezpeèovacieho prevodu práva verite¾ nie je oprávnený prevedené právo previes ïalej na
inú osobu ani ho inak zaai v prospech inej osoby. Ak
je predmetom zmluvy o zabezpeèovacom prevode práva
nehnute¾nos, správa katastra túto skutoènos vyznaèí
v katastri nehnute¾ností.3g)
(2) Ak zabezpeèovací prevod práva spoèíva v prevode
vlastníckeho práva k veci a verite¾ je jej drite¾om, je povinný prevedenú vec chráni pred pokodením, stratou
a znièením. Ak je drite¾om veci dlník, táto povinnos
platí pre neho obdobne.
§ 553c
(1) Ak zabezpeèený záväzok nie je riadne a vèas splnený, verite¾ je oprávnený zaèa výkon zabezpeèovacieho prevodu práva a prevedené právo speòai spôsobom uvedeným v zmluve alebo drabou pod¾a
osobitného zákona.
(2) Dohody, ktorých obsahom alebo úèelom je uspokojenie verite¾a tým, e si natrvalo ponechá prevedené
právo uzavreté pred splatnosou zabezpeèenej poh¾adávky, sú neplatné.
(3) Zaèatie výkonu zabezpeèovacieho prevodu práva
je verite¾ povinný písomne oznámi osobe, ktorá zabezpeèenie poskytla, a dlníkovi aspoò 30 dní vopred.
(4) Ak je dohodnutý iný spôsob výkonu zabezpeèovacieho prevodu práva ako speòaením na drabe pod¾a
osobitného predpisu,3e) verite¾ je pri výkone svojho práva povinný postupova s náleitou starostlivosou tak,
aby právo previedol za cenu, za akú sa rovnaké alebo
porovnate¾né právo za porovnate¾ných podmienok zvyèajne prevádza, inak zodpovedá osobe, ktorá zabezpeèenie poskytla, za kodu, ktorú tým spôsobí.
(5) Ak výaok dosiahnutý vykonaním zabezpeèovacieho práva prevyuje zabezpeèenú poh¾adávku a jej
prísluenstvo, verite¾ je bez zbytoèného odkladu povinný vyda osobe, ktorá zabezpeèenie poskytla, tú èas
výaku, ktorá po odpoèítaní nevyhnutne a úèelne vynaloených nákladov v súvislosti s výkonom zabezpeèovacieho prevodu práva prevyuje zabezpeèenú poh¾adávku a jej prísluenstvo.
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§ 553d
(1) Zánikom zabezpeèovaného záväzku právo prechádza spä na osobu, ktorá zabezpeèenie poskytla.
Verite¾ je bez zbytoèného odkladu povinný vec v jeho
drbe vyda, a ak niet odlinej dohody, spolu s tým, èo
k nej pribudlo.
(2) Verite¾ má právo na náhradu nákladov úèelne vynaloených v súvislosti s výkonom zabezpeèovacieho
prevodu práva.
§ 553e
Na zabezpeèovací prevod práva sa primerane pouijú
ustanovenia § 151j ods. 2, § 151l ods. 4, § 151m ods. 2,
3, 4, 7, 9, § 151mb ods. 1, § 151md ods. 1 a 3..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3g znie:

3g) § 44 ods. 1 vyhláky Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky è. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov..

11. § 554 vrátane nadpisu znie:
§ 554
Zabezpeèovacie postúpenie poh¾adávky
Poh¾adávku mono zabezpeèi postúpením poh¾adávky dlníka alebo poh¾adávky tretej osoby na verite¾a
(ïalej zabezpeèovacie postúpenie poh¾adávky), ak to
osobitný zákon nevyluèuje..
12. V § 562 sa za slová plní tomu vkladá èiarka
a slová kto je oprávnený prija pod¾a osobitného zákona plnenie, alebo tomu.
13. Doterají text § 566 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Pri èiastoènom plnení peòaného dlhu sa plnenie dlníka zapoèítava najprv na istinu a potom na úroky, ak dlník neurèí inak..
14. V deviatej èasti sa za dvanástu hlavu vkladá
nová trinásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
TRINÁSTA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA
K ÚPRAVÁM ÚÈINNÝM OD 1. JANUÁRA 2008
§ 879j
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne
vzahy vzniknuté pred 1. januárom 2008; vznik týchto
právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred
1. januárom 2008 sa vak posudzujú pod¾a doterajích
predpisov..
Èl. III
Zákon 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 zákona è. 211/1997 Z. z., zákona
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è. 353/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona
è. 240/1998 Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 415/2000
Z. z., zákona è. 291/2001 Z. z., zákona è. 32/2002 Z. z.,
zákona è. 356/2003 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 125/2005
Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 585/2006
Z. z. a zákona è. 84/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 193 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
a mimosúdne písomnosti, ak to ustanovuje osobitný
predpis..
Èl. IV
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z. a zákona è. 456/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu
nad dodriavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovo¾ných draieb..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
Èl. V
Zákon è. 258/2001 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inpekcii v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 264/2006
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. a) sa za slovo pôièky vkladá èiarka a
slovo úveru.
2. V § 2 písm. e) sa slová pri poskytnutí nahrádzajú
slovami v súvislosti s poskytovaním úveru.
3. V § 3 ods. 5 sa v prvej vete pripájajú tieto slová:
prostredníctvom ustanoveného vzoru formulára.
4. § 3 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebite¾skom úvere, s ktorými musí by spotrebite¾ oboznámený pred uzavretím zmluvy o spotrebite¾skom úvere, ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(10) Odplata za poskytnutie spotrebite¾ského úveru
nesmie prevýi výku ustanovenú nariadením vlády..
5. V § 4 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
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a pripájajú sa tieto slová: prièom spotrebite¾ dostane
jedno vyhotovenie zmluvy o spotrebite¾skom úvere..

Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.

6. V § 4 odsek 2 znie:
(2) Zmluva o spotrebite¾skom úvere okrem veobecných náleitostí6) musí obsahova
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo verite¾a,
ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko,
miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu
a identifikaèné èíslo verite¾a, ak ide o fyzickú osobu,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebite¾a,
c) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru
alebo slube neprechádza na spotrebite¾a v okamihu
odovzdania a prevzatia tovaru alebo sluby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto
tovaru alebo slube spotrebite¾om,
d) adresu predávajúceho, na ktorej môe spotrebite¾
uplatni reklamáciu alebo sanos,
e) celkovú výku a menu poskytnutého spotrebite¾ského úveru a podmienky upravujúce jeho èerpanie,
f) v prípade odloenej platby za tovar alebo poskytnutú
slubu, opis tovaru alebo sluby, na ktoré sa zmluva
o spotrebite¾skom úvere vzahuje, a cenu tovaru alebo poskytnutej sluby,
g) koneènú splatnos spotrebite¾ského úveru,
h) roènú úrokovú sadzbu; v prípade variabilnej roènej
úrokovej sadzby zmluva o spotrebite¾skom úvere
musí obsahova podmienky zmeny variabilnej roènej úrokovej sadzby, ako aj index alebo referenènú
sadzbu, ktoré sa vzahujú na pôvodnú variabilnú
roènú úrokovú sadzbu,
i) výku, poèet a termíny splátok istiny, úrokov a iných
poplatkov,
j) roènú percentuálnu mieru nákladov a celkové náklady spotrebite¾a spojené so spotrebite¾ským úverom, vypoèítané na základe údajov platných v èase
uzatvorenia zmluvy o spotrebite¾skom úvere,
k) priemernú hodnotu roènej percentuálnej miery nákladov na prísluný spotrebite¾ský úver platnú
k dòu podpisu zmluvy o spotrebite¾skom úvere, zverejnenú pod¾a § 7a ods. 2,
l) verite¾om vyadované ruèenie alebo poistenie,
m) výpoèet nákladov uvedených v § 2 písm. c) prvom a
piatom bode, ktoré neboli zahrnuté do výpoètu roènej percentuálnej miery nákladov; prièom sa uvedie
výka týchto nákladov, spôsob výpoètu alebo èo najpresnejí odhad,
n) oprávnenie spotrebite¾a na zníenie celkových nákladov na spotrebite¾ský úver pri jeho splatení pred
lehotou splatnosti pod¾a § 6 a spôsob urèenia výky
poplatku za splatenie spotrebite¾ského úveru pred
lehotou splatnosti,
o) upozornenia týkajúce sa následkov nesplácania
spotrebite¾ského úveru,
p) práva spotrebite¾a pod¾a § 7,
q) spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebite¾skom
úvere,
r) informáciu o monosti mimosúdneho rieenia sporov zo zmluvy o spotrebite¾skom úvere,
s) názov a adresu prísluného kontrolného orgánu
pod¾a § 8 ods. 1..

8. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Pri nesplnení podmienok pod¾a odseku 2 je zmluva o spotrebite¾skom úvere platná, ak bol spotrebite¾ovi
na jej základe
a) poskytnutý spotrebite¾ský úver a spotrebite¾ ho zaèal èerpa alebo
b) dodaný tovar, alebo poskytnutá sluba.
Ak vak zmluva o spotrebite¾skom úvere neobsahuje
náleitosti pod¾a odseku 2 písm. a), b), d) a j), k) a l),
poskytnutý úver sa povauje za bezúroèný a bez poplatkov..

7. V § 4 sa vypúa odsek 3.

9. V § 4 odsek 6 znie:
(6) V súvislosti s poskytovaním úveru od spotrebite¾a alebo inej osoby sa zakazuje splni dlh zmenkou alebo ekom.8) Verite¾ smie prija od dlníka zmenku alebo
ek na zabezpeèenie svojich nárokov zo spotrebite¾ského úveru, len ak ide o zabezpeèovaciu zmenku a zmenková suma v èase vyplnenia je maximálne vo výke aktuálnej výky nesplateného spotrebite¾ského úveru
a prísluenstva (vrátane zmluvných pokút a iných nárokov verite¾a zo zmluvy o spotrebite¾skom úvere) vo
výke maximálne 30 % istiny poskytnutého spotrebite¾ského úveru. Zmenku prijatú, resp. vyplnenú verite¾om v rozpore s predchádzajúcou vetou verite¾ nesmie
prija a je povinný ju dlníkovi kedyko¾vek na poiadanie vyda. Ustanovenie tohto odseku platí aj v prípade
zmeny majite¾a zmenky alebo postúpenia práv zo
zmenky..
10. V § 4 ods. 7 sa slová odseku 7 nahrádzajú slovami odseku 6.
11. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Výka poplatku za splatenie spotrebite¾ského
úveru pred lehotou splatnosti môe by najviac vo výke 4 % z predèasne splatenej èiastky spotrebite¾ského
úveru; tento poplatok nesmie prekroèi polovicu nároku spotrebite¾a na zníenie celkových nákladov spojených so spotrebite¾ským úverom pod¾a odseku 1..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
12. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
§ 7a
(1) Verite¾ je povinný predklada ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje o novoposkytnutých
spotrebite¾ských úveroch.
(2) Ministerstvo, Národná banka Slovenska alebo
nimi urèená osoba zverejòujú informácie z údajov pod¾a odseku 1.
(3) Za správnos údajov pod¾a odseku 1 zodpovedá
verite¾.
(4) Rozsah, truktúru, lehoty a spôsob predkladania údajov o novoposkytnutých spotrebite¾ských úveroch a spôsob a lehoty zverejòovania informácií o týchto údajoch ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo..
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13. V § 8 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3 a 4, ktoré
znejú:
(3) Kontrolu dodriavania povinnosti uvedenej v § 7a
ods. 1 vykonáva ministerstvo.
(4) Za poruenie povinnosti uvedenej v § 7a ods. 1
môe ministerstvo uloi pokutu do 500 000 Sk..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
14. V § 8 ods. 2 sa slová § 4 ods. 1 a 3 a 5 nahrádzajú slovami § 4 ods. 1, 2 a 4.
15. Za § 8a sa vkladá § 8aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 8aa
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2008
(1) Zmluva o spotrebite¾skom úvere a formulár (§ 3
ods. 5) musí obsahova prvýkrát priemernú hodnotu
roènej percentuálnej miery nákladov [§ 4 ods. 2
písm. k)] do dvoch mesiacov po jej zverejnení pod¾a § 7a
ods. 2.
(2) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj
právne vzahy vzniknuté pred 1. januárom 2008; vznik
týchto právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2008 sa vak posudzujú pod¾a doterajích predpisov..
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Èl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení zákona è. 222/1996 Z. z., zákona
è. 255/2001 Z. z., zákona è. 419/2002 a zákona
è. 173/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
Doterají text § 43 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak ide o drabu pod¾a osobitného zákona,10ab)
ktorej predmetom je byt, dom alebo iná nehnute¾nos,
správa katastra vyznaèí údaj o drabe najmenej poèas
troch mesiacov odo dòa doruèenia zápisnice o drabe,
a ak bolo zaèaté súdne konanie o urèenie neplatnosti
draby,10ac) tak a do skonèenia tohto konania. Na zruenie poznámky platí ustanovenie § 39 ods. 3..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10ab a 10ac znejú:

10ab) Zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
10ac
) § 21 ods. 3 zákona è. 527/2002 Z. z. v znení zákona
è. 568/2007 Z. z..

Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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569
ZÁKON
z 25. októbra 2007
o geologických prácach (geologický zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác,
b) pôsobnos tátnej geologickej správy,
c) sankcie za poruenie ustanovení tohto zákona.
§2
Geologické práce
(1) Geologické práce sú geologický výskum a geologický prieskum.
(2) Geologický výskum sa èlení na
a) základný geologický výskum,
b) regionálny geologický výskum.
(3) Geologický prieskum sa èlení na
a) loiskový geologický prieskum, ktorý sa èlení na etapy
1. vyh¾adávací loiskový geologický prieskum,
2. podrobný loiskový geologický prieskum,
3. aobný loiskový geologický prieskum,
b) hydrogeologický prieskum, ktorý sa èlení na etapy
1. vyh¾adávací hydrogeologický prieskum,
2. podrobný hydrogeologický prieskum,
3. doplnkový hydrogeologický prieskum,
c) ininierskogeologický prieskum, ktorý sa èlení na
etapy
1. orientaèný ininierskogeologický prieskum,
2. podrobný ininierskogeologický prieskum,
3. doplnkový ininierskogeologický prieskum,
d) geologický prieskum ivotného prostredia, ktorý sa
èlení na etapy
1. orientaèný geologický prieskum ivotného prostredia,
2. podrobný geologický prieskum ivotného prostredia,
3. doplnkový geologický prieskum ivotného prostredia.
1
2

(4) Za geologické práce, ak súvisia s prácami uvedenými v odsekoch 2 a 3, sa pod¾a tohto zákona povaujú
tieto práce:
a) geofyzikálne práce a geochemické práce,
b) technologické práce, laboratórne práce, terénne meraèské práce a technické práce, najmä vrtné práce,
podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie doèasných merných objektov, zatláèacích
a pozorovacích staníc, skúobných zariadení, zriaïovanie doèasných pracovísk a prístupových ciest
k nim.
(5) Za geologické práce, ktoré nesúvisia s prácami
uvedenými v odsekoch 2 a 3, sa pod¾a tohto zákona povaujú aj tieto práce:
a) monitorovanie geologických faktorov ivotného
prostredia,
b) sanaèné práce.
(6) Na geologické práce uvedené v odseku 5 sa nevzahuje § 12.
(7) Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5
sa vyaduje odborná spôsobilos priznaná na geologické práce uvedené v § 9 ods. 2.
§3
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona
a) geologické dielo je povrchové alebo podzemné dielo
v zemskej kôre, najmä horizontálne, zvislé a úklonné
banské diela, ryhy, výkopy, odkopy, lomové steny
a vrty potrebné na vykonávanie geologických prác,
b) geologický objekt je doèasný objekt stavebného charakteru potrebný na vykonávanie geologických prác,
c) geologické oprávnenie je oprávnenie na vykonávanie
geologických prác,
d) geologický prieskum ivotného prostredia je prieskum, ktorým sa zisujú a overujú geologické èinitele ovplyvòujúce toto prostredie vrátane zisovania
antropogénneho zneèistenia v horninovom prostredí, návrhu sanaèných opatrení, zisovania a overovania geologických podmienok na zriaïovanie a prevádzku úloísk rádioaktívnych1) a iných odpadov
v podzemných priestoroch a návrhu opatrení na odstránenie kontaminácie a jej príèin alebo zníenia jej
negatívnych vplyvov na ivotné prostredie,
e) hydrogeologický prieskum je prieskum, ktorým sa
skúmajú podzemné vody vrátane termálnych vôd2)

) § 21 ods. 6 zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 3 ods. 5 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon).
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
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a minerálne vody,3) zisuje a overuje sa ich mnostvo
a kvalita a spracúvajú sa geologické podklady na ich
vyuívanie a ochranu, zisujú a overujú sa geologické podmienky na zriaïovanie a prevádzku zariadení
na priemyselné vyuívanie geotermálnej energie,
ininierskogeologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú ininierskogeologické pomery
a hydrogeologické pomery územia najmä na úèely
územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a na úèely spracúvania
geologických podkladov na návrhy na stabilizáciu
územia,
likvidácia geologických diel a geologických objektov
je ich odstránenie alebo zamedzenie ich prejavov na
zemskom povrchu vrátane uvedenia dotknutých pozemkov do predolého stavu,
loiskový geologický prieskum je prieskum, ktorým
sa skúmajú loiská nerastov, zisujú a overujú ich
zásoby a spracúvajú geologické podklady na ich vyuívanie a ochranu, zisujú a overujú sa geologické
podmienky na zriaïovanie a prevádzku podzemných
zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových truktúrach a podzemných priestoroch a zisujú a overujú sa geologické podmienky na sprístupòovanie jaskýò, zaistenie stability podzemných
priestorov a zabezpeèovanie a likvidáciu starých
banských diel,4)
monitorovanie geologických faktorov ivotného
prostredia je priebené systematické pozorovanie
a vyhodnocovanie javov a parametrov v presne definovaných priestorových podmienkach a èasových
intervaloch; slúi na objektívne poznanie charakteristík geologického prostredia a hodnotenia jeho
zmien v sledovanom priestore a sleduje sa ním vplyv
èinností a stavieb na geologické prostredie alebo
vplyv geologického prostredia na ivotné prostredie,
stavby a èinnosti,
odborná spôsobilos je vzdelanie, odborná prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí veobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce a ostatných súvisiacich veobecne záväzných právnych predpisov5) a súvisiacich slovenských technických noriem,
projekt geologickej úlohy je návrh jej rieenia vybranými druhmi geologických prác, urèenie rozsahu
týchto prác a doba ich vykonávania, a ak ide o financovanie geologických úloh zo tátneho rozpoètu alebo z iných verejných prostriedkov aj ich rozpoèet
a ekonomické zdôvodnenie,
regionálny geologický výskum je výskum, ktorým sa
skúmajú a spresòujú vo vybraných èastiach územia
tátu poznatky o zloení, vývoji a stavbe zemskej
kôry a o zákonitostiach ich zmien a na základe tých-
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to poznatkov sa zostavujú tematické a úèelové geologické mapy,
m) sanaèné práce sú práce v geologickom prostredí,
ktoré zahàòajú peciálne technologické postupy zamerané na odstránenie, zníenie alebo izoláciu vplyvov ¾udskej èinnosti a geodynamických javov na ivotné prostredie,
n) termálna voda je prírodná podzemná voda, ktorá je
zohriata pôsobením zemského tepla v horninovom
prostredí s minimálnou teplotou vody v mieste výveru 20 oC,
o) zabezpeèenie geologických diel a geologických objektov je vykonanie opatrení na ich zabezpeèenie
proti závalom a zosuvom a na zaistenie bezpeènosti
osôb a majetku pri výkone kontroly geologických zistení v geologickom diele a geologickom objekte a ich
stavu,
p) základný geologický výskum je výskum, ktorým sa
skúma, hodnotí a zobrazuje zloenie, vývoj a stavba
zemskej kôry na území tátu a zákonitosti ich zmien.

DRUHÁ ÈAS
PODMIENKY VYKONÁVANIA
GEOLOGICKÝCH PRÁC
§4
Vykonávanie geologických prác
(1) Geologické práce je oprávnená vykonáva
a) fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba, ktorá
má geologické oprávnenie,
b) právnická osoba poverená Ministerstvom ivotného
prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) v súvislosti s geologickým výskumom,
c) Slovenská akadémia vied, Správa slovenských jaskýò, vysoké koly, stredné odborné koly a múzeá,
ak vykonávajú geologické práce pri plnení svojich
vedeckých, výskumných alebo pedagogických
úloh,
d) fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba pri dobývaní výhradných loísk vyhradených nerastov
(ïalej len výhradné loisko) pod¾a osobitného
predpisu6)
(ïalej len zhotovite¾ geologických prác).
(2) Geologický prieskum loísk nevyhradeného nerastu7) môu vlastníci pozemkov vykonáva na svojich
pozemkoch povrchovými prácami bez geologického
oprávnenia. Na tieto geologické práce sa vzahujú primerane ustanovenia § 15, 16, 19, 37, § 38 ods. 1
písm. g) a h) a § 40.

) § 2 ods. 2 zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) § 35 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon
è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) § 31 ods. 2 zákona è. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 498/1991 Zb.
7
) § 7 zákona è. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 498/1991 Zb.
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(3) Na vykonávanie geologických prác obèanmi na
uspokojovanie ich osobných záujmov sa tento zákon
nevzahuje.

§5
iados o geologické oprávnenie
(1) Geologické oprávnenie vydáva ministerstvo slovenskej osobe alebo zahraniènej osobe8) na základe iadosti o vydanie geologického oprávnenia.
(2) Slovenskou osobou pod¾a odseku 1 sa rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
(3) iados fyzickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt9)
(ïalej len osobné údaje); ak ustanoví zástupcu na
vykonávanie geologických prác (ïalej len zástupca), uvedie aj jeho osobné údaje,
b) údaj o bezúhonnosti,
c) obchodné meno,
d) geologické práce, na ktoré iada geologické oprávnenie,
e) dobu, na ktorú iada geologické oprávnenie,
f) identifikaèné èíslo organizácie, ak ho má pridelené,
g) mená a priezviská a èísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1 a údaje o ich
pracovnoprávnom vzahu k iadate¾ovi.
(4) iados právnickej osoby o geologické oprávnenie
obsahuje
a) obchodné meno a sídlo,
b) geologické práce, na ktoré iada geologické oprávnenie,
c) dobu, na ktorú iada geologické oprávnenie,
d) osobné údaje a údaj o bezúhonnosti zástupcu,
e) identifikaèné èíslo organizácie, ak ho má pridelené,
f) mená a priezviská a èísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1 a údaje o ich
pracovnoprávnom vzahu k iadate¾ovi.
(5) Na fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá iada
o geologické oprávnenie na vykonávanie geologických
prác pod¾a § 2 ods. 4 písm. b) sa nevzahuje povinnos
uvies v iadosti údaje pod¾a odseku 3 písm. g) a odseku 4 písm. f).
(6) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo trestný èin ohrozenia ivotného prostredia.10)
(7) K iadosti pod¾a odsekov 3 a 4 sa pripojí výpis z registra trestov fyzickej osoby a jej zástupcu, ak je ustanovený, alebo výpis z registra trestov zástupcu právnickej osoby nie starí ako es mesiacov. Za výpis
8
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z registra trestov sa povauje aj obdobný doklad preukazujúci bezúhonnos.
(8) K iadosti pod¾a odseku 4 sa pripojí originál výpisu z obchodného registra nie starí ako tri mesiace alebo jeho úradne osvedèená kópia nie staria ako tri mesiace, alebo zmluva o zaloení spoloènosti,11) alebo jej
úradne osvedèená kópia.
§6
Vydanie geologického oprávnenia
(1) Geologické oprávnenie vydané fyzickej osobe-podnikate¾ovi obsahuje
a) osobné údaje fyzickej osoby-podnikate¾a a jej zástupcu, ak bol ustanovený, a údaje o odbornej spôsobilosti pod¾a § 9,
b) obchodné meno,
c) geologické práce, na ktoré sa vydáva geologické
oprávnenie,
d) dobu, na ktorú sa vydáva geologické oprávnenie,
e) podmienky vykonávania geologických prác,
f) identifikaèné èíslo organizácie,
g) dátum vydania geologického oprávnenia.
(2) Geologické oprávnenie vydané právnickej osobe
obsahuje
a) obchodné meno, sídlo,
b) osobné údaje tatutárneho orgánu a zástupcu, ako
aj údaje o odbornej spôsobilosti zástupcu pod¾a § 9,
c) geologické práce, na ktoré sa geologické oprávnenie
vydáva,
d) dobu, na ktorú sa geologické oprávnenie vydáva,
e) podmienky vykonávania geologických prác,
f) identifikaèné èíslo organizácie,
g) dátum vydania geologického oprávnenia.
(3) Zhotovite¾ geologických prác je povinný poiada
ministerstvo o zmenu geologického oprávnenia pri kadej zmene niektorého z údajov v òom uvedených, a to
do 15 dní od vzniku zmeny.
(4) Kópiu geologického oprávnenia a kópiu rozhodnutia o jeho zmene alebo zruení zale ministerstvo príslunému daòovému úradu a tatistickému úradu
Slovenskej republiky.
§7
Zánik geologického oprávnenia
(1) Geologické oprávnenie zaniká
a) smrou fyzickej osoby-podnikate¾a, ktorej bolo vydané, ak vo výkone geologického oprávnenia nepokraèuje ustanovený správca dedièstva12) alebo dedièia,
b) zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c) rozhodnutím ministerstva o jeho zruení,
d) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
e) po uplynutí troch mesiacov odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti geologického oprávnenia, ak zhotovi-

) § 21 ods. 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
10
) § 300 a 310 zákona è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
11
) § 57 Obchodného zákonníka.
12
) § 175e zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení zákona è. 263/1992 Zb.
9
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te¾ geologických prác, ktorý má povinnos by zapísaný do obchodného registra, nepoiada v tejto lehote o zápis geologických prác do obchodného registra,
alebo
f) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra, ak ide o zhotovite¾a geologických prác, ktorý
má povinnos by zapísaný do obchodného registra.
(2) Ak v prípade smrti fyzickej osoby-podnikate¾a,
ktorej bolo vydané geologické oprávnenie a ktorá nemala urèeného zástupcu, nie je urèený správca dedièstva,12) ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu
geologického oprávnenia do skonèenia konania o dedièstve.
(3) Ak chce dediè pokraèova vo vykonávaní geologických prác, je povinný predloi ministerstvu do 30 dní
od skonèenia konania o dedièstve právoplatný doklad
o tom, e je dedièom, a oznámi ministerstvu údaje pod¾a § 5 ods. 3 písm. a).
(4) Ministerstvo zruí geologické oprávnenie, ak
a) zhotovite¾ geologických prác pod¾a § 4 ods. 1 písm. a)
o to poiada,
b) dediè geologického oprávnenia nepredloí doklad
pod¾a odseku 3,
c) zhotovite¾ geologických prác alebo jeho zástupca nespåòa poiadavky odbornej spôsobilosti pod¾a § 9,
d) zhotovite¾ geologických prác v priebehu jedného
roka opätovne poruí povinnosti ustanovené týmto
zákonom, hoci u bol na poruenie povinnosti upozornený a bolo mu uloené, aby zistené nedostatky
v urèenej lehote odstránil.
§8
Register geologických oprávnení
(1) Ministerstvo vedie register geologických oprávnení, ktorý je verejne prístupný.
(2) Register geologických oprávnení obsahuje
a) pri fyzickej osobe-podnikate¾ovi osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania, identifikaèné èíslo a osobné údaje zástupcu, ak je ustanovený,
b) pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo organizácie a osobné údaje tatutárneho
orgánu a zástupcu,
c) geologické práce, na ktoré sa vydalo geologické
oprávnenie,
d) údaje o odbornej spôsobilosti pod¾a § 9,
e) podmienky vykonávania geologických prác,
f) dobu, na ktorú sa geologické oprávnenie vydalo, a
dátum jeho vydania,
g) zmeny údajov pod¾a písmen a) a f),
h) dátum a dôvod zániku geologického oprávnenia.
(3) Súèasou registra geologických oprávnení je
zbierka listín obsahujúca iadosti o geologické oprávnenia, originály vydaných geologických oprávnení, ich
zmien a zániku geologického oprávnenia.

13
14
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Odborná spôsobilos
§9
(1) Odbornú spôsobilos na vykonávanie geologických prác (ïalej len odborná spôsobilos) musí ma
fyzická osoba, ktorá
a) je zhotovite¾om geologických prác alebo jeho zástupcom,
b) je zástupcom právnickej osoby, ktorá je zhotovite¾om geologických prác,
c) riadi, koordinuje a riei geologickú úlohu (ïalej len
zodpovedný rieite¾ geologickej úlohy),
(ïalej len odborne spôsobilá osoba).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) Odborná spôsobilos sa priznáva na
geologický výskum,
loiskový geologický prieskum,
hydrogeologický prieskum,
ininierskogeologický prieskum,
geologický prieskum ivotného prostredia,
geochemické práce,
geofyzikálne práce.

(3) Odbornú spôsobilos overuje ministerstvo skúkou.
(4) Odborná spôsobilos sa osvedèuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti a overuje sa kadých pä
rokov.
(5) Vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti vzniká
odborne spôsobilej osobe právo pouíva okrúhlu peèiatku so tátnym znakom.
(6) Za zodpovedného rieite¾a geologickej úlohy, za
zástupcu fyzickej osoby-podnikate¾a alebo za zástupcu
právnickej osoby mono ustanovi len osobu s vysokokolským vzdelaním druhého stupòa13) v príslunom
odbore, ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe
v príslunom odbore; také vzdelanie a takú odbornú
prax musí ma aj fyzická osoba-podnikate¾, ktorá je
zhotovite¾om geologických prác a nemá ustanoveného
zástupcu.
(7) Odborne spôsobilá osoba je povinná sa opätovne
podrobi skúke, ak dôjde k podstatným zmenám veobecne záväzných právnych predpisov v oblasti geológie.
(8) Ak sa fyzická osoba napriek výzve na skúku pod¾a odseku 3 alebo odseku 7 nedostaví alebo skúke
nevyhovie, ministerstvo preukaz o odbornej spôsobilosti tejto fyzickej osobe nevydá alebo ho odníme.
(9) Pri uznávaní dokladov o odbornej kvalifikácii obèanov èlenských tátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky alebo tátov, ktoré sú zmluvnou stranou
dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej
len èlenský tát) sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.14)
(10) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti sa nevyaduje od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt v èlenskom
táte a na území Slovenskej republiky bude doèasne

) Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
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alebo príleitostne vykonáva geologické práce a preukáe, e
a) je obèanom èlenského tátu a
b) je oprávnená vykonáva geologické práce pod¾a
právnych predpisov iného èlenského tátu
(ïalej len cudzí iadate¾).
(11) Splnenie podmienok pod¾a odseku 10 je cudzí
iadate¾ povinný preukáza ministerstvu do 30 dní
pred zaèatím vykonávania geologických prác. Ak cudzí
iadate¾ nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 10, ministerstvo vydá rozhodnutie o nepriznaní odbornej spôsobilosti; ministerstvo tak urobí do 15 dní,
odo dòa, keï mu boli doruèené doklady pod¾a odseku 10.
(12) Za doèasné alebo príleitostné vykonávanie geologických prác sa povauje vykonávanie týchto prác,
ktoré trvajú maximálne es mesiacov v dvanásmesaènom období alebo poèet vykonaných geologických úloh
nepresiahne tri geologické úlohy.
§ 10
(1) Odborná spôsobilos pod¾a § 9 sa nevyaduje na
vykonávanie geologických prác pod¾a § 2 ods. 4
písm. b).
(2) Na vykonávanie geologických prác pod¾a § 2 ods. 4
písm. b) musí ma zhotovite¾ geologických prác najmenej tri roky odbornej praxe.
(3) Odborná prax pod¾a odseku 2 sa preukazuje predloením geologickej dokumentácie pod¾a § 15.
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tova a riei geologickými prácami a vyhodnoti v závereènej správe geologickej úlohy.
(2) Geologickú úlohu urèuje ten, kto financuje geologické práce (ïalej len objednávate¾). Na urèenie a realizáciu urèitej geologickej úlohy sa môu objednávatelia zdrui.15)
§ 12
Projektovanie geologických úloh
(1) Na geologickú úlohu vypracúva zhotovite¾ geologických prác projekt geologickej úlohy. Projekt geologickej úlohy vyjadruje cie¾ geologickej úlohy, navrhuje a odôvodòuje vybrané druhy geologických prác na
rieenie geologickej úlohy a urèuje metodický a technický postup ich odborného a bezpeèného vykonávania.
(2) Pre geologickú úlohu, ktorej celková cena nepresiahne 30 000 Sk alebo pri ktorej sa nepouijú geologické diela do håbky väèej ako 10 m, sa nemusí vypracova projekt geologickej úlohy. Projekt geologickej úlohy
sa nahrádza zmluvou o dielo,16) ktorá je súèasou geologickej dokumentácie. Nevypracovaním projektu geologickej úlohy nie je dotknutá povinnos uvedená v odseku 3.
(3) Pri projektovaní geologickej úlohy sa zisuje, èi sa
vykonávanie geologických prác bude týka záujmov
chránených osobitnými predpismi,17) a navrhujú sa
opatrenia na ochranu týchto záujmov.
(4) Projekt geologickej úlohy schva¾uje objednávate¾.
§ 13

TRETIA ÈAS
PROJEKTOVANIE, RIEENIE
A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH ÚLOH
§ 11
Geologická úloha
(1) Geologická úloha je vecné, miestne a èasové vymedzenie okruhu otázok vyjadrujúcich hospodársky,
vedecký alebo technický cie¾ úlohy, ktorá sa má projek15

Ohlasovanie geologických prác
(1) Vykonávanie geologických prác pod¾a § 2 ods. 3
ohlasuje zhotovite¾ geologických prác právnickej osobe
poverenej ministerstvom najneskôr v deò zaèatia rieenia geologickej úlohy.
(2) Povinnos pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na geologické práce vykonávané v urèenom dobývacom priestore.
(3) Geologické práce, ktoré sa nezaèali vykonáva do
dvoch rokov odo dòa ohlásenia, sa pred zaèatím ich vykonávania znovu ohlásia.

) § 829 a 841 zákona è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník.
) § 536 a 565 Obchodného zákonníka.
17
) Napríklad zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 50/1976 Zb. v znení
neskorích predpisov, zákon è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o banskej tátnej správe v znení neskorích predpisov, 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 neskorích predpisov, zákon è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 172/2003 Z. z., zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona è. 479/2005 Z. z., zákon è. 319/2002 Z. z.
o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov, zákon è. 220/2004 Z. z o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 359/2007 Z. z., zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích prepisov, zákon
è. 541/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov, zákon è. 538/2005 Z. z., zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
18
) § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
16
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§ 16

(4) Ohlasovanie geologických prác uvedených v § 2
ods. 4 písm. b) upravuje osobitný predpis.18)
§ 14
Rieenie geologických úloh

Vyhodnocovanie geologickej úlohy
(1) Zhotovite¾ geologických prác je povinný vyhodnoti geologickú úlohu v závereènej správe a odovzda ju
objednávate¾ovi.

(1) Zhotovite¾ geologických prác zaène riei geologickú úlohu po schválení projektu geologickej úlohy. Pred
schválením projektu geologickej úlohy mono zaèa
geologickú úlohu riei len výnimoène.

(2) Závereèná správa obsahuje
a) zhodnotenie pouitých geologických prác v porovnaní s projektom geologickej úlohy,
b) dosiahnuté výsledky z h¾adiska cie¾a geologickej
úlohy,
c) nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré priamo
nesúvisia s jej cie¾om, najmä o geologickej stavbe
zemskej kôry, o nerastoch, o výskyte podzemných
vôd vrátane termálnych vôd a minerálnych vôd,
d) údaje o stave geologických diel a geologických objektov vrátane ich zabezpeèenia, návrh na ich iné vyuitie alebo na likvidáciu a údaje o spôsobených
kodách a ich náhrade,
e) údaje o vynaloených nákladoch na rieenie geologickej úlohy vrátane nákladov na projekt geologickej
úlohy a závereènú správu, ak ide o geologickú úlohu
financovanú zo tátneho rozpoètu alebo z iných verejných prostriedkov.

(2) Zhotovite¾ geologických prác riei geologickú úlohu v súlade so schváleným projektom geologickej úlohy
tak, aby sa èo najskôr a efektívne dosiahol jej cie¾. Rieenie geologickej úlohy riadi zodpovedný rieite¾ geologickej úlohy.
(3) Ak pri rieení geologickej úlohy zhotovite¾ geologických prác zistí, e je potrebné voli zásadne iný metodický alebo technický postup alebo vykona podstatne väèí rozsah geologických prác, ako obsahuje
projekt geologickej úlohy, je povinný navrhnú zmenu
projektu geologickej úlohy. Do schválenia zmeny projektu geologickej úlohy môe v rieení pokraèova geologickými prácami, na ktoré sa vzahuje navrhovaná
zmena projektu geologickej úlohy, len v rozsahu a za
podmienok urèených objednávate¾om.
(4) Zhotovite¾ geologických prác navrhne zmenu projektu geologickej úlohy, prípadne zastavenie geologických prác aj vtedy, ak zistí, e cie¾ geologickej úlohy nemono dosiahnu najmä z dôvodu, e geologické
pomery sa podstatne líia od predpokladov v schválenom projekte geologickej úlohy.
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(3) Závereèná správa, pri ktorej rieení sa zistili a
overili zásoby výhradného loiska,19) musí obsahova
ako samostatnú èas výpoèet zásob výhradného loiska.

(5) Zmenu projektu geologickej úlohy schva¾uje objednávate¾.

(4) Závereèná správa, pri ktorej rieení sa zistili
a overili mnostvá podzemných vôd vrátane termálnych vôd a minerálnych vôd, musí obsahova ako
samostatnú èas ich výpoèet, prípadne kvalifikovaný
odhad.

§ 15

§ 17
Zásoby výhradného loiska
a mnostvá vôd

Geologická dokumentácia
(1) Zhotovite¾ geologických prác je povinný pri rieení
geologickej úlohy vies, dopåòa a uchováva geologickú dokumentáciu, a to písomnú, grafickú a hmotnú
dokumentáciu o zistených skutoènostiach a javoch
v geologických dielach a geologických objektoch a údaje o výsledkoch ich rozborov a skúok vrátane vyhodnotenia.
(2) Geologickú dokumentáciu treba uchováva spôsobom zabezpeèujúcim jej ochranu pred pokodením,
znièením alebo zneuitím. Písomnú a grafickú geologickú dokumentáciu treba uchováva tri roky od odovzdania závereènej správy geologickej úlohy (ïalej len
závereèná správa) objednávate¾ovi, ak v schválenom
projekte geologickej úlohy nie je urèená dlhia lehota.
Hmotnú geologickú dokumentáciu treba uchováva do
prevzatia závereènej správy.
(3) Zhotovite¾ geologických prác je povinný odovzda
geologickú dokumentáciu objednávate¾ovi súèasne
s odovzdaním závereènej správy, ak sa nedohodol s objednávate¾om inak.
19
20

(1) Zásoby výhradného loiska, ich klasifikáciu
a podmienky ich vyuite¾nosti, schva¾ovanie výpoètu
zásob a odpis zásob výhradného loiska upravuje osobitný predpis.20)
(2) Mnostvá vôd pod¾a § 16 ods. 4 sú zistené a overené mnostvá vôd v priestore obsahujúcom podzemné
vody v hydrogeologickom rajóne, v jeho èasti alebo
v hydrogeologickej truktúre alebo v jej èasti (ïalej len
hydrogeologický celok) bez oh¾adu na straty pri ich
vyuívaní.
(3) Podmienky vyuite¾nosti mnostiev vôd hydrogeologického celku urèuje objednávate¾ a sú súborom ukazovate¾ov, pod¾a ktorých sa posudzuje ich vhodnos na
predpokladané vyuitie. Podmienky vyuite¾nosti sú
podkladom na výpoèet mnostiev vôd hydrogeologického celku v závereènej správe.
(4) Vo výpoète mnostiev vôd hydrogeologického celku sa klasifikujú mnostvá vôd na kategórie pod¾a
stupòa ich preskúmanosti a znalosti o geologickom

) § 5 a 6 zákona è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 13, 14 a 14a zákona è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
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prostredí, v ktorom sa nachádzajú, o ich kvalite a rozmiestnení a o ich technologických vlastnostiach.
§ 18
Posudzovanie a schva¾ovanie
závereèných správ
(1) Závereènú správu geologickej úlohy financovanej
zo tátneho rozpoètu alebo z iných verejných prostriedkov posudzuje a schva¾uje orgán tátnej správy, ktorému boli zverené prostriedky tátneho rozpoètu alebo
iné verejné prostriedky na geologické práce, do iestich
mesiacov od jej predloenia.
(2) Závereènú správu s výpoètom zásob výhradného
loiska a závereènú správu s výpoètom mnostiev vôd
v hydrogeologickom celku posudzuje a schva¾uje ministerstvo bez oh¾adu na zdroj financovania do iestich
mesiacov od jej predloenia. Objednávate¾ odovzdá závereènú správu na schválenie ministerstvu do jedného
mesiaca od jej prevzatia od zhotovite¾a geologických
prác.
(3) Prevzatie závereènej správy od zhotovite¾a geologických prác potvrdí objednávate¾ písomne.
(4) Schválené zásoby výhradných loísk a výsledky
hydrogeologického prieskumu sa evidujú súhrnne.
(5) Zhotovite¾ geologických prác, ktorý rieil geologickú úlohu a vyhodnotil ju v závereènej správe, zodpovedá za kvalitu jej rieenia a úplnos vyhodnotenia.
§ 19
Odovzdávanie a sprístupòovanie
závereèných správ
(1) Zhotovite¾ geologických prác s písomným súhlasom objednávate¾a je povinný bezodplatne odovzda
závereènú správu a inú geologickú dokumentáciu
právnickej osobe poverenej ministerstvom v urèenom
rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ïalie vyuitie, a to do jedného mesiaca od jej schválenia alebo od
jej prevzatia pod¾a § 18 ods. 2 a 3.
(2) Objednávate¾ pri odovzdaní závereènej správy
oznámi právnickej osobe poverenej ministerstvom podmienky na jej sprístupòovanie a poskytovanie informácií z nej vrátane poadovaných finanèných úhrad; podmienky sú záväzné desa rokov od ich odovzdania
právnickej osobe poverenej ministerstvom.
(3) Podmienky ustanovené v odseku 2 sa nevzahujú
na poskytovanie informácií ústredným orgánom tátnej správy, ktorým právnická osoba poverená ministerstvom poskytne bezplatne informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné z dôvodu verejného záujmu alebo na
plnenie ich úloh.
(4) Právnická osoba poverená ministerstvom na výkon tátnej geologickej sluby sprístupòuje hmotnú
geologickú dokumentáciu len na úèely jej vizuálneho
21
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opisu. Odber vzoriek z hmotnej geologickej dokumentácie na peciálne geologické a laboratórne úèely je
moný len so súhlasom ministerstva za podmienok
v òom urèených a za cenu pod¾a osobitného predpisu.21) Kópie úplných záznamov z geofyzikálnych meraní
na úèel opätovného prehodnotenia aj v digitálnej forme
poskytne právnická osoba poverená ministerstvom za
cenu pod¾a osobitného predpisu.21)
(5) Závereèné správy sa povaujú za informácie o ivotnom prostredí a na ich sprístupòovanie sa okrem
prípadov pod¾a odsekov 2 a 3 vzahuje osobitný predpis.22)
§ 20
Vyuitie výsledkov geologických prác
pri územnom plánovaní
(1) Orgány územného plánovania pri územnom plánovaní a vodohospodárske orgány postupujú v súlade
s výsledkami geologických prác, najmä vo vzahu k výhradným loiskám,19) mnostvám vôd v hydrogeologických celkoch, k starým banským dielam,4) podzemným
priestorom, prírodným horninovým truktúram, zosuvným územiam a k vyuívaniu geotermálnej energie.
(2) Ministerstvo ako dotknutý orgán tátnej správy sa
vyjadruje pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie formou stanoviska.
(3) Na územiach vojenských obvodov23) a na územiach slúiacich na prípravu na obranu tátu mimo
území vojenských obvodov postupuje ministerstvo po
dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

TVRTÁ ÈAS
PRIESKUMNÉ ÚZEMIE
§ 21
Prieskumné územie pre vybrané
geologické práce
(1) Vybrané geologické práce mono vykonáva len na
prieskumnom území, ktoré urèuje ministerstvo. Rozhodnutie o urèení prieskumného územia nie je územným rozhodnutím pod¾a osobitných predpisov.24)
(2) Vybrané geologické práce sú
a) loiskový geologický prieskum vyhradených nerastov okrem geologického prieskumu v dobývacom
priestore,6)
b) hydrogeologický prieskum
1. termálnych podzemných vôd,
2. minerálnych vôd,
3. podzemných vôd na úèely zistenia a overenia geologických podmienok na zriaïovanie a prevádzku
zariadení na priemyselné vyuívanie geotermálnej energie.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
23
) Zákon è. 281/1997 Z. z. v znení zákona è. 172/2003 Z. z.
24
) § 32 zákona è. 50/1976 Zb.
22
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(3) Prieskumné územie je priestor vymedzený na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi
stranami bez vo¾ných plôch, ohranièený pod povrchom
zvislými rovinami prechádzajúcimi stranami. Vrcholy
hraníc prieskumného územia na povrchu sa urèia súradnicami v platnom súradnicovom systéme. Prieskumné územie urèuje ministerstvo na návrh objednávate¾a.
(4) Prieskumné územia na ten istý úèel sa nemôu
prekrýva ani èiastoène.
(5) Prieskumné územia na rôzne úèely sa nemôu
èiastoène alebo úplne prekrýva, ak by sa tým podstatne sailo alebo znemonilo vykonávanie geologických
prác alebo vyuitie ich výsledkov, najmä ak ide o prieskum vývojovo alebo priestorovo súvisiacich loísk vyhradených nerastov alebo prieskum rôznych druhov
podzemných vôd.

§ 22
Urèenie, zmena, prevod a zruenie
prieskumného územia
(1) Prieskumné územie urèí ministerstvo najviac na
tyri roky; na návrh fyzickej osoby-podnikate¾a alebo
právnickej osoby,25) ktorá je objednávate¾om (ïalej len
drite¾ prieskumného územia), sa môe táto lehota
predåi o ïalie tyri roky, opätovne o ïalie dva roky,
a ak urèená lehota nepostaèuje na dokonèenie dotknutej èinnosti, môe by na návrh drite¾a prieskumného
územia predåená o lehotu, ktorá je nevyhnutne potrebná na dokonèenie geologických prác. O predåenie
je potrebné poiada najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty.
(2) Rozloha prieskumného územia môe by najviac
250 km2. Prieskumné územie môe zahàòa iba jedno
výhradné loisko s urèeným chráneným loiskovým
územím na ten istý druh nerastu. Prieskumné územie
nemôe zahàòa výhradné loisko s urèeným dobývacím priestorom na ten istý druh nerastu.
(3) Drite¾ prieskumného územia môe so súhlasom
ministerstva zmluvne previes prieskumné územie na
inú osobu (ïalej len zmluvný prevod) najskôr v druhom roku platnosti urèenia prieskumného územia. Drite¾ prieskumného územia je povinný zmluvu o prevode prieskumného územia na inú osobu (ïalej len
zmluva o prevode) predloi ministerstvu v jednom
vyhotovení do 15 dní od jej uzatvorenia. Ministerstvo
rozhodnutím, ktorým sa ude¾uje súhlas na zmluvný
prevod, súhlas nevydá, ak drite¾ prieskumného územia v prvom roku platnosti urèenia prieskumného územia nevykonal iadne geologické práce pod¾a projektu
geologickej úlohy. Zmluva o prevode je platná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ministerstva, ktorým sa ude¾uje súhlas na zmluvný prevod. Úhrada za
prieskumné územie v danom roku právoplatnosti rozhodnutia o urèení prieskumného územia musí by
uhradená pred jeho prevodom. Nový drite¾ prieskumného územia je povinný dodriava podmienky rozhod25

) § 2 Obchodného zákonníka.
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nutia o urèení prieskumného územia urèené pod¾a § 23
ods. 12.
(4) Ak sa geologické práce nezaènú vykonáva pod¾a projektu geologickej úlohy do jedného roka odo
dòa, v ktorom rozhodnutie o urèení prieskumného územia nadobudlo právoplatnos, alebo odo dòa nadobudnutia platnosti zmluvy o prevode pod¾a odseku 3, môe
ministerstvo prieskumné územie zrui. Ak sa geologické práce nezaènú vykonáva ani do konca druhého
roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o urèení prieskumného územia, ministerstvo prieskumné územie zruí.
(5) Geologické práce sa povaujú za zaèaté, ak sa na
ich vykonávanie vynaloilo v prvom roku právoplatnosti rozhodnutia o urèení prieskumného územia najmenej 10 % z plánovaného celkového finanèného rozsahu
geologických prác, pri loiskovom geologickom prieskume na ropu a hor¾avý zemný plyn najmenej 5 %.
(6) Plochu prieskumného územia môe ministerstvo
na návrh drite¾a prieskumného územia zmeni, ak
zmena prispeje k splneniu úèelu, na ktorý bolo vydané.
(7) Ministerstvo na návrh drite¾a prieskumného
územia alebo z vlastného podnetu rozhodne o zruení
prieskumného územia, ak sa geologické práce trvalo
zastavili pred uplynutím lehoty urèenej v odseku 1.
(8) Ministerstvo rozhodne o zruení prieskumného
územia, ak drite¾ prieskumného územia poruí opakovane povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe alebo právnymi
predpismi vydanými k ochrane ivotného prostredia,
alebo ak nepredloí roènú správu o prieskumnej èinnosti pod¾a § 25 ods. 1 ani na výzvu ministerstva v urèenej lehote.
§ 23
Konanie o urèení, zmene alebo zruení
prieskumného územia
(1) Konanie o urèení prieskumného územia sa zaèína
dòom podania návrhu ministerstvu. Konanie o zmene
prieskumného územia alebo o zruení prieskumného
územia sa zaèína dòom podania návrhu drite¾a prieskumného územia; toto konanie môe v prípade verejného záujmu zaèa ministerstvo aj z vlastného podnetu.
(2) Ak na tie isté vybrané geologické práce podá návrh
na urèenie prieskumného územia viac objednávate¾ov,
ministerstvo zaène konanie o urèení prieskumného
územia na návrh toho objednávate¾a, ktorý podal návrh
ako prvý.
(3) Návrh na urèenie prieskumného územia v etape
vyh¾adávacieho geologického prieskumu a podrobného
geologického prieskumu obsahuje
a) názov alebo obchodné meno a sídlo objednávate¾a
a originál výpisu z obchodného registra alebo jeho
úradne osvedèenú kópiu,
b) názov prieskumného územia,
c) názov a kód katastrálneho územia, názov a èíselný
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kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné
územie nachádza,
cie¾ geologickej úlohy a oznaèenie vybraných geologických prác a etapy geologického prieskumu,
geologické práce, ktorých pouitie sa predpokladá,
dátum predpokladaného skonèenia vyhodnotenia
geologickej úlohy,
návrh vymedzenia prieskumného územia pod¾a odseku 12 písm. f) a odseku 13,
rozpoèet geologickej úlohy,
návrh pomerných podielov obcí pod¾a ve¾kosti èasti
prieskumného územia v katastrálnych územiach.

(4) K návrhu na urèenie prieskumného územia v etape vyh¾adávacieho geologického prieskumu a podrobného geologického prieskumu objednávate¾, a ak ide
o osobitné prieskumné územie zhotovite¾ geologických
prác, priloí
a) projekt geologickej úlohy,
b) údaje o zhotovite¾ovi geologických prác, ktorými sú
názov, sídlo, èíslo a dátum vydania geologického
oprávnenia,
c) údaje o iných prieskumných územiach, chránených
územiach, chránených loiskových územiach, prípadne o dobývacích priestoroch zasahujúcich do
prieskumného územia alebo bezprostredne s ním
hranièiacich,
d) stanovisko krajského úradu ivotného prostredia,26)
e) stanoviská orgánov, ktoré sa vyjadrujú k projektu
geologickej úlohy z h¾adiska ochrany záujmov chránených osobitnými predpismi.17)
(5) Konanie o urèení prieskumného územia sa nezaène, ak návrh neobsahuje podstatné náleitosti uvedené
v odseku 3 písm. a), b), c), d), g), h) a v odseku 4 písm. a)
a d).
(6) Návrh na urèenie prieskumného územia pod¾a odseku 3 sa podáva v piatich vyhotoveniach.
(7) Na návrh na zmenu prieskumného územia, na
predåenie platnosti urèenia prieskumného územia
a na zruenie prieskumného územia sa primerane
vzahujú odseky 3 a 4.
(8) O zmenu prieskumného územia a o zruenie prieskumného územia drite¾ prieskumného územia poiada najneskôr tri mesiace pred dòom poadovanej zmeny alebo zruenia prieskumného územia.
(9) Úèastníkom konania o urèení, zmene alebo zruení prieskumného územia je ten, kto návrh podal.
(10) Dotknuté orgány tátnej správy oznámia svoje
stanoviská v lehote, ktorú urèí ministerstvo a ktorá nemôe by kratia ako 15 dní; na stanoviská predloené
po uplynutí urèenej lehoty nemusí ministerstvo prihliada. Ak je na zaujatie stanoviska nevyhnutný dlhí
èas, ministerstvo na základe iadosti dotknutého orgánu tátnej správy lehotu urèenú pod¾a prvej vety pred
jej uplynutím primerane predåi.
(11) Ministerstvo zamietne návrh na urèenie prieskumného územia, ak
a) navrhované prieskumné územie sa celé alebo èias-

b)
c)
d)
e)
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toène prekrýva s u urèeným prieskumným územím
na vybrané geologické práce na ten istý úèel,
dotknutý orgán tátnej správy nesúhlasí s urèením
prieskumného územia,
drite¾ prieskumného územia nezaplatil úhradu za
iné prieskumné územie,
drite¾ prieskumného územia v inom prieskumnom
území nezaèal vykonáva geologický prieskum v urèenej lehote,
v navrhovanom prieskumnom území platí prednostné právo na vyuitie výsledkov geologických prác.

(12) Rozhodnutie o urèení prieskumného územia obsahuje
a) názov prieskumného územia,
b) vybrané geologické práce a etapu geologického prieskumu,
c) názov alebo obchodné meno a sídlo drite¾a prieskumného územia, identifikaèné èíslo organizácie,
d) údaj o tom, èi je drite¾ prieskumného územia drite¾om geologického oprávnenia,
e) názov a kód katastrálneho územia, názov a èíselný
kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné
územie nachádza,
f) súradnice lomových bodov prieskumného územia
v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej
siete katastrálnej,
g) rozlohu prieskumného územia v km2,
h) pomerné podiely obcí,
i) dobu platnosti urèenia prieskumného územia,
j) sumu úhrady za prieskumné územie,
k) ak ide o loiskový geologický prieskum, urèenie práva nakladania s nerastmi získanými vyh¾adávaním
a prieskumom,
l) podmienky vykonávania geologických prác.
(13) Súèasou rozhodnutia o urèení prieskumného
územia je vymedzenie prieskumného územia na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom v Základnej
mape Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 alebo
v mierke 1 : 25 000.
(14) Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom
konaní.27)
(15) Rozhodnutie o urèení prieskumného územia ministerstvo zale úèastníkovi konania, obci, v ktorej katastrálnom území sa prieskumné územie nachádza,
obvodnému banskému úradu a ïalím dotknutým
orgánom tátnej správy.
§ 24
Osobitné ustanovenie na vykonávanie
loiskového geologického prieskumu
na ropu a hor¾avý zemný plyn
(1) Ministerstvo zasiela oznámenie o predloení návrhu na urèenie prieskumného územia na vykonávanie
loiskového geologického prieskumu na ropu a hor¾avý
zemný plyn Úradu pre vydávanie úradných publikácií
Európskych spoloèenstiev na uverejnenie v Úradnom
vestníku Európskej únie (ïalej len Úradný vestník).

26

) § 9 ods. 1 písm. n) zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 479/2005 Z. z.

27

) § 36 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
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(2) V oznámení pod¾a odseku 1 uvedie
a) lehotu, v ktorej mono poda konkurenèný návrh,
b) oznaèenie právneho predpisu, pod¾a ktorého sa
bude kona správne konanie,
c) územie, ktoré je predmetom návrhu,
d) navrhnutú dobu platnosti urèenia prieskumného
územia.
(3) Lehota pod¾a odseku 2 písm. a) nesmie by kratia
ako 90 dní a zaèína prvým dòom po dni zverejnenia
oznámenia v Úradnom vestníku. Správne konanie zaèína dòom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty ustanovenej pod¾a tohto odseku.
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(8) Kadý drite¾ prieskumného územia na loiskový
geologický prieskum na ropu a hor¾avý zemný plyn má
prísluný prieskumný podiel, ktorý predstavuje jeho
podiel úèasti na právach a povinnostiach, ktoré prislúchajú drite¾ovi prieskumného územia pod¾a tohto zákona a na geologických prácach a urèuje sa spravidla
v percentách. Drite¾ prieskumného územia na loiskový geologický prieskum na ropu a hor¾avý zemný plyn
môe so súhlasom ministerstva zmluvne previes svoj
prieskumný podiel na prieskumnom území alebo jeho
èas na inú osobu. Ustanovenia § 22 sa uplatnia primerane.

(4) V prípade dvoch alebo viacerých návrhov na urèenie prieskumného územia na vykonávanie loiskového
geologického prieskumu na ropu a hor¾avý zemný plyn
rozhodne ministerstvo na základe ich posúdenia s prihliadnutím na technickú a finanènú spôsobilos objednávate¾a, na navrhnutý spôsob vykonávania geologických prác, so zrete¾om na územie, ktoré je predmetom
návrhu, ako aj na to, ktorý návrh zabezpeèuje získanie
najúplnejích informácií a lepiu ochranu zákonom
chránených záujmov.

(9) Písomné poverenie pod¾a odseku 7 a prieskumný
podiel pod¾a odseku 8 sú súèasou návrhu na urèenie
prieskumného územia a rozhodnutia o urèení prieskumného územia.

(5) Pod¾a odsekov 1 a 4 sa nepostupuje, ak objednávate¾ podá návrh a aspoò jedna hranica navrhovaného
prieskumného územia je spoloèná s prieskumným
územím, na ktoré u bolo vydané rozhodnutie o urèení
prieskumného územia na loiskový geologický prieskum na ropu a hor¾avý zemný plyn, a to objednávate¾ovi alebo drite¾ovi prieskumného územia, ktoré má
spoloènú hranicu s navrhovaným prieskumným územím. Ak je prieskumné územie urèené inej osobe ako
objednávate¾ovi, ministerstvo ju vyzve, aby sa v stanovenej dobe vyjadrila k podanému návrhu alebo podala
konkurenèný návrh. Ak je podaný konkurenèný návrh, ministerstvo rozhodne o urèení prieskumného
územia na základe posúdenia, ktorý z podaných návrhov je schopný zabezpeèi získanie najúplnejích informácií a najlepiu ochranu zákonom chránených
záujmov.

(1) Drite¾ prieskumného územia predkladá ministerstvu roènú správu o prieskumnej èinnosti s uvedením výsledkov vybraných geologických prác a doklady
o vynaloených finanèných prostriedkoch na geologický prieskum do iestich týdòov po uplynutí kalendárneho roku.

(6) Prieskumné územie urèí ministerstvo na dobu poadovanú objednávate¾om a potrebnú na vykonanie
geologických prác a pre územie, ktoré nepresahuje rozlohu odôvodnenú najvhodnejím výkonom geologických prác z technického a ekonomického h¾adiska. Ak
urèená lehota nepostaèuje na dokonèenie èinností,
môe by na návrh drite¾a prieskumného územia predåená o dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na dokonèenie geologických prác. O predåenie doby treba poiada najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty. Na
urèenie prieskumného územia sa nevzahuje § 22
ods. 2.
(7) Prieskumné územie na loiskový geologický prieskum na ropu a hor¾avý zemný plyn mono urèi aj
skupine objednávate¾ov, ktorí spoloène financujú geologické práce na urèenom prieskumnom území. Skupinu objednávate¾ov zastupuje poverený zástupca, ktorý
je èlenom skupiny objednávate¾ov, na základe písomného poverenia.
28

) § 24 ods. 2 zákona è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.

§ 25
Práva a povinnosti drite¾a
prieskumného územia

(2) Drite¾ prieskumného územia na loiskový geologický prieskum vyhradených nerastov má do iestich
mesiacov po posúdení a schválení závereènej správy
ministerstvom prednostné právo na urèenie dobývacieho priestoru pod¾a osobitného predpisu.28)
(3) Drite¾ prieskumného územia má vo svojom prieskumnom území právo vykonáva vybrané geologické
práce uvedené v rozhodnutí o urèení prieskumného
územia. Drite¾ prieskumného územia môe vykonáva
tieto práce sám, ak má na ne geologické oprávnenie,
alebo ich objedná u inej osoby, ktorá má geologické
oprávnenie.
(4) Drite¾ prieskumného územia môe vo svojom
prieskumnom území vykonáva aj iné geologické práce
ako vybrané geologické práce, ak je to v súlade s jeho
geologickým oprávnením. Iná osoba môe geologické
práce vykonáva iba so súhlasom drite¾a prieskumného územia pri dodraní ním urèených podmienok
a povinností vyplývajúcich z tohto zákona, a ak je to
v súlade s jej geologickým oprávnením; súhlas nie je
potrebný na vykonávanie ininierskogeologického
prieskumu zahàòajúceho geologické diela do håbky
10 m. Ak o tom nedôjde k dohode, rozhodne na návrh
objednávate¾a alebo zhotovite¾a geologických prác ministerstvo.
(5) Ak drite¾ prieskumného územia nevynaloil na
vykonávanie vybraných geologických prác v prieskumnom území poèas doby platnosti jeho urèenia minimálne 70 % projektovaných finanèných prostriedkov, mi-
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nisterstvo jeho iados o predåenie lehoty pod¾a § 22
ods. 1 zamietne.
§ 26
Úhrady za prieskumné územie
(1) Úhrada za prieskumné územie je za kadý zaèatý
rok a za kadý zaèatý km2 poèas prvých tyroch rokov
3 000 Sk, poèas nasledujúcich tyroch rokov 6 000 Sk,
poèas ïalích dvoch rokov 10 000 Sk a poèas ïalích
rokov 20 000 Sk.
(2) Drite¾ prieskumného územia je povinný zaplati
úhradu pod¾a odseku 1 ministerstvu do troch mesiacov
po zaèatí kadého roku poèítaného odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o urèení prieskumného územia.
(3) Ministerstvo zruí prieskumné územie, ak úhrada
nebude vykonaná v lehote pod¾a odseku 2.
(4) Úhrada pod¾a odseku 1 je vo výke 50 % príjmom
Environmentálneho fondu a vo výke 50 % príjmom
obce, na ktorej území sa nachádza prieskumné územie.
Ak sa prieskumné územie nachádza v katastrálnych
územiach dvoch alebo viacerých obcí, urèí pomerné podiely obcí ministerstvo pod¾a ve¾kosti èastí prieskumného územia v ich katastrálnych územiach.
(5) Ministerstvo odvedie obci èas úhrady pod¾a odseku 4 do 30 dní od prijatia úhrady. Ministerstvo odvedie
obci úhradu, ak jej nárok je najmenej 500 Sk. Suma
niia ako 500 Sk je príjmom Environmentálneho fondu.
§ 27
Osobitné prieskumné územie
(1) Ak sú vybrané geologické práce uvedené v § 21
ods. 2 financované z prostriedkov tátneho rozpoètu
alebo z iných verejných prostriedkov, urèí sa prieskumné územie zhotovite¾ovi geologických prác urèenému pod¾a osobitného predpisu (ïalej len osobitné
prieskumné územie). Osobitné prieskumné územie
urèí ministerstvo na návrh zhotovite¾a geologických
prác.
(2) Zhotovite¾ geologických prác, ktorému bolo urèené osobitné prieskumné územie, je oprávnený vykonáva v òom geologické práce uvedené v rozhodnutí o urèení osobitného prieskumného územia.
(3) Na urèenie osobitného prieskumného územia a na
èinnos zhotovite¾a geologických prác v òom sa nevzahuje § 22 ods. 1, 3, 4 a 5, § 25 a 26.
(4) Na konanie o návrhu na urèenie osobitného prieskumného územia, na zmenu osobitného prieskumného územia, na predåenie platnosti urèenia osobitného
prieskumného územia a na zruenie osobitného prieskumného územia sa primerane vzahuje § 23.
(5) Ministerstvo môe na návrh zhotovite¾a geologických prác alebo z vlastného podnetu zrui rozhodnutie o urèení osobitného prieskumného územia, ak sa
geologické práce trvale zastavili alebo ak zhotovite¾ geologických prác poèas jedného roku opätovne poruil
povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmien-

Èiastka 237

ky rozhodnutia o urèení osobitného prieskumného
územia a zistené nedostatky neodstránil pod¾a § 37
ods. 4.
§ 28
Zmena osobitného prieskumného územia
na prieskumné územie
(1) Ministerstvo môe na úèel zmeny osobitného prieskumného územia na prieskumné územie vyhlási výberové konanie na výber nového drite¾a prieskumného územia.
(2) Oznámenie o zaèatí výberového konania a základné údaje o prieskumnom území uverejní ministerstvo
v Obchodnom vestníku najneskôr 90 dní pred dátumom ukonèenia prijímania návrhov na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie.
Ministerstvo zasiela oznámenie o zaèatí výberového konania a základné údaje o prieskumnom území Úradu
pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoloèenstiev na uverejnenie v Úradnom vestníku; výberové
konanie sa neskonèí pred uplynutím lehoty 90 dní od
uverejnenia v Úradnom vestníku.
(3) Základné údaje o prieskumnom území, ktoré ministerstvo v oznámení o zaèatí výberového konania
uverejòuje v Obchodnom vestníku a v Úradnom vestníku pod¾a odseku 2, sú
a) adresa, na ktorú treba zasla návrhy na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie a dátum ukonèenia prijímania návrhov,
b) predmet výberového konania,
c) údaje o prieskumnom území
1. názov prieskumného územia,
2. vybrané geologické práce a etapa geologického
prieskumu,
3. rozloha prieskumného územia,
4. súradnice lomových bodov prieskumného územia
v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,
5. názov a kód katastrálneho územia, názov a èíselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné územie nachádza,
d) poiadavky na obsah návrhu úèastníka výberového
konania
1. základné údaje o iadate¾ovi, a to názov alebo obchodné meno a sídlo,
2. doklad iadate¾a o oprávnení podnika nie starí
ako tri mesiace,
3. výpis z registra trestov tatutárneho orgánu iadate¾a,
4. doklady preukazujúce, e voèi iadate¾ovi nie je
vedené konkurzné konanie, e nie je v likvidácii
a ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
5. finanèné monosti iadate¾a, napríklad vyjadrenie banky alebo poboèky zahraniènej banky, ktorým môe by prís¾ub banky alebo poboèky zahraniènej banky o poskytnutí úveru,
6. geologické oprávnenie, odborná spôsobilos
a technické monosti iadate¾a, resp. zhotovite¾a
geologických prác,
e) kritériá hodnotenia návrhov,
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f) predpokladaný termín urèenia zmeny osobitného
prieskumného územia na prieskumné územie,
g) podmienky na získanie súbornej geologickej dokumentácie.

(7) Za uívanie nehnute¾ností patrí vlastníkovi od
zhotovite¾a geologických prác primeraná náhrada. Ak
nedôjde k dohode o primeranej náhrade, rozhodne
o nej súd.

(4) Posudzovanie ponúk a výber uchádzaèa vykonáva
komisia urèená ministerstvom.

(8) Zhotovite¾ geologických prác je povinný zasla
oznámenie o skonèení geologických prác vlastníkom
dotknutých nehnute¾ností najneskôr v deò skonèenia
èinnosti.

(5) Vybraný drite¾ prieskumného územia má po
úhrade èasti nákladov vykonaných geologických prác,
ktorá je príjmom tátneho rozpoètu, právo na urèenie
prieskumného územia v súlade s § 22. Vybraný drite¾
prieskumného územia je povinný zabezpeèi pokraèovanie geologických prác pod¾a schváleného projektu
geologickej úlohy; ustanovenia § 14 tým nie sú dotknuté.
(6) Rozhodnutím o urèení prieskumného územia
pod¾a odseku 5 stráca platnos rozhodnutie o urèení
osobitného prieskumného územia.
PIATA ÈAS
VSTUP NA CUDZIE NEHNUTE¼NOSTI
A NÁHRADA KODY
§ 29
Vstup na cudzie nehnute¾nosti
a ich uívanie
(1) Zhotovite¾ geologických prác a ním poverené osoby sú oprávnení na úèel vykonávania geologických
prác vo verejnom záujme vstupova na cudzie nehnute¾nosti, zriaïova na nich pracoviská, prístupovú cestu a prívod vody a energie, vykonáva nevyhnutné
úpravy pôdy a odstraòova porasty.
(2) Èinnosti pod¾a odseku 1 mono vykonáva len
v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutne potrebný èas
a za primeranú náhradu.
(3) Zhotovite¾ geologických prác je povinný dohodnú
s vlastníkom nehnute¾nosti rozsah, spôsob vykonávania a dobu trvania geologických prác a oznámi vlastníkovi nehnute¾nosti zaèatie vykonávania geologických
prác písomne najmenej 15 dní vopred.
(4) Ak vlastník nehnute¾nosti nesúhlasí s rozsahom,
spôsobom a s dobou trvania výkonu oprávnenia pod¾a
odseku 3 a nedôjde o tom k dohode, rozhodne na návrh
zhotovite¾a geologických prác ministerstvo.
(5) Uíva cudzie nehnute¾nosti na vykonávanie geologických prác, pri ktorých vznikajú geologické diela
alebo geologické objekty, môe zhotovite¾ geologických
prác pod¾a dohody s vlastníkom nehnute¾nosti. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o tom na návrh zhotovite¾a
geologických prác ministerstvo.
(6) Zhotovite¾ geologických prác je povinný dba na
to, aby sa èo najmenej zasahovalo do práv a právom
chránených záujmov vlastníka nehnute¾nosti a aby nevznikli kody, ktorým mono zabráni.

(9) Práva a povinnosti vlastníka nehnute¾nosti má
pod¾a tohto zákona aj
a) po¾nohospodárske drustvo,
b) správca majetku tátu, ak je nehnute¾nos vo vlastníctve tátu,
c) správca majetku obce, ak je nehnute¾nos vo vlastníctve obce,
d) nájomca, ak to vyplýva z nájomnej zmluvy,
e) Slovenský pozemkový fond, ak je pozemok v jeho
správe,
f) pozemkové spoloèenstvo s právnou subjektivitou,
ak ide o pozemky zdruené vlastníkmi,
g) obhospodarovate¾,29)
h) iný správca.30)
§ 30
Ochrana geologických diel
a geologických objektov
Vlastník nehnute¾nosti je povinný na svojej nehnute¾nosti strpie vyznaèenie a uchovávanie geologických
diel a geologických objektov, ktoré urèí ministerstvo,
a zdra sa vetkého, èo by mohlo tieto geologické diela
a geologické objekty pokodi, znièi alebo urobi nepouite¾nými.
§ 31
Zabezpeèenie, údrba a likvidácia
geologických diel a geologických objektov
(1) Zhotovite¾ geologických prác je povinný zlikvidova geologické diela a geologické objekty, ak splnili svoj
úèel, boli vyhodnotené a objednávate¾ nemá záujem vyui ich inak.
(2) Geologické diela a geologické objekty mono vyui na iné úèely len pod¾a osobitných predpisov31) a pod¾a dohody s vlastníkom nehnute¾nosti. Ak sa preukázalo, e geologické dielo alebo geologický objekt
nemono vyui na predpokladané iné úèely, zhotovite¾
geologických prác je povinný bezodkladne také geologické dielo alebo geologický objekt zlikvidova.
(3) Pri prevode správy alebo vlastníctva geologického
diela a geologického objektu financovaného zo tátneho rozpoètu alebo z iných verejných prostriedkov na iné
úèely sa postupuje pod¾a § 33 a 35.
(4) Zabezpeèenie, udriavanie a likvidácia geologických diel a geologických objektov musí
a) zaisti bezpeènos povrchu, a to aj z h¾adiska mo-

29

) § 2 písm. p) zákona è. 326/2005 Z. z.

30

) Napríklad § 6 ods. 2 zákona è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných celkov, § 2 písm. q) zákona è. 326/2005 Z. z.

31

) Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
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ných neskorích úèinkov týchto diel a objektov na
povrch,
b) zabezpeèi, aby sa nezmarilo alebo nesailo vyuitie
výsledkov geologickej úlohy, najmä vyuívanie zásob loísk nerastov, vôd alebo podzemných priestorov a prírodných horninových truktúr na podzemné uskladòovanie,
c) zamedzi narueniu reimu vôd a plynových pomerov, vo¾nému unikaniu podzemnej vody alebo plynu
a vnikaniu povrchovej vody do podzemných vôd
a priestorov,
d) riei koneènú úpravu odvalov, úloísk, skládok vrtného výplachu a vrtnej drviny vrátane uvedenia pouitých pozemkov do predolého stavu a ich rekultivácie.
(5) Zabezpeèenie, údrba a likvidácia geologických
diel a geologických objektov je súèasou projektu geologickej úlohy a za ich vykonanie zodpovedá zhotovite¾
geologických prác.
(6) Údaj o zabezpeèení, údrbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov je súèasou závereènej správy.
(7) Likvidácia banských diel, ktorými sa vykonal loiskový geologický prieskum, sa vykoná pod¾a osobitných predpisov.32)
§ 32
Náhrada kody a náhrada za obmedzenie
výkonu vlastníckeho práva
(1) Na náhradu kody spôsobenej èinnosou pod¾a
§ 29 ods. 1, § 30 a 31 sa vzahujú veobecné predpisy
o náhrade kody,33) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Zhotovite¾ geologických prác po skonèení geologických prác pod¾a § 29 ods. 1 a § 31 je povinný v lehote
dohodnutej s vlastníkom nehnute¾nosti uvies pouitú
nehnute¾nos do predolého stavu, prípadne pozemky
rekultivova, pokia¾ sa nedohodnú inak.
(3) Ak nie je moné alebo hospodársky úèelné nahradi spôsobenú kodu uvedením do predolého stavu,
vlastník nehnute¾nosti má právo na náhradu kody
v peniazoch.
(4) Ak nedôjde k dohode pod¾a odseku 2 alebo dôjde
k sporu o náhrade kody pod¾a odseku 3, rozhodne
súd.
(5) Ak vlastník nehnute¾nosti je geologickými prácami alebo existenciou geologického diela alebo geologického objektu pod¾a § 29 ods. l, § 30 a 31 v obvyklom uívaní nehnute¾nosti podstatne obmedzený, má právo na
primeranú jednorazovú náhradu. Právo na jednorazovú náhradu treba uplatni do jedného roku odo dòa doruèenia oznámenia o skonèení geologických prác
u zhotovite¾a geologických prác alebo na ministerstve
32

)
)
34
)
35
)
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do jedného roku odo dòa doruèenia rozhodnutia
ministerstva o vyznaèení a uchovávaní významných
geologických diel a geologických objektov, inak právo
zaniká. Spory o jednorazovú náhradu rozhoduje súd.
(6) Ak sa loiskový geologický prieskum vyhradených
nerastov vykonáva banskými dielami, vzahuje sa na
náhradu takto spôsobenej kody osobitný predpis.34)
IESTA ÈAS
PREVOD SPRÁVY
ALEBO VLASTNÍCTVA GEOLOGICKÉHO DIELA
ALEBO GEOLOGICKÉHO OBJEKTU
§ 33
Prevod správy alebo vlastníctva
geologického diela alebo geologického objektu
(1) Geologické dielo alebo geologický objekt financovaný zo tátneho rozpoètu alebo z iných verejných
prostriedkov, ktorý je pre objednávate¾a neupotrebite¾ný, ale mono ho vyui na iné úèely, mono previes
a) bezodplatným prevodom správy právnickej osobe
zriadenej ministerstvom alebo v zriaïovacej pôsobnosti ministerstva,
b) bezodplatným prevodom vlastníctva obci alebo vyiemu územnému celku na úèely zabezpeèovania
veobecne prospených sluieb,35)
c) odplatným prevodom vlastníctva
1. fyzickej osobe alebo právnickej osobe neuvedenej
v písmene a) alebo písmene b),
2. obci alebo vyiemu územnému celku na iné úèely ako zabezpeèovanie veobecne prospených
sluieb.
(2) Na prevod geologického diela alebo geologického
objektu sa nevzahuje osobitný predpis.36)
§ 34
Prevod správy a bezodplatný prevod vlastníctva
geologického diela alebo geologického objektu
(1) Ministerstvo oznámi vo Vestníku Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky a na internetovej stránke ministerstva ponuku na prevod správy
geologického diela alebo geologického objektu pod¾a
§ 33 ods. 1 písm. a) alebo na bezodplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu
pod¾a § 33 ods. 1 písm. b) (ïalej len bezodplatný prevod).
(2) Súèasou oznámenia pod¾a odseku 1 je
a) lehota, v ktorej mono ministerstvu doruèi iados
o bezodplatný prevod,
b) kritériá na výber iadate¾a o bezodplatný prevod,
c) miesto a èas otvárania obálok.

§ 10 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
§ 420 a nasl. Obèianskeho zákonníka.
§ 36 a 37 zákona è. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 498/1991 Zb.
Napríklad § 2 ods. 2 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona
è. 35/2002 Z. z.
36
) § 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 374/1996 Z. z.
33
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(3) iados o bezodplatný prevod sa predkladá ministerstvu v zapeèatenej obálke s oznaèením súa  bezodplatný prevod geologického diela alebo súa  bezodplatný prevod geologického objektu doplnený
názvom geologického diela alebo geologického objektu;
na obálku ministerstvo vyznaèí dátum a èas jej doruèenia.
(4) Na iadosti doruèené po lehote urèenej v oznámení pod¾a odseku 2 sa neprihliada; tieto iadosti vráti
ministerstvo neotvorené iadate¾ovi o bezodplatný prevod spä. K iadosti o bezodplatný prevod iadate¾ priloí
a) zámer nakladania s geologickým dielom alebo s geologickým objektom (ïalej len zámer); súèasou zámeru sú aj predpokladané náklady na plánovanú
èinnos a údaj o finanèných zdrojoch na jej uskutoènenie,
b) doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, alebo iné právo k pozemku,37) ktoré oprávòuje iadate¾a o bezodplatný prevod na takom
pozemku vykonáva èinnos navrhovanú v zámere,
c) súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa geologické
dielo alebo geologický objekt nachádza, s èinnosou
navrhovanou v zámere, ak vlastníkom nie je iadate¾
o bezodplatný prevod.
(5) Ministerstvo písomne pozve na vyhodnotenie iadostí o bezodplatný prevod vetkých iadate¾ov o bezodplatný prevod najneskôr do pä dní pred otváraním obálok; neúèas niektorého iadate¾a o bezodplatný prevod
nie je prekákou uskutoènenia ich vyhodnotenia.
(6) Ministerstvo vyhodnotí iadosti o bezodplatný
prevod v ponukovej komisii, ktorej èlenov vymenúva
minister. Pred otvorením sa overí neporuenos obálok. Ponuková komisia oznámi prítomným názov iadate¾ov o bezodplatný prevod a èinnos navrhovanú
v zámere jednotlivých iadate¾ov o bezodplatný prevod.
(7) iadosti, ktoré neobsahujú ustanovené náleitosti, nebudú posudzované.
(8) Ministerstvo zale najneskôr do siedmich dní odo
dòa otvárania obálok vetkým iadate¾om o bezodplatný prevod, ktorí doruèili iados v urèenej lehote, zápisnicu z otvárania obálok.
(9) Ministerstvo vyhodnotí iadosti do siedmich dní
odo dòa otvárania obálok a urèí poradie iadate¾ov
o bezodplatný prevod.
(10) iadate¾ovi o bezodplatný prevod, ktorý bol urèený v poradí iadate¾ov o bezodplatný prevod ako prvý,
oznámi ministerstvo bezodkladne, e s ním uzatvorí
zmluvu o bezodplatnom prevode; ostatným iadate¾om
o bezodplatný prevod ministerstvo oznámi, e vo výbere
neboli úspení.
(11) Zmluvu o bezodplatnom prevode uzatvorí ministerstvo so iadate¾om o bezodplatný prevod, ktorý bol
urèený v poradí iadate¾ov o bezodplatný prevod ako
prvý, do 30 dní odo dòa oznámenia pod¾a odseku 10.
37
38

) § 139 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 213/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(12) Nadobúdate¾ pod¾a § 33 ods. 1 písm. b), do vlastníctva ktorého bolo geologické dielo alebo geologický
objekt bezodplatne prevedený, nesmie geologické dielo
alebo geologický objekt previes na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu po dobu desiatich rokov odo
dòa jeho nadobudnutia a je povinný toto geologické
dielo alebo geologický objekt vyuíva na úèel zabezpeèovania veobecne prospených sluieb35) uvedený
v zámere.
(13) Prevod na inú fyzickú osobu alebo právnickú
osobu oznámi nadobúdate¾ právnickej osobe poverenej
ministerstvom na výkon tátnej geologickej sluby.
§ 35
Odplatný prevod vlastníctva geologického diela
alebo geologického objektu
(1) Ak ministerstvo neuzatvorí zmluvu o prevode
správy alebo zmluvu o bezodplatnom prevode, oznámi
v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke ministerstva ponuku na odplatný prevod geologického
diela alebo geologického objektu (ïalej len odplatný
prevod) pod¾a § 33 ods. 1 písm. c).
(2) Súèasou oznámenia je
a) uvedenie najniej prípustnej ceny vypoèítanej pod¾a odseku 3,
b) lehota, v ktorej mono ministerstvu iados o odplatný prevod doruèi,
c) miesto a èas otvárania obálok.
(3) Najniia prípustná cena za geologické dielo alebo geologický objekt pod¾a odseku 1 sa vypoèíta pod¾a
vzorca uvedeného v prílohe è. 1.
(4) iados o odplatný prevod sa predkladá ministerstvu v zapeèatenej obálke s oznaèením súa  odplatný prevod geologického diela alebo súa  odplatný
prevod geologického objektu doplnený názvom geologického diela alebo geologického objektu; na obálku
ministerstvo vyznaèí dátum a èas jej doruèenia.
(5) K iadosti o odplatný prevod iadate¾ priloí
a) zámer; súèasou zámeru sú aj predpokladané náklady na plánovanú èinnos a údaj o finanèných
zdrojoch na jej uskutoènenie,
b) doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt
nachádza alebo iné právo k pozemku,37) ktoré ho
oprávòuje na takom pozemku vykonáva èinnos
navrhovanú v zámere,
c) súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa geologické
dielo alebo geologický objekt nachádza, s èinnosou
navrhovanou v zámere, ak vlastníkom nie je iadate¾
o odplatný prevod,
d) doklad o zaloení, ak iadate¾om o odplatný prevod
je nezisková organizácia poskytujúca veobecne
prospené sluby,38)
e) výpis z obchodného registra ivnostenského registra alebo iného registra nie starí ako tri mesiace,
f) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ o odplatný prevod nemá dlh voèi tátnemu rozpoètu, nie je v kon-
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kurze ani nie je proti nemu vedené konkurzné konanie,
g) ponúkanú cenu,
h) vyjadrenie banky, v ktorej má iadate¾ o odplatný
prevod zaloený úèet, o tom, e iadate¾ o prevod
má finanèné alebo úverové zdroje na odplatný prevod.
(6) Na otváranie obálok sa primerane pouijú ustanovenia § 34 ods. 4 a 8; ponuková komisia oznámi prítomným meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov iadate¾ov o odplatný prevod a ponúkané ceny.
(7) Ak viac iadate¾ov o odplatný prevod ponúkne rovnakú najvyiu cenu, ministerstvo vyzve týchto iadate¾ov, aby v urèenej lehote predloili zvýenie ponúknutej ceny.
(8) Ministerstvo vyhodnotí iadosti o odplatný prevod
do siedmich dní odo dòa otvárania obálok a urèí poradie iadate¾ov; ak sa postupuje pod¾a odseku 7, iadosti o odplatný prevod vyhodnotí do siedmich dní odo dòa
predloenia ponuky na zvýenie ceny.
(9) iadate¾ovi o odplatný prevod, ktorý ponúkol najvyiu cenu, oznámi ministerstvo bezodkladne, e
s ním uzatvorí zmluvu o odplatnom prevode; ostatným
iadate¾om ministerstvo oznámi poradie iadate¾ov.
(10) Zmluvu o odplatnom prevode uzatvorí ministerstvo so iadate¾om o odplatný prevod uvedeným v odseku 9 do 30 dní odo dòa oznámenia. Odplatný prevod
mono vykona iba po uhradení kúpnej ceny.
(11) Ak vybraný iadate¾ o odplatný prevod v lehote
pod¾a odseku 10 neuzatvorí zmluvu o odplatnom prevode, ministerstvo vyzve ïalích iadate¾ov o odplatný
prevod pod¾a poradia pod¾a odseku 8.
(12) Uzatvorenie zmluvy o odplatnom prevode ministerstvo zverejní v Obchodnom vestníku.
(13) Úhrada za odplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu je príjmom Environmentálneho fondu.39)
(14) Nadobúdate¾ pod¾a § 33 ods. 1 písm. c), do vlastníctva ktorého bolo geologické dielo alebo geologický
objekt prevedený, nesmie geologické dielo alebo geologický objekt previes na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu po dobu desiatich rokov odo dòa jeho nadobudnutia; za poruenie tejto povinnosti je povinný
doplati ministerstvu trhovú cenu pod¾a znaleckého
posudku do 30 dní odo dòa prevodu vlastníctva na inú
fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(15) Prevod na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu oznámi písomne nadobúdate¾ organizácii poverenej
ministerstvom na výkon tátnej geologickej sluby.
39
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SIEDMA ÈAS
TÁTNA GEOLOGICKÁ SPRÁVA, TÁTNY
GEOLOGICKÝ DOZOR A SANKCIE
§ 36
tátna geologická správa
(1) Ministerstvo
a) vypracúva koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky
a v spolupráci s príslunými ústrednými orgánmi
tátnej správy koordinuje plány geologických prác
financovaných zo tátneho rozpoètu,
b) zabezpeèuje systematický geologický výskum a geologický prieskum územia Slovenskej republiky v súlade s koncepciami pod¾a písmena a),
c) zabezpeèuje v rozsahu a spôsobom ustanovenými
osobitnými predpismi40) zadávanie, vykonávanie a
úhradu geologických prác financovaných zo tátneho rozpoètu,
d) vydáva geologické oprávnenia na vykonávanie geologických prác a vedie register týchto oprávnení pod¾a
§ 6,
e) je prísluným orgánom, ktorý vydáva rozhodnutie
o uznávaní dokladov a osvedèení o odbornej
kvalifikácii41) a iných dokladov a osvedèení42) vydaných cudzím iadate¾om na vykonávanie geologických prác, na ktoré tento zákon poaduje odbornú
spôsobilos pod¾a § 9,
f) rozhoduje o splnení podmienok cudzím iadate¾om
pod¾a § 9 ods. 11,
g) overuje odbornú spôsobilos na vykonávanie geologických prác a osvedèuje ju vydávaním preukazov
odbornej spôsobilosti a vedie evidenciu peèiatok
pod¾a § 9 ods. 4 a 5,
h) vydáva rozhodnutia o urèení, zmene alebo zruení
prieskumného územia pod¾a § 23 a dáva súhlas na
prevod tohto územia pod¾a § 22,
i) vykonáva výberové konanie na urèenie drite¾ov osobitných prieskumných území pod¾a § 28,
j) vydáva osvedèenia o výhradnom loisku a v súèinnosti s príslunými ústrednými orgánmi tátnej
správy sa stará o ochranu nerastného bohatstva,43)
k) posudzuje a schva¾uje závereèné správy s výpoètom
zásob výhradného loiska a s výpoètom mnostiev
podzemných vôd pod¾a § 18,
l) zabezpeèuje súhrnnú evidenciu stavu a zmien zásob
výhradných loísk,44)
m) zabezpeèuje vydávanie tematických tátnych mapových diel s tematickým obsahom geologickej
mapy,45)
n) vykonáva tátny geologický dozor pod¾a § 37, ukladá
pokuty a iné sankcie pod¾a § 38 a 40,
o) zabezpeèuje a koordinuje v súèinnosti s inými

) § 3 písm. u) zákona è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 276/2007
Z. z.
40
) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
41
) § 15 zákona è. 293/2007 Z. z.
42
) § 17 zákona è. 293/2007 Z. z.
43
) § 3, 6, 11, 12, 15, 17, 24 a 31 zákona è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
44
) § 29 ods. 4 zákona è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov
45
) § 4 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorích predpisov.

Èiastka 237

Zbierka zákonov è. 569/2007

ústrednými orgánmi tátnej správy úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti geologického výskumu
a geologického prieskumu s výnimkou úloh Slovenskej akadémie vied a vysokých kôl,
p) zabezpeèuje zisovanie starých banských diel,4) geologických diel a geologických objektov,
q) urèuje podmienky sprístupòovania výsledkov geologických prác financovaných zo tátneho rozpoètu
pod¾a § 19,
r) rozhoduje o ude¾ovaní súhlasu na zmluvný prevod
pod¾a § 22 ods. 3,
s) vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska a k územným plánom regiónov 46) pri ich prerokúvaní,
t) vyjadruje sa k návrhom na odpis zásob výhradného
loiska,47)
u) poskytuje prísluným orgánom Európskej únie na
ich iados informácie o vykonávaní loiskového
geologického prieskumu na ropu a hor¾avý zemný
plyn vrátane informácií o vo¾ne prístupných zemepisných oblastiach, o urèených prieskumných
územiach a ich drite¾och a o overených zásobách
týchto nerastov na území Slovenskej republiky;
ministerstvo nezverejòuje informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva pod¾a § 24,
v) zabezpeèuje prostredníctvom právnickej osoby zriadenej alebo poverenej ministerstvom výkon tátnej
geologickej sluby, ktorá sa skladá najmä z týchto
èinností
1. vykonávanie geologicko-technologického výskumu
hornín, nerastných surovín a podzemných vôd vrátane ich úpravy,
2. vykonávanie geologického výskumu územia tátu,
3. geologické mapovanie územia tátu a jeho èastí,
tvorba a zostavovanie geologických máp,
4. vykonávanie národného monitorovania geologických faktorov ivotného prostredia,
5. vypracúvanie túdií, posudkov a reerí z výsledkov geologických prác,
6. prevádzkovanie informaèného systému v geológii
v rámci informaèného systému verejnej správy, 48)
7. vedenie evidencie stavu a zmien zásob loísk nerastov,
8. uchovávanie a sprístupòovanie závereèných
správ a iných geologických materiálov,
9. vedenie evidencie prieskumných území,
10. vedenie registrov geologickej preskúmanosti a registrov starých banských diel,1)
11. vykonávanie funkcie Ústrednej geologickej kninice Slovenskej republiky v súlade s osobitnými
predpismi,49)
12. plnenie úlohy referenèného laboratória pre peciálne analýzy geologických materiálov,
13. vedenie evidencie prognóznych zdrojov nerastov,
46
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14. vedenie evidencie o zabezpeèení, údrbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov.
(2) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo ustanoví podrobnosti o
a) èlenení geologických prác,
b) obsahu odbornej spôsobilosti, o spôsobe jej overovania, náleitostiach iadosti o overenie odbornej spôsobilosti a náleitostiach a evidencii peèiatok,
c) projektovaní geologickej úlohy, zisovaní stretov záujmov chránených osobitnými predpismi a schva¾ovaní projektu geologickej úlohy, ako aj náleitosti
projektu geologickej úlohy,
d) podmienkach a postupe ohlasovania geologických
prác,
e) postupe, podmienkach rieenia a náplni riadenia
a sledovania geologickej úlohy, postupe a podmienkach pri vypracúvaní zmeny projektu geologickej
úlohy a prípadoch, keï mono zaèa rieenie geologickej úlohy pred schválením jej projektu,
f) dokumentovaní geologickej úlohy, vedení, dopåòaní
a uchovávaní geologickej dokumentácie,
g) postupe pri vyhodnocovaní geologických úloh, náleitostiach a obsahu závereèných správ, o dobách vyhodnocovania geologických úloh a odovzdávaní závereèných správ,
h) kategóriách a spôsobe výpoètu mnostiev vôd hydrogeologického celku,
i) posudzovaní a schva¾ovaní závereènej správy a o evidencii zásob výhradných loísk a výsledkov hydrogeologického prieskumu,
j) podmienkach odovzdávania závereèných správ,
hmotnej geologickej dokumentácie a inej geologickej
dokumentácie a o sprístupòovaní hmotnej geologickej dokumentácie,
k) výberovom konaní na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie a podrobnosti
o zloení a èinnosti výberovej komisie,
l) zabezpeèení, údrbe a likvidácii geologických diel
a geologických objektov,
m) zloení a èinnosti ponukovej komisie.
§ 37
tátny geologický dozor
(1) tátnym geologickým dozorom sa zisuje, ako
zhotovitelia geologických prác, objednávatelia, dritelia prieskumných území a iné fyzické osoby a právnické
osoby plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom,
veobecne záväznými právnymi predpismi vydanými
na jeho základe, a rozhodnutia ministerstva.
(2) tátny geologický dozor vykonáva ministerstvo.
(3) Ministerstvo pri výkone tátneho geologického dozoru postupuje pod¾a osobitného predpisu. 50)
(4) Ak ministerstvo zistí poruenie povinnosti pod¾a

) § 20 a 23 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 14a zákona è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
48
) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 678/2006 Z. z.
49
) Zákon è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti
a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorích predpisov.
50
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
47
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odseku 1, upozorní na to kontrolovanú osobu a uloí
jej, aby v urèenej lehote zistené nedostatky odstránila.
(5) Právnická osoba a fyzická osoba pod¾a odseku 1 sú
povinné umoni zamestnancom ministerstva a prizvaným
osobám vstupova do priestorov, kde sa vykonávajú geologické práce, do geologických diel a geologických objektov
a nahliada do geologickej dokumentácie, poskytnú im
potrebné podklady, informácie a vysvetlenia.
(6) V dobývacích priestoroch6) vykonáva ministerstvo
tátny geologický dozor po dohode s Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 38
Správne delikty
(1) Ministerstvo uloí pokutu do 200 000 Sk zhotovite¾ovi geologických prác, ak poruí ustanovenia tohto
zákona tým, e
a) nepoiada ministerstvo o zmenu geologického
oprávnenia pod¾a § 6 ods. 3,
b) vykonáva geologické práce v rozpore s § 9 ods. 11,
c) vykonáva geologické práce bez schváleného projektu geologickej úlohy alebo v rozpore s ním (§ 12 a 14),
d) vykonáva bez ohlásenia geologické práce podliehajúce ohláseniu pod¾a § 13,
e) nevedie geologickú dokumentáciu alebo nezabezpeèuje jej uchovávanie pod¾a § 15,
f) neodovzdá závereènú správu a hmotnú geologickú
dokumentáciu právnickej osobe poverenej ministerstvom pod¾a § 19,
g) vykonáva geologické práce v prieskumnom území
bez súhlasu drite¾a prieskumného územia, prípadne bez dodrania ním urèených podmienok pod¾a
§ 25 ods. 4,
h) nezabezpeèí, neudriava alebo nezlikviduje geologické dielo alebo geologický objekt pod¾a § 31,
i) neoznámi prevod pod¾a § 34 ods. 13 a § 35 ods. 15.
(2) Ministerstvo uloí pokutu do 1 000 000 Sk zhotovite¾ovi geologických prác, ak poruí ustanovenia tohto
zákona tým, e
a) vykonáva geologické práce bez geologického oprávnenia alebo v rozpore s ním [§ 4 ods. 1 písm. a)],
b) riei geologickú úlohu bez zodpovedného rieite¾a
geologickej úlohy alebo zodpovedný rieite¾ geologickej úlohy nemá odbornú spôsobilos pod¾a § 9,
c) vykonáva vybrané geologické práce bez urèenia prieskumného územia pod¾a § 21 ods. 1 a 2,
d) neodstráni v urèenej lehote nedostatky, ktorých odstránenie mu uloilo ministerstvo pod¾a § 37 ods. 4.
(3) Ministerstvo uloí pokutu do 5 000 000 Sk nadobúdate¾ovi, ak poruí ustanovenia tohto zákona tým, e
nesplní povinnos vyplývajúcu z ustanovenia § 34
ods. 12 a § 35 ods. 14.
(4) Ministerstvo pri rozhodovaní o výke pokuty prihliada na závanos a rozsah poruenia povinnosti, na
okolnosti, ktoré viedli k tomuto porueniu, a na èas trvania protiprávneho stavu.
(5) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
51
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roka odo dòa, v ktorom sa ministerstvo dozvedelo
o konaní pod¾a odsekov 1 a 3, najneskôr vak do troch
rokov odo dòa, keï k takému konaniu dolo.
(6) Tomu, kto nevykonal v urèenej lehote nápravu nedostatkov, za ktoré mu bola uloená pokuta pod¾a odsekov 1 a 3, mono uloi opätovne pokutu a do výky
dvojnásobku uloenej pokuty.
(7) Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.
§ 39
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) znièí, pokodí alebo znehodnotí geologické dielo,
vzorky a hmotnú geologickú dokumentáciu pod¾a
§ 3 písm. a) a b) a § 15,
b) znièí, pokodí alebo znehodnotí pozorovacie stanice
a skúobné zariadenia pod¾a § 2 ods. 4 písm. b),
c) znièí, pokodí alebo znehodnotí geologické dielo
a geologický objekt pod¾a § 31,
d) neoprávnene vstúpi do geologického diela a geologického objektu pod¾a § 29.
(2) Za priestupok mono uloi pokutu do 10 000 Sk.
(3) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednáva a pokuty za ne ukladá obvodný úrad ivotného prostredia.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
osobitný predpis.51)
§ 40
Iné sankcie
(1) Ministerstvo odníme preukaz o odbornej spôsobilosti pod¾a § 9 fyzickej osobe, ak zistí jej rozhodujúci podiel na poruení povinností zhotovite¾om geologických
prác, za ktoré mu bola uloená pokuta nad 50 000 Sk.
Ak má odborne spôsobilá fyzická osoba podiel na poruení povinností zhotovite¾om geologických prác, ktorému bola uloená niia pokuta, uloí povinnos zopakova skúku na preverenie jej odbornej spôsobilosti
pod¾a § 9 na jej náklady.
(2) Fyzická osoba, ktorej bol odòatý preukaz o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 1, môe poiada o overenie odbornej spôsobilosti skúkou a po uplynutí jedného roku odo dòa odòatia preukazu.

ÔSMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 41
Konanie
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,52) ak tento zákon
neustanovuje inak.

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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(2) Veobecný predpis o správnom konaní52) sa nevzahuje na
a) overovanie odbornej spôsobilosti pod¾a § 9,
b) schva¾ovanie projektu geologickej úlohy pod¾a § 12
ods. 4,
c) schva¾ovanie zmeny projektu geologickej úlohy pod¾a § 14 ods. 5,
d) posudzovanie a schva¾ovanie závereèných správ
pod¾a § 18,
e) posudzovanie ponúk a výber drite¾a prieskumného
územia pod¾a § 28 ods. 4,
f) prevod geologických diel alebo geologických objektov na vyuitie na iné úèely pod¾a § 33.
§ 42
Zhotovitelia geologických prác
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ku dòu
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona má v predmete
èinnosti urèenom v zriaïovacej listine, v tatúte alebo
v stanovách, prípadne v inom obdobnom akte vykonávanie geologických prác pod¾a § 2, povauje sa za zhotovite¾a geologických prác pod¾a § 4 tohto zákona.
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(2) Geologické oprávnenia vydané na geologický prieskum na peciálne úèely pod¾a doterajích predpisov
strácajú platnos do iestich mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
§ 45
Preukazy o odbornej spôsobilosti
(1) Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané pod¾a
doterajích predpisov sa povaujú za preukazy o odbornej spôsobilosti vydané pod¾a tohto zákona.
(2) Preukazy o odbornej spôsobilosti udelené na odbornú spôsobilos na druhy geologických prác uvedené
v § 9 ods. 2 vydané pod¾a doterajích predpisov sa poèas ich platnosti povaujú za preukazy vydané pod¾a
tohto zákona; fyzická osoba, ktorej bol preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný na druhy geologických prác
uvedené v § 9 ods. 2 pod¾a doterajích predpisov, má
právo pouíva peèiatku pod¾a § 9 ods. 5. Ostatné preukazy o odbornej spôsobilosti strácajú platnos do
iestich mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
§ 46

§ 43
Doterajie prieskumné územia
(1) Prieskumné územia urèené pod¾a doterajích
predpisov sa povaujú za prieskumné územia alebo
osobitné prieskumné územia urèené pod¾a tohto zákona.
(2) Prieskumné územia urèené na vybrané geologické
práce pod¾a doterajích predpisov sa povaujú poèas
doby platnosti urèenia prieskumného územia za prieskumné územia urèené pod¾a tohto zákona.
§ 44

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 47
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 313/1999 Z. z. o geologických
prácach a o tátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 205/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z. a zákona
è. 479/2005 Z. z.

Geologické oprávnenia

§ 48

(1) Geologické oprávnenia vydané do 31. decembra
2007 pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za geologické oprávnenia vydané pod¾a tohto zákona.

Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 569/2007 Z. z.

VZOREC NA URÈENIE NAJNIEJ CENY
ZA GEOLOGICKÉ DIELO A GEOLOGICKÝ OBJEKT
Vzorec na urèenie najniej ceny za geologické dielo a geologický objekt na úèely odpredaja vrtov realizovaných zo
tátneho rozpoètu alebo z iných verejných prostriedkov:
C = CP ´ 0,5 ´ (20  n) ´ 0,05,
prièom
C

= cena za vrt

CP

= nadobúdacia cena paníc zabudovaných do vrtu pod¾a faktúr

0,5

= koeficient vyjadrujúci opotrebovanie vrtu v priebehu geologických prác

20

= predpokladaná ivotnos vrtu v rokoch

n

= poèet celých rokov od zabudovania paníc do roku ich odpredaja

0,05 = koeficient vyjadrujúci mieru opotrebenia vrtu za 1 rok
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Príloha è. 2
k zákonu è. 569/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach ude¾ovania a pouívania povolení na vyh¾adávanie, prieskum a abu uh¾ovodíkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 164,
30. 6. 1994).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií
(Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
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