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384
ZÁKON
z 23. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny 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. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v
znení
zákona
è.
36/1967
Zb.,
zákona
è. 158/1969 Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona
è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona
è. 180/1990 Zb., zákona è. 328/1991 Zb., zákona
è. 519/1991 Zb., zákona è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 281/1996 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997
Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998
Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998
Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998
Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z.,
zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákona
è. 353/2003 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 371/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 36/2005 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z. a zákona è. 643/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 7 odsek 2 znie:
(2) V obèianskom súdnom konaní súdy preskúmavajú aj zákonnos rozhodnutí orgánov verejnej správy

a zákonnos rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov
orgánov verejnej moci a rozhodujú o súlade veobecne
záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy vo
veciach územnej samosprávy so zákonom a pri plnení
úloh tátnej správy aj s nariadením vlády a so veobecne
záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy, pokia¾ ich
pod¾a zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné
orgány..
2. V § 14 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach.
3. Doterají text § 15 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak skutoènosti pod¾a odseku 1 predpokladajú
vylúèenie aj ïalích sudcov toho istého súdu, sudca
pripojí k oznámeniu aj vyjadrenia týchto sudcov..
4. V § 15a ods. 5 sa za slovom okolností vypúa
èiarka a slová ktoré spoèívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci (§ 14 ods. 3) sa nahrádzajú slovami ustanovených v § 14 ods. 3.
5. § 16 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Podanie námietky zaujatosti nebráni súdu prejedna vec alebo uskutoèni iné úkony pred jej predloením nadriadenému súdu pod¾a odseku 1, ak mono
predpoklada, e námietka nie je dôvodná; pred rozhodnutím o námietke zaujatosti súd nemôe vyda rozhodnutie vo veci samej alebo rozhodnutie, ktorým sa
konanie konèí..
6. V § 18 sa slová v úradnom jazyku toho tátu nahrádzajú slovami v jazyku.
7. § 21 znie:
§ 21
(1) Za právnickú osobu koná
a) tatutárny orgán; ak tatutárny orgán tvorí viacero
fyzických osôb, koná za právnickú osobu jeho predseda, prípadne jeho èlen, ktorý tým bol poverený,
b) zamestnanec, ktorý tým bol poverený tatutárnym
orgánom,
c) vedúci odtepného závodu alebo vedúci organizaènej zloky, o ktorých zákon ustanovuje, e sa zapisujú do obchodného registra, ak ide o veci týkajúce sa
tohto závodu alebo zloky, alebo
d) prokurista, ak pod¾a udelenej prokúry môe samostatne kona.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepouije, ak tento zá-
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kon alebo osobitný zákon ustanovuje, e za právnickú
osobu konajú iné osoby.
(3) Za právnickú osobu nemôe kona ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami právnickej osoby.
(4) Za tát pred súdom koná tátny orgán v rozsahu
pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi alebo
právnická osoba, ktorá je oprávnená pod¾a osobitného
predpisu. Na konanie tátneho orgánu a toho, koho zákon splnomocòuje na zastupovanie pred súdom sa
vzahujú ustanovenia odseku 1 písm. a) a b), odsekov 2
a 3.
(5) Kadý, kto koná za právnickú osobu, tátny orgán
alebo tát, musí svoje oprávnenie preukáza, ak také
oprávnenie nevyplýva z obchodného registra alebo
z iného verejného registra, alebo ak také oprávnenie nie
je známe súdu z jeho èinnosti..

ich práv by mohol by ohrozený úèel a rýchly priebeh
konania a títo úèastníci sa nedohodnú na spoloènom
zástupcovi, navrhne ho súd a úèastníkov vyzve, aby sa
k nemu vyjadrili. Zároveò súd pripojí doloku, e ak sa
úèastníci nevyjadria v urèitej lehote, bude sa predpoklada, e nemajú k ustanovenému zástupcovi pripomienky. Spoloèný zástupca má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec. Spoloèný zástupca
nemôe bez písomného súhlasu zastúpeného úèastníka konania vzia za neho návrh spä.
(2) Ak úèastník nesúhlasí s ustanovením spoloèného
zástupcu, môe súd vylúèi prejednanie jeho nároku na
samostatné konanie, ak to povaha veci dovo¾uje..
17. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 31a

8. V nadpise nad § 22 sa vypúa písmeno a).
9. Nadpis nad § 24 znie:
Zástupcovia úèastníkov
na základe plnomocenstva.
10. V § 24 tretej vete sa bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide o zastúpenie pod¾a § 25..
11. V § 26 odsek 3 znie:
(3) Ak je zástupcom právnická osoba pod¾a odseku 1
alebo 2, koná za òu jej tatutárny orgán alebo osoba,
ktorej tento orgán udelil plnomocenstvo..
12. V § 26 ods. 5 sa za slová právnická osoba vkladajú slová ako v odsekoch 1 a 4.
13. V § 27 ods. 1 sa slová ktorýmko¾vek obèanom
spôsobilým nahrádzajú slovami ktorouko¾vek fyzickou osobou spôsobilou.
14. Nadpis nad § 29 znie:
Zástupcovia úèastníkov
na základe rozhodnutia súdu.
15. § 29 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Ak súd nerozhodne inak, opatrovník ustanovený
pod¾a odsekov 1 a 4 zastupuje úèastníka v konaní
pred súdom prvého stupòa, v odvolacom konaní a v dovolacom konaní.
(6) Za opatrovníka súd ustanoví osobu pôsobiacu
v rodinnom, pracovnom, kultúrnom, prípadne v inom
prostredí, ktoré je úèastníkovi blízke. Súd môe za
opatrovníka ustanovi aj obec. Súd nemôe ustanovi
za opatrovníka zamestnanca súdu, ktorý prejednáva
vec; to neplatí vo veciach, v ktorých hodnota poh¾adávky bez prísluenstva v èase zaèatia konania neprevyuje 500 eur (ïalej len drobné spory)..
16. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
§ 29a
(1) Ak je v tej istej veci na jednej strane sporu poèet
úèastníkov väèí ako dvadsa a jednotlivým výkonom
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Spoloèné ustanovenie
(1) Zástupcom úèastníka nemôe by ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami úèastníka konania, ktorého zastupuje.
(2) Súd zruí uznesenie o ustanovení opatrovníka
alebo advokáta, ak na ich strane existujú dôvody nezluèite¾né s ich ustanovením..
18. V § 35 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) ak ide o vyslovenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o urèenie vlastníctva a pri
prevode alebo prechode vlastníctva boli poruené
ustanovenia veobecne záväzného právneho predpisu..
19. V § 35 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a i), ktoré
znejú:
g) vo veciach urèenia neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o urèenie vlastníctva,
h) vo veciach preskúmania zákonnosti rozhodnutia
správneho orgánu, ktorým bolo vyhovené protestu
prokurátora,
i) vo veciach, v ktorých ako jeden z úèastníkov konania
vystupuje tát, tátny podnik, právnická osoba
s majetkovou úèasou tátu, obec alebo vyí územný celok..
20. V § 36 ods. 3 sa vypúajú slová okrem prípadov
pod¾a § 36b.
21. § 38 znie:
§ 38
(1) Na základe poverenia súdu je notár ako súdny komisár oprávnený vies samostatne konanie o dedièstve
smerujúce k vydaniu osvedèenia o dedièstve alebo
k predloeniu veci súdu na vydanie uznesenia pod¾a
§ 175zd. Poverenie môe súd dodatoène meni. Poverenie a zmena poverenia sú voèi súdnemu komisárovi
úèinné, len èo mu ich súd oznámil.
(2) Notár v konaní pod¾a odseku 1 je oprávnený vyda
rozhodnutia okrem rozhodnutí uvedených v osobitnom
predpise. Proti rozhodnutiam notára vydaným v konaní o dedièstve je prípustné odvolanie. Vèas podaným
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odvolaním osoby, ktorej bolo rozhodnutie urèené na
doruèenie, sa toto rozhodnutie zruuje a nové rozhodnutie vydá sudca; v ostatných prípadoch o odvolaní
rozhodne odvolací súd.
(3) Úèastník konania sa nemôe vzda odvolania proti rozhodnutiu notára.
(4) Z úkonov pod¾a odseku 1 sú vyòaté iadosti o poskytnutie právnej pomoci v cudzine.
(5) Úkony notára pod¾a odseku 1 sa povaujú za úkony súdu.
(6) Poverenie nie je súdnym rozhodnutím..
22. V § 40 odsek 2 znie:
(2) Zápisnicu podpisuje predseda senátu, samosudca alebo súdny úradník a zapisovate¾, ktorý zápisnicu
spísal; ak predseda senátu nemôe zápisnicu podpísa,
podpíe ju za neho iný èlen senátu. Ak bol uzavretý
zmier, podpisujú zápisnicu aj prítomní úèastníci. Zápisnicu o hlasovaní podpisujú vetci èlenovia senátu
a zapisovate¾..
23. V § 42 odsek 1 znie:
(1) Podanie mono urobi písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom.
Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh
na nariadenie predbeného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplni písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní;
podanie, ktoré bolo podpísané zaruèeným elektronickým podpisom, doplni netreba. Podanie urobené telefaxom treba doplni najneskôr do troch dní predloením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto
lehote doplnené, sa neprihliada..
24. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:
§ 44a
Úèastník konania je oprávnený poda na príslunej
správe katastra nehnute¾ností návrh na zápis zaèatia
súdneho konania, v ktorom sa uplatòujú vecné práva
k nehnute¾nostiam, alebo súdneho konania o urèenie
neplatnosti dobrovo¾nej draby..
25. § 45 sa dopåòa odsekmi 3 a 6, ktoré znejú:
(3) Okrem rozhodnutí súd v písomnostiach doruèovaných úèastníkovi konania alebo jeho zástupcovi uvádza aj adresu na zasielanie písomností elektronickými
prostriedkami.
(4) Písomnosti mono doruèova aj elektronickými
prostriedkami, ak o to úèastník konania alebo jeho zástupca poiada a oznámi adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami. Písomnos súdu
sa povauje za doruèenú piaty deò od jej odoslania, aj
keï ju adresát nepreèítal.
(5) Doruèovanie pod¾a odseku 4 je vylúèené pri doruèovaní súdnych rozhodnutí a písomností, ktoré sa
doruèujú do vlastných rúk.
(6) Podanie urobené elektronickými prostriedkami,
ktoré neobsahuje spisovú znaèku súdneho konania,
súd vráti s uvedením dôvodu, pre ktorý nemôe také
podanie prija..
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26. V § 46 ods. 2 tretia veta znie: Písomnos sa povauje za doruèenú dòom, keï bola súdu vrátená, i keï sa
adresát o tom nedozvedel..
27. V § 47 ods. 2 tretia veta znie: Ak si adresát zásielku poèas jej uloenia nevyzdvihne, povauje sa deò,
keï bola zásielka vrátená súdu, za deò doruèenia, i keï
sa adresát o tom nedozvedel..
28. V § 48 ods. 3 sa slová oprávnenej podnika vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovami ktorá je podnikate¾om.
29. V § 48 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak nie je moné doruèi písomnos fyzickej osobe, ktorá nie je podnikate¾om, na adresu jej trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu, nie je moné zisti
miesto, na ktorom preberá písomnosti, a nie je moné,
aby ju zastupoval ustanovený opatrovník, súd uznesením rozhodne, e písomnosti urèené tejto osobe sa
budú doruèova uloením v súdnom spise; toto uznesenie sa vyvesí na úradnej tabuli súdu a do právoplatného skonèenia konania. Súd aj bez návrhu zruí uznesenie, ak pominú dôvody na jeho vydanie. Písomnosti
doruèované uloením v súdnom spise sa povaujú za
doruèené po uplynutí siedmich dní od ich vyhotovenia..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5 a 7.
30. Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:
§ 48a
Ak má úèastník viacerých advokátov, doruèí sa písomnos tomu z nich, ktorého urèí úèastník na doruèovanie písomností. Ak úèastník výslovne neurèí iadneho z advokátov, doruèuje sa ktorémuko¾vek z nich..
31. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:
§ 49a
Ak úèastník konania poiada, aby sa na jeho náklady
doruèovali súdne písomnosti inému úèastníkovi súdnym exekútorom, súd môe doruèova písomnosti
prostredníctvom úèastníkom zvoleného súdneho exekútora pod¾a osobitného predpisu;6b) úèastník oznámi
aj údaj o elektronickej adrese zvoleného súdneho exekútora. Úèastník konania hradí takto vzniknuté náklady a odmenu súdnemu exekútorovi; náklady doruèenia
a odmena súdnemu exekútorovi sa nepovaujú za trovy
potrebné na úèelné uplatòovanie alebo bránenie práva..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 194 ods. 1 Exekuèného poriadku..

32. V § 75 odsek 2 znie:
(2) Návrh má okrem náleitostí návrhu pod¾a § 79
ods. 1 obsahova opísanie rozhodujúcich skutoèností
odôvodòujúcich nariadenie predbeného opatrenia,
uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa
má poskytnú predbená ochrana, a odôvodnenie nebezpeèenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Z návrhu
musí by zrejmé, èoho sa mieni navrhovate¾ domáha
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návrhom vo veci samej. Návrh musí ïalej obsahova aj
oznaèenie fyzickej osoby, ktorej má by maloleté diea
zverené do starostlivosti, alebo oznaèenie zariadenia
na výkon rozhodnutia súdu, do ktorého má by maloleté diea umiestnené. Návrh pod¾a odseku 8 musí obsahova aj výku zábezpeky na náhradu ujmy..
33. V § 75 odsek 4 znie:
(4) O návrhu na nariadenie predbeného opatrenia,
ktorý má náleitosti pod¾a odseku 2, rozhodne súd bezodkladne najneskôr do 30 dní po doruèení návrhu..
34. V § 75 odsek 5 znie:
(5) Ak súd rozhoduje o návrhu na nariadenie predbeného opatrenia pod¾a § 76 ods. 1 písm. b) a g), rozhodne najneskôr do siedmich dní od doruèenia návrhu,
ktorý má náleitosti pod¾a odseku 2. Ak súd rozhoduje
o návrhu na nariadenie predbeného opatrenia pod¾a
§ 75a, rozhodne najneskôr do 24 hodín od doruèenia
návrhu, ktorý má náleitosti pod¾a odseku 2. Uznesenie o predbenom opatrení uvedenom v tomto odseku
je vykonate¾né dòom jeho nariadenia..
35. V § 75 ods. 6 sa slovo vydanie nahrádza slovom
nariadenie.
36. V § 75 sa vypúa odsek 7.
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
37. § 75 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) O nariadení predbeného opatrenia rozhodne
súd aj bez vyjadrenia ostatných úèastníkov. Návrh na
nariadenie predbeného opatrenia doruèí súd ostatným úèastníkom a spolu s uznesením, ktorým bolo
predbené opatrenie nariadené. Ak bol návrh na nariadenie predbeného opatrenia odmietnutý alebo zamietnutý, nedoruèuje súd ostatným úèastníkom uznesenie
o jeho odmietnutí alebo zamietnutí, ani prípadné odvolanie navrhovate¾a; uznesenie odvolacieho súdu im doruèí, len ak ním bolo nariadené predbené opatrenie.
(10) Rozhodnutie o predbenom opatrení súd odole
najneskôr do troch dní od jeho nariadenia. Ak je návrh
na nariadenie predbeného opatrenia zamietnutý, súd
odole rozhodnutie do troch dní od jeho vydania..
38. V § 75a ods. 1 sa slová orgánu povereného výkonom sociálnoprávnej ochrany a prevencie nahrádzajú
slovami orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
39. V § 76 ods. 1 sa slovo uloi nahrádza slovom
nariadi.
40. V § 76 ods. 2 sa slovo uloi nahrádza slovom
nariadi.
41. § 76 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Ak súd návrhu na nariadenie predbeného opatrenia v celom rozsahu vyhovie a stotoòuje sa so skutkovými a s právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie
predbeného opatrenia, súd to skontatuje v odôvodnení a ïalie dôvody nemusí uvádza.
(5) Ak nie je moné doruèi uznesenie o nariadení
predbeného opatrenia pod¾a odseku 1 písm. b) úèastníkom ani pri jeho výkone, postupuje sa pri doruèovaní
uznesenia pod¾a § 75a ods. 3. To neplatí, ak bolo pred-
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beným opatrením nariadené úèastníkovi, aby odovzdal diea do starostlivosti druhého z rodièov..
42. V § 77 ods. 1 písm. c) sa slovo pätnás nahrádza
èíslom 30.
43. V § 77 ods. 4 sa slovo vydané nahrádza slovom
nariadené a slová § 75 ods. 9 sa nahrádzajú slovami
§ 75 ods. 8.
44. V § 77 ods. 6 písm. a) a b) sa slovo vydanie nahrádza slovom nariadenie.
45. V § 79 ods. 1 druhej vete sa za slovo priezvisko
vkladá èiarka a slová prípadne aj dátum narodenia
a telefonický kontakt,.
46. V § 79 ods. 1 piatej vete sa za slovo osoba vkladá
èiarka a slová oprávnená podnika, nahrádzajú slovami ktorá je podnikate¾om,.
47. V § 81 odsek 2 znie:
(2) Ak súd nariadil predbené opatrenie pod¾a § 75a,
zaène aj bez návrhu konanie o výchove maloletého najneskôr do troch mesiacov od nariadenia predbeného
opatrenia..
48. § 81 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Na konania, ktoré mono zaèa i bez návrhu, sa
vzahujú ustanovenia prvej a tvrtej hlavy tejto èasti,
ak ïalej nie je ustanovené inak..
49. § 87 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) má bydlisko spotrebite¾, ak ide o spor zo spotrebite¾skej zmluvy..
50. V § 88 ods. 1 písmeno j) znie:
j) v obvode ktorého má dlník sídlo alebo miesto podnikania, a ak nemá sídlo alebo miesto podnikania, súd,
v obvode ktorého má svoje bydlisko, ak ide o konkurzné konanie alebo retrukturalizaèné konanie,
a súd, na ktorom tieto konania prebiehajú, ak ide
o spory nimi vyvolané alebo s nimi súvisiace, okrem
sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manelov,.
51. V § 92 ods. 1 sa slovo pristúpil nahrádza slovom
vstúpil.
52. V § 93 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ako ved¾ají úèastník sa môe popri navrhovate¾ovi alebo odporcovi zúèastni konania aj právnická
osoba, ktorej predmetom èinnosti je ochrana práv pod¾a osobitného predpisu.10a).
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon è. 365/2004 Z. z.
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov..
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53. § 94 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak sa stal úèastníkom konania ten, o koho právach alebo povinnostiach sa v konaní nekoná, súd
uznesením konanie vo vzahu k nemu zastaví..
54. V § 100 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Poèas konania môe súd úèastníkom uvies, ako sa na základe doteraz tvrdených a preukazovaných skutoèností javí právne posúdenie veci..
55. V § 100 ods. 3 sa slová orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí nahrádzajú slovami orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
56. V § 102 ods. 1 sa slovo vydá nahrádza slovom
nariadi.
57. V § 107 ods. 3 èas vety za bodkoèiarkou znie:
v konaní pokraèuje s dedièmi úèastníka, prípadne
s tými, ktorí pod¾a výsledku dedièského konania prevzali právo alebo povinnos, o ktorú v konaní ide, a to
len èo sa skonèí konanie o dedièstve, ak povaha veci nepripúa, aby sa v konaní pokraèovalo skôr..
58. § 113 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) S konaním o osvojite¾nosti je spojené konanie
o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodièovských
práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu, ak u
skôr nebolo rozhodnuté o priznaní, obmedzení alebo
o pozbavení rodièovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu..
59. V § 114 odsek 2 znie:
(2) V rámci prípravy pojednávania súd doruèí návrh
na zaèatie konania (alobu) odporcovi (alovanému)
spolu s rovnopisom a prílohami návrhu do vlastných
rúk a pouèí úèastníkov pod¾a § 120 ods. 4. Vyjadrenie
odporcu súd bezodkladne odole navrhovate¾ovi..
60. V § 114 odsek 4 znie:
(4) Uznesenie pod¾a odseku 3 sa doruèí odporcovi do
vlastných rúk. Náhradné doruèenie je vylúèené; to neplatí, ak ide o doruèovanie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om, a spor sa týka jej podnikate¾skej èinnosti..
61. V § 115 ods. 1 sa za slová tento zákon vkladajú
slová alebo osobitný predpis13aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13aa znie:

13aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske
konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu..

62. Doterají text § 115a sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Pojednávanie nie je potrebné nariaïova ani
v drobných sporoch..
63. § 116 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Súd môe so súhlasom úèastníkov konania
uskutoèni ústne pojednávanie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikaènej
technológie..
64. § 118 znie:
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§ 118
(1) Po zaèatí pojednávania úèastníci prednesú alebo
doplnia svoje návrhy a predseda senátu alebo samosudca oznámi výsledky prípravy pojednávania.
(2) Po vykonaní úkonov pod¾a odseku 1 predseda senátu alebo samosudca pod¾a doterajích výsledkov konania uvedie, ktoré právne významné skutkové tvrdenia úèastníkov je moné povaova za zhodné, ktoré
právne významné skutkové tvrdenia zostali sporné
a ktoré z navrhnutých dôkazov budú vykonané a ktoré
dôkazy súd nevykoná, aj keï ich úèastníci navrhli.
(3) Ïalí priebeh pojednávania urèuje predseda senátu alebo samosudca.
(4) Ak sa pojednávanie neodroèuje, pred jeho skonèením súd vyzve úèastníkov, aby zhrnuli svoje návrhy
a vyjadrili sa k dokazovaniu i k právnej stránke veci. Na
záver súd uznesením vyhlási dokazovanie za skonèené..
65. Za § 118 sa vkladá § 118a, ktorý znie:
§ 118a
(1) Vo veciach ochrany osobnosti pod¾a Obèianskeho
zákonníka, vo veciach ochrany pod¾a predpisov o masovokomunikaèných prostriedkoch, v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a retrukturalizáciou, o základe veci v sporoch o ochranu hospodárskej
súae, o základe veci v sporoch o ochranu práv poruených alebo ohrozených nekalým súaným konaním,
o základe veci v sporoch z poruenia alebo ohrozenia
práva na obchodné tajomstvo sú úèastníci povinní opísa rozhodujúce skutoènosti o veci samej a oznaèi dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do
skonèenia prvého pojednávania; to neplatí, ak neboli
splnené podmienky na vykonanie prvého pojednávania
a dolo k jeho odroèeniu (§ 101 ods. 2).
(2) Na neskôr predloené a oznaèené skutoènosti
a dôkazy súd neprihliada; to neplatí, ak ide o skutoènosti alebo dôkazy, ktoré vyli najavo po prvom pojednávaní, ktoré úèastník nemohol bez svojej viny vèas
uvies a ktorými má by spochybnená vierohodnos vykonaných dôkazných prostriedkov.
(3) O povinnostiach pod¾a odseku 1 a o následkoch
ich nesplnenia musia by úèastníci pouèení najneskôr
v predvolaní na prvé pojednávanie vo veci..
66. § 119 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak sú splnené podmienky na odroèenie pojednávania pod¾a odseku 1, môe súd na návrh vetkých
úèastníkov konania vyhlási rozsudok pod¾a § 153d..
67. V § 120 ods. 4 prvej vete sa za slovo dôkazy
vkladajú slová a skutoènosti.
68. V § 141 ods. 2 sa za slovo materèine vkladajú
slová alebo v jazyku, ktorému rozumie (§ 18).
69. § 149 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak úèastníkovi, ktorý si zvolil viacerých advokátov, sa prisudzuje náhrada trov konania, patrí mu náhrada trov právneho zastúpenia len za jedného advoká-
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ta. Túto náhradu trov súd prizná na úèet advokáta,
ktorého úèastník urèí, a ak úèastník advokáta neurèí,
súd prizná náhradu trov na úèet ktoréhoko¾vek
z nich..
70. § 150 znie:
§ 150
(1) Ak sú tu dôvody hodné osobitného zrete¾a, nemusí súd výnimoène náhradu trov konania celkom alebo
sèasti prizna. Súd prihliadne najmä na okolnosti, èi
úèastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania,
uviedol skutoènosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý
mu patril; to neplatí, ak úèastník konania nemohol tieto skutoènosti a dôkazy uplatni.
(2) Ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voèi poh¾adávke, môe ich súd neprizna alebo
zníi..
71. § 151 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Súd môe o náhrade trov konania rozhodnú aj
tak, e namiesto urèenia výky trov prizná úèastníkovi
náhradu trov konania vyjadrenú zlomkom alebo percentom. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia rozhodne
o výke náhrady trov konania súd samostatným uznesením..
72. § 153 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Súd môe v rozsudku, ktorý sa týka sporu zo
spotrebite¾skej zmluvy, aj bez návrhu vyslovi, e urèitá
podmienka pouívaná v spotrebite¾ských zmluvách dodávate¾om je neprijate¾ná..
73. V § 153b sa odsek 5 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) v spore, v ktorom sa uplatòuje právo na zaplatenie
peòanej sumy zo spotrebite¾skej zmluvy a odporcom je spotrebite¾, ak zmluva obsahuje neprijate¾né
podmienky..
74. Za § 153c sa vkladá § 153d, ktorý znie:
§ 153d
(1) Ak sú splnené podmienky na odroèenie pojednávania pod¾a § 119 ods. 1, súd môe na návrh vetkých
úèastníkov vyhlási rozsudok, ktorým spravodlivo
usporiada veci úèastníkov konania pod¾a stavu v èase
vyhlásenia tohto rozsudku. Súd rozsudok iba ústne
odôvodní a doruèí ho hneï po jeho vyhlásení prítomným úèastníkom a neprítomným úèastníkom ho odole
do troch dní; písomné vyhotovenie nemusí obsahova
odôvodnenie. Ak ide o rozsudok, ktorý mono v budúcnosti zmeni pod¾a § 163, v odôvodnení sa uvedú len
okolnosti rozhodujúce pre výku a ïalie trvanie dávok
alebo splátok.
(2) Úèastník konania sa nemôe vzda odvolania proti rozsudku pod¾a odseku 1. Vèas podaným odvolaním
úèastníka konania proti ktorémuko¾vek výroku sa rozsudok vydaný pod¾a odseku 1 zruuje a súd prvého
stupòa v konaní pokraèuje; odvolanie nemusí obsahova dôvody.
(3) Odvolanie pod¾a odseku 2 môe poda aj ved¾ají
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úèastník, ak z právneho predpisu vyplýva urèitý spôsob vyrovnania vzahu medzi úèastníkom a ved¾ajím
úèastníkom.
(4) V rozsudku sa uvedie pouèenie pod¾a odseku 2..
75. V § 155 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môe vyjadri aj iným nezamenite¾ným spôsobom ne vyèíslením, najmä s odkazom na presný spôsob urèenia vyplývajúci z osobitného predpisu.16a).
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) Napríklad zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, § 62 ods. 3 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

76. V § 156 odsek 2 znie:
(2) Rozsudok sa vyhlasuje spravidla hneï po skonèení konania, ktoré rozsudku predchádzalo. Ak to nie
je moné, súd na vyhlásenie rozsudku odroèí pojednávanie najdlhie na tri týdne; v takom prípade súd
doruèí rozsudok prítomným úèastníkom hneï po pojednávaní, na ktorom bol rozsudok vyhlásený, a neprítomným úèastníkom ho odole najneskôr do troch dní.
Ustanovenie § 119 ods. 2 sa v tomto prípade nepouije..
77. § 157 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) V odôvodnení rozsudkov pod¾a § 114 ods. 5,
§ 153a ods. 1 a § 153b ods. 1 uvedie súd iba predmet
konania a ustanovenie zákona, pod¾a ktorého rozhodol..
78. Za § 159 sa vkladá § 159a, ktorý znie:
§ 159a
Výrok právoplatného rozsudku o urèení vecného
práva k nehnute¾nosti, o neplatnosti právneho úkonu,
ktorým sa nakladalo s nehnute¾nosou, prípadne o urèení neplatnosti dobrovo¾nej draby nehnute¾nosti je
záväzný aj pre osobu, ktorá nadobudla vecné právo
k tejto nehnute¾nosti v èase, keï v katastri nehnute¾ností bola vykonaná poznámka o tomto súdnom konaní..
79. V § 160 odsek 1 znie:
(1) Ak súd uloil v rozsudku povinnos, je potrebné
ju splni do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd
môe urèi dlhiu lehotu. Súd môe urèi, e peòané
plnenie sa môe vykona aj v splátkach, ktorých výku
a podmienky zroènosti urèí, a to aj tak, e omekanie
s plnením jednej splátky má za následok zroènos celého plnenia..
80. V § 169 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak
súd rozhodol o vykonate¾nosti uznesenia a po jeho
právoplatnosti (§ 171 ods. 3), uvedie dôvody, pre ktoré
viazal vykonate¾nos a na právoplatnos rozhodnutia..
81. V § 169 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Uznesenie o preruení konania a o zamietnutí návrhu
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na preruenie konania musí vdy obsahova odôvodnenie..

pod¾a § 49, súd s doruèením platobného rozkazu doruèuje aj pouèenie pod¾a § 49 ods. 2 a 5..

82. § 170 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Uznesenie o preruení konania sa nepovauje za
uznesenie o vedení konania..

87. V § 174 ods. 3 písm. b) sa za slová bez odôvodnenia vkladajú slová vo veci samej.

83. V § 172 ods. 2 sa za slovo doruèi vkladá slovo
odporcovi.
84. § 172 sa dopåòa odsekmi 5 a 9, ktoré znejú:
(5) Platobný rozkaz mono vyda aj v prospech viacerých navrhovate¾ov alebo aj proti viacerým odporcom.
(6) Zmenu návrhu na zaèatie konania (§ 95) alebo
èiastoèné spävzatie návrhu na zaèatie konania (§ 96)
pred vydaním platobného rozkazu súd vybaví tak, e
platobný rozkaz vydá v rozsahu, ktorý vyplýva z navrhovate¾om uskutoèneného posledného podania pred
vydaním platobného rozkazu a odporcovi (odporcom)
spolu s návrhom na zaèatie konania doruèí vetky zmeny a èiastoèné spävzatia návrhu na zaèatie konania
uskutoènené v èase od zaèatia konania do vydania platobného rozkazu. O týchto podaniach pred vydaním
platobného rozkazu osobitne nerozhoduje, ak o návrhu
na zaèatie konania rozhodne platobným rozkazom;
v konaní nasledujúcom po vydaní platobného rozkazu
je predmetom konania takto upravený posledný návrh.
(7) Ak sa v návrhu uplatòuje právo, ktoré je v èasti
v zjavnom rozpore s právnymi predpismi, súd so súhlasom navrhovate¾a vydá platobný rozkaz len v tej èasti,
ktorej sa rozpor netýka; oznámením súhlasu sa predmetom konania stáva iba táto èas návrhu a o zvynej
èasti súd nerozhoduje. Predmetom konania zostáva tá
èas návrhu, o ktorej súd rozhodol platobným rozkazom aj po jeho vydaní; to platí aj v prípade, ak bol podaný odpor.
(8) Ak navrhovate¾ predloí spolu s návrhom na zaèatie konania platobný rozkaz na tlaèive vydanom pod¾a vzoru uvedenom v osobitnom predpise a na vydanie
platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené
podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá
platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní
od splnenia týchto podmienok.
(9) Ak sa uplatòuje právo na zaplatenie peòanej
sumy zo spotrebite¾skej zmluvy a odporcom je spotrebite¾, súd nevydá platobný rozkaz, ak zmluva obsahuje
neprijate¾né podmienky..
85. V § 173 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Súd
zruí platobný rozkaz spravidla a spolu s ïalím úkonom vo veci samej, prípadne spolu s úkonom, ktorým
sa konanie konèí..
86. § 173 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Pred tým, ako súd uznesením zruí platobný rozkaz pod¾a odseku 2, môe vyzva navrhovate¾a, aby
oznámil miesto pobytu odporcu, ak má o òom vedomos, a pouèí ho o následkoch nemonosti doruèenia
platobného rozkazu.
(4) Ak sa doruèuje platobný rozkaz osobám, ktorým
je moné doruèova písomnosti ukladaním na súde

88. V § 174 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak nie sú splnené podmienky na odmietnutie odporu, súd odpor bezodkladne odole navrhovate¾ovi
a môe ho vyzva, aby sa k odporu písomne vyjadril v lehote urèenej súdom..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
89. Za § 174 sa vkladajú § 174a a 174b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 174a
Európsky platobný rozkaz
(1) Európsky platobný rozkaz je platobný rozkaz vydaný pod¾a osobitného predpisu.16b)
(2) Európsky platobný rozkaz treba doruèi odporcovi do vlastných rúk, náhradné doruèenie je vylúèené; to
neplatí, ak sa európsky platobný rozkaz doruèuje zástupcovi odporcu.
(3) Európsky platobný rozkaz sa doruèuje do cudziny.
(4) Ustanovenia o platobnom rozkaze sa pouijú primerane, pokia¾ osobitný predpis neustanovuje inak.16b)
§ 174b
Rozkaz na plnenie
(1) Súd môe aj bez výslovnej iadosti navrhovate¾a
a bez vypoèutia odporcu vyda rozkaz na plnenie, ak sa
v návrhu uplatòuje právo na plnenie inej povinnosti
ne zaplatenie peòanej sumy, vyplývajúce zo skutoèností uvedených navrhovate¾om. V rozkaze na plnenie
súd uloí odporcovi, aby v lehote urèenej súdom nie
kratej ako 15 dní plynúcej od doruèenia rozkazu na plnenie splnil uloenú povinnos a uhradil trovy konania
alebo v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý rozkaz na plnenie vydal; odpor proti rozkazu na plnenie sa
musí odôvodni. Ustanovenie § 43 sa nepouije.
(2) Rozkaz na plnenie môe vyda iba sudca.
(3) Na rozkaz na plnenie sa primerane pouijú ustanovenia § 172 ods. 2, 3, 5 a 7 a 9 a § 173 a 174..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16b znie:

16b) Nariadenie Európskeho
è. 1896/2006..

parlamentu

a

Rady

(ES)

90. § 175 vrátane nadpisu znie:
§ 175
Zmenkový platobný rozkaz
a ekový platobný rozkaz
(1) Ak navrhovate¾ predloí v prvopise zmenku alebo
ek, o pravosti ktorých niet dôvodu pochybova, a ïalie listiny potrebné na uplatnenie práva, súd vydá na
jeho návrh zmenkový platobný rozkaz alebo ekový pla-
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tobný rozkaz, v ktorom odporcovi uloí, aby do troch
dní zaplatil poadovanú sumu a uhradil trovy konania
alebo aby v tej istej lehote podal námietky, v ktorých
musí uvies vetko, èo proti zmenkovému platobnému
rozkazu alebo ekovému platobnému rozkazu namieta.
Zmenkový platobný rozkaz alebo ekový platobný rozkaz sa musí doruèi do vlastných rúk odporcu. Ak nemono návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu alebo ekového platobného rozkazu vyhovie,
nariadi súd pojednávanie.
(2) Ak odporca nepodá námietky vèas alebo ak ich
vezme spä, má zmenkový platobný rozkaz alebo ekový platobný rozkaz úèinky právoplatného rozsudku.
Neskoro podané námietky, námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, alebo námietky, ktoré nie sú podané
oprávnenou osobou, súd odmietne.
(3) Ak odporca podá vèas námietky, súd nariadi na
ich prejednanie pojednávanie; na námietky podané neskôr u nemono prihliada. V rozsudku súd vysloví, èi
zmenkový platobný rozkaz alebo ekový platobný rozkaz ponecháva v platnosti alebo èi ho zruuje a v akom
rozsahu. Opravným prostriedkom len proti výroku
o trovách konania je odvolanie, o ktorom bez pojednávania rozhodne súd, ktorý vydal zmenkový platobný
rozkaz alebo ekový platobný rozkaz.
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91. V § 175o ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Za
veobecnú cenu majetku urèí súd sumu zhodne tvrdenú úèastníkmi; ak sú tvrdenia rozdielne, vykoná súd
na jej zistenie potrebné dôkazy. Ustanovenie § 136 sa
pouije primerane..
92. V § 175q ods. 1 písmená d) a e) znejú:
d) potvrdí nadobudnutie dedièstva pod¾a dedièských
podielov, ak medzi úèastníkmi nedôjde k dohode,
alebo vykoná vyporiadanie18a) medzi dedièmi a rozhodne o tom, èo ktorý z dedièov nadobudol, alebo
e) neschváli dohodu o vyporiadaní18a) dedièstva a potvrdí nadobudnutie dedièstva pod¾a dedièských podielov alebo vykoná vyporiadanie medzi dedièmi
a rozhodne o tom, èo ktorý z dedièov nadobudol..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) § 707 ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
§ 22 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorích predpisov..

93. V § 175u odsek 1 znie:
(1) Likvidáciu dedièstva súd vykoná speòaením
vetkého poruèite¾ovho majetku. Súdny komisár je povinný postupova s náleitou starostlivosou tak, aby
majetok speòail za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnate¾ný majetok za obdobných podmienok obvykle
predáva..

(4) Ak je návrh na vydanie zmenkového platobného
rozkazu alebo ekového platobného rozkazu vzatý spä
celkom po vydaní zmenkového platobného rozkazu alebo ekového platobného rozkazu pred jeho právoplatnosou, súd, ktorý zmenkový platobný rozkaz alebo ekový platobný rozkaz vydal so súhlasom odporcu,
uznesením zmenkový platobný rozkaz alebo ekový
platobný rozkaz zruí a konanie zastaví. Rovnako postupuje aj pri èiastoènom spävzatí návrhu v èasti, ktorej sa spävzatie návrhu týka.

94. § 175x sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak sa konanie o znovuobjavenom majetku zaèalo
na návrh niektorého z dedièov napriek tomu, e tento
majetok bol medzi dedièmi sporný a dediè musel ma
o spornosti vedomos, náhradu odmeny notára a jeho
výdavkov v prípade zastavenia konania platí tento dediè..

(5) Ak odporca do vyhlásenia rozsudku pod¾a odseku 3 vezme spä podané námietky, súd uznesením rozhodne o pripustení spävzatia námietok a o náhrade
trov konania, ktoré nasledovalo po vydaní zmenkového
platobného rozkazu alebo ekového platobného rozkazu. Právoplatnosou uznesenia o pripustení spävzatia
námietok nadobúda zmenkový platobný rozkaz alebo
ekový platobný rozkaz právoplatnos.

96. V § 175zca ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové
písmeno g), ktoré znie:
g) údaj o odmene notára a o jeho hotových výdavkoch,.

(6) Ak súd schváli zmier po vydaní zmenkového platobného rozkazu alebo ekového platobného rozkazu,
súd súèasne uznesením zruí vydaný zmenkový platobný rozkaz alebo ekový platobný rozkaz.

97. § 175zca sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Písomnosti, ktoré je potrebné doruèi úèastníkom konania, doruèuje notár. To neplatí pre rozhodnutia, ktoré môe vyda iba súd..

(7) Pri oprave chýb v písaní a poèítaní, ako aj iných
zrejmých nesprávností v zmenkovom platobnom rozkaze alebo ekovom platobnom rozkaze sa postupuje pod¾a § 164.

98. V § 176 ods. 1 sa slová Vo veciach starostlivosti nahrádzajú slovami Ak tento zákon neustanovuje
inak, vo veciach starostlivosti.

(8) Súd postupuje pod¾a odsekov 1 a 7 aj vtedy, ak
navrhovate¾ predloí v prvopise oddelene prevedený záloný list skladiskového záloného listu alebo tovarový
záloný list,17) o ktorých pravosti niet dôvodu pochybova, a ïalie listiny potrebné na uplatnené práva..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17 znie:

17) Zákon è. 144/1998 Z. z. o skladiskovom zálonom liste, tovarovom zálonom liste a o doplnení niektorých ïalích zákonov
v znení neskorích predpisov..

95. V § 175zca ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová
ktorý nesmie by maloletý, ani osobou, ktorá musí ma
opatrovníka pod¾a zákona,.

Doterajie písmená g) a k) sa oznaèujú ako písmená h) a l).

99. V § 176 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Súd
zaène vykonáva úkony na vykonanie dôkazov bezodkladne po zaèatí konania..
100. § 176 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých môe
súd rozhodnú rozkazom na plnenie len na návrh, ak
mu v celom rozsahu vyhovie..
101. V § 178 ods. 2 sa slová orgánu sociálnoprávnej
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ochrany detí nahrádzajú slovami orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

h¾adávky, ktorého hodnota neprevyuje sumu pod¾a
odseku 1, konanie sa povauje za drobný spor..

102. V § 180 ods. 3 sa slová orgánom sociálnoprávnej ochrany detí nahrádzajú slovami orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

108. V § 202 ods. 3 písmená l) a m) znejú:
l) sa rozhodlo o podaní pod¾a § 43 ods. 1 alebo o odvolaní pod¾a § 209 ods. 1,
m) sa rozhodlo o odvolaní proti výroku o trovách v platobnom rozkaze, európskom platobnom rozkaze,
rozkaze na plnenie, zmenkovom platobnom rozkaze
a ekovom platobnom rozkaze,.

103. V § 180a odsek 5 znie:
(5) Súd v konaní vdy vypoèuje toho, v koho starostlivosti sa diea nachádza, alebo tatutárny orgán zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, v ktorom je maloleté
diea umiestnené. Súd v konaní o osvojite¾nosti skúma
i okolnosti na strane dieaa vyluèujúce splnenie úèelu
osvojenia..
104. Za § 180a sa vkladá § 180b, ktorý znie:
§ 180b
Súd na návrh rozhodnutie o osvojite¾nosti zruí, ak
dôjde k zmene pomerov. Návrh je moné poda len do
èasu, kým nie je maloleté diea odovzdané na základe
rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojite¾ov..
105. V § 189 sa vypúa odsek 1. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 2.
106. Doterají text § 189a sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Súd zabezpeèí uloenie rozhodnutia o pozbavení
alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín pod¾a osobitného predpisu.24a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 73k zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorích predpisov..

107. Za § 200e sa vkladá § 200ea, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 200ea
Drobné spory
(1) Ak v priebehu konania dosiahne predmet konania
sumu 500 eur, od toho okamihu ide o drobný spor.
(2) Za drobné spory sa nepovaujú veci, ktoré sa týkajú
a) osobného stavu alebo spôsobilosti na právne úkony,
b) sociálneho zabezpeèenia,
c) konania o preskúmanie rozhodnutí vydaných v rozhodcovskom konaní,
d) vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manelov,
e) konania o dedièstve,
f) konania o urèenie, zmenu alebo zruenie vyivovacej povinnosti,
g) konkurzného konania a retrukturalizaèného konania,
h) sporov z pracovných vzahov a obdobných pracovnoprávnych vzahov,
i) ochrany osobnosti.
(3) Ak je predmetom konania iba prísluenstvo po-

109. V § 202 sa odsek 3 dopåòa písmenom o), ktoré
znie:
o) sa zamietol návrh na preruenie konania pod¾a § 109
ods. 1 písm. c)..
110. V § 209a odsek 1 znie:
(1) Ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej
vete, doruèí súd prvého stupòa bezodkladne odvolanie
ostatným úèastníkom, a ak odvolanie smeruje proti
rozhodnutiu vo veci samej, vyzve úèastníkov, aby sa
k odvolaniu vyjadrili..
111. V § 210a sa za slová (§ 43 ods. 2, § 78c ods. 3),
vkladajú slová alebo uznesenie o zastavení konania
o dedièstve, alebo uznesenie pod¾a § 75a,.
112. V § 213 ods. 1 sa slová 2 a 4 nahrádzajú slovami 2 a 7.
113. V § 213 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak je odvolací súd toho názoru, e sa na vec vzahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajom rozhodovaní veci nebolo pouité a je pre rozhodnutie veci rozhodujúce, vyzve úèastníkov konania, aby sa
k monému pouitiu tohto ustanovenia vyjadrili..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 6.
114. V § 213 odsek 6 znie:
(6) Dokazovanie pod¾a odsekov 4 a 5 vykoná odvolací súd sám alebo prostredníctvom súdu prvého stupòa
alebo doiadaného súdu..
115. § 213 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak odvolací súd vykoná dokazovanie pod¾a odseku 6 prostredníctvom súdu prvého stupòa, súd prvého
stupòa vykoná dokazovanie pod¾a pokynov odvolacieho súdu. Súd prvého stupòa pod¾a potreby rozhodne aj
pod¾a § 139 a 141. Ak v súvislosti s vykonávaním dokazovania je podané proti jeho uzneseniu odvolanie, vec
predkladá odvolaciemu súdu a po vykonaní nariadeného dokazovania..
116. § 214 znie:
§ 214
(1) Na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo
veci samej nariadi predseda senátu odvolacieho súdu
pojednávanie vdy, ak
a) je potrebné zopakova alebo doplni dokazovanie,
b) súd prvého stupòa rozhodol pod¾a § 115a bez nariadenia pojednávania,
c) to vyaduje dôleitý verejný záujem.
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(2) V ostatných prípadoch mono o odvolaní rozhodnú aj bez nariadenia pojednávania..
117. V § 217 odsek 1 znie:
(1) Súd rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na nariadenie predbeného opatrenia pod¾a § 76
ods. 1 písm. b) a g) do siedmich dní od predloenia veci
odvolaciemu súdu; o odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na nariadenie predbeného opatrenia pod¾a § 75a
súd rozhodne najneskôr do 24 hodín od predloenia
veci odvolaciemu súdu. O odvolaní proti rozhodnutiu
o predbenom opatrení v ostatných veciach rozhodne
bezodkladne najneskôr do 30 dní. Ak rozhodnutie odvolací súd sám nedoruèuje, spis odole súdu prvého
stupòa do troch dní od vydania rozhodnutia o odvolaní..
118. V § 217 ods. 2 sa vypúajú slová pod¾a § 174
ods. 3.
119. V § 218 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: ak boli dodrané podmienky pod¾a § 209
ods. 1 a § 211 ods. 1,.
120. V § 219 sa za slová ak je vkladajú slová vo výroku.
121. Doterají text § 219 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotoòuje
s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môe sa
v odôvodnení obmedzi len na skontatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplni na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ïalie dôvody.
(3) Ak je rozhodnutie súdu prvého stupòa vecne
správne iba o základe prejednávanej veci, odvolací súd
môe rozhodnutie súdu prvého stupòa potvrdi len
o jeho základe..
122. V § 221 ods. 1 písmeno h) znie:
h) súd prvého stupòa nesprávne vec právne posúdil
tým, e nepouil správne ustanovenie právneho
predpisu a nedostatoène zistil skutkový stav,.
123. V § 221 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré
znie:
j) bol odvolacím súdom schválený zmier..
124. V § 221 odsek 2 znie:
(2) Ak odvolací súd zruí rozhodnutie, môe pod¾a
povahy veci vráti vec súdu prvého stupòa na ïalie konanie, prerui konanie, zastavi konanie alebo postúpi vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí..
125. V § 221 odsek 3 znie:
(3) Ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbeného opatrenia,
zruí rozhodnutie, len ak zastavuje konanie..
126. V § 222 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Lehoty, ktoré majú plynú od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti uznesenia o zastavení odvolacieho konania..
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127. § 228 znie:
§ 228
(1) Právoplatný rozsudok môe úèastník napadnú
návrhom na obnovu konania, ak
a) sú tu skutoènosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré
bez svojej viny nemohol poui v pôvodnom konaní,
ak môu privodi pre neho priaznivejie rozhodnutie
vo veci,
b) mono vykona dôkazy, ktoré sa nemohli vykona
v pôvodnom konaní, ak môu privodi pre neho
priaznivejie rozhodnutie vo veci,
c) bolo rozhodnuté v jeho neprospech v dôsledku trestného èinu sudcu,
d) Európsky súd pre ¾udské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, e rozhodnutím
súdu alebo konaním, ktoré mu predchádzalo, boli
poruené základné ¾udské práva alebo slobody
úèastníka konania a závané dôsledky tohto poruenia neboli odstránené priznaným primeraným finanèným zadosuèinením,
e) je v rozpore s rozhodnutím Súdneho dvora Európskych spoloèenstiev alebo iného orgánu Európskych
spoloèenstiev.
(2) Návrhom na obnovu konania môe úèastník napadnú i právoplatné uznesenie, ktorým bol schválený
zmier, ak mono dôvody obnovy pod¾a odseku 1 vzahova i na predpoklady, za ktorých sa zmier schva¾oval; to
platí obdobne aj pre právoplatný platobný rozkaz, rozkaz na plnenie, zmenkový platobný rozkaz a ekový
platobný rozkaz.
(3) Návrh na obnovu konania má popri veobecných
náleitostiach (§ 42 ods. 3) obsahova oznaèenie rozsudku, proti ktorému smeruje, dôvod obnovy, skutoènosti, ktoré svedèia o tom, e návrh je podaný vèas, dôkazy, ktorými sa má dôvodnos návrhu preukáza, ako
aj to, èoho sa navrhovate¾ domáha..
128. V § 230 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) § 228 ods. 1 písm. e)..
129. V § 238 odsek 5 znie:
(5) Dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peòanom plnení neprevyujúcom trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných veciach
desanásobok minimálnej mzdy, prièom na prísluenstvo sa neprihliada. Ak je predmetom dovolacieho konania len prísluenstvo poh¾adávky, dovolanie nie je
prípustné, ak výka prísluenstva v èase zaèatia dovolacieho konania neprevyuje sumu pod¾a prvej vety. Na
urèenie minimálnej mzdy je rozhodujúci deò podania
návrhu na prvostupòovom súde..
130. V § 239 odsek 1 znie:
(1) Dovolanie je tie prípustné proti uzneseniu odvolacieho súdu, ak
a) odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupòa,
b) odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu
Súdnemu dvoru Európskych spoloèenstiev [§ 109
ods. 1 písm. c)] na zaujatie stanoviska. Dovolanie nie
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je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu,
ktorým sa odmietlo odvolanie proti rozhodnutiu
súdu prvého stupòa o zamietnutí návrhu na preruenie konania pod¾a § 109 ods. 1 písm. c)..
131. V § 241 odsek 3 znie:
(3) Ustanovenia § 209 a § 213 ods. 2 platia primerane..
132. § 243b znie:
§ 243b
(1) Dovolací súd dovolanie zamietne, ak nie sú dané
dôvody dovolania a nezistil ani vady konania, pre ktoré
by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrui.
(2) Ak dovolací súd dôjde k záveru, e v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia nebol dostatoène zistený skutkový stav, uznesením zruí napadnuté rozhodnutie. Ak nesprávnos dovolaním napadnutého
rozhodnutia spoèíva len v nesprávnom právnom posúdení správne zisteného skutkového stavu, dovolací súd
zmení napadnuté rozhodnutie.
(3) Ak má aj rozhodnutie súdu prvého stupòa vady,
pre ktoré sa zruilo rozhodnutie odvolacieho súdu, zruí dovolací súd aj toto rozhodnutie. Ak dovolací súd
zruí rozhodnutie, pod¾a povahy veci vráti vec súdu prvého stupòa na ïalie konanie, zastaví konanie, prípadne postúpi vec orgánu, do ktorého právomoci vec
patrí.
(4) Dovolací súd rozhoduje rozsudkom, ak zamieta
dovolanie proti rozsudku alebo ak mení rozsudok; inak
rozhoduje uznesením.
(5) Ustanovenia § 218 ods. 1, § 224 ods. 1, § 225
a 226 platia pre konanie na dovolacom súde obdobne.
Ak dovolate¾ vezme dovolanie spä, dovolací súd konanie uznesením zastaví.
(6) Ak rozhodnutie dovolacieho senátu nebolo prijaté
jednomyse¾ne, sudca, ktorý nesúhlasí s väèinovým
rozhodnutím dovolacieho senátu, má právo, aby sa
jeho odliné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu a aby
sa doruèilo úèastníkom konania..
133. V § 243i sa slová § 243c nahrádzajú slovami
§ 243d.
134. § 246a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu je u predmetom konania zaèatého na súde príslunom pod¾a veobecného súdu
navrhovate¾a, na konanie o alobe prokurátora je prísluný krajský súd, v ktorého obvode je veobecný súd
navrhovate¾a..
135. V § 250 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Súd aj bez návrhu uznesením priberie do konania
úèastníka správneho konania, ktorého práva a povinnosti by mohli by zruením správneho rozhodnutia
dotknuté..
136. V § 250ja ods. 1 sa za slová ods. 1 vkladajú
slová a 2.
137. V § 250ja sa vypúa odsek 2.
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Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 2 a 6.
138. V § 250zf ods. 2 sa slová ten, kto podal návrh
na zaèatie konania nahrádzajú slovom prokurátor.
139. Za § 250zf sa vkladá § 250zfa, ktorý vrátane
nadpisu znie:
§ 250zfa
Konanie o súlade veobecne záväzného nariadenia
obce a vyieho územného celku so zákonom,
nariadením vlády a veobecne záväznými právnymi
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov tátnej správy
(1) Ak obec alebo vyí územný celok nezruí alebo
nezmení na základe protestu prokurátora svoje veobecne záväzné nariadenie, môe prokurátor vo veciach územnej samosprávy poda na súd návrh na vyslovenie nesúladu veobecne záväzného nariadenia so
zákonom.36a) Vo veciach pri plnení úloh tátnej správy
môe prokurátor poda na súd návrh na vyslovenie nesúladu veobecne záväzného nariadenia aj s nariadením vlády a veobecne záväznými právnymi predpismi
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej
správy.36b)
(2) Úèastníkmi konania sú obec, vyí územný celok
a prokurátor.
(3) Prísluný na rozhodnutie je krajský súd, v obvode
ktorého sa nachádza obec, ktorá vydala veobecne záväzné nariadenie, alebo sídlo samosprávneho kraja,
ktorý vydal veobecne záväzné nariadenie.
(4) Proti rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie.
(5) Ak súd svojím rozhodnutím vysloví, e medzi veobecne záväzným nariadením a právnymi predpismi
uvedenými v odseku 1 je nesúlad, stráca veobecne záväzné nariadenie, jeho èas, prípadne niektoré jeho
ustanovenia úèinnos dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Obec, vyí územný celok,
ktoré vydali veobecne záväzné nariadenie, sú povinné
do iestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia súdu uvies ho vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení
úloh tátnej správy aj s nariadením vlády a veobecne
záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy. Ak tak obec,
mesto, mestská èas alebo samosprávny kraj neurobí,
veobecne záväzné nariadenie, jeho èas, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnos po iestich
mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(6) Súd môe uznesením na návrh prokurátora doèasne pozastavi úèinnos veobecne záväzného nariadenia, jeho èasti, prípadne niektorého jeho ustanovenia, ak ich ïalie uplatòovanie môe ohrozi základné
práva a slobody, ak hrozí znaèná hospodárska koda
alebo iný vány nenapravite¾ný následok. Takéto uznesenie súd zruí, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo vydané; inak doèasné pozastavenie úèinnosti veobecne
záväzného nariadenia, jeho èasti, prípadne niektorého
jeho ustanovenia zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o veci samej..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 36a a 36b znejú:

36a) Èl. 68 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
§ 8 ods. 1 zákona è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorích predpisov.
36b
) Èl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
v znení neskorích predpisov.
§ 8 ods. 2 zákona è. 302/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

140. V § 251 ods. 2 sa za slovo konania, vkladajú
slová sumy uloené ochrannými opatreniami v trestnom konaní,.
141. V § 273c ods. 1 sa slovo vydal nahrádza slovom nariadil.
142. V § 279 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: a poh¾adávky Zboru väzenskej a justiènej
stráe,.
143. V § 282 ods. 1 sa na konci vety pripájajú tieto
slová: a to a do vymoenia poh¾adávky alebo do zastavenia výkonu rozhodnutia, ak súd neurèí inak..
144. V § 305 písmeno a) znie:
a) prikáe banke alebo poboèke zahraniènej banky,
aby po tom, èo sa jej doruèí nariadenie výkonu rozhodnutia, zablokovala sumu zodpovedajúcu poh¾adávke s prísluenstvom z úètu povinného a do vymoenia poh¾adávky alebo do zastavenia výkonu
rozhodnutia, ak súd neurèí inak, a uhradila ju po
právoplatnosti uznesenia oprávnenému,.
145. V § 313 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú
tieto slová: a to a do vymoenia poh¾adávky alebo do
zastavenia výkonu rozhodnutia, ak súd neurèí inak..
146. Za § 372o sa vkladá § 372p, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 372p
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 15. októbra 2008
(1) Na konania zaèaté pred 15. októbrom 2008 sa pouijú predpisy úèinné od 15. októbra 2008, ak nie je
ïalej ustanovené inak.
(2) Prokurátor môe poda návrh na zaèatie konania
pod¾a § 35 ods. 1 písm. f) iba v právnych vzahoch, ktoré vznikli po 14. októbri 2008..
147. V § 374 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Podrobnosti o postupe pri elektronickej komunikácii, pri uverejòovaní a vydávaní vzorových tlaèív rozhodnutí a postupe pri vydávaní rozhodnutí pod¾a § 38
ods. 2 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
Èl. II
Zákon è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súk-
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romnom a procesnom v znení zákona è. 158/1969 Zb.,
zákona è. 234/1992 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 48/1996
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 589/2003
Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z.,
zákona è. 336/2005 Z. z. a zákona è. 273/2007 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 51 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo rozkazom na plnenie.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z.,
zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., zákona è. 205/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 369/2004 Z. z., zákona è. 535/2004 Z. z., zákona
è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 628/2005 Z. z., zákona è. 267/2006 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 334/2007 Z. z. a zákona
è. 335/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:
§ 6a
(1) Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, e medzi veobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je nesúlad a vo
veciach pri plnení úloh tátnej správy aj s nariadením
vlády a veobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej
správy, stráca veobecne záväzné nariadenie, jeho
èas, prípadne niektoré jeho ustanovenia úèinnos
dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(2) Obec, ktorá vydala veobecne záväzné nariadenie, je povinná do iestich mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia súdu uvies ho vo veciach
územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh tátnej správy aj s nariadením
vlády a veobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej
správy. Ak tak obec neurobí, veobecne záväzné nariadenie, jeho èas, prípadne niektoré jeho ustanovenia
strácajú platnos po iestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(3) Rozhodnutie súdu pod¾a odseku 1 a pod¾a osobitného zákona8c) zverejní obec jeho vyvesením na úradnej
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tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú,
alebo iným spôsobom v obci obvyklým na es mesiacov
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
Tým nie je dotknutý postup pri príprave a vydávaní veobecne záväzného nariadenia pod¾a § 6.
§ 6b
Ak súd uznesením na návrh prokurátora doèasne pozastavil úèinnos veobecne záväzného nariadenia
obce alebo samosprávneho kraja, jeho èasti, prípadne
niektorého jeho ustanovenia pod¾a osobitného zákona,8d) obec zverejní právoplatné uznesenie súdu jeho
vyvesením na úradnej tabuli, a to a do èasu, kým nie je
zruené alebo nestratí platnos. Právoplatné uznesenie
súdu zverejní obec aj na internetovej adrese obce v tej
istej lehote, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom
v obci obvyklým..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8c a 8d znejú:

8c) § 8a ods. 4 zákona è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorích predpisov.
8d
) § 250zfa ods. 6 Obèianskeho súdneho poriadku..

Èl. IV
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 Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 255/2001 Z. z.,
zákona è. 419/2002 Z. z., zákona è. 173/2004 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z. a zákona è. 669/2007 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. § 31a sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) bolo úèastníkovi predbeným opatrením nariadené,
aby nenakladal s urèitou nehnute¾nosou..
2. V § 34 odsek 2 znie:
(2) Ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu
alebo neplatnosti dobrovo¾nej draby,10ea) správa katastra vyznaèí stav pred týmto právnym úkonom alebo
pred dobrovo¾nou drabou; to platí aj vtedy, ak právo
k nehnute¾nosti bolo dotknuté ïalou právnou zmenou
a ak je rozhodnutie súdu záväzné pre osoby, ktorých sa
táto právna zmena týka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10ea znie:

10ea) 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 v znení zákona è. 568/2007 Z. z..

Èl. V
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
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
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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., zákona è. 84/2007 Z. z. a zákona è. 568/2007
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 41 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak záväzok v notárskej zápisnici pod¾a odseku 2
písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého
bolo poskytnutie peòaných prostriedkov, môe sa exekúcia týka iba sumy predstavujúcej poskytnuté peòané prostriedky a úrokov z omekania. Inak sa záväzok v notárskej zápisnici nemôe týka zmluvných
pokút..
2. V § 47 ods. 1 písm. b) sa za slová podlieha exekúcii vkladajú slová okrem nakladania za úèelom uspokojenia poh¾adávky oprávneného, jej prísluenstva
a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z úètu v banke.
3. V § 95 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: s výnimkou plnenia za úèelom uspokojenia poh¾adávky oprávneného, jej prísluenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na úèet urèený exekútorom,.
4. V § 95 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: s výnimkou nakladania s prostriedkami na úète
len za úèelom uspokojenia poh¾adávky oprávneného,
jej prísluenstva a trov exekúcie..
5. V § 95 ods. 2 sa na konci textu pripája táto veta:
V príkaze oznaèí úèet, na ktorý môe povinný plni poh¾adávku oprávneného, jej prísluenstvo a trovy exekúcie..
6. V § 95 ods. 3 sa na konci textu pripája táto veta:
To neplatí, ak chce povinný uspokoji poh¾adávku
oprávneného, jej prísluenstvo a trovy exekúcie..
7. V § 194 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Súd
môe poveri exekútora doruèovaním súdnych písomností aj za podmienok ustanovených v osobitnom zákone.17ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17ba znie:

17ba) § 49a Obèianskeho súdneho poriadku..

Doterají odkaz 17ba sa oznaèuje ako odkaz 17bb.
8. V § 194 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová:
ak osobitný zákon17ba) neustanovuje inak..
9. V § 201 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
V rámci predbených trov exekúcie exekútor vyèísli
odmenu najviac v rozsahu ako pri upustení od exekúcie; náhradu výdavkov a náhradu za stratu èasu vyèísli
len v rozsahu ich skutoènej výky v èase vydania upovedomenia o zaèatí exekúcie. Zároveò povinného upozorní, e ak dlh nesplní, tak trovy exekúcie môu by
vyie, a predbene vyèísli ich výku..
10. Za § 240 sa vkladá § 240a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 240a
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 15. októbra 2008
Na notárske zápisnice vyhotovené pred 15. októbrom
2008 sa tento zákon nevzahuje..
Èl. VI
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
zákona è. 445/2001 Z. z., zákona è. 553/2003 Z. z., zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 16/2006 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 334/2007 Z. z. a zákona è. 335/2007 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré znejú:
§ 8a
(1) Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, e medzi veobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je nesúlad a vo
veciach pri plnení úloh tátnej správy aj s nariadením
vlády a veobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej
správy, stráca veobecne záväzné nariadenie, jeho
èas, prípadne niektoré jeho ustanovenia úèinnos
dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(2) Samosprávny kraj je povinný do iestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu
uvies ho vo veciach územnej samosprávy do súladu so
zákonom a veciach pri plnení úloh tátnej správy aj
s nariadením vlády a veobecne záväznými právnymi
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy. Ak tak samosprávny kraj neurobí,
veobecne záväzné nariadenie, jeho èas, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnos po iestich
mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(3) Rozhodnutie súdu pod¾a odseku 1 zverejní samosprávny kraj jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja na es mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu. Tým nie je dotknutý postup pri príprave a vydávaní veobecne záväzného nariadenia pod¾a § 8.
(4) Samosprávny kraj zale bezodkladne a bezodplatne výtlaèok právoplatného rozhodnutia súdu pod¾a odseku 1 kadej obci, mestu a mestskej èasti na svojom
území.
§ 8b
(1) Ak súd uznesením na návrh prokurátora doèasne
pozastavil úèinnos veobecne záväzného nariadenia,
jeho èasti, prípadne niektorého jeho ustanovenia pod¾a
osobitného zákona,10a) samosprávny kraj zverejní právoplatné uznesenie súdu jeho vyvesením na úradnej
tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja,
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a to a do èasu, kým nie je zruené alebo nestratí platnos.
(2) Samosprávny kraj zale bezodkladne a bezodplatne výtlaèok právoplatného uznesenia súdu pod¾a odseku 1 kadej obci, mestu a mestskej èasti na svojom území..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 250zfa ods. 6 Obèianskeho súdneho poriadku..

Èl. VII
Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 539/2005 Z. z., zákona
è. 326/2007 Z. z. a zákona è. 85/2008 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
§ 9a
Ak by poruením zásady rovnakého zaobchádzania
mohli by dotknuté práva, právom chránené záujmy
alebo slobody väèieho alebo neurèitého poètu osôb
alebo ak by takýmto poruením mohol by váne ohrozený verejný záujem, patrí právo domáha sa ochrany
práva na rovnaké zaobchádzanie aj právnickej osobe
pod¾a § 10 ods. 1. Táto osoba sa môe domáha, aby
ten, kto nedodral zásadu rovnakého zaobchádzania,
upustil od svojho konania, a ak je to moné, napravil
protiprávny stav..
Èl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 36/1967 Zb., zákonom è. 158/1969 Zb., zákonom è. 49/1973 Zb., zákonom è. 20/1975 Zb., zákonom è. 133/1982 Zb., zákonom è. 180/1990 Zb., zákonom è. 328/1991 Zb.,
zákonom è. 519/1991 Zb., zákonom è. 263/1992 Zb.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 5/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 22/1996 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákonom è. 211/1997 Z. z., nálezom Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 359/1997 Z. z., zákonom
è. 124/1998 Z. z., zákonom è. 144/1998 Z. z., zákonom
è. 169/1998 Z. z., zákonom è. 187/1998 Z. z., zákonom
è. 225/1998 Z. z., zákonom è. 233/1998 Z. z., zákonom
è. 235/1998 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 318/1998 Z. z., zákonom è. 331/1998
Z. z., zákonom è. 46/1999 Z. z., nálezom Ústavného
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súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z., nálezom
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 166/1999
Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 185/1999 Z. z., zákonom è. 223/1999 Z. z., zákonom
è. 303/2001 Z. z., zákonom è. 501/2001 Z. z., zákonom
è. 215/2002 Z. z., zákonom è. 232/2002 Z. z., zákonom
è. 424/2002 Z. z., zákonom è. 451/2002 Z. z., zákonom
è. 480/2002 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 620/2002 Z. z., nálezom Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákonom
è. 353/2003 Z. z., zákonom è. 530/2003 Z. z., zákonom
è. 589/2003 Z. z., zákonom è. 204/2004 Z. z., zákonom
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è. 371/2004 Z. z., zákonom è. 382/2004 Z. z., zákonom
è. 420/2004 Z. z., zákonom è. 428/2004 Z. z., zákonom
è. 613/2004 Z. z., zákonom è. 757/2004 Z. z., zákonom
è. 36/2005 Z. z., zákonom è. 290/2005 Z. z., zákonom
è. 341/2005 Z. z., zákonom è. 24/2007 Z. z., zákonom
è. 84/2007 Z. z., zákonom è. 273/2007 Z. z., zákonom
è. 335/2007 Z. z., zákonom è. 643/2007 Z. z. a týmto
zákonom.
Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. októbra 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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385
ZÁKON
z 23. septembra 2008
o Tlaèovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie a èinnos Tlaèovej
agentúry Slovenskej republiky (ïalej len tlaèová agentúra), jej orgánov a hospodárenie a financovanie tlaèovej agentúry.
§2
Postavenie tlaèovej agentúry
(1) Tlaèová agentúra je verejnoprávna, národná, nezávislá, informaèná intitúcia, ktorá poskytuje slubu
verejnosti v oblasti spravodajstva.
(2) Tlaèová agentúra je právnická osoba zapísaná
v obchodnom registri.
(3) Tlaèová agentúra vykonáva vlastnú èinnos vo
vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednos; svoje práva a povinnosti súvisiace s jej hlavnou èinnosou nemôe previes zmluvou ani iným
právnym úkonom na inú osobu.
(4) Tlaèová agentúra je pri tvorbe a distribúcii svojho
spravodajstva slobodná a nezávislá. Do obsahu spravodajstva môu iné subjekty zasahova len na základe
zákona a v jeho rozsahu. Spravodajstvo tlaèovej agentúry nesmie pôsobi v prospech iadnej politickej, hospodárskej, náboenskej, etnickej alebo inej záujmovej
skupiny ani proti nej.
§3
Hlavná èinnos tlaèovej agentúry
(1) Hlavnou èinnosou tlaèovej agentúry je sluba verejnosti v oblasti spravodajstva.
(2) Sluba verejnosti v oblasti spravodajstva je vyh¾adávanie aktuálnych, vèasných, overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané
formou textových súborov, zvukových záznamov,
zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov
alebo multimediálnych záznamov a sú sprostredkúvané v domácom a zahraniènom agentúrnom spravodajstve, ako aj uchovávanie zhromadených informácií
a ich sprístupòovanie.
1

(3) Tlaèová agentúra vyh¾adáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky o
a) spoloèenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a portových udalostiach na celotátnej
úrovni a na regionálnej úrovni,
b) orgánoch verejnej moci, nimi zriadených rozpoètových organizáciách a príspevkových organizáciách
a právnických osobách zriadených zákonom a o ich
èinnosti,
c) kultúrnych aktivitách s dôrazom na národnú kultúru a kultúru národnostných menín a etnických
skupín a ochrane kultúrneho dedièstva,
d) národnostných meninách a etnických skupinách
ijúcich na území Slovenskej republiky,
e) èinnosti registrovaných cirkví a náboenských spoloèností,1)
f) sociálne znevýhodnených a rizikových skupinách
obyvate¾stva,
g) kolstve, vede, výskume,
h) zdravotníctve a ivotnom týle,
i) verejnej bezpeènosti a prevencii pred kriminalitou,
j) ochrane maloletých a prevencii pred spoloèensky
negatívnymi vplyvmi,
k) iných významných oblastiach ivota spoloènosti.
(4) Tlaèová agentúra vyh¾adáva a spracováva informácie zo zahranièia o
a) spoloèenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a portových udalostiach celosvetového významu, európskeho významu a regionálneho významu,
b) udalostiach, ktoré sa vzahujú k Slovenskej republike,
c) èinnosti a úspechoch obèanov Slovenskej republiky
v zahranièí,
d) ivote a èinnosti Slovákov ijúcich v zahranièí,
e) iných významných udalostiach.
(5) Tlaèová agentúra vykonáva vo verejnom záujme
v rámci hlavnej èinnosti tieto sluby:
a) vydáva v úplnom znení vyhlásenia prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky,
Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády
Slovenskej republiky, iných ústavných èinite¾ov,
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv
a ústredných orgánov tátnej správy, ak o to poiadajú,

) § 4 zákona è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení neskorích predpisov.
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b) informuje o stanoviskách a oznámeniach prezidenta
Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky,
Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády
Slovenskej republiky, iných ústavných èinite¾ov,
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv
a ústredných orgánov tátnej správy, ak o to poiadajú,
c) informuje o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej moci, rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, ak o to poiada prísluný ústredný
orgán tátnej správy alebo orgán verejnej moci, ktorý nemá nadriadený ústredný orgán tátnej správy,
d) zhromaïuje a sprístupòuje informácie o èinnosti,
legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách
orgánov Európskej únie,
e) vyh¾adáva a spracováva informácie o spoloèenských, kultúrnych, hospodárskych, politických
a portových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahranièie aspoò v dvoch cudzích jazykoch,
f) uchováva a sprístupòuje2) zhromadené informácie,
g) zhromaïuje a sprístupòuje databázu obrazových
záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov
v elektronickej podobe na tudijné a vedecké úèely.
(6) Tlaèová agentúra zriaïuje regionálne spravodajské pracoviská tlaèovej agentúry v sídlach krajov
a spravodajské pracoviská v zahranièí.
(7) Tlaèová agentúra plní ïalie úlohy pod¾a osobitných predpisov.3)
(8) Agentúrne spravodajstvo tlaèovej agentúry je vyváené, pluralitné a objektívne a repektuje právo na
informácie v demokratickej spoloènosti bez oh¾adu na
vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboenstvo,
politické èi iné zmý¾anie, národný alebo sociálny pôvod, príslunos k národnostnej menine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné
postavenie.
§4
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z podnikate¾skej èinnosti pouíva tlaèová agentúra na
vykonávanie svojej hlavnej èinnosti a na tvorbu rezervného fondu.
(2) Tlaèová agentúra je oprávnená podie¾a sa na zaloení obchodnej spoloènosti alebo sama zaloi obchodnú spoloènos, zúèastòova sa na podnikaní obchodnej spoloènosti alebo sa sta jediným spoloèníkom
alebo akcionárom obchodnej spoloènosti, ak predmet
podnikania tejto obchodnej spoloènosti súvisí s hlavnou èinnosou tlaèovej agentúry a ak tlaèová agentúra
touto majetkovou úèasou úèinnejie vyuije svoj majetok na plnenie svojich úloh.
(3) Tlaèová agentúra sa nesmie zúèastòova na obchodovaní obchodnej spoloènosti ako spoloèník s neobmedzeným ruèením,4) ani takéto spoloènosti zaklada.
§5
Hospodárenie tlaèovej agentúry
(1) Tlaèová agentúra nakladá s majetkom tlaèovej
agentúry pod¾a osobitného predpisu,5) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Majetok tlaèovej agentúry tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnute¾ností, hnute¾ných vecí, poh¾adávok, iných práv a iných hodnôt ocenite¾ných peniazmi.
(3) Tlaèová agentúra je povinná majetok pod¾a odseku 2 uíva na plnenie jej úloh ustanovených týmto zákonom, udriava tento majetok v riadnom stave, vyuíva vetky právne prostriedky na jeho ochranu
a dba, aby nedolo k jeho pokodeniu, strate alebo
zneuitiu. Tlaèová agentúra je povinná naklada so
svojím majetkom, ktorý neslúi a ani v budúcnosti nebude slúi na plnenie jej úloh, úèelne, pod¾a § 12
ods. 1 písm. h) a s najväèou hospodárnosou.
(4) Majetok tlaèovej agentúry nadobudnutý pod¾a
§ 17 ods. 2 nepodlieha exekúcii pod¾a osobitných predpisov.6)
(5) Tlaèová agentúra si zostavuje rozpoèet pozostávajúci z príjmov a výdavkov na kalendárny rok a hospodári na jeho základe.

Podnikanie tlaèovej agentúry

(6) Finanèné prostriedky, s ktorými tlaèová agentúra
hospodári, môe pouíva len na úèely pod¾a tohto zákona a v nevyhnutnom rozsahu.

(1) Tlaèová agentúra je oprávnená vykonáva len
takú podnikate¾skú èinnos, ktorá súvisí s predmetom
jej hlavnej èinnosti a ktorá neohrozuje plnenie jej hlavnej èinnosti pod¾a tohto zákona. Prostriedky získané

(7) Tlaèová agentúra nemôe finanèné prostriedky zo
tátneho rozpoètu pouíva na podnikanie pod¾a § 4.
Náklady na podnikanie a výnosy z podnikania tlaèovej
agentúry sa nerozpoètujú. Náklady na podnikanie mu-

2

) § 4 ods. 2 písm. d) zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 3 ods. 1 písm. e) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu
Slovenskej republiky a konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorích predpisov.
4
) § 86 Obchodného zákonníka.
5
) Zákon è. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych intitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona è. 464/2002 Z. z. v znení zákona è. 581/2004 Z. z.
6
) § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti
(Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 80 ods. 1 písm. g) a § 84d zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
3
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sia by pokryté výnosmi z neho. Ak táto podmienka nie
je splnená poèas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, musí sa podnikanie ukonèi a strata
z neho vzniknutá sa môe uhradi z rezervného fondu.
O podnikaní sa vedie oddelená analytická evidencia
v úètovníctve a prostriedky z neho sa vedú na samostatnom úète v tátnej pokladnici,7) banke alebo poboèke zahraniènej banky.8)
(8) Finanèné prostriedky a majetok tlaèovej agentúry nemono poui na financovanie politickej strany,
politického hnutia, ani v prospech kandidáta na volenú
funkciu.
(9) Tlaèová agentúra môe poui nehnute¾nosti,
hnute¾né veci alebo finanèné prostriedky na úèely
zmluvy o zdruení,9) len ak dohodnutý úèel zdruenia
súvisí s hlavnou èinnosou tlaèovej agentúry.
(10) Tlaèová agentúra vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu.10) Úètovnú závierku overuje audítor.11) Úètovnú závierku overenú audítorom a schválenú správnou radou zverejòuje tlaèová agentúra v Obchodnom vestníku12) najneskôr do 30. apríla bezprostredne nasledujúceho úètovného obdobia, za ktoré sa
zostavuje.
(11) Tlaèová agentúra vypracúva výroènú správu.
Výroèná správa o èinnosti a hospodárení tlaèovej agentúry musí okrem povinných náleitostí13) obsahova
a) preh¾ad a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich
z hlavnej èinnosti tlaèovej agentúry a povinností
ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,3)
b) preh¾ad o výsledku hospodárenia hlavnej èinnosti
a podnikate¾skej èinnosti,
c) stanovisko správnej rady k vyhodnoteniu plnenia
hlavných úloh tlaèovej agentúry a k výsledku hospodárenia tlaèovej agentúry,
d) zmeny v zloení orgánov tlaèovej agentúry, ktoré nastali v priebehu roka, a
e) ïalie dôleité informácie o èinnosti tlaèovej agentúry.
(12) Tlaèová agentúra zverejòuje výroènú správu
o svojej èinnosti a hospodárení prerokovanú Národnou
radou Slovenskej republiky (ïalej len národná rada)
na svojej internetovej stránke.
(13) Tlaèová agentúra poskytuje svoje sluby odplatne okrem sluieb, na ktoré sa poskytuje príspevok pod¾a § 6 ods. 1 písm. b).
(14) Na kontrolu hospodárenia tlaèovej agentúry sa
vzahujú osobitné predpisy.14)
7
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§6
Financovanie tlaèovej agentúry
(1) Príjmy tlaèovej agentúry sú
a) príjmy z hlavnej èinnosti,
b) príspevok zo tátneho rozpoètu pod¾a zákona o tátnom rozpoète na prísluný rok urèený na poskytovanie sluieb vo verejnom záujme pod¾a § 3 ods. 5 na
základe zmluvy o poskytovaní sluieb vo verejnom
záujme,
c) príspevok zo tátneho rozpoètu pod¾a zákona o tátnom rozpoète na prísluný rok na kapitálové výdavky urèené na uskutoènenie úèelových investièných
projektov vo verejnom záujme,
d) príjmy z podnikate¾skej èinnosti,
e) finanèné prostriedky zo tátnych úèelových fondov
a prostriedky Európskej únie,
f) príjmy z predaja a prenájmu majetku tlaèovej agentúry,
g) úroky z vkladov v banke alebo poboèke zahraniènej
banky8) okrem úrokov z prostriedkov tátneho rozpoètu, úroky z majetkových úèastí a finanèného majetku,
h) dary,
i) iné príjmy.
(2) Zmluva o poskytovaní sluieb vo verejnom záujme
je zmluva medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a tlaèovou agentúrou.
Zmluva sa uzatvára do 60 dní odo dòa úèinnosti zákona o tátnom rozpoète na prísluný rok. Zmluva sa
uzatvára na jeden a tri rozpoètové roky a obsahuje
pecifikáciu
a) sumy príspevku zo tátneho rozpoètu a spôsob jeho
vyplatenia,
b) predpokladanej sumy a truktúry nákladov,
c) typov výdavkov, ktoré mono financova z príspevku
zo tátneho rozpoètu,
d) rozsahu sluieb pod¾a § 3 ods. 5,
e) iných náleitostí.
(3) Ministerstvo vykonáva kontrolu15) plnenia zmluvy
o poskytovaní sluieb vo verejnom záujme.
(4) Finanèné prostriedky tlaèovej agentúry sa vedú
na jej úètoch zriadených v tátnej pokladnici,7) banke
alebo poboèke zahraniènej banky.8)
§7
Rezervný fond
(1) Tlaèová agentúra tvorí rezervný fond.

) § 2a ods. 1 písm. m) zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 829 a 841 Obèianskeho zákonníka.
10
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
11
) § 2 ods. 2 zákona è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z.
o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
12
) § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorích predpisov.
13
) § 20 zákona è. 431/2002 Z. z.
14
) Napríklad § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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(2) Rezervný fond sa tvorí
a) zo zisku z hlavnej èinnosti tlaèovej agentúry po zdanení,
b) zo zisku z podnikate¾skej èinnosti tlaèovej agentúry
po zdanení.
(3) Rezervný fond sa pouíva na
a) úhradu straty z hlavnej èinnosti tlaèovej agentúry,
b) úhradu straty z podnikate¾skej èinnosti tlaèovej
agentúry.
Orgány tlaèovej agentúry
§8
Orgány tlaèovej agentúry sú
a) správna rada,
b) generálny riadite¾.
§9
Správna rada
(1) Správna rada má pä èlenov a je zloená z
a) odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti urnalistiky a odborníka
v oblasti informaèných technológií, ktorých volí
a odvoláva národná rada z kandidátov na èlenov
správnej rady navrhnutých prísluným výborom národnej rady,
b) jedného èlena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci tlaèovej agentúry zo zamestnancov tlaèovej
agentúry v pracovnom pomere; èlenom správnej
rady nemôe by generálny riadite¾.
(2) Kandidátov na èlenov správnej rady pod¾a odseku 1 písm. a) predkladajú príslunému výboru národnej rady poslanci alebo právnické osoby pôsobiace
v oblasti médií, kultúry, audiovízie, vedy, vzdelávania,
informaèných technológií, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ¾udských práv, reprezentujúce alebo zastupujúce profesijné zdruenia, národnostné meniny
alebo etnické skupiny, iné meniny alebo registrované
cirkvi a náboenské spoloènosti. Za odborníka sa povauje fyzická osoba, ktorá má vysokokolské vzdelanie
druhého stupòa, najmenej pä rokov odbornej praxe
a tri roky riadiacej praxe v poadovanej oblasti.
(3) Èlenom správnej rady môe by tátny obèan Slovenskej republiky, ktorý má spôsobilos na právne
úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie
starím ako tri mesiace.
(4) Èlen správnej rady nesmie vykonáva funkciu
v politickej strane alebo politickom hnutí, vystupova
v ich mene alebo pôsobi v ich prospech.
(5) Èlen správnej rady nesmie by
a) vydavate¾om periodickej tlaèe,16) osobou, ktorá vyh¾a16
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dáva a spracúva informácie s cie¾om sprostredkova
ich odplatne v agentúrnom spravodajstve verejnosti,
tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, dozorného orgánu týchto osôb, alebo zamestnancom týchto
osôb, okrem èlena správnej rady pod¾a odseku 1
písm. b), ani v tejto oblasti podnika,
b) vysielate¾om programovej sluby alebo prevádzkovate¾om retransmisie,17) tatutárnym orgánom alebo
èlenom tatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu,
kontrolného orgánu, dozorného orgánu alebo zamestnancom týchto osôb, ani v tejto oblasti podnika alebo
c) vlastníkom, spoluvlastníkom, ani tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu osoby, ktorá poskytuje sluby súvisiace
s reklamou a propagáciou alebo marketingovou komunikáciou.
(6) Èlen správnej rady je povinný bezodkladne písomne oznámi predsedovi správnej rady kadú zmenu
skutoèností pod¾a odsekov 3 a 5. Predseda správnej
rady je povinný kadú zmenu skutoèností pod¾a odsekov 3 a 5 bezodkladne písomne oznámi podpredsedovi správnej rady.
(7) Pri výkone funkcie èlena správnej rady je èlen
správnej rady povinný kona nestranne a zdra sa konania, ktorým by uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Èlenstvo v správnej rade je nezastupite¾né.
(8) Výkon funkcie èlena správnej rady sa povauje
za iný úkon vo veobecnom záujme.18)
(9) Èlen správnej rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie pod¾a osobitného predpisu.19)
(10) Èlenovi správnej rady patrí za výkon tejto funkcie mesaèná odmena v sume priemernej mesaènej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky zverejnenej tatistickým úradom Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(11) Èlenovi správnej rady vykonávajúcemu funkciu
predsedu správnej rady alebo podpredsedu správnej
rady patrí za výkon tejto funkcie funkèný príplatok.
Výka funkèného príplatku pre predsedu správnej
rady je 25 % mesaènej odmeny a pre podpredsedu
správnej rady je 10 % mesaènej odmeny. Funkèný príplatok patrí funkcionárovi správnej rady za kadý mesiac výkonu funkcie.
§ 10
Funkèné obdobie èlena správnej rady
(1) Funkèné obdobie èlena správnej rady je pä rokov. Èlena správnej rady mono zvoli opätovne, najviac na dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.

) § 2 ods. 3 zákona è. 167/2008 Z. z. o periodickej tlaèi a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlaèový zákon).
17
) § 2 a 3 zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorích
predpisov.
18
) § 136 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce.
19
) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
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(2) Ak sa èlenstvo v správnej rade skonèí pred uplynutím funkèného obdobia z dôvodov pod¾a § 11 ods. 1
písm. b) a e), nový èlen správnej rady je zvolený na zvyok funkèného obdobia toho èlena správnej rady, ktorého vo funkcii nahradil.
§ 11
Skonèenie výkonu funkcie èlena správnej rady
(1) Výkon funkcie èlena správnej rady sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie èlena správnej rady; èlenstvo sa
skonèí dòom doruèenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady, ak ide o predsedu
správnej rady, dòom doruèenia oznámenia o vzdaní
sa funkcie podpredsedovi správnej rady,
c) odvolaním èlena správnej rady z funkcie,
d) smrou èlena správnej rady alebo jeho vyhlásením
za màtveho,
e) skonèením pracovného pomeru èlena správnej rady
pod¾a § 9 ods. 1 písm. b).
(2) Národná rada odvolá èlena správnej rady pod¾a
§ 9 ods. 1 písm. a) alebo zamestnanci tlaèovej agentúry
odvolajú èlena správnej rady pod¾a § 9 ods. 1 písm. b),
ak
a) vykonáva funkciu alebo èinnos nezluèite¾nú s funkciou èlena správnej rady pod¾a § 9 ods. 4 alebo 5,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin, pri ktorom výkon trestu odòatia
slobody nebol podmieneène odloený,
c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilos na právne úkony bola
právoplatne obmedzená,
d) nevykonáva funkciu èlena správnej rady najmenej
tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo
e) stratil tátne obèianstvo Slovenskej republiky.
(3) Ak nastali skutoènosti pod¾a odseku 1 písm. b)
alebo d) alebo skutoènosti pod¾a odseku 2, predseda
správnej rady je povinný bezodkladne túto skutoènos
oznámi
a) predsedovi národnej rady, ak ide o èlena správnej
rady pod¾a § 9 ods. 1 písm. a), alebo
b) generálnemu riadite¾ovi, ak ide o èlena správnej
rady zvoleného pod¾a § 9 ods. 1 písm. b).
§ 12
Pôsobnos správnej rady
(1) Správna rada
a) dohliada na dodriavanie tohto zákona a plnenie
úloh, ktoré tlaèovej agentúre vyplývajú z osobitných
predpisov,3)
b) volí a odvoláva generálneho riadite¾a a urèuje mu
odmeny, prièom súhrn roèných odmien nesmie presiahnu sumu roènej mzdy,
c) schva¾uje tatút tlaèovej agentúry, organizaèný poriadok tlaèovej agentúry a tatút redaktorov a spolupracovníkov tlaèovej agentúry,
20
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d) schva¾uje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja tlaèovej agentúry predkladané generálnym riadite¾om
pod¾a § 13 ods. 5 písm. a),
e) prerokúva a schva¾uje návrh rozpoètu tlaèovej agentúry, úètovnej závierky, ako aj návrh na pouitie rezervného fondu,
f) prerokúva a schva¾uje výroènú správu o èinnosti
a hospodárení tlaèovej agentúry a predkladá ju na
prerokovanie národnej rade v termíne do 30. apríla
nasledujúceho kalendárneho roka,
g) schva¾uje návrhy na podnikate¾ské zámery pod¾a § 4
ods. 2 a návrhy pod¾a § 5 ods. 9,
h) schva¾uje návrh generálneho riadite¾a na prevod
vlastníctva nepotrebnej nehnute¾nosti alebo hnute¾nej veci, ktorej obstarávacia cena bola vyia ako
500 000 Sk a zostatková hodnota vedená v úètovníctve pod¾a osobitného predpisu10) je vyia ako
300 000 Sk,
i) schva¾uje rokovací poriadok správnej rady,
j) volí a odvoláva predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady zo svojich èlenov,
k) kontroluje hospodárenie tlaèovej agentúry a kontroluje nakladanie s jej majetkom,
l) prerokúva správnej rade adresované návrhy, podnety a sanosti týkajúce sa èinnosti tlaèovej agentúry a navrhuje opatrenia na nápravu pri poruení
povinností tlaèovej agentúry pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitných predpisov,3)
m) schva¾uje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sluieb
vo verejnom záujme,
n) urèí tatutárny orgán tlaèovej agentúry zo zamestnancov tlaèovej agentúry, ak sa výkon funkcie generálneho riadite¾a skonèí pod¾a § 16 a generálny riadite¾ neurèil svojho zástupcu pod¾a § 13 ods. 4.
(2) Èlenovia správnej rady sú pri svojej èinnosti pod¾a odseku 1 písm. k) oprávnení nahliada do vetkých
úètovných, ekonomických, finanèných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením tlaèovej agentúry a nakladaním s majetkom tlaèovej agentúry.
§ 13
Generálny riadite¾
(1) Generálny riadite¾ je tatutárnym orgánom tlaèovej agentúry, ktorý riadi jej èinnos a koná v jej mene.
(2) Funkèné obdobie generálneho riadite¾a sa zaèína
dòom urèeným v rozhodnutí správnej rady o vo¾be generálneho riadite¾a pod¾a § 12 ods. 1 písm. b) a trvá pä
rokov. Generálneho riadite¾a mono zvoli opätovne,
najviac na dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(3) Generálnemu riadite¾ovi patrí mesaèná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej
rady.20)
(4) Generálny riadite¾ pre prípad svojej neprítomnosti písomne urèí svojho zástupcu zo zamestnancov tlaèovej agentúry. Zástupca generálneho riadite¾a plní
úlohy generálneho riadite¾a aj v prípade, ak sa výkon

) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej
republiky v znení neskorích predpisov.
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funkcie generálneho riadite¾a skonèí pred uplynutím
jeho funkèného obdobia, a do zvolenia nového generálneho riadite¾a.
(5) Generálny riadite¾ rozhoduje o vetkých otázkach
týkajúcich sa tlaèovej agentúry, ktoré nepatria pod¾a
tohto zákona do pôsobnosti správnej rady. Generálny
riadite¾ najmä:
a) predkladá správnej rade na schválenie návrhy dlhodobých plánov a koncepcií rozvoja tlaèovej agentúry,
b) predkladá správnej rade na prerokovanie a schválenie návrh rozpoètu, ktorého súèasou je návrh rozpoètu na zabezpeèenie èinnosti správnej rady, návrh
na pouitie rezervného fondu a návrh úètovnej závierky,
c) schva¾uje pracovný poriadok tlaèovej agentúry,
d) predkladá správnej rade kadoroène do 15. apríla
výroènú správu o èinnosti a hospodárení tlaèovej
agentúry pod¾a § 5 ods. 11,
e) zabezpeèuje v urèených lehotách vykonanie opatrení navrhnutých správnou radou alebo prísluným
kontrolným orgánom na vykonanie nápravy pri poruení povinností tlaèovej agentúry ustanovených
týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3)
f) predkladá správnej rade návrhy na podnikate¾ské
zámery pod¾a § 4 ods. 2 a návrhy pod¾a § 5 ods. 9,
ako aj návrhy pod¾a § 12 ods. 1 písm. c) a h).
(6) Generálny riadite¾ má právo zúèastòova sa na
vetkých zasadnutiach správnej rady okrem vo¾by generálneho riadite¾a.
§ 14
Podmienky na výkon funkcie
generálneho riadite¾a
(1) Za generálneho riadite¾a mono zvoli fyzickú osobu, ktorá
a) spåòa predpoklady pod¾a § 9 ods. 3,
b) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
c) má najmenej päroènú odbornú prax v oblasti riadenia,
d) nevykonáva funkciu alebo èinnos pod¾a § 9 ods. 4
alebo 5.
(2) Generálny riadite¾ je povinný bezodkladne písomne oznámi správnej rade kadú zmenu skutoèností
pod¾a odseku 1 písm. a) a d).
§ 15
Vo¾ba generálneho riadite¾a
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(3) Ak sa výkon funkcie generálneho riadite¾a skonèí
pred uplynutím jeho funkèného obdobia, správna rada
je povinná do 15 dní od skonèenia výkonu funkcie generálneho riadite¾a zverejni oznámenie o verejnom vypoèutí pod¾a odseku 2.
§ 16
Skonèenie výkonu funkcie generálneho riadite¾a
(1) Výkon funkcie generálneho riadite¾a sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia generálneho riadite¾a,
b) vzdaním sa funkcie generálneho riadite¾a; výkon
funkcie sa skonèí dòom doruèenia oznámenia
o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady,
c) odvolaním generálneho riadite¾a z funkcie alebo
d) smrou generálneho riadite¾a alebo jeho vyhlásením
za màtveho.
(2) Správna rada odvolá generálneho riadite¾a
z funkcie, ak
a) stratil tátne obèianstvo Slovenskej republiky,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin, pri ktorom výkon trestu odòatia
slobody nebol podmieneène odloený,
c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilos na právne úkony bola
právoplatne obmedzená alebo
d) vykonáva funkciu alebo èinnos nezluèite¾nú s funkciou generálneho riadite¾a pod¾a § 14 ods. 1 písm. d).
(3) Správna rada môe odvola generálneho riadite¾a,
ak
a) nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b) správna rada poèas iestich po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej
dvakrát kontatuje, e tlaèová agentúra neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo
osobitným predpisom,3) na èo bol generálny riadite¾
opakovane správnou radou upozornený,
c) nesplnil povinnosti pod¾a § 13 ods. 5 písm. d) alebo
pod¾a osobitného predpisu.21)
(4) Správna rada rozhoduje o odvolaní generálneho
riadite¾a nadpoloviènou väèinou hlasov vetkých èlenov správnej rady verejným hlasovaním.
§ 17
Prechodné a závereèné ustanovenia

(1) Generálneho riadite¾a volí správna rada verejným
hlasovaním nadpoloviènou väèinou vetkých hlasov
èlenov správnej rady na základe verejného vypoèutia
prihlásených kandidátov.

(1) Tlaèová agentúra Slovenskej republiky  Slovakia
zriadená pod¾a zákona Slovenskej národnej rady
è. 81/1992 Zb. o Èesko-slovenskej tlaèovej kancelárii
Slovenskej republiky v znení zákona è. 442/2003 Z. z.
je tlaèovou agentúrou pod¾a tohto zákona.

(2) Oznámenie o verejnom vypoèutí na obsadenie
funkcie generálneho riadite¾a zverejní správna rada
najneskôr 90 dní pred uplynutím funkèného obdobia
generálneho riadite¾a v tlaèi, prípadne v iných hromadných informaèných prostriedkoch.

(2) Majetok Slovenskej republiky a iné majetkové
práva Slovenskej republiky, ktoré sú k 31. decembru
2008 v správe Tlaèovej agentúry Slovenskej republiky 
Slovakia, prechádzajú od 1. januára 2009 do vlastníctva tlaèovej agentúry. Záväzky tlaèovej agentúry súvi-

21

) Ústavný zákon è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona è. 545/2005
Z. z.
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siace s majetkom a inými majetkovými právami v správe Tlaèovej agentúry Slovenskej republiky  Slovakia
prechádzajú od 1. januára 2009 na tlaèovú agentúru.
(3) Práva a povinnosti Tlaèovej agentúry Slovenskej
republiky  Slovakia, ktoré jej k 31. decembru 2008 vyplývajú z pracovnoprávnych vzahov, vykonáva od
1. januára 2009 tlaèová agentúra.
(4) Práva k predmetom ochrany pod¾a autorského
zákona22) a iné práva duevného vlastníctva, ktoré vykonáva Tlaèová agentúra Slovenskej republiky  Slovakia k 31. decembru 2008, vykonáva od 1. januára 2009
tlaèová agentúra.
(5) Znenie § 12 ods. 1 písm. m) sa nevzahuje na
zmluvu o poskytovaní sluieb vo verejnom záujme uzatvorenú pred zvolením vetkých èlenov prvej správnej
rady.
(6) Návrhy kandidátov na èlenov správnej rady pod¾a
§ 9 ods. 1 písm. a) sa predloia príslunému výboru národnej rady do 31. januára 2009. Zamestnanci tlaèovej
agentúry zvolia do 28. februára 2009 èlena správnej
rady pod¾a § 9 ods. 1 písm. b).
(7) Generálny riadite¾ Tlaèovej agentúry Slovenskej
republiky  Slovakia vymenovaný pod¾a zákona Slovenskej národnej rady è. 81/1992 Zb. o Èesko-slovenskej
tlaèovej kancelárii Slovenskej republiky v znení zákona
è. 442/2003 Z. z., ktorý vykonáva funkciu generálneho
riadite¾a k 31. decembru 2008, sa povauje za generálneho riadite¾a pod¾a tohto zákona. Funkèné obdobie
tohto generálneho riadite¾a sa skonèí dòom zvolenia
generálneho riadite¾a pod¾a § 15.
(8) Správna rada je povinná zverejni do 15 dní od
zvolenia vetkých èlenov správnej rady oznámenie o verejnom vypoèutí na obsadenie funkcie generálneho riadite¾a pod¾a § 15 ods. 2.
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§ 18
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon Slovenskej národnej rady
è. 81/1992 Zb. o Èesko-slovenskej tlaèovej kancelárii
Slovenskej republiky v znení zákona è. 442/2003 Z. z.
Èl. II
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. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová Tlaèová agentúra Slovenskej republiky  Slovakia nahrádzajú slovami Tlaèová agentúra Slovenskej republiky.
Èl. III
Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 81/2005 Z. z., zákona
è. 131/2005 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 348/2007 Z. z. a zákona
è. 519/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 1 písm. c) sa za slovom filharmónie èiarka
nahrádza spojkou a a vypúajú sa slová a Tlaèovej
agentúry Slovenskej republiky  Slovakia.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

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

22

) Zákon è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorích predpisov.

