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260
ZÁKON
zo 7. júla 2011
o ukonèení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzahov k bytom a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje právne vzahy pri ukonèení
niektorých nájomných vzahov k bytom a podmienky
poskytnutia bytovej náhrady.
§2
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon sa vzahuje na byty
a) v domoch vydaných oprávnenej osobe pod¾a osobitných predpisov1) alebo v domoch, kde èas domu
bola vydaná oprávnenej osobe, ak ich ku dòu úèinnosti tohto zákona vlastní výluène alebo v spoluvlastníctve s obcou oprávnená osoba, jej dedièia alebo
iná osoba, ktorá tieto byty od nich alebo od ich právnych nástupcov nadobudla a v ktorých nájom vznikol pod¾a § 871 ods. 1 a 4 Obèianskeho zákonníka
a ku dòu úèinnosti tohto zákona trvá,
b) v domoch alebo èastiach domov, ku ktorým bolo
oprávnenej osobe rozhodnutím súdu urèené vlastníctvo v spore s obcou, ak ich ku dòu úèinnosti tohto
zákona vlastní oprávnená osoba alebo iná osoba,
ktorá tieto byty od nej alebo od jej právneho nástupcu nadobudla a v ktorých nájom vznikol pod¾a § 871
ods. 1 a 4 Obèianskeho zákonníka, a osoby, ktoré
mali práva nájomcu alebo práva od nájomcu odvodené, naïalej byt uívajú,
c) v domoch, o ktorých prebieha súdne konanie o ich
vydanie pod¾a osobitných predpisov1) alebo súdne
konanie o urèenie vlastníctva v spore s obcou a do
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu
v týchto konaniach a v ktorých nájom vznikol pod¾a
§ 871 ods. 1 a 4 Obèianskeho zákonníka a ku dòu
úèinnosti tohto zákona trvá,
d) v domoch, ktoré boli súèasou prevodu majetku tátu na iné osoby pod¾a osobitného predpisu2) ale1

bo ktoré sú ku dòu úèinnosti tohto zákona vo vlastníctve inej osoby ako tej, ktorá ich pod¾a osobitného
predpisu2) nadobudla, alebo boli vloené ako vklad
do obchodnej spoloènosti a v ktorých nájom vznikol
pod¾a § 871 ods. 1 a 4 Obèianskeho zákonníka a ku
dòu úèinnosti tohto zákona trvá,
e) v domoch alebo èastiach domov vo vlastníctve fyzických osôb, ich dedièov alebo iných osôb, ktoré tieto
byty od nich alebo od ich právnych nástupcov nadobudli a v ktorých bolo rozhodnutím tátneho orgánu
zriadené právo osobného uívania a v ktorých nájom
vznikol pod¾a § 871 ods. 1 a 4 Obèianskeho zákonníka a ku dòu úèinnosti tohto zákona trvá.
(2) Na úèely tohto zákona sa za nájom, ktorý vznikol
pod¾a § 871 ods. 1 a 4 Obèianskeho zákonníka, povauje aj nájom bytu, ktorý vznikol na základe práva prechodu nájmu bytu alebo výmeny bytu.
(3) Tento zákon sa vzahuje na
a) nájomcu, ktorým je osoba v nájomnom vzahu s prenajímate¾om bytu pod¾a odseku 1 a spoloèný nájomca,
b) spoloène posudzované osoby ijúce v domácnosti
s nájomcom v byte pod¾a odseku 1, ktorými sú
1. jeho potomkovia, rodièia, súrodenci, za a nevesta, ktorí ku dòu úèinnosti tohto zákona ijú s nájomcom v domácnosti aspoò tri roky, poèas ktorých tam boli prihlásení na trvalý pobyt alebo na
prechodný pobyt, a nemajú vlastný byt ani iný byt
v nájme,
2. osoby, ktoré ku dòu úèinnosti tohto zákona ijú
v domácnosti s nájomcom aspoò tri roky, poèas
ktorých tam boli prihlásené na trvalý pobyt alebo
na prechodný pobyt, starajú sa spoloène o domácnos alebo sú na nájomcu odkázaní výivou
a nemajú vlastný byt ani iný byt v nájme.
§3
Zánik nájmu bytu
(1) Prenajímate¾ bytu pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), b), d)
a e) môe vypoveda nájom bytu bez uvedenia dôvodu
do 31. marca 2012; ak ide o byt pod¾a § 2 ods. 1
písm. a), ustanovenie § 139 ods. 2 Obèianskeho zákon-

) Napríklad zákon è. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzahov reho¾ných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v znení zákona è. 338/1991 Zb., zákon è. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorích
predpisov, zákon è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorích predpisov, zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboenským spoloènostiam v znení zákona
è. 97/2002 Z. z.
2
) Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov.
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níka sa nepouije. Výpovedná lehota je 12 mesiacov
a zaèína plynú prvým dòom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doruèená výpoveï.
(2) Prenajímate¾ bytu pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) môe
vypoveda nájom bytu bez uvedenia dôvodu do dvoch
mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu o vydaní
nehnute¾nosti. Výpovedná lehota je es mesiacov a zaèína plynú prvým dòom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doruèená výpoveï.
(3) Nájom bytu pod¾a § 2 ods. 1, o ktorom sa vedie
súdne konanie o prechode nájmu bytu alebo výmene
bytu, môe prenajímate¾ vypoveda bez uvedenia dôvodu do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia
súdu. Výpovedná lehota je es mesiacov a zaèína plynú prvým dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola nájomcovi doruèená výpoveï.
(4) Prenajímate¾ uvedený v odsekoch 2 a 3 doruèí do
vlastných rúk nájomcovi a obci príslunej na konanie
o nároku na poskytnutie bytovej náhrady do 31. marca
2012 oznámenie o budúcej výpovedi nájmu bytu. Prílohou oznámenia je doklad o tom, e ide o byt pod¾a § 2
ods. 1 a úradné potvrdenie zo súdneho spisu, e prebieha súdne konanie uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) alebo súdne konanie o prechode nájmu tohto bytu alebo výmene
bytu, ak sú tieto práva predmetom súdneho sporu.
(5) Výpoveï nájmu bytu prenajímate¾ doruèí nájomcovi do vlastných rúk a kópiu výpovede nájmu bytu obci
príslunej na konanie o nároku na poskytnutie bytovej
náhrady. Prílohou kópie výpovede nájmu bytu je doklad
o tom, e ide o byt pod¾a § 2 ods. 1. Obec vedie zoznam
doruèených kópií výpovedí pod¾a jednotlivých prenajímate¾ov a pod¾a bytov uvedených pod¾a § 2 ods. 1.
(6) Nájomca, ktorý má nárok na bytovú náhradu, nie
je povinný sa vysahova z bytu a byt vyprata, kým mu
obec neposkytne bytovú náhradu pod¾a § 5 ods. 4. Na
práva a povinnosti nájomcu pod¾a prvej vety sa vzahujú prísluné ustanovenia Obèianskeho zákonníka.
§4
Výka nájomného za byt
(1) V bytoch, v ktorých nájom bytu skonèí pod¾a tohto
zákona, môe prenajímate¾ jednostranne zvýi dohodnuté mesaèné nájomné raz roène, najskôr s úèinnosou od 15. septembra
a) v roku 2011 o 20 % z výky nájomného vypoèítaného
ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona,
b) v rokoch 2012 a 2015 kadoroène o 20 % z výky
nájomného vypoèítaného v predchádzajúcom roku.
(2) Oznámenie o jednostrannom zvýení nájomného
je prenajímate¾ povinný doruèi nájomcovi do vlastných rúk. Oznámenie musí obsahova výpoèet výky
nájomného pod¾a odseku 1.
(3) Povinnos plati zvýené nájomné vzniká dòom,
ktorý je uvedený v oznámení o jednostrannom zvýení
nájomného, najskôr vak prvým dòom mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch mesiacov od jeho doruèe3
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nia nájomcovi. V tejto lehote je nájomca oprávnený
poda alobu na súd o urèenie neplatnosti zvýenia nájomného, inak toto právo zanikne.
§5
Materiálna bytová núdza, vlastný byt
a bytová náhrada
(1) Ak sa nájom skonèí pod¾a tohto zákona, nárok na
bytovú náhradu má len nájomca bytu pod¾a § 2 ods. 1,
ktorý poiada o bytovú náhradu pod¾a § 7 (ïalej len
iadate¾) a ktorý je v materiálnej bytovej núdzi.
(2) Materiálnou bytovou núdzou je stav, keï nájomca
a ani iadna zo spoloène posudzovaných osôb
a) nemá vlastný byt pod¾a odseku 3,
b) nevlastní nehnute¾ný majetok alebo hnute¾ný majetok v hodnote rovnajúcej sa alebo vyej, ako je úroveò trhovej ceny bytovej náhrady pod¾a odseku 4
v mieste a v èase vzniku nároku na jej poskytnutie;
úrovòou trhovej ceny je cena získaná ako súèin podlahovej plochy bytu v m2 a ceny za 1 m2 podlahovej
plochy bytu zverejnenej za prísluný tvrrok a prísluný kraj na webovom sídle Národnej banky Slovenska.
(3) Vlastným bytom na úèely tohto zákona je byt, ktorý
a) má nájomca alebo niektorá zo spoloène posudzovaných osôb vo výluènom vlastníctve alebo ktorý majú
tieto osoby v spoluvlastníctve, bez vecného bremena
doivotného uívania inými osobami, bez nájmu na
dobu neurèitú alebo bez nájmu na dobu urèitú; za
vlastný byt sa nepovauje byt, v ktorom vzniklo podielové spoluvlastníctvo s inými osobami, vecné bremeno doivotného uívania inými osobami alebo nájom najmenej es mesiacov pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona a nájom na dobu urèitú zanikne najskôr 31. decembra 2016,
b) je bytovou náhradou pod¾a odseku 6,
c) sa nachádza v katastrálnom území obce alebo
v územnom obvode okresu, v ktorom sa nachádza
byt uvedený v § 2 ods. 1, ktorý má nájomca v nájme;
v mestských èastiach Bratislavy a Koíc, ak sa byt
nachádza v katastrálnom území týchto miest.
(4) Bytovou náhradou na úèely tohto zákona je náhradný nájomný byt pod¾a osobitného predpisu,3) nachádzajúci sa v tej istej obci ako vypratávaný byt. Nájomca sa môe dohodnú s inou obcou na poskytnutí
bytovej náhrady v jej katastrálnom území; túto dohodu
je táto obec povinná oznámi obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza vypratávaný byt.
(5) Za vypratávaný byt mono nájomcovi a spoloène
posudzovaným osobám poskytnú len jednu bytovú
náhradu.
(6) Nájomcovi a spoloène posudzovaným osobám, ktorí sa nachádzajú v materiálnej bytovej núdzi, sa poskytne bytová náhrada, ktorou je náhradný nájomný byt
a) s jednou obytnou miestnosou pre jednu fyzickú
osobu,
b) s dvomi obytnými miestnosami pre dve a tri fyzické
osoby,

) Zákon è. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.
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c) s tromi obytnými miestnosami pre tyri a pä fyzických osôb,
d) so tyrmi obytnými miestnosami pre es a viac fyzických osôb.
(7) Nájomca a spoloène posudzované osoby, ktorým
bola poskytnutá bytová náhrada, majú právo na úhradu nevyhnutných a preukázaných výdavkov spojených
so sahovaním. Tieto výdavky uhrádza obec, v ktorej
katastrálnom území sa nachádza vypratávaný byt,
a mono si ich uplatni do 30 dní od poskytnutia bytovej náhrady.
(8) Nájomné v byte, ktorý je bytovou náhradou, upravujú cenové predpisy.
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osoby, ktorým sa zmenil ich majetok bez primeraného protiplnenia, a
c) vznik podielového spoluvlastníctva, vecného bremena doivotného uívania, záloného práva a nájmu
na dobu neurèitú alebo nájmu na dobu urèitú
k vlastnému bytu.
(5) Právny úkon, ktorým sa zmenil majetok bez primeraného protiplnenia, je na úèely tohto zákona bezodplatný právny úkon alebo odplatný právny úkon, na ktorého
základe iadate¾ alebo spoloène posudzovaná osoba nezískala plnenie alebo získala plnenie, ktorého hodnota je
podstatne niia ako obvyklá hodnota plnenia.

§6

Konanie o nároku na poskytnutie
bytovej náhrady

Deklarácia majetku

§7

(1) iadate¾ je povinný ku dòu podania písomnej iadosti o bytovú náhradu (ïalej len iados) deklarova
svoj majetok a majetok spoloène posudzovaných osôb.
Deklaráciou majetku je na úèely tohto zákona úplný
a pravdivý súpis majetku vyhotovený nájomcom a spoloène posudzovanými osobami vrátane uvedenia veobecnej hodnoty majetku pod¾a osobitného predpisu.4)

(1) iadate¾ podá po doruèení výpovede nájmu bytu
od prenajímate¾a pod¾a § 3 do 30. septembra 2012 iados obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza
byt, ktorý sa má vyprata; inak jeho nárok na poskytnutie bytovej náhrady zanikne.

(2) Deklarácii majetku pod¾a odseku 1 podlieha
a) nehnute¾ný majetok nájomcu a spoloène posudzovaných osôb, ktorým je majetok zapísaný v katastri
nehnute¾ností ako byt, rodinný dom, stavba na individuálnu rekreáciu alebo rozostavaná stavba, ktorej
aspoò èas je spôsobilá na samostatné uívanie,
b) hnute¾ný majetok nájomcu a spoloène posudzovaných osôb, ktorým sú peòané prostriedky v hotovosti
v mene euro a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a poboèkách zahranièných bánk v mene euro
a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahranièí, cenné papiere so splatnosou do jedného
roka, a ak to ich povaha pripúa, práva a iné majetkové hodnoty okrem autorského práva a priemyselných
práv, ktoré patria nájomcovi alebo spoloène posudzovaným osobám, ak súhrnná hodnota hnute¾ného majetku kadého z nich je vyia ako 20 000 eur.
(3) iadate¾ je povinný deklarova majetok pod¾a odseku 1 bezodkladne aj po podaní iadosti a do právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu, ak
a) nadobudne vlastný byt, iný nehnute¾ný majetok alebo hnute¾ný majetok podliehajúci deklarácii majetku pod¾a odseku 2,
b) niektorá zo spoloène posudzovaných osôb nadobudne vlastný byt, iný nehnute¾ný majetok alebo hnute¾ný majetok podliehajúci deklarácii majetku pod¾a
odseku 2.
(4) Od 15. septembra 2011 sa na úèely deklarácie
majetku neprihliada na
a) predaj vlastného bytu iadate¾a alebo spoloène posudzovanej osoby,
b) právny úkon iadate¾a alebo spoloène posudzovanej
4

(2) iadate¾, ktorý je nájomcom bytu uvedeného v § 2
ods. 1 písm. c), alebo iadate¾, ktorý uíva byt uvedený
v § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e) a ktorý je predmetom
súdneho sporu o prechod nájmu bytu alebo výmene
bytu, podá predbenú iados o poskytnutie bytovej
náhrady (ïalej len predbená iados).
(3) iadate¾, ktorý je nájomcom bytu uvedeného v § 2
ods. 1 písm. c), podá iados do dvoch mesiacov od doruèenia výpovede nájmu bytu pod¾a § 3 ods. 2, inak
jeho nárok na poskytnutie bytovej náhrady zanikne.
(4) iadate¾, ktorý uíva byt uvedený v § 2 ods. 1
písm. a), b), d) a e) a ktorý je predmetom súdneho sporu
o prechod nájmu bytu alebo výmene bytu, podá iados
do dvoch mesiacov od doruèenia výpovede nájmu bytu
pod¾a § 3 ods. 3, inak jeho nárok na poskytnutie bytovej
náhrady zanikne.
(5) Na konanie o nároku na poskytnutie bytovej náhrady (ïalej len konanie) je prísluná obec, v ktorej katastrálnom území sa nachádza byt, ktorý sa má vyprata. Ak dolo k dohode pod¾a § 5 ods. 4, na konanie je
prísluná obec, ktorá má zabezpeèi bytovú náhradu.
§8
(1) Predbená iados obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné èíslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, údaj o rodinnom stave, èíslo
obèianskeho preukazu nájomcu a spoloèného nájomcu,
b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné èíslo, adresu trvalého pobytu spoloène posudzovanej osoby, údaj o príbuzenskom vzahu k iadate¾ovi, dátum zaèatia uívania bytu,
c) oznaèenie bytu a adresu, kde sa nachádza, údaj

) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku v znení neskorích prepisov.
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o poète obytných miestností, údaj o podlahovej ploche bytu v m2 pod¾a osobitného predpisu5) a dátum
zaèatia uívania bytu, ktorý sa má vyprata,
d) súhlas iadate¾a so spracovaním a zverejòovaním
údajov uvedených v iadosti pod¾a osobitného predpisu.6)
(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné èíslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, údaj o rodinnom stave, èíslo
obèianskeho preukazu nájomcu a spoloèného nájomcu,
b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné èíslo, adresu trvalého pobytu spoloène posudzovanej osoby, údaj o príbuzenskom vzahu k iadate¾ovi, dátum zaèatia uívania bytu,
c) oznaèenie bytu a adresu, kde sa nachádza, údaj
o poète obytných miestností, údaj o podlahovej ploche bytu v m2 pod¾a osobitného predpisu,5) dátum
zaèatia uívania bytu, ktorý sa má vyprata,
d) súhlas iadate¾a so spracovaním a zverejòovaním
údajov uvedených v iadosti pod¾a osobitného predpisu.6)
(3) Prílohou predbenej iadosti je kópia nájomnej
zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo
nájmu. Prílohou iadosti je
a) kópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý
preukazuje právo nájmu,
b) deklarácia majetku pod¾a § 6 a vyhlásenie nájomcu
a spoloène posudzovaných osôb o úplnosti a pravdivosti uvedených údajov.
(4) Na základe písomnej výzvy obce iadate¾ doplní
v lehote urèenej obcou ïalie údaje a podklady týkajúce sa skutoèností rozhodujúcich na posúdenie nároku
na poskytnutie bytovej náhrady, najmä doklady preukazujúce nadobudnutie a ocenenie majetku uvedeného v deklarácii majetku; lehota urèená obcou nesmie
by kratia ako 15 dní odo dòa doruèenia písomnej výzvy.
§9
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musí obsahova aj pouèenie o povinnosti pod¾a § 6
ods. 3. Kópiu rozhodnutia zale obec prenajímate¾ovi.
(6) O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce
pod¾a odseku 5 rozhoduje súd.
(7) Obec zapíe iadate¾a do zoznamu pod¾a odseku 8
na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu a vydá iadate¾ovi písomné potvrdenie o zápise s uvedením poradia zápisu v príslunom zozname; poradie zápisu je pre poskytnutie
bytovej náhrady záväzné.
(8) Obec vedie zoznamy iadate¾ov oddelene pre kadý z náhradných nájomných bytov pod¾a § 5 ods. 6. Zoznamy iadate¾ov sú verejné. Obec zverejní zoznamy
iadate¾ov na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené.

§ 10

(1) Obec rozhodne o zániku nároku na bytovú náhradu, ak
a) do poskytnutia bytovej náhrady iadate¾ prestane
spåòa podmienky nároku na poskytnutie bytovej
náhrady alebo
b) vyjde najavo, e nárok na poskytnutie bytovej náhrady sa iadate¾ovi priznal na základe nepravdivých
alebo neúplných údajov; neprihliada sa na zrejmé nesprávnosti, ktoré nemajú vplyv na posudzovanie materiálnej bytovej núdze.
(2) Ak zanikol nárok na bytovú náhradu pod¾a odseku 1, obec vyèiarkne iadate¾a zo zoznamu iadate¾ov
pod¾a § 9 ods. 8 a písomne to oznámi prenajímate¾ovi.
(3) iadate¾ je povinný vyprata byt, ktorý je bytovou
náhradou, do dvoch mesiacov od
a) právoplatnosti rozhodnutia obce o zániku nároku
na bytovú náhradu pod¾a odseku 1,
b) odmietnutia poskytnutej bytovej náhrady iadate¾om z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 4.

(4) Ak iados spåòa náleitosti pod¾a § 8 ods. 2 a 3,
obec o iadosti rozhodne v lehote 90 dní od jej doruèenia.

(4) Poskytnutú bytovú náhradu môe iadate¾ odmietnu, ak
a) nespåòa veobecné technické poiadavky na stavby
uívané osobami s obmedzenou schopnosou pohybu a orientácie pod¾a osobitného predpisu7) a iadate¾ o poskytnutie takej bytovej náhrady obec poiadal v iadosti,
b) nie je v súlade s § 5 ods. 6,
c) nie je v stave spôsobilom na jej riadne uívanie a neumoòuje plný a neruený výkon práv spojených
s uívaním bytu.

(5) Ak iadate¾ spåòa podmienky na poskytnutie bytovej náhrady, obec rozhodne o priznaní nároku na bytovú náhradu, inak rozhodnutím nárok neprizná. Rozhodnutie obce o priznaní nároku na bytovú náhradu

(5) Ak iadate¾ odmietne poskytnutú bytovú náhradu
pod¾a odseku 4, obec odstráni nedostatky, pre ktoré
iadate¾ odmietol bytovú náhradu, alebo poskytne iadate¾ovi vyhovujúcu bytovú náhradu.

(1) Konanie sa zaèína podaním iadosti obci.
(2) Úèastníkom konania je iadate¾.
(3) Obec preskúma údaje iadate¾a a spoloène posudzovaných osôb uvedené v iadosti; najmä preskúma,
èi iadate¾ spåòa podmienky materiálnej bytovej núdze.

5

) § 43b zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
) § 7 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
7
) § 56 a 61 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o veobecných technických poiadavkách na výstavbu a o veobecných technických poiadavkách na stavby uívané osobami s obmedzenou
schopnosou pohybu a orientácie.
6
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§ 11
Oprávnenia obce
(1) Orgány verejnej správy a právnické osoby, ktoré
z úradnej moci alebo vzh¾adom na predmet svojej èinnosti vedú evidenciu fyzických osôb a ich majetku, sú
povinné oznámi obci na základe jej písomnej iadosti
a v lehote urèenej obcou údaje potrebné na výkon jej
èinnosti pod¾a tohto zákona; súèinnos sú tieto osoby
povinné poskytnú obci bezodplatne.
(2) Ak právnická osoba súèinnos pod¾a odseku 1 neposkytne, obec jej môe uloi poriadkovú pokutu do
331 eur, a to aj opakovane. Poriadkovú pokutu mono
uloi do dvoch mesiacov odo dòa zistenia poruenia
povinnosti, najneskôr do jedného roka od poruenia
povinnosti. Poriadková pokuta je príjmom obce.
(3) Obec, ktorá vedie zoznamy iadate¾ov pod¾a § 9
ods. 8, má nárok na poskytnutie dotácií zo tátneho
rozpoètu na obstaranie náhradných nájomných bytov,
obstaranie pozemkov a súvisiacej technickej vybavenosti pod¾a poètu evidovaných iadate¾ov okrem iadate¾ov, ktorým bude poskytnutá bytová náhrada pod¾a
§ 5 ods. 6 z bytov vo vlastníctve obce. Rozsah a podmienky poskytovania dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov, obstaranie pozemkov a súvisiacej technickej vybavenosti ustanovuje osobitný
predpis.3)
§ 12
Povinnosti obce
(1) Obec je povinná poskytnú bytovú náhradu iadate¾ovi, ktorý je zapísaný v zozname pod¾a § 9 ods. 8 , do
31. decembra 2016 okrem prípadov pod¾a odsekov 2
a 3.
(2) Ak súdne konanie pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) alebo
súdne konanie o prechode nájmu bytu alebo výmene
bytu pod¾a § 3 ods. 3 právoplatne skonèí do 31. decembra 2016, obec poskytne bytovú náhradu v lehote pod¾a odseku 1, najneskôr vak
a) do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia
o priznaní nároku na bytovú náhradu, ak prenajímate¾ doruèil obci oznámenie pod¾a § 3 ods. 4 alebo
b) do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu.
(3) Ak súdne konanie pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) alebo
súdne konanie o prechode nájmu bytu alebo výmene
bytu pod¾a § 3 ods. 3 právoplatne skonèí po 31. decembri 2016, obec poskytne bytovú náhradu
a) do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia
o priznaní nároku na bytovú náhradu, ak prenajímate¾ doruèil obci oznámenie pod¾a § 3 ods. 4, alebo
b) do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu.
(4) Bytovú náhradu poskytne obec z bytov vo vlastníctve obce alebo náhradných nájomných bytov obstaraných pod¾a osobitného predpisu.3)
8
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(5) Ak obec neposkytne bytovú náhradu pod¾a odsekov 1 a 3, kadý mesiac zaplatí prenajímate¾ovi sumu
rovnajúcu sa rozdielu trhového mesaèného nájomného
a regulovaného mesaèného nájomného vypoèítaného
pod¾a § 4 ods. 1 a do poskytnutia bytovej náhrady; povinnos iadate¾a plati nájomné tým nie je dotknutá.
Tento nárok si uplatní prenajímate¾ od obce písomnou
iadosou; prílohou iadosti sú podklady preukazujúce
odôvodnenos výky nároku.
(6) Obec zale údaje o iadate¾och vedených v zoznamoch pod¾a § 9 ods. 8 Ministerstvu dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) do 15. januára 2013; údaje o iadate¾och pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) a ods. 3 obec zale ministerstvu bezodkladne po ich zapísaní do zoznamu iadate¾ov.
§ 13
Nájomná zmluva
(1) Obec uzavrie so iadate¾om, ktorému poskytne
bytovú náhradu pod¾a § 5 ods. 4, nájomnú zmluvu na
dobu neurèitú, ktorá musí ma písomnú formu.
(2) Nájomná zmluva pod¾a odseku 1 obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje prenajímate¾a a nájomcu,
b) zoznam osôb tvoriacich spoloène domácnos nájomcu,
c) údaje o predmete nájmu,
d) zaèiatok nájmu,
e) dobu nájmu,
f) výku mesaèného nájomného,
g) výku úhrady za plnenia spojené s uívaním bytovej
náhrady a spôsob jej výpoètu,
h) opis stavu bytovej náhrady a opis jej prísluenstva,
i) identifikáciu a odpis stavu elektromeru, plynomeru
a vodomeru,
j) podrobné podmienky pre uskutoèòovanie zmien
stavu a vybavenia bytovej náhrady,
k) podmienky skonèenia nájmu,
l) predkupné právo nájomcu pod¾a osobitného predpisu.8)
(3) Nájomná zmluva môe obsahova aj dohodu o finanènej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnu výku
esmesaèného nájomného; lehota na zloenie finanènej zábezpeky nájomcom nesmie by dlhia ako 30 dní
pred podpísaním nájomnej zmluvy. Obec v súvislosti
s uzavretím nájomnej zmluvy nesmie od nájomcu poadova iné finanèné plnenia, ktoré nesúvisia s uívaním
bytovej náhrady. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej
zmluvy, obec je povinná u zloenú finanènú zábezpeku bez zbytoèného odkladu vráti.
(4) Finanèná zábezpeka pod¾a odseku 3 slúi na zabezpeèenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s uívaním bytovej náhrady
a odstránenia jej neprimeraného opotrebovania a pokodenia. Finanènú zábezpeku za uívanie bytovej náhrady vedie obec na osobitnom úète zriadenom na tento úèel v banke alebo poboèke zahraniènej banky.

) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov.
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(5) Po skonèení nájmu bytu vráti obec finanènú zábezpeku nájomcovi do 30 dní zníenú o sumu finanèných poh¾adávok voèi nájomcovi a o náklady spojené
s uvedením bytu do pôvodného stavu.
(6) Nájomnú zmluvu mono uzavrie najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia
na budovu na bývanie.
(7) Pred uzavretím nájomnej zmluvy je obec povinná
umoni nájomcovi prehliadku bytovej náhrady.
(8) Na nájomnú zmluvu uzatvorenú pod¾a tohto zákona a na práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe nájomnej zmluvy, sa vzahujú prísluné ustanovenia Obèianskeho zákonníka, ak v tomto ustanovení nie je
uvedené inak.
§ 14
Nakladanie s bytovými náhradami
Ak zanikol nájom, ktorý bol zaloený nájomnou
zmluvou pod¾a § 13, podmienky ïalieho nájmu bytových náhrad pod¾a § 5 ods. 4 musia by v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.9)

§ 16
Splnomocòovacie ustanovenie
Vzor iadosti, vzor predbenej iadosti a vzor deklarácie majetku ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona
è. 196/2000 Z. z., zákona è. 276/2001 Z. z., zákona
è. 436/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 520/2003 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 68/2005 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 382/2008 Z. z., zákona
è. 488/2009 Z. z. a zákona è. 513/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. § 1 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ustanovenia § 4, 4a, 5 a 8 a 11 sa nevzahujú na
reguláciu cien nájmu bytov pod¾a osobitného predpisu.2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 4 zákona è. 260/2011 Z. z. o ukonèení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov..

§ 15
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní10) okrem lehoty
pod¾a § 9 ods. 4.
(2) Na doruèovanie výpovede nájmu bytu pod¾a § 3 sa
vzahujú ustanovenia § 46 Obèianskeho súdneho poriadku.

2. V § 17 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo osobitným predpisom2).
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. septembra
2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.

9
10
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) Zákon è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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261
ZÁKON
zo 7. júla 2011
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) úèel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na
obstaranie náhradných nájomných bytov (ïalej len
náhradný byt), technickej vybavenosti a pozemku
pod budovu na bývanie s náhradnými bytmi (ïalej
len pozemok) pri poskytovaní bytovej náhrady
pod¾a osobitného predpisu,1)
b) charakteristiku náhradného bytu.
§2
Úèel dotácií
Dotácie sa poskytujú na financovanie obstarania
a) náhradného bytu,
b) technickej vybavenosti, ktorou je
1. vodovodná prípojka a verejný vodovod,2)
2. kanalizaèná prípojka a verejná kanalizácia3) vrátane èistiarne odpadových vôd,4)
3. prípojka elektrickej energie,
4. prípojka plynu alebo
5. miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch (ïalej len miestna komunikácia),
c) pozemku.
§3
Obstaranie náhradného bytu
(1) Dotácia na obstaranie náhradného bytu pod¾a § 2
písm. a) sa poskytuje na
a) výstavbu náhradného bytu v bytovom dome,5) v polyfunkènom dome6) alebo v rodinnom dome,5)
b) výstavbu náhradného bytu získaného nadstavbou
alebo prístavbou v bytovom dome, v polyfunkènom
dome, v rodinnom dome alebo v nebytovej budove,7)
1)
2

)

3

)
)

4
5

)
)
7
)
8
)
6

c) stavebné úpravy ostatných budov na bývanie,5) nebytových budov alebo stavebné úpravy nebytového
priestoru, ktorými sa získa náhradný byt,
d) kúpu náhradného bytu v bytovom dome, v polyfunkènom dome alebo v rodinnom dome,
e) kúpu a dokonèenie rozostavaného náhradného bytu
v bytovom dome, v polyfunkènom dome alebo v rodinnom dome,
f) kúpu a rekontrukciu náhradného bytu v bytovom
dome, v polyfunkènom dome alebo v rodinnom
dome,
g) kúpu nebytového priestoru a jeho rekontrukciu,
ktorou sa získa náhradný byt.
(2) Na obstaranie náhradného bytu pod¾a odseku 1
písm. a), b), d), e), f) a g) mono poskytnú dotáciu v rozsahu 100 % oprávnených nákladov, najviac vak do
sumy 1 000 eur na 1 m2 podlahovej plochy náhradného
bytu.
(3) Na stavebné úpravy pod¾a odseku 1 písm. c) mono poskytnú dotáciu v rozsahu 100 % oprávnených
nákladov, najviac vak do sumy 800 eur na 1 m2 podlahovej plochy náhradného bytu.
(4) Ak sa náhradný byt obstaráva spoloène s nájomnými bytmi pod¾a osobitného predpisu,8) dotácia pod¾a
tohto zákona sa poskytuje len na obstaranie náhradného bytu.
§4
Obstaranie technickej vybavenosti
(1) Dotácia na obstaranie technickej vybavenosti
pod¾a § 2 písm. b) sa poskytuje na
a) výstavbu technickej vybavenosti podmieòujúcej výstavbu a uívanie náhradných bytov,
b) kúpu a dokonèenie technickej vybavenosti podmieòujúcej nadobudnutie a uívanie náhradných bytov.
(2) Na obstaranie technickej vybavenosti pod¾a odseku 1 sa poskytuje dotácia v rozsahu 100 % oprávne-

§ 5 zákona è. 260/2011 Z. z. o ukonèení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzahov k bytom a o zmene a doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
§ 2 písm. a) zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieových odvetviach v znení neskorích predpisov.
§ 2 písm. b) zákona è. 442/2002 Z. z.
§ 2 písm. o) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 43b zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 5 ods. 2 zákona è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorích predpisov.
§ 43c zákona è. 50/1976 Zb.
§ 4 zákona è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
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ných nákladov; na jeden náhradný byt mono poskytnú dotáciu vo výke najviac
a) 900 eur na vodovodnú prípojku,
b) 1 700 eur na kanalizaènú prípojku a èistiareò odpadových vôd,
c) 1 600 eur na miestnu komunikáciu,
d) 700 eur na prípojku elektrickej energie,
e) 900 eur na prípojku plynu.
(3) Dotácia pod¾a odseku 1 sa poskytuje len na obstaranie technickej vybavenosti, ktorá je podmienkou uívania náhradného bytu, na ktorý bola poskytnutá dotácia pod¾a § 3 ods. 1.
§5
Obstaranie pozemku
(1) Dotácia na obstaranie pozemku pod¾a § 2 písm. c)
sa poskytuje vo výke stanovenej znaleckým posudkom, najviac vak
a) 108 000 eur na jednu budovu na bývanie s najviac
desiatimi náhradnými bytmi,
b) 180 000 eur na jednu budovu na bývanie s 11 a 25
náhradnými bytmi,
c) 288 000 eur na jednu budovu na bývanie s 26 a 50
náhradnými bytmi,
d) 360 000 eur na jednu budovu na bývanie s viac ako
50 náhradnými bytmi.
(2) Celková plocha obstaraného pozemku môe presiahnu plochu zastavanú budovou na bývanie najviac
o 20 %.
§6
Oprávnené náklady
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a zmluvou o dodávke stavebných prác, ktorej súèasou
je rozpoèet stavby vypracovaný zhotovite¾om. Súèasou
oprávnených nákladov sú aj náklady na projektové
práce.
(5) Do oprávnených nákladov pod¾a odsekov 1 a 4 sa
nezahàòajú náklady na pozemok, ininiersku èinnos,
expertízne posudky, výstavbu garáe, výstavbu nebytového priestoru a ani náklady nesúvisiace s úèelom
dotácie.
(6) Suma dotácie vypoèítaná pod¾a § 3 a 5 sa zaokrúhli na celé desiatky eur smerom nadol.
(7) Suma dotácie a výka limitov oprávnených nákladov uvedená v § 3 a 4 sa upraví kadoroène vdy k 1. januáru kalendárneho roka indexom zmeny cien stavebných prác príslunej skupiny klasifikácie stavieb
zisteným tatistickým úradom Slovenskej republiky za
obdobie I. polroka kalendárneho roka v porovnaní
s I. polrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.
(8) Ak index zmeny cien stavebných prác príslunej
skupiny klasifikácie stavieb zistený tatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. polroka kalendárneho roka v porovnaní s I. polrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je vyí ako 101,0 alebo nií
ako 99,0, vykoná sa úprava pod¾a odseku 7 tak, e sa
suma dotácie a výka limitov oprávnených nákladov
uvedená v § 3 a 4 upraví indexom zmeny cien stavebných prác príslunej skupiny klasifikácie stavieb zisteným tatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. polroka kalendárneho roka v porovnaní
s I. polrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.
(9) Suma dotácie a výka limitov oprávnených nákladov vypoèítaná pod¾a odseku 7 sa zaokrúh¾uje na celé
eurá smerom nadol.

(1) Oprávnenými nákladmi na úèel pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a c) a § 4 ods. 1 písm. a) sú náklady na uskutoènenie stavby, ktoré sa preukazujú rozpoètom stavby
a zmluvou o dodávke stavebných prác,9) ktorej súèasou je rozpoèet stavby vypracovaný zhotovite¾om. Súèasou oprávnených nákladov sú aj náklady na projektové práce.

(10) Suma dotácie a výka limitov oprávnených nákladov pod¾a odseku 8 sa ustanoví opatrením, ktoré vydá
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a
údajov zistených tatistickým úradom Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Oprávnenými nákladmi na úèel pod¾a § 3 ods. 1
písm. d) je cena, ktorá sa preukazuje kúpnou zmluvou.10)

§7

(3) Oprávnenými nákladmi na úèel pod¾a § 3 ods. 1
písm. e) a § 4 ods. 1 písm. b) je dohodnutá cena, ktorá
sa preukazuje kúpnou zmluvou, a náklady na dokonèenie stavby, ktoré sa preukazujú rozpoètom stavby
a zmluvou o dodávke stavebných prác, ktorej súèasou
je rozpoèet stavby vypracovaný zhotovite¾om. Súèasou
oprávnených nákladov sú aj náklady na projektové
práce.
(4) Oprávnenými nákladmi na úèel pod¾a § 3 ods. 1
písm. f) a g) je dohodnutá cena, ktorá sa preukazuje
kúpnou zmluvou, a náklady na rekontrukciu náhradného bytu, ktoré sa preukazujú rozpoètom stavby
9

)
)
11
)
12
)
10

§
§
§
§

536 a 565 Obchodného zákonníka.
588 a 610 Obèianskeho zákonníka.
12 ods. 1 zákona è. 260/2011 Z. z.
2 ods. 3 písm. a) zákona è. 260/2011 Z. z.

Podmienky poskytnutia dotácie
(1) iadate¾om o poskytnutie dotácie pod¾a § 2 (ïalej
len iadate¾) je obec.
(2) Podmienkou na poskytnutie dotácie pod¾a § 2 je,
e iadate¾
a) preukáe, e obstarávaním náhradných bytov zabezpeèuje plnenie povinnosti vyplývajúcej z osobitného predpisu,11)
b) prenajme náhradné byty len nájomcom pod¾a osobitného predpisu,12)
c) neprevedie vlastnícke právo k náhradnému bytu okrem nájomcu na inú osobu, nezriadi ani inej osobe
neumoní zriadi k bytu záloné právo alebo vecné
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bremeno, nepouije náhradný byt na iný úèel ako na
bývanie a neprevedie náhradný byt ako vklad do obchodnej spoloènosti,
d) pri realizácii zabezpeèí na stavbe doh¾ad odborným
technickým dozorom, ktorý vykonáva fyzická osoba
oprávnená vykonáva stavebný dozor pod¾a osobitného predpisu,13) ktorá nemá zmluvný vzah, pracovnoprávny vzah a ani iný obdobný vzah so zhotovite¾om stavby,
e) súèasne s kolaudaèným rozhodnutím predloí ministerstvu závereèné technicko-ekonomické hodnotenie stavby s menným zoznamom nájomcov a èlenov, ktorí ijú spoloène v domácnosti jednotlivých
bytov,
f) preukáe oprávnenos nákladov spôsobom pod¾a § 6
ods. 1 a 4.
(3) Splnenie podmienok poskytnutia dotácie iadate¾
preukazuje
a) rozhodnutím o priznaní nároku na bytovú náhradu,14) ak ide o splnenie povinnosti pod¾a odseku 2
písm. a),
b) kópiou nájomnej zmluvy,15) ak ide o splnenie povinnosti pod¾a odseku 2 písm. b),
c) dokladom o zabezpeèení odborného technického dozoru, ak ide o splnenie povinnosti pod¾a odseku 2
písm. d).
§8
iados o poskytnutie dotácie
(1) Písomnú iados o poskytnutie dotácie (ïalej len
iados) podáva iadate¾ ministerstvu prostredníctvom krajského stavebného úradu prísluného pod¾a
miesta stavby (ïalej len úrad). Úrad overí úplnos náleitostí iadosti, ktorými sú
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) údaje o stavbe,
c) výpoèet poadovanej výky dotácie,
d) súhlas iadate¾a so spracovaním a zverejòovaním
údajov uvedených v iadosti pod¾a osobitného predpisu,16)
e) údaje o poète a izbovitosti náhradných bytov v stavbe.
(2) Prílohou k iadosti sú doklady, ktoré preukazujú
splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom.
(3) iados sa podáva na tlaèive, ktorého vzor ustanoví ministerstvo opatrením vydaným v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky. Opatrenie ustanoví aj doklady,
ktoré je iadate¾ povinný priloi k iadosti. Doklady sa
prikladajú v origináli alebo ako úradne osvedèené kópie.
(4) iados sa úradu podáva kadoroène od 15. januára do 28. februára.
(5) Ak obstaranie náhradných bytov podmieòuje aj
13
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obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku, predloí iadate¾ súèasne so iadosou
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných bytov
aj iados o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti a pozemku; to neplatí, ak iadate¾ vyhlási, e obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti
a pozemku zabezpeèí bez dotácie pod¾a tohto zákona.
(6) Úrad odtlaèkom úradnej peèiatky a podpisom
jeho zodpovedného zamestnanca potvrdí na iadosti
overenie splnenia podmienok na poskytnutie dotácie.
(7) iadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie
dotácie, zaradí úrad v zozname iadostí pod¾a dátumu
ich doruèenia.
(8) Úrad zale ministerstvu kadoroène do 31. marca
iadosti do výky limitu urèeného ministerstvom nadväzne na výku sumy vyèlenenej na úèely pod¾a § 2 na
prísluný rozpoètový rok, a to pri dodraní poradia
ustanoveného pod¾a odseku 7.
(9) iadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie
dotácie, ale boli nad výku limitu urèeného ministerstvom, si úrad ponechá v evidencii a bude ich posudzova v nasledujúcom kalendárnom roku.
(10) iadosti, ktoré nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie, vráti úrad iadate¾ovi kadoroène do 30. apríla.
(11) iadate¾, ktorému bola iados vrátená pod¾a odseku 10, môe poda podnet na preskúmanie správnosti postupu úradu. Podnet sa predkladá ministerstvu prostredníctvom úradu v lehote do 30 dní odo dòa
vrátenia iadosti.
(12) Ministerstvo preskúma v lehote do 30 dní odo dòa
doruèenia podnetu postup úradu pri posudzovaní iadosti a v prípade zistenia jeho nesprávneho postupu vyzve úrad na opätovné zaradenie iadosti do zoznamu
iadostí pod¾a pôvodného termínu jej doruèenia.
(13) Ministerstvo po posúdení iadostí poskytne dotácie do výky sumy vyèlenenej na úèely pod¾a § 2 na prísluný rozpoètový rok.
§9
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1) Dotáciu poskytuje ministerstvo na základe zmluvy uzavretej medzi iadate¾om a ministerstvom.
(2) Zmluva o poskytnutí dotácie ( ïalej len zmluva)
obsahuje najmä
a) údaje o zmluvných stranách,
b) údaje o stavbe,
c) výku poskytnutej dotácie a podmienky jej èerpania,
d) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e) spôsob pouitia dotácie pod¾a osobitného predpisu,17)

) § 2 zákona è. 136/ 1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané èinnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona è. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
14
) § 9 zákona è. 260/2011 Z. z.
15
) § 13 zákona è. 260/2011 Z. z.
16
) § 7 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
17
) § 4 ods. 1 písm. c) zákona è. 608/2003 Z. z. o tátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení
zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
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f) spôsob nakladania s náhradnými bytmi financovanými pod¾a tohto zákona,
g) údaje o poète a izbovitosti náhradných bytov v stavbe.
§ 10
Informaèný systém
(1) Ministerstvo spravuje informaèný systém, ktorý
obsahuje
a) údaje uvádzané v iadosti a prílohách k iadosti,
b) výku poskytnutej dotácie,
c) plnenie zmluvných podmienok.
(2) Informácie pod¾a odseku 1 ministerstvo zbiera
a uchováva najmenej desa rokov po ukonèení zmluvného vzahu.
(3) Ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle
a) úplné znenia veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpoèet na dotácie pod¾a ich úèelu pre
daný rozpoètový rok a návrh rozpoètu na nasledujúce dva roky,
c) kadoroène do 31. decembra informaèný materiál
obsahujúci informácie pre iadate¾a nevyhnutné na
podanie iadosti v nasledujúcom roku,
d) vetky schválené iadosti aj so sumami iadaných
a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia,
výky, úèelu dotácie a identifikácie iadate¾a, a to do
60 dní od schválenia iadosti,
e) vetky neschválené iadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia iadosti, a to do 60 dní od neschválenia iadosti,
f) vyhodnotenie výsledkov u poskytnutých dotácií,
g) èasto kladené otázky súvisiace s dotáciami,
h) zoznam uzavretých zmlúv.
§ 11

terasy a plocha prísluenstva bytu. Náhradné byty musia okrem obytných miestností obsahova
a) vstupný priestor,
b) priestor na varenie,
c) priestor na uskladnenie potravín,
d) priestor na osobnú hygienu.
(3) Plocha balkóna, lodie alebo terasy prislúchajúca
k náhradnému bytu nemôe presiahnu 10 % z podlahovej plochy bytu.
(4) Náhradné byty musia ma centrálne alebo dia¾kové vykurovanie alebo elektrické alebo plynové etáové
vykurovanie obsluhované z jedného miesta v byte.
(5) Priestor na osobnú hygienu musí by vybavený
splachovacím záchodom a vaòou alebo sprchovacím
kútom.
(6) Priestor na varenie musí by vybavený zariadením
na varenie a peèenie jedál a na uskladnenie riadu
a jeho umývanie s výtokom teplej a studenej vody.
(7) Povrchová úprava stien vnútorných kontrukcií
v priestore na osobnú hygienu a v priestore na varenie
musí by z keramických obkladov; v ostatných priestoroch prísluenstva bytu a obytných miestnostiach musia by hladké omietky s dvojnásobným náterom disperznou bielou farbou.
(8) Povrchová úprava podláh musí by realizovaná
v koneènom prevedení keramickou dlabou, plávajúcou podlahou alebo podlahovou krytinou.
§ 12
Splnomocòovacie ustanovenie
Obsah závereèného technicko-ekonomického hodnotenia stavby predkladaného pod¾a § 7 ods. 2 písm. e)
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
§ 13

Vymedzenie charakteristiky náhradných bytov
(1) Náhradným bytom je byt, ktorého podlahová plocha je najviac
a) 90 m2 pre byt so tyrmi obytnými miestnosami,
b) 75 m2 pre byt s tromi obytnými miestnosami,
c) 60 m2 pre byt s dvomi obytnými miestnosami,
d) 45 m2 pre byt s jednou obytnou miestnosou.
(2) Do podlahovej plochy bytu sa okrem obytných
miestností zapoèítava aj plocha balkóna, lodie alebo
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Prechodné ustanovenie
Úprava pod¾a § 6 ods. 7 sa prvýkrát vykoná k 1. januáru 2013.
§ 14
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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262
ZÁKON
z 13. júla 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorích
predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 346/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z. a zákona
è. 220/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Slová tátny orgán starostlivosti o mláde vo
vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú
slovami orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v príslunom tvare.
2. V § 3 ods. 1 sa slová § 553 ods. 4 a 5 nahrádzajú
slovami § 553 ods. 5 a 6.
3. V § 14 písm. d) sa slová j) alebo k) nahrádzajú slovami h), k) alebo l).
4. V § 14 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h),
ktoré znie:
h) trestný èin volebnej korupcie pod¾a § 336a Trestného zákona,.
Doterajie písmená h) a l) sa oznaèujú ako písmená
i) a m).
5. V § 14 písm. m) sa slová j) alebo k) nahrádzajú
slovami k) alebo l)..
6. V § 18 ods. 4 prvej vete sa vypúajú slová alebo
krajského súdu a v druhej vete sa vypúajú slová
alebo krajským súdom.
7. V § 24 ods. 3 sa za slovo úkonov vkladajú slová
pred zaèatím trestného stíhania alebo.
8. V § 32 odsek 5 znie:
(5) O sanosti proti rozhodnutiu pod¾a odsekov 2
a 3 rozhoduje
a) bezprostredne nadriadený policajta, ak ide o rozhodnutie policajta,
b) bezprostredne nadriadený prokurátor, ak ide o rozhodnutie prokurátora,
c) nadriadený súd v senáte, ak ide o rozhodnutie samo-

sudcu, predsedu senátu, senátu súdu prvého stupòa alebo sudcu pre prípravné konanie, alebo
d) iný senát odvolacieho súdu, dovolacieho súdu alebo
nadriadeného súdu konajúceho o sanosti proti
rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie, ak ide
o rozhodnutie senátu odvolacieho súdu alebo dovolacieho súdu, alebo senátu nadriadeného súdu..
9. V § 32 ods. 6 sa za slová procesný postup vkladajú slová orgánov èinných v trestnom konaní alebo.
10. V § 34 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: a ak
ide o ustanovenie obhajcu pod¾a § 40 ods. 2, najneskôr
do 30 dní po tom, èo mu bolo doruèené opatrenie
o ustanovení obhajcu..
11. § 36 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Za vèasnos zvolenia obhajcu, ako aj za vèasnos
podania iadosti o ustanovenie obhajcu pod¾a § 40
ods. 2 zodpovedá obvinený; pri zmene obhajcu nie je
zvolenie obhajcu alebo ustanovenie obhajcu pod¾a § 40
ods. 2 dôvodom na zmenu termínu u nariadeného
úkonu trestného konania.
(5) Úèinky zastupovania obhajcom nastávajú okamihom doruèenia splnomocnenia alebo opatrenia o ustanovení obhajcu konajúcemu orgánu èinnému v trestnom konaní alebo súdu..
12. V § 37 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo protitoxikomanického lieèenia.
13. V § 40 ods. 1 tretej vete sa za slová Obhajcu ustanoví vkladajú slová a ustanovenie obhajcu zruí.
14. V § 40 ods. 6 sa za slová trovy obhajoby vkladajú
slová alebo ak obvinený nepreukáe nárok na bezplatnú obhajobu v lehote pod¾a § 34 ods. 3.
15. V § 42 ods. 1 sa slová mohlo by zmarené nahrádzajú slovami mohol by zmarený v prípravnom konaní výsluch obvineného, ktorý trvá na prítomnosti obhajcu,.
16. V § 50 ods. 2 tretia veta znie: Ak ich úschovu nemôe sám zabezpeèi, zabezpeèí ju prostredníctvom
iného tátneho orgánu alebo právnickej osoby, alebo
fyzickej osoby, ktorá vykonáva v takom odbore podnikate¾skú èinnos..
17. V § 60 ods. 1 prvá veta znie: O oprave, doplnení
a námietkach proti záznamu alebo proti zápisnici rozhodne orgán, o ktorého záznam alebo zápisnicu ide..
18. V § 61 ods. 3 druhej vete sa vypúajú slová alebo
mimoriadnom dovolaní.
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19. V § 65 ods. 3 prvej vete sa slová zastihnutý, hoci
sa v mieste doruèenia zdriava, nahrádzajú slovami
zásielky zastihnutý na adrese, ktorú na tieto úèely
uviedol,.

informaèno-technický prostriedok a vo vete za bodkoèiarkou sa slová a prostriedok technického sledovania
nahrádzajú slovami a druh informaèno-technického
prostriedku.

20. V § 65 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Písomnos sa povauje za doruèenú adresátovi aj
vtedy, ak sa zásielka vráti z adresy, ktorú na tieto úèely
uviedol, s tým, e adresát je neznámy, a to dòom, keï
bola zásielka vrátená orgánu èinnému v trestnom konaní alebo súdu, aj keï sa adresát o tom nedozvedel.

30. V § 113 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová
a prostriedok technického sledovania..

(5) Ak si adresát vyhradí doruèovanie zásielok do
potového prieèinka, pota adresátovi oznámi príchod
zásielky, monos prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlaèive, ktoré vloí do potového prieèinka. Ak
si adresát na základe dohody preberá zásielky na pote
a nemá pridelený potový prieèinok, pota tieto zásielky neoznamuje. V oboch prípadoch sa dátum príchodu
zásielky povauje za dátum uloenia. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne do troch pracovných dní od uloenia, posledný deò tejto lehoty sa povauje za deò doruèenia, aj keï sa adresát o uloení nedozvedel..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
21. V § 66 ods. 3 poslednej vete sa za slová ide o doruèenie vkladajú slová obaloby, uznesenia o podmieneènom zastavení trestného stíhania a.
22. V § 66 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Písomnos sa povauje za doruèenú adresátovi aj
vtedy, ak sa zásielka vráti z adresy, ktorú na tieto úèely
uviedol, s tým, e adresát je neznámy, a to dòom, keï
bola zásielka vrátená orgánu èinnému v trestnom konaní alebo súdu, aj keï sa adresát o tom nedozvedel; to
neplatí, ak ide o doruèenie obaloby, uznesenia o podmieneènom zastavení trestného stíhania a trestného
rozkazu..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
23. V § 69 ods. 1 prvej vete sa za slovo opatrovník
vkladajú slová a v konaní pred súdom prokurátor,
a v èasti vety za bodkoèiarkou sa za slová také trovy
neuhrádza vkladá slovo prokurátor,.
24. V § 69 ods. 3 sa za slovo spisov vkladá slovo
prokurátorovi,.
25. V § 85 ods. 4 sa na konci sa pripája táto veta: Zadranú osobu môe prepusti na slobodu so súhlasom
prokurátora písomným príkazom s primeraným odôvodnením aj policajt..
26. V § 90 ods. 2 sa za slová pod¾a odseku 1 vkladajú slová písm. a) alebo písm. c).
27. V § 90 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo osobe uvedenej v príkaze pod¾a odseku 1.
28. V § 109 ods. 2 druhej vete sa vypúa slovo nie.
29. V § 113 ods. 4 prvej vete sa slová s vyuitím
informaèno-technických prostriedkov nahrádzajú
slovami ak sa má popri sledovaní súèasne poui

31. V § 115 odsek 6 znie:
(6) Ak sa má záznam telekomunikaènej prevádzky
poui ako dôkaz, treba k nemu pripoji, ak to vyhotovený záznam umoòuje, doslovný prepis záznamu, ktorý vyhotoví prísluník Policajného zboru vykonávajúci
odpoèúvanie, v rozsahu zistených skutoèností významných pre trestné konanie, s uvedením údajov
o mieste, èase, orgáne, ktorý záznam vyhotovil, a zákonnosti vykonávania odpoèúvania. Záznam telekomunikaènej prevádzky sa na vhodných elektronických
nosièoch uchováva v celosti v spise, ktorých kópie si
môe vyiada prokurátor a obvinený alebo obhajca. Po
ukonèení odpoèúvania a záznamu telekomunikaènej
prevádzky si obvinený alebo obhajca môu na svoje
náklady vyhotovi prepis záznamu telekomunikaènej
prevádzky v rozsahu, v akom to uznajú za vhodné. Povinnosti uvedené v prvej vete sa na nich vzahujú primerane. Hodnovernos prepisu posudzuje súd. Ak bol
prepis záznamu vyhotovený v prípravnom konaní,
predseda senátu môe nariadi jeho doplnenie, ktoré
vyhotoví prísluník Policajného zboru uvedený v prvej
vete. Do spisu sa zakladá prepis záznamu telekomunikaènej prevádzky, ktorý sa neutajuje, podpísaný prísluníkom Policajného zboru, ktorý ho vyhotovil; ak
doslovný prepis záznamu obsahuje utajovanú skutoènos, utajuje sa pod¾a predpisov o ochrane utajovaných skutoèností. Záznam telekomunikaènej prevádzky sa môe poui ako dôkaz a po skonèení
odpoèúvania a záznamu telekomunikaènej prevádzky.
V prípravnom konaní, ak to odôvodòujú okolnosti prípadu, mono predloi záznam telekomunikaènej prevádzky súdu aj bez prepisu tohto záznamu, ak zo sprievodnej správy vyplývajú údaje o mieste, èase, orgáne,
ktorý záznam vyhotovil, a zákonnosti vykonávania odpoèúvania, ako aj o osobách, ktorých sa záznam telekomunikaènej prevádzky týka, a záznam telekomunikaènej prevádzky je zrozumite¾ný..
32. V § 120 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) V prípade ospravedlnenej neúèasti obvineného
na úkone orgánu èinného v trestnom konaní alebo súdu zo zdravotných dôvodov je obvinený povinný
predloi vyjadrenie oetrujúceho lekára, e mu jeho
zdravotný stav neumoòuje úèas na úkone, na ktorý
bol predvolaný, bez ohrozenia ivota alebo závaného
zhorenia zdravotného stavu alebo z dôvodu nebezpeèenstva rozírenia nebezpeènej nákazlivej ¾udskej choroby..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako 3 a 4.
33. § 121 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Obvinený, ktorému je poskytovaná ochrana a pomoc pod¾a osobitného predpisu o ochrane svedka,
môe by vypoèúvaný prostredníctvom technických zariadení urèených na prenos zvuku a obrazu..
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34. V § 128 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) V prípade ospravedlnenej neúèasti svedka na
úkone orgánu èinného v trestnom konaní alebo súdu
zo zdravotných dôvodov je svedok povinný predloi vyjadrenie oetrujúceho lekára, e mu jeho zdravotný
stav neumoòuje úèas na úkone, na ktorý bol predvolaný, bez ohrozenia ivota alebo závaného zhorenia
zdravotného stavu alebo z dôvodu nebezpeèenstva rozírenia nebezpeènej nákazlivej ¾udskej choroby..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
35. § 128 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak je ako svedok predvolaný zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, adresou na doruèovanie predvolania je adresa sídla orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately..
36. V § 135 ods. 1 druhej vete sa slová iná osoba majúca skúsenosti s výchovou mládee nahrádzajú slovami sociálny pracovník, psychológ.
37. V § 135 odsek 3 znie:
(3) Ak je ako svedok vypoèúvaná osoba mladia ako
15 rokov a ak ide o trestný èin spáchaný voèi blízkej
osobe alebo zverenej osobe alebo je zrejmé z okolností
prípadu, e opätovná výpoveï osoby mladej ako 15 rokov môe by ovplyvnená, alebo je odôvodnený predpoklad, e výsluch by mohol nepriaznivo ovplyvòova duevný a mravný vývoj osoby mladej ako 15 rokov,
výsluch sa vykoná s vyuitím technických zariadení urèených na záznam zvuku a obrazu tak, aby osoba
mladia ako 15 rokov mohla by v ïalom konaní vypoèutá len výnimoène. Ak treba zopakova výsluch osoby
mladej ako 15 rokov po vznesení obvinenia, vykoná sa
spôsobom upraveným v prvej vete; ïalí výsluch osoby
mladej ako 15 rokov sa v prípravnom konaní môe vykona len so súhlasom jej zákonného zástupcu a v prípadoch pod¾a § 48 ods. 2 so súhlasom opatrovníka..
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§ 155
Prehliadka tela a obdobné úkony
(1) Prehliadke tela je povinný podrobi sa kadý, ak
treba zisti, èi sú na jeho tele stopy alebo následky
trestného èinu. Ak prehliadku tela nerobí lekár, môe
ju vykona len osoba toho istého pohlavia.
(2) Ak na dôkaz treba vykona odber krvi alebo iný obdobný úkon, je osoba, o ktorú ide, povinná strpie, aby
jej lekár alebo odborný zdravotný pracovník odobral
krv alebo vykonal iný obdobný úkon, ak nie je spojený
s nebezpeèenstvom pre jej zdravie. Odber biologického
materiálu, ktorý nie je spojený so zásahom do telesnej
integrity osoby, ktorej sa úkon týka, môe uskutoèni
aj táto osoba alebo s jej súhlasom orgán èinný v trestnom konaní.
(3) Osoba podozrivá zo spáchania trestného èinu
a obvinený sú povinní strpie odobratie daktyloskopických odtlaèkov, ktoré vykoná policajt, a odobratie vzorky na úèel analýzy deoxyribonukleovej kyseliny; pri odbere vzoriek na úèel analýzy deoxyribonukleovej
kyseliny sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.
V prípade, e podozrivá osoba alebo obvinený po márnej výzve odmietne dobrovo¾ne strpie úkony uvedené
v tomto odseku, môu by tieto vykonané proti ich vôli
na základe príkazu pod¾a odseku 4.
(4) Príkaz na prehliadku tela, na odber krvi alebo na
iný obdobný úkon vydá predseda senátu a pred zaèatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt. Príkaz musí by
vydaný písomne a musí by odôvodnený.
(5) Ak na úèely dokazovania treba zisti totonos
osoby, ktorá sa zdriavala na mieste èinu, je osoba,
o ktorú ide, povinná strpie úkony potrebné na také zistenie vrátane odobratia daktyloskopických odtlaèkov.
(6) O povinnosti pod¾a predchádzajúcich odsekov treba túto osobu pouèi a upozorni ju na následky nevyhovenia výzve alebo príkazu na jej splnenie..

38. V § 136 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak sa
ako svedok vypoèúva zástupca orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately o skutoènostiach,
ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, orgán èinný v trestnom konaní a súd uvedie do zápisnice
adresu sídla orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately..

42. V § 156 odsek 2 znie:
(2) Ak vznikne podozrenie, e smr èloveka bola spôsobená trestným èinom, môe predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor nariadi uznesením exhumáciu màtvoly; exhumáciu màtvoly mono nariadi aj
vtedy, ak je to potrebné na zabezpeèenie dôkazu odobratím vzorky na úèel analýzy deoxyribonukleovej kyseliny..

39. V § 136 odsek 5 znie:
(5) Pri odha¾ovaní, zisovaní a usvedèovaní páchate¾ov zloèinov, korupcie, trestného èinu zneuívania právomoci verejného èinite¾a alebo trestného èinu legalizácie príjmu z trestnej èinnosti mono výnimoène pri
svedkovi poui legendu pod¾a § 117 ods. 3, ak predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora
sudca pre prípravné konanie vydá príkaz, ktorým urèí
svedkovi pouitie legendy pod¾a § 117 ods. 3..

43. V § 162 ods. 1 a 2 sa za slová nieèo iné vkladajú
slová alebo ak rozhodnutie nemá technicko-organizaènú
alebo operatívnu povahu.

40. V § 151 ods.1 prvej vete sa vypúajú slová pri
postupe pod¾a § 241 ods. 5 alebo § 243 ods. 3.
41. § 155 vrátane nadpisu znie:

44. § 173 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Pri trestnom èine zanedbania povinnej výivy sa
doruèí rovnopis rozsudku aj osobe, do ktorej rúk je obalovaný povinný plni povinnos vyivova alebo zaopatrova iného..
45. V § 176 odsek 3 znie:
(3) Ak sa po vyhlásení uznesenia obvinený alebo iná
oprávnená osoba a prokurátor vzdali sanosti alebo
taký prejav urobili v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia uznesenia, môe sa vyhotovi zjednoduené
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písomné uznesenie, ktoré neobsahuje odôvodnenie; to
neplatí, ak ide o rozhodnutie o väzbe. Ak ide o mladistvého obvineného, taký prejav je potrebný aj od zákonného zástupcu a zástupcu orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately..
46. V § 179 ods. 4 sa slová tátnemu orgánu poverenému starostlivosou o mláde nahrádzajú slovami orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
47. V § 200 odsek 2 znie:
(2) Vyetrovanie sa vykonáva aj o preèinoch, ak
a) je obvinený vo väzbe, vo výkone trestu odòatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave okrem preèinov spáchaných vo výkone väzby alebo vo
výkone trestu odòatia slobody,
b) ide o náhle úmrtie obvineného vo výkone väzby alebo
odsúdeného vo výkone trestu odòatia slobody, alebo
c) to nariadi prokurátor..
48. § 201 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Spory o príslunos medzi orgánmi èinnými
v trestnom konaní rozhoduje príkazom s primeraným
odôvodnením
a) ich najbliie spoloène nadriadený orgán,
b) prokurátor vykonávajúci dozor pod¾a § 230, ak ide
o spory o príslunos medzi orgánmi èinnými v trestnom konaní uvedenými v § 10 ods. 8, ktoré sú v pôsobnosti rôznych ministerstiev.
(6) O odòatí a prikázaní veci medzi orgánmi èinnými
v trestnom konaní rozhoduje príkazom s primeraným
odôvodnením
a) ich najbliie spoloène nadriadený orgán,
b) prokurátor vykonávajúci dozor pod¾a § 230, ak ide
o odòatie a prikázanie veci medzi orgánmi èinnými
v trestnom konaní uvedenými v § 10 ods. 8, ktoré sú
v pôsobnosti rôznych ministerstiev..
49. V § 205 ods. 1 prvej vete sa za slová teroristickou
skupinou vkladá èiarka a slová trestného èinu úkladnej vrady a za slová vznesenie obvinenia sa vkladajú
slová pre taký trestný èin, alebo pre iný trestný èin.
50. V § 211 ods. 1 sa za slová krivého obvinenia pod¾a § 345, vkladajú slová nebezpeèného prenasledovania pod¾a § 360a,.
51. V § 215 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) obvinený mladistvý, ktorý v èase èinu neprekroèil
pätnásty rok veku, nedosiahol takú úroveò rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpozna jeho
protiprávnos alebo ovláda svoje konanie,.
Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená g)
a h).
52. V § 215 ods. 2 písmeno b) znie:
b) o skutku obvineného bolo u právoplatne rozhodnuté disciplinárne iným orgánom alebo orgánom prísluným na konanie o priestupku alebo o inom
správnom delikte, cudzozemským súdom alebo
iným cudzozemským orgánom prísluným na konanie o trestnom èine, priestupku alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie mono povaova za
dostaèujúce,.
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53. § 215 ods. 2 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do cudziny
bolo právoplatne rozhodnuté cudzozemským súdom
alebo iným cudzozemským orgánom prísluným na
konanie o trestnom èine, priestupku alebo o inom
správnom delikte a toto rozhodnutie mono povaova za dostaèujúce..
54. V § 215 ods. 3 sa za slová tohto obvineného
vkladajú slová pre taký trestný èin alebo pre iný trestný èin.
55. V § 216 ods. 4 sa za slovo obmedzenia vkladajú
slová a povinnosti.
56. V § 216 ods. 6 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: pre trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom
ich právomoci a v rámci ich zodpovednosti..
57. V § 218 ods. 1 sa za slová stíhaní obvineného
vkladajú slová pre taký trestný èin alebo pre iný trestný èin.
58. V § 220 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: pre trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom
ich právomoci a v rámci ich zodpovednosti..
59. V § 228 ods. 2 písmeno d) znie:
d) sa navrhuje odovzdanie trestného stíhania do cudziny alebo obvinený je vydaný do cudziny alebo vyhostený..
60. V § 228 ods. 2 písm. f) sa slová cudzinec alebo
osoba bez tátnej príslunosti a je nahrádzajú slovom
doèasne.
61. V § 228 ods. 3 sa za slová teroristickou skupinou vkladá èiarka a slová trestného èinu úkladnej
vrady a za slová tohto trestného èinu sa vkladá èiarka a slová a to pre taký trestný èin alebo pre iný trestný
èin.
62. § 228 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pred preruením trestného stíhania treba urobi
vetky úkony potrebné na zabezpeèenie vykonania
trestného stíhania a dosiahnutia jeho úèelu..
63. V § 230 odsek 3 znie:
(3) Prokurátor v prípadoch ustanovených v odseku 2
písm. a), d), f) alebo g) rozhoduje opatrením a v prípade
ustanovenom v odseku 2 písm. e) rozhoduje uznesením, ktoré sa doruèuje obvinenému a pokodenému..
64. V § 231 písm. e) sa slová § 215 ods. 1 písm. c), e)
a f) nahrádzajú slovami § 215 ods. 1 písm. c), e), f) a g).
65. V § 234 ods. 1 druhá veta znie: O podaní obaloby, ak nejde o konanie pod¾a § 204 ods. 1, upovedomí
prokurátor obvineného, jeho obhajcu a pokodeného
a ak je obvinený vo väzbe, aj ústav na výkon väzby..
66. V § 240 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová: a jeho
splnomocnencovi.
67. V § 240 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) pri trestnom èine zanedbania povinnej výivy osobe,
do ktorej rúk je obvinený povinný plni povinnos vyivova alebo zaopatrova iného..
68. V § 240 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak
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má pokodený alebo zúèastnená osoba zákonného zástupcu alebo splnomocnenca, doruèí sa rovnopis obaloby len zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencovi..
69. V § 240 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Obvinený sa upozorní aj na to, e ak na hlavnom pojednávaní navrhuje vypoèu svedkov, ktorých výpovede navrhol prokurátor v obalobe iba preèíta, je povinný to
bez mekania písomne oznámi súdu, inak ich súd na
hlavnom pojednávaní bude môc preèíta aj bez jeho
súhlasu; to neplatí, ak nastala nová okolnos, ktorá nebola obvinenému v èase doruèenia výzvy známa..
70. V § 241 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a prokurátora.
71. § 243 vrátane nadpisu znie:
§ 243
Predbené prejednanie obaloby
(1) Obalobu podanú na súde pre zloèin s hornou
hranicou trestnej sadzby prevyujúcou osem rokov
preskúma predseda senátu a pod¾a jej obsahu a obsahu spisu posúdi, èi ju treba predbene prejedna na zasadnutí senátu alebo èi o nej môe nariadi hlavné pojednávanie.
(2) Predseda senátu nariadi predbené prejednanie
obaloby vtedy, ak má za to, e vec treba vybavi rozhodnutím pod¾a § 244 ods. 1 písm. a) a i) alebo ak skutok, ktorý je predmetom obaloby, pri správnom pouití
zákona treba posudzova pod¾a iného ustanovenia zákona, ako ho posudzuje obaloba.
(3) Predbené prejednanie obaloby sa koná na verejnom zasadnutí; aj na neverejnom zasadnutí sa môe
obaloba predbene prejedna, ak prichádza do úvahy
rozhodnutie pod¾a § 244 ods. 1 písm. a) a i).
(4) Pri predbenom prejednaní obaloby súd preskúma obalobu a zákonnos dôkazného materiálu; predseda senátu alebo ním poverený èlen senátu z tohto
h¾adiska podá správu, prièom sa zameria na otázky,
ktoré treba riei.
(5) Pri predbenom prejednaní obaloby môe súd vypoèu obvineného aj pokodeného a zadovái aj ïalie
potrebné vysvetlenia. Súd zároveò zistí, èi prokurátor
a obvinený nechcú uzavrie dohodu o vine a treste; ak
sa prokurátor a obvinený vyjadria, e chcú kona o dohode o vine a treste, postupuje pod¾a § 244 ods. 1
písm. g), len ak to navrhne prokurátor. Inak súd verejné zasadnutie na potrebný èas preruí a umoní prokurátorovi a obvinenému uzavrie dohodu o vine a treste;
prokurátor v takom prípade postupuje primerane pod¾a § 232 a 233. Ak dôjde k dohode o vine a treste, súd
postupuje primerane pod¾a § 331, 333 a 334; ak mieni
prejedna návrh dohody o vine a treste, pokraèuje vo
verejnom zasadnutí. Ak k dohode o vine a treste nedôjde alebo súd návrh dohody o vine a treste odmietne,
alebo dohodu o vine a treste v navrhnutom rozsahu neschváli, alebo ak obvinený odpovedal na niektorú otázku nie, pokraèuje súd vo verejnom zasadnutí na podklade pôvodnej obaloby..
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72. V § 244 ods. 1 písm. g) sa slová § 243 ods. 3 nahrádzajú slovami § 243 ods. 5 druhá veta.
73. V § 244 ods. 2 prvej vete sa za slová rovnopis obaloby vkladajú slová a prokurátora a slová pri
predbenom prejednaní obaloby sa nahrádzajú slovom dosia¾.
74. V § 252 ods. 3 prvej vete sa slová pä rokov nahrádzajú slovami desa rokov.
75. V § 255 odsek 3 znie:
(3) Po vykonaní úkonov pod¾a odsekov 1 a 2 predseda senátu zistí, èi prokurátor a obalovaný nechcú
uzavrie dohodu o vine a treste. Ak sa prokurátor a obalovaný vyjadria, e chcú kona o dohode o vine a treste, vráti vec prokurátorovi na postup pod¾a § 232 a 233
len ak to navrhne prokurátor. Inak súd hlavné pojednávanie na potrebný èas preruí a umoní prokurátorovi a obvinenému uzavrie dohodu o vine a treste; prokurátor v takom prípade postupuje primerane pod¾a
§ 232 a 233. Ak dôjde k dohode o vine a treste, súd postupuje primerane pod¾a § 331, 333 a 334; ak mieni
prejedna návrh dohody o vine a treste, pokraèuje
v hlavnom pojednávaní. Ak k dohode o vine a treste nedôjde alebo ak súd návrh dohody o vine a treste odmietne, alebo v navrhnutom rozsahu neschváli, alebo ak
obvinený odpovedal na niektorú otázku nie, pokraèuje súd v hlavnom pojednávaní na podklade pôvodnej
obaloby..
76. V § 257 odsek 1 znie:
(1) Po prednesení obaloby predseda senátu pouèí
obalovaného o jeho práve urobi niektoré z vyhlásení,
e
a) je nevinný,
b) je vinný zo spáchania skutku alebo niektorého zo
skutkov uvedených v obalobe,
c) nepopiera spáchanie skutku alebo niektorého zo
skutkov uvedených v obalobe..
77. V § 257 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Predseda senátu súèasne obalovaného pouèí
o následkoch vyhlásenia pod¾a odseku 1 písm. b) alebo
písm. c), a to v rozsahu pod¾a odsekov 5 a 8..
Doterajie odseky 2 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a 8.
78. V § 257 odsek 5 znie:
(5) Ak obalovaný na hlavnom pojednávaní vyhlásil,
e je vinný zo spáchania skutku alebo niektorého zo
skutkov uvedených v obalobe alebo urobil vyhlásenie
pod¾a odseku 4, súd v tomto rozsahu postupuje primerane pod¾a § 333 ods. 3 písm. c), d), f), g) a h) a zároveò
obalovaného pouèí, e súdom prijaté vyhlásenie
o vine, ako aj súdom prijaté vyhlásenie, e nepopiera
spáchanie skutku uvedeného v obalobe, je neodvolate¾né a v tomto rozsahu nenapadnute¾né odvolaním ani
dovolaním okrem dovolania pod¾a § 371 ods. 1
písm. c)..
79. V § 257 ods. 6 sa za slová v obalobe vkladá èiarka a slová ako aj pred rozhodnutím o prijatí vyhlásenia
obalovaného pod¾a odseku 4 .
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80. V § 257 ods. 7 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.
81. V § 257 ods. 8 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5 a na konci sa pripája táto veta: To nevyluèuje monos výsluchu obalovaného o úèasti inej
osoby na alovanej trestnej èinnosti..
82. § 260 znie:
§ 260
Ak je obalovaných nieko¾ko, predseda senátu môe
urobi opatrenia, aby obalovaný bol vypoèúvaný v neprítomnosti ostatných spoluobalovaných. Poradie výsluchu obalovaných urèí po vypoèutí návrhov strán
predseda senátu. Obalovaného vak treba ete v priebehu dokazovania oboznámi s obsahom výpovede spoluobalovaných, ktorí boli vypoèúvaní v jeho neprítomnosti..
83. V § 261 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak o vykonaní dôkazu rozhodol súd, výsluch svedka vykoná
predseda senátu, pri zachovaní práva prokurátora, obalovaného a obhajcu vykona následne výsluch svedka a klás mu otázky..
84. V § 261 ods. 4 prvej vete sa slová § 258 ods. 3 a 4
nahrádzajú slovami § 258 ods. 2 a 3.
85. V § 263 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: alebo ak prokurátor navrhol v obalobe èíta výpoveï svedka a obalovaný po doruèení výzvy pod¾a § 240 ods. 3 takého
svedka nenavrhol vypoèu osobne.
86. V § 263 ods. 3 uvádzacej vete sa slová preèíta na
návrh prokurátora alebo obalovaného nahrádzajú
slovami môe preèíta.
87. V § 263 ods. 3 písm. a) sa za slovo výsluch vkladajú slová alebo ak sa taká osoba ani na opätovné
predvolanie súdu k výsluchu bez dôvodného ospravedlnenia nedostaví a jej predvedenie bolo neúspené.
88. V § 264 odsek 1 znie:
(1) Ak sa svedok odchýli v podstatných bodoch od
svojej skorej výpovede, môe mu by na návrh prokurátora, obalovaného alebo obhajcu zápisnica o jeho
skorej výpovedi predloená na vysvetlenie rozporov
v jeho výpovediach..
89. V § 264 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Zápisnicu preèíta tá zo strán, ktorú urèí predseda senátu,
ak zápisnicu nepreèíta sám alebo ním poverený èlen senátu..
90. V § 268 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: alebo ak sa znalec naò
odvolá..
91. V § 269 sa za slovo preèítajú vkladajú slová:
celé alebo ich èas, ktorá sa týka dokazovanej skutoènosti,.
92. Doterají text § 273 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
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(2) Spôsob vykonania dôkazu alebo oboznámenia
s obsahom dôkazu môe by namietnutý alebo doplnený stranou. Na rozhodovanie o námietke a návrhu na
doplnenie vykonania dôkazu sa primerane pouije
ustanovenie § 263 ods. 5..
93. V § 274 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak sa po závereènej reèi obhajcu alebo obalovaného ujal slova na základe súhlasu predsedu senátu
znovu prokurátor, obhajca a obalovaný majú právo sa
k tomu vyjadri..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
94. V § 277 ods. 5 posledná veta znie: Ak dolo
k zmene samosudcu alebo sa zmenilo zloenie senátu,
musí sa hlavné pojednávanie vykona znova; to neplatí,
ak so zmenou samosudcu alebo zmenou v zloení senátu obalovaný súhlasí..
95. V § 292 ods. 4 prvá veta znie: Deò, èas a miesto
verejného zasadnutia urèí predseda senátu tak, aby
osobe, ktorá na verejné zasadnutie dala svojím návrhom podnet, osobe, ktorá môe by rozhodnutím priamo dotknutá, obhajcovi a prokurátorovi zostala od doruèenia predvolania na verejné zasadnutie alebo od
upovedomenia lehota aspoò pä pracovných dní na prípravu; to neplatí pri sanosti proti uzneseniu o nevzatí
obvineného do väzby..
96. V § 293 ods. 5 sa slová predvolanie na verejné zasadnutie nahrádzajú slovami upovedomenie o verejnom zasadnutí.
97. V § 293 ods. 6 sa slová pä rokov nahrádzajú
slovami desa rokov.
98. V § 307 ods. 1 sa slovo Rozsudok nahrádza slovami Ak tento zákon neustanovuje inak, rozsudok.
99. V § 307 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem výroku o vine v rozsahu, v ktorom súd
prijal jeho vyhlásenie, e je vinný, alebo vyhlásenie, e
nepopiera spáchanie skutku uvedeného v obalobe,.
100. V § 316 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo bolo podané proti výroku, proti ktorému nie je
prípustné..
101. V § 317 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak bolo podané odvolanie v prospech obalovaného proti výroku, ktorým bol uznaný za vinného, a odvolací súd tento výrok nezruuje, preskúma v celom rozsahu aj zákonnos a odôvodnenos výroku o treste
a ïalích výrokov, ktoré majú vo výroku o vine svoj podklad..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
102. V § 321 ods. 2 sa slová 1 alebo 2 nahrádzajú slovami 1 alebo 3.
103. V § 322 ods. 1 sa vypúa slovo spravidla.
104. V § 331 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak..
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105. V § 332 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak..
106. V § 334 ods. 3 sa za slová do prípravného konania vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak..
107. V § 334 ods. 4 sa vypúajú slová a ods. 2.
108. V § 350 sa vypúajú odseky 2 a 3. Súèasne sa
zruuje oznaèenie odseku 1.
109. V § 355 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak odpor proti výroku
o náhrade kody podá iná oprávnená osoba..
110. V § 355 ods. 3 druhej vete sa slová Ak prokurátor predniesol na hlavnom pojednávaní obalobu,
trestný rozkaz sa ruí, inak sa stane nahrádzajú slovami Inak sa trestný rozkaz stane.
111. V § 355 ods. 5 prvá veta znie: Ak samosudca po
doruèení odporu nenariadi hlavné pojednávanie z dôvodu, e odpor podala neoprávnená osoba alebo bol podaný oneskorene, odmietne odpor uznesením..
112. V § 355 odsek 10 znie:
(10) Ak bol odpor podaný v lehote a nebol vzatý spä
pod¾a odseku 8, trestný rozkaz sa prednesením obaloby prokurátorom na hlavnom pojednávaní ruí. Ak na
hlavnom pojednávaní súd postupuje pod¾a § 255 ods. 3
a prokurátor neprednesie obalobu, trestný rozkaz sa
ruí vyhlásením uznesenia o vrátení veci prokurátorovi
na postup pod¾a § 232 a § 233 alebo vyhlásením rozsudku, ktorým súd schválil dohodu o vine a treste..
113. V § 362 ods. 1 sa za slová jeho prítomnosti
vkladajú slová pre nesplnenie podmienok pod¾a § 358
ods. 1..
114. V siedmej hlave tretej èasti sa za § 362a vkladá
nový siedmy diel, ktorý vrátane nadpisu znie:
SIEDMY DIEL
KONANIE PO ZRUENÍ ROZHODNUTIA NÁLEZOM
ÚSTAVNÉHO SÚDU
§ 362b
(1) Po doruèení nálezu ústavného súdu, ktorým bolo
zruené rozhodnutie orgánu èinného v trestnom konaní alebo súdu alebo jeho èas, pokraèuje orgán èinný
v trestnom konaní alebo súd v tom tádiu trestného konania, ktoré bezprostredne predchádzalo vydaniu zrueného rozhodnutia, ak zákon alebo nález ústavného
súdu neustanoví inak. Orgán èinný v trestnom konaní
alebo súd, ktorého rozhodnutie bolo zruené, je viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil vo veci ústavný
súd.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa pouije primerane, ak
ústavný súd nálezom zakázal orgánu èinnému v trestnom konaní alebo súdu, aby pokraèoval v poruovaní
ústavou zaruèeného základného práva alebo slobody,
a prikázal mu, aby, ak je to moné, obnovil stav pred ich
poruením.
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§ 362c
Ak bolo nálezom ústavného súdu zruené rozhodnutie orgánu èinného v trestnom konaní alebo súdu len
v prospech obvineného,
a) èas od právoplatnosti pôvodného rozhodnutia vo
veci samej do doruèenia nálezu ústavného súdu sa
do premlèacej doby nezapoèítava,
b) nemôe v novom konaní dôjs k zmene rozhodnutia
v jeho neprospech; ak ide o iné rozhodnutie, platí
primerane § 195,
c) neprekáa jeho smr alebo vyhlásenie za màtveho vykonaniu ïalieho konania a trestné stíhanie nemono zastavi preto, e obvinený zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho.
§ 362d
Ak nález ústavného súdu zruil rozsudok, len ak ide
o niektorý z trestných èinov, za ktoré bol právoplatne
uloený úhrnný alebo súhrnný trest, urèí prísluný
súd bezodkladne po doruèení nálezu na verejnom zasadnutí rozsudkom primeraný trest za ostávajúce
trestné èiny.
§ 362e
(1) Ak obvinený vykonáva trest odòatia slobody uloený mu rozsudkom, rozhodne prísluný súd po doruèení nálezu ústavného súdu, ktorým bol zruený výrok
o tomto treste, bezodkladne o väzbe pod¾a § 71 a 72.
(2) Ak sa vykonáva iné rozhodnutie zruené nálezom
ústavného súdu, rozhodne po doruèení nálezu ústavného súdu prísluný orgán èinný v trestnom konaní
alebo súd o zastavení alebo preruení jeho výkonu, prípadne urobí iné vhodné opatrenie, ak zákon alebo nález
ústavného súdu neustanoví inak..
115. V § 364 ods. 1 sa za slová môu poda vkladajú
slová do troch mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia..
116. V § 364 odsek 3 znie:
(3) Generálny prokurátor, ak rozhoduje bez návrhu
pod¾a odseku 1, môe zrui rozhodnutie pod¾a § 363
ods. 1 do troch mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia; ak rozhoduje na základe návrhu pod¾a
odseku 1, môe rozhodnutie pod¾a § 363 ods. 1 zrui
do iestich mesiacov od právoplatnosti napadnutého
rozhodnutia..
117. V § 365 ods. 1 sa slová § 364 ods. 3 nahrádzajú
slovami § 364 ods. 1 alebo 3.
118. § 368 znie:
§ 368
(1) Dovolanie mono poda proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol poruený zákon alebo ak
boli poruené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto poruenie dôvodom dovolania pod¾a § 371.
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(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, rozhodnutím
pod¾a odseku 1 sa rozumie
a) rozsudok a trestný rozkaz,
b) uznesenie o postúpení veci okrem uznesenia o postúpení veci inému súdu,
c) uznesenie o zastavení trestného stíhania,
d) uznesenie o podmieneènom zastavení trestného stíhania,
e) uznesenie o podmieneènom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného,
f) uznesenie o schválení zmieru a zastavení trestného
stíhania,
g) rozhodnutie o uloení ochranného opatrenia,
h) rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý riadny opravný
prostriedok podaný proti rozhodnutiu pod¾a písmen
a) a g), alebo rozhodnutie, ktorým odvolací súd na
základe riadneho opravného prostriedku vo veci
sám rozhodol.
(3) Smr obvineného alebo vyhlásenie obvineného za
màtveho neprekáa uskutoèneniu dovolacieho konania, ak dovolanie má by alebo bolo podané v prospech
obvineného. Ak také dovolanie podala osoba uvedená
v § 369 ods. 5, písomný súhlas obvineného nie je potrebný. Ak sa v dovolacom konaní zruí napadnuté rozhodnutie, smr obvineného alebo jeho vyhlásenie za
màtveho neprekáa vykonaniu ïalieho konania
a trestné stíhanie nemono zastavi preto, e obvinený
zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho.
(4) Dovolanie nemá odkladný úèinok..
119. V § 369 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Dovolanie z dôvodov uvedených v § 371 podá minister spravodlivosti len na podnet. Podnet môe poda
osoba, ktorej tento zákon nepriznáva právo na podanie
dovolania okrem osoby, ktorá nespåòa podmienku dovolania uvedenú v § 372 ods. 1.
(2) Proti právoplatnému rozhodnutiu súdu druhého
stupòa môe poda dovolanie z dôvodu uvedeného
v § 371 ods. 1
a) generálny prokurátor proti ktorémuko¾vek výroku,
b) obvinený vo svoj prospech proti výroku, ktorý sa ho
priamo týka..
120. § 369 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak podnet pod¾a odseku 1 podala osoba, ktorej
tento zákon právo na jeho podanie nepriznáva, minister spravodlivosti o podnete nekoná; toho, kto podnet
podal, o tom upovedomí..
121. § 370 a 372 vrátane nadpisov znejú:
§ 370
Lehota a miesto podania
(1) Ak sa dovolanie podáva v neprospech obvineného,
mono ho poda do iestich mesiacov od doruèenia rozhodnutia súdu prokurátorovi. Ak sa dovolanie podáva
v prospech obvineného, mono ho poda do troch rokov
od doruèenia rozhodnutia obvinenému; ak sa rozhodnutie doruèuje obvinenému aj jeho obhajcovi alebo zákonnému zástupcovi, plynie lehota od toho doruèenia,
ktoré bolo vykonané najneskôr.
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(2) Ministrovi spravodlivosti plynie lehota od toho doruèenia, ktoré bolo vykonané najneskôr.
(3) Dovolanie sa podáva na súde, ktorý rozhodol v prvom stupni.
§ 371
Dôvody dovolania
(1) Dovolanie mono poda, ak
a) vo veci rozhodol neprísluný súd,
b) súd rozhodol v nezákonnom zloení,
c) zásadným spôsobom bolo poruené právo na obhajobu,
d) hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie bolo
vykonané v neprítomnosti obvineného, hoci na to
neboli splnené zákonné podmienky,
e) vo veci konal alebo rozhodol orgán èinný v trestnom
konaní, sudca alebo prísediaci, ktorý mal by vylúèený z vykonávania úkonov trestného konania,
f) trestné stíhanie bolo vykonané bez súhlasu pokodeného, hoci jeho súhlas sa pod¾a zákona vyaduje,
g) rozhodnutie je zaloené na dôkazoch, ktoré neboli
súdom vykonané zákonným spôsobom,
h) bol uloený trest mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo bol uloený taký druh trestu, ktorý
zákon za prejednávaný trestný èin nepripúa,
i) rozhodnutie je zaloené na nesprávnom právnom
posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom
pouití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnos a úplnos zisteného skutku vak dovolací súd
nemôe skúma a meni,
j) bolo uloené ochranné opatrenie, hoci na to neboli
splnené zákonné podmienky,
k) proti obvinenému sa viedlo trestné stíhanie, hoci
bolo neprípustné,
l) odvolací súd zamietol odvolanie pod¾a § 316 ods. 1,
hoci na to neboli splnené zákonné dôvody, alebo zobral na vedomie spävzatie odvolania obhajcom alebo osobou uvedenou v § 308 ods. 2 napriek tomu, e
obvinený nedal výslovný súhlas na spävzatie odvolania,
m) pred podaním obaloby generálny prokurátor zruil
právoplatné rozhodnutie prokurátora po lehote uvedenej v § 364 ods. 3,
n) bol obvinenému uloený trest odòatia slobody na
doivotie a súd rozhodol, e podmieneèné prepustenie z výkonu tohto trestu nie je prípustné.
(2) Minister spravodlivosti podá dovolanie okrem dôvodov uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak napadnutým
rozhodnutím bolo poruené ustanovenie Trestného poriadku alebo osobitného predpisu o väzbe, Trestného
zákona alebo Trestného poriadku o podmieneènom
prepustení odsúdeného z výkonu trestu odòatia slobody, o výkone trestu, ktorého výkon bol podmieneène
odloený, o výkone zvyku trestu po podmieneènom
prepustení alebo o výkone náhradného trestu odòatia
slobody, ktorý bol uloený popri peòanom treste.
(3) Minister spravodlivosti podá dovolanie aj proti
právoplatnému rozhodnutiu vychádzajúceho zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, alebo ak boli pri zisovaní skutkového stavu závaným
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spôsobom poruené ustanovenia, ktorými sa má zabezpeèi objasnenie veci.

jej ustanoví predseda senátu súdu, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni..

(4) Dôvody pod¾a odseku 1 písm. a) a g) nemono poui, ak táto okolnos bola tomu, kto podáva dovolanie,
známa u v pôvodnom konaní a nenamietal ju najneskôr v konaní pred odvolacím súdom; to neplatí, ak dovolanie podáva minister spravodlivosti. Podnet pod¾a
odseku 3 nemono poui na podanie dovolania, ak ho
podala osoba uvedená v § 369 ods. 2 alebo 5, namietaná okolnos bola tejto osobe známa u v pôvodnom konaní a nebola namietaná najneskôr v konaní pred odvolacím súdom.

123. V § 376 druhá veta znie: Len èo uplynula lehota
urèená na vyjadrenie sa k dovolaniu vetkým stranám,
predloí spisy dovolaciemu súdu; neskôr doruèené vyjadrenie oprávnených osôb zale dovolaciemu súdu
bezodkladne..

(5) Dôvody pod¾a odseku 1 písm. i) a pod¾a odseku 3
nemono poui, ak zistené poruenie zákona zásadne
neovplyvnilo postavenie obvineného.
(6) Dovolanie v neprospech obvineného nemono
poda len z toho dôvodu, e súd postupoval pod¾a § 391
ods. 2 alebo § 405 písm. b).
(7) Dovolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie
je prípustné.
§ 372
(1) Oprávnené osoby okrem ministra spravodlivosti
môu poda dovolanie len vtedy, ak vyuili svoje zákonné právo poda riadny opravný prostriedok a o òom
bolo rozhodnuté. Obvinený a osoby uvedené v § 369
ods. 5 môu poda dovolanie aj vtedy, ak riadny opravný prostriedok podal prokurátor alebo pokodený a odvolací súd rozhodol v neprospech obvineného. Generálny prokurátor môe poda dovolanie aj vtedy, ak riadny
opravný prostriedok podal obvinený a odvolací súd rozhodol v jeho prospech.
(2) Ten, koho dovolanie bolo zamietnuté, nemôe v tej
istej veci poda ïalie dovolanie; obvinený a osoby uvedené v § 369 ods. 5 nemôu poda dovolanie ani vtedy,
ak u bolo zamietnuté dovolanie podané v prospech obvineného..
122. § 373 sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Ak obvinený alebo osoby uvedené v § 369 ods. 5
podali dovolanie inak ako prostredníctvom obhajcu,
súd, ktorý rozhodol vo veci v prvom stupni, pouèí dovolate¾a pod¾a odsekov 1 a 2 a nasledujúcej vety a urèí primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku s tým,
e ak táto lehota márne uplynie, predloí vec na ïalie
konanie dovolaciemu súdu. Ak vak obvinený v lehote
pod¾a predchádzajúcej vety preukáe, e nemá dostatoèné prostriedky na úhradu trov obhajoby, ustanoví
mu obhajcu predseda senátu súdu, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni.
(4) Ak dovolací súd po predloení dovolania zistí, e
dovolate¾ nie je zastúpený obhajcom, pouèí dovolate¾a
pod¾a odseku 2 a urèí primeranú lehotu na odstránenie
tohto nedostatku. Ak táto lehota márne uplynie, rozhodne pod¾a § 382 písm. d).
(5) Ak dovolanie podá minister spravodlivosti alebo
generálny prokurátor, spolu s doruèením rovnopisu
dovolania oprávnenej osobe vyzve súd uvedený v odseku 3 túto osobu, aby si zvolila obhajcu, a urèí na to primeranú lehotu. Ak táto lehota márne uplynie, obhajcu

124. § 382 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) bolo podané proti rozhodnutiu, proti ktorému dovolanie nie je prípustné..
125. Za § 382 sa vkladá § 382a, ktorý znie:
§ 382a
Dovolací súd môe rozhodnú aj na neverejnom zasadnutí o dovolaní, ak zistí, e dôvody dovolania, ktoré
bolo podané v prospech obvineného, sú zjavne preukázané a je zrejmé, e vytýkané nedostatky povedú k postupu pod¾a § 386 a § 388 ods. 1..
126. V § 395 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo bol vyhlásený za màtveho.
127. § 407 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Návrh na rozhodnutie súdu pod¾a odseku 3 je povinný poda riadite¾ ústavu na výkon trestu odòatia
slobody, v ktorom odsúdený vykonáva trest odòatia
slobody, bezodkladne po tom, èo sa o postupne uloených trestoch odòatia slobody s rôznym spôsobom ich
výkonu dozvie. O návrhu rozhodne súd najneskôr
do 60 dní od jeho doruèenia..
128. V § 411 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
O návrhu rozhodne súd najneskôr do 60 dní od jeho
doruèenia..
129. V § 415 ods. 1 sa za slovami zdruenia obèanov
vypúa èiarka a slová dôveryhodnej osoby a za slovami na návrh odsúdeného sa vypúa èiarka a slová
alebo osoby, ktorá môe za odsúdeného poda odvolanie v jeho prospech,.
130. V § 417 ods. 2 sa vypúajú slová alebo o výkone zvyku trestu.
131. V § 429 ods. 1 sa slová sa bude zaplatenie vymáha nahrádzajú slovami bude nariadený výkon náhradného trestu odòatia slobody..
132. § 431 sa vypúa.
133. V § 432 ods. 2 prvej vete sa vypúajú slová
a vymáhanie by neviedlo k výsledku a súèasne sa vypúa posledná veta.
134. V nadpise § 448 sa slovo skonèenie nahrádza
slovom ukonèenie.
135. V § 448 ods. 1 sa slovo skonèení nahrádza slovom ukonèení.
136. V § 448 ods. 3 sa slovo skonèení nahrádza slovom ukonèení.
137. V § 553 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) O návrhu pod¾a odseku 2 orgán èinný v trestnom
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konaní alebo súd rozhodne do 30 dní od jeho podania.
Priznanú odmenu a náhradu hotových výdavkov orgán
èinný v trestnom konaní alebo súd vyplatí najneskôr do
90 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
138. Za § 567i sa vkladá § 567j, ktorý vrátane nadpisu znie:
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1. V § 28 ods. 2 sa za slová pod¾a § 418 vkladá èiarka a slová trestný èin nedobrovo¾ného zmiznutia pod¾a
§ 420a.
2. V § 47 ods. 2 prvej vete sa slová pod¾a § 201 ods. 2
alebo 3 nahrádzajú slovami pod¾a § 201 ods. 2, 3 alebo 4 a za slová v odseku 1 sa vkladajú slová písm. a)
a b).

§ 567j

3. V § 57 ods. 1 sa slová e by bol nevymoite¾ný nahrádzajú slovami e ho odsúdený nebude schopný zaplati.

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. septembra 2011

4. V § 57 ods. 2 sa slovo Vymoená nahrádza slovom Zaplatená.

(1) Úkony vykonané v trestnom konaní pred 1. septembrom 2011 majú rovnaké úèinky ako úkony vykonané pod¾a tohto zákona.

5. V § 58 odsek 2 znie:
(2) Trest prepadnutia majetku súd uloí bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje
páchate¾a za spáchanie trestného èinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich dranie a obchodovanie s nimi pod¾a
§ 173 ods. 3, trestného èinu obchodovania s ¾uïmi pod¾a § 179, trestného èinu obchodovania s demi pod¾a
§ 180 ods. 2 alebo 3 alebo § 181, trestného èinu vydierania pod¾a § 189 ods. 2 písm. c), trestného èinu hrubého nátlaku pod¾a § 190 ods. 1, 3, 4 alebo 5 alebo § 191
ods. 3 alebo 4, trestného èinu nátlaku pod¾a § 192
ods. 3 alebo 4, trestného èinu podielnictva pod¾a § 231
ods. 2, 3 alebo 4 alebo § 232 ods. 3 alebo 4, trestného
èinu legalizácie príjmu z trestnej èinnosti pod¾a § 233
ods. 1 alebo 2 alebo § 234, trestného èinu falovania,
pozmeòovania a neoprávnenej výroby peòazí a cenných papierov pod¾a § 270, trestného èinu uvádzania
falovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených
peòazí a cenných papierov pod¾a § 271 ods. 1, trestného èinu výroby a drby falovate¾ského náèinia pod¾a
§ 272 ods. 2, trestného èinu skrátenia dane a poistného
pod¾a § 276, trestného èinu neodvedenia dane a poistného pod¾a § 277, trestného èinu nezaplatenia dane
a poistného pod¾a § 278 ods. 2 alebo 3, trestného èinu
poruenia predpisov o tátnych technických opatreniach na oznaèenie tovaru pod¾a § 279 ods. 2 alebo 3,
trestného èinu teroru pod¾a § 313 alebo § 314, trestného èinu prijímania úplatku pod¾a § 328 ods. 2, trestného èinu falovania a pozmeòovania verejnej listiny,
úradnej peèate, úradnej uzávery, úradného znaku
a úradnej znaèky pod¾a § 352 ods. 6, trestného èinu
prevádzaèstva pod¾a § 355 alebo § 356, trestného èinu
kupliarstva pod¾a § 367 ods. 3, trestného èinu výroby
detskej pornografie pod¾a § 368, trestného èinu rozirovania detskej pornografie pod¾a § 369, trestného èinu
ohrozovania mravnosti pod¾a § 372 ods. 2 alebo 3 alebo
trestného èinu terorizmu a niektorých foriem úèasti na
terorizme pod¾a § 419 a páchate¾ nadobudol majetok
aspoò v znaènom rozsahu trestnou èinnosou alebo
z príjmov pochádzajúcich z trestnej èinnosti..

(2) Súdne konanie, okrem konania o mimoriadnych
opravných prostriedkoch, zaèaté pred 1. septembrom
2011 sa dokonèí pod¾a doterajích predpisov; to neplatí, ak súd vrátil vec prokurátorovi alebo ak prokurátor
vzal obalobu spä po 1. septembri 2011.
(3) Ak sa odsúdený dozvedel o trestnom stíhaní alebo
odsúdení pred 1. septembrom 2011, pouije sa ustanovenie § 362 ods. 1 v znení úèinnom do 31. augusta
2011.
(4) Ak rozhodnutie v prípravnom konaní nadobudlo
právoplatnos pred 1. septembrom 2011, pouije sa
ustanovenie § 364 ods. 1 a 3 v znení úèinnom do 31. augusta 2011.
(5) Ak bol podnet na podanie dovolania podaný pred
1. septembrom 2011, pouije sa ustanovenie § 369
v znení úèinnom do 31. augusta 2011.
(6) Ak rozhodnutie súdu bolo doruèené pred 1. septembrom 2011, pouije sa ustanovenie § 370 v znení
úèinnom do 31. augusta 2011.
(7) Ak rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnos
pred 1. septembrom 2011, pouije sa § 371 v znení
úèinnom do 31. augusta 2011.
(8) Ak bol pred 1. septembrom 2011 odsúdený pod¾a
§ 429 ods. 1 vyzvaný na zaplatenie peòaného trestu,
konanie sa dokonèí pod¾a doterajích predpisov.
(9) Ak dôveryhodná osoba alebo osoba, ktorá môe za
odsúdeného poda odvolanie v jeho prospech, podala
návrh na podmieneèné prepustenie odsúdeného pred
1. septembrom 2011, pouije sa ustanovenie § 415
ods. 1 v znení úèinnom do 31. augusta 2011..
Èl. II
Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 497/2008 Z. z., zákona è. 498/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 257/2009 Z. z., zákona
è. 317/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 576/2009 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z. a zákona è. 33/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

6. § 58 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Trest prepadnutia majetku súd uloí bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak odsudzuje páchate¾a za spáchanie trestného èinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich dranie a obchodovanie
s nimi pod¾a § 172 ods. 3 alebo 4 alebo § 173 ods. 4,
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trestného èinu legalizácie príjmu z trestnej èinnosti
pod¾a § 233 ods. 3 alebo 4, trestného èinu zaloenia, zosnovania a podporovania zloèineckej skupiny pod¾a
§ 296, trestného èinu zaloenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny pod¾a § 297, trestného èinu
prijímania úplatku pod¾a § 328 ods. 3 alebo § 329
ods. 3 alebo trestného èinu podplácania pod¾a § 334
ods. 2 alebo § 335 ods. 2..

20. V § 180 ods. 1 sa za slovo adopcie vkladajú slová
alebo kto v rozpore so veobecne záväzným právnym
predpisom získa do svojej moci diea na úèel adopcie.

7. V § 67 ods. 1 sa za slovo zloèin vkladajú slová
alebo osoba odsúdená na trest odòatia slobody pod¾a
§ 47 ods. 2 okrem osoby odsúdenej na doivotie.

Ochrana súkromia v obydlí

8. V § 81 ods. 1 sa slová Ak odsúdený ochorie vo výkone trestu odòatia slobody duevnou chorobou nahrádzajú slovami Ak je odsúdenému vo výkone trestu
odòatia slobody zistená duevná porucha.
9. § 81 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Súd môe na základe odborného lekárskeho posudku rozhodnú o umiestnení páchate¾a do detenèného ústavu aj vtedy, ak páchate¾, ktorého pobyt na slobode je nebezpeèný, vykonáva ochranné lieèenie
v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a svojím
správaním ohrozuje ivot alebo zdravie iných osôb; súd
rozhodne na návrh zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti..
10. V § 82 ods. 2 a 3 sa slovo odsúdeného nahrádza
slovom páchate¾a.
11. § 83 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak vec uvedená v odseku 1 je nedosiahnute¾ná
alebo neidentifikovate¾ná, alebo je zmieaná s majetkom páchate¾a alebo s majetkom inej osoby získaným
v súlade so zákonom, môe súd uloi zhabanie veci takej hodnoty, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci..
12. V § 83b ods. 1 sa za slová § 58 ods. 2 vkladajú slová alebo 3.
13. V § 86 písm. e) sa slová alebo nezaplatenia dane
pod¾a § 278 nahrádzajú slovami alebo nezaplatenia
dane a poistného pod¾a § 278,.
14. V § 127 ods. 5 sa slovo alebo nahrádza èiarkou
a za slová pod¾a § 360 ods. 2 sa vkladajú slová alebo
nebezpeèného prenasledovania pod¾a § 360a.
15. V § 128 ods. 2 písmeno a) znie:
a) v zákonodarnom orgáne, súdnom alebo rozhodcovskom orgáne, v nelegislatívnom zhromadení, alebo
v orgáne verejnej správy cudzieho tátu vrátane hlavy tátu, alebo.
16. V § 149 odsek 3 znie:
(3) Odòatím slobody na tyri roky a desa rokov sa
páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
na dvoch alebo viacerých osobách preto, e hrubo poruil predpisy o bezpeènosti práce alebo dopravy alebo
hygienické predpisy..
17. V § 156 ods. 3 písm. a) sa vypúa slovo alebo.
18. V § 156 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a vkladá sa slovo alebo.
19. V § 156 sa odsek 3 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) a spôsobí ním akú ujmu na zdraví.

21. Za § 194 sa vkladá § 194a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 194a

(1) Kto úmyselne poruí právo iného na jeho súkromie
v obydlí, právo na jeho súkromný a rodinný ivot vedený
v obydlí tým, e bez jeho súhlasu zadovauje pre seba
alebo iné osoby neoprávneným sledovaním jeho obydlia
poznatky o jeho ivote a ivote osôb, ktoré sa zdriavajú
v jeho obydlí, a s vyuitím informaèno-technických
prostriedkov a iných technických prostriedkov vyhotovuje z tohto pozorovania záznamy alebo inú dokumentáciu, potrestá sa odòatím slobody a na jeden rok.
(2) Odòatím slobody na jeden rok a dva roky sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) závanejím spôsobom konania,
b) prekonaním prekáky, ktorej úèelom je zabráni
vniknutiu do obydlia,
c) najmenej s dvoma osobami, alebo
d) z osobitného motívu.
(3) Odòatím slobody na dva a tyri roky sa páchate¾
potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) voèi chránenej osobe, alebo
b) ako èlen nebezpeèného zoskupenia..
22. V § 211 ods. 1 písm. c) sa vypúa slovo alebo
a za písmeno c) sa vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) umoní jej dopúa sa konaní, ktoré sú pod¾a osobitných zákonov priestupkami alebo.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
23. Za § 243 sa vkladá § 243a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 243a
Marenie exekuèného konania
(1) Kto marí exekuèné konanie tým, e
a) uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom majetku,
b) znemoní, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala
a odhadla,
c) zadrí, sfaluje, pozmení alebo znièí zaznamenané
informácie o majetku alebo finanèných aktivitách
povinného,
d) odstráni, pokodí alebo znièí hnute¾nú vec pojatú do
súpisu, alebo
e) nevydá vec podliehajúcu exekúcii,
potrestá sa odòatím slobody a na dva roky.
(2) Odòatím slobody na es mesiacov a tri roky sa
páchate¾ potrestá, ak spôsobí èinom uvedeným v odseku 1 väèiu kodu.
(3) Odòatím slobody na tri roky a osem rokov sa páchate¾ potrestá, ak spôsobí èinom uvedeným v odseku
1 kodu ve¾kého rozsahu..
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24. Za § 248 sa vkladá § 248a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 248a
Pokodzovanie a znehodnocovanie
kultúrnej pamiatky
(1) Kto, èo aj z nedbanlivosti, pokodí, znehodnotí,
alebo znièí nehnute¾nú vec, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo zmarí konanie o vyhlásenie nehnute¾nej veci
za kultúrnu pamiatku a spôsobí tak znaènú kodu, potrestá sa odòatím slobody a na jeden rok.
(2) Odòatím slobody na es mesiacov a tri roky sa
páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) závanejím spôsobom konania,
b) z osobitného motívu, alebo
c) ním získa pre seba alebo pre iného väèí prospech.
(3) Odòatím slobody na dva roky a es rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) ako èlen nebezpeèného zoskupenia,
b) a spôsobí tým kodu ve¾kého rozsahu, alebo
c) na území poívajúcom ochranu pod¾a osobitného
predpisu..
25. § 249 vrátane nadpisu znie:
§ 249
Pokodzovanie a znehodnocovanie
archeologického dedièstva
(1) Kto neoprávnene vyh¾adáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak pokodzuje alebo
znehodnocuje archeologické dedièstvo, potrestá sa odòatím slobody a na dva roky.
(2) Odòatím slobody na jeden rok a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) detektorom kovov alebo iným detekèným zariadením,
b) z osobitného motívu,
c) vo väèom rozsahu, alebo
d) hoci bol za obdobný èin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký èin
v predchádzajúcich dvadsiatich tyroch mesiacoch
odsúdený.
(3) Odòatím slobody na tri roky a osem rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) v znaènom rozsahu, alebo
b) závanejím spôsobom konania.
(4) Odòatím slobody na pä rokov a desa rokov sa
páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) vo ve¾kom rozsahu,
b) ako èlen nebezpeèného zoskupenia,
c) na území poívajúcom ochranu pod¾a osobitného
predpisu, alebo
d) za krízovej situácie..
26. Za § 249 sa vkladá § 249a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 249a
Falovanie predmetov kultúrnej hodnoty
(1) Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení predmet kultúrnej hodnoty tak, aby bol povaovaný
za pravý, alebo kto taký predmet sebe alebo inému zadovái alebo prechováva, potrestá sa odòatím slobody
a na dva roky.
(2) Odòatím slobody na jeden rok a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) z osobitného motívu,
b) vo väèom rozsahu, alebo
c) prostredníctvom poèítaèového systému.
(3) Odòatím slobody na tri roky a osem rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) závanejím spôsobom konania, alebo
b) v znaènom rozsahu.
(4) Odòatím slobody na pä rokov a desa rokov sa
páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) vo ve¾kom rozsahu,
b) ako èlen nebezpeèného zoskupenia, alebo
c) ak ide o predmet kultúrnej hodnoty poívajúci
ochranu pod¾a osobitného predpisu..
27. V § 251 ods. 2 písm. b) sa vypúa slovo alebo.
28. V § 251 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza èiarkou a vkladá sa slovo alebo.
29. V § 251 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) ako verejný èinite¾ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie..
30. Za § 251 sa vkladá § 251a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 251a
Neoprávnené zamestnávanie
(1) Kto neoprávnene zamestná osobu, ktorá sa na
území Slovenskej republiky zdriava v rozpore so veobecne záväzným právnym predpisom, hoci bol za obdobný èin v predchádzajúcich dvadsiatich tyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa odòatím slobody a na
dva roky.
(2) Odòatím slobody na es mesiacov a tri roky sa
páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
bez oh¾adu na predchádzajúci postih za obdobný èin
a) na chránenej osobe,
b) závanejím spôsobom konania,
c) za osobitne vykorisujúcich pracovných podmienok
vrátane pracovných podmienok vyplývajúcich z diskriminácie, keï existuje nápadný nepomer v porovnaní s pracovnými podmienkami oprávnene zamestnaných osôb, ktorý má vplyv na zdravie a bezpeènos
a je v rozpore s ¾udskou dôstojnosou, alebo
d) na osobe, ktorá je obeou obchodovania s ¾uïmi..
31. Nadpis § 278 znie: Nezaplatenie dane a poistného.
32. V § 278 ods. 1 sa za slová splatnú daò, vkladajú
slová poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné
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poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie,.
33. Za § 299 sa vkladá § 299a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 299a
Neoprávnené uskutoèòovanie stavby
(1) Kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore
s ním postaví stavbu alebo jej èas, prièom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu pod¾a stavebných predpisov, a spôsobí tým vánu ujmu na právach
alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo
viacerých osôb, potrestá sa odòatím slobody a na dva
roky.
(2) Odòatím slobody na tri roky a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1,
hoci bol za taký alebo obdobný èin v predchádzajúcich
dvadsiatich tyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvadsiatich tyroch mesiacoch postihnutý..
34. Za § 302 sa vkladá § 302a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 302a
Neoprávnené vypúanie zneèisujúcich látok
(1) Kto v rozpore so veobecne záväznými právnymi
predpismi alebo medzinárodnou zmluvou èo aj z nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, e mu taká
povinnos vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej
látky, kodlivej kvapalnej látky alebo inej zneèisujúcej
látky z námornej lode alebo námorného rekreaèného
plavidla, a spôsobí tak väèiu kodu, potrestá sa odòatím slobody na es mesiacov a tri roky.
(2) Odòatím slobody na jeden rok a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) závanejím spôsobom konania
b) a spôsobí ním kodu znaèného rozsahu, alebo
c) hoci u bol za taký èin v predchádzajúcich dvadsiatich tyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný èin v predchádzajúcich dvadsiatich tyroch
mesiacoch postihnutý.
(3) Odòatím slobody na tri roky a osem rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním akú ujmu na zdraví alebo smr,
b) a spôsobí ním kodu ve¾kého rozsahu, alebo
c) ako èlen nebezpeèného zoskupenia..
35. V § 327 ods. 1 sa za slovo zmarí vkladajú slová
alebo podstatne saí.
36. Za § 327 sa vkladá § 327a, ktorý znie:
§ 327a
Verejný èinite¾, ktorý z nedbanlivosti nesplní povinnos vyplývajúcu z jeho právomoci pri správe majetku
tátu, majetku obce, majetku vyieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej intitúcie, hoci vedel,
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e tým môe porui alebo ohrozi záujem chránený
týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, e také poruenie alebo ohrozenie nespôsobí, a
a) spôsobí tým kodu ve¾kého rozsahu na majetku tátu, majetku obce, majetku vyieho územného celku
alebo majetku verejnoprávnej intitúcie, alebo
b) spôsobí ním akú ujmu na zdraví viacerých osôb
alebo smr viacerých osôb,
potrestá sa odòatím slobody na jeden rok a pä rokov..
37. V § 330 ods. 1 sa vypúajú slová pri realizácii
medzinárodného obchodu.
38. V § 334 ods. 1 sa vypúajú slová pri realizácii
medzinárodného obchodu.
39. V § 336 ods. 2 sa slová v § 332 alebo § 333, nahrádzajú slovami v § 332, 333, 334 alebo § 335,.
40. Za § 336 sa vkladá § 336a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 336a
Volebná korupcia
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovate¾a poskytne,
ponúkne alebo s¾úbi úplatok tomu, kto má právo voli,
zúèastni sa na referende alebo na ¾udovom hlasovaní
o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby
a) volil alebo hlasoval urèitým spôsobom,
b) nevolil alebo nehlasoval urèitým spôsobom,
c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo
d) sa nezúèastnil volieb, referenda alebo ¾udového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovate¾a poskytne, ponúkne alebo s¾úbi úplatok inej
osobe,
potrestá sa odòatím slobody a na dva roky.
(2) Kto v súvislosti s výkonom práva voli, zúèastni
sa na referende alebo na ¾udovom hlasovaní o odvolaní
prezidenta Slovenskej republiky priamo alebo cez
sprostredkovate¾a pre seba alebo inú osobu prijme, iada alebo si dá s¾úbi úplatok, aby
a) volil alebo hlasoval urèitým spôsobom,
b) nevolil alebo nehlasoval urèitým spôsobom,
c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo
d) sa nezúèastnil volieb, referenda alebo ¾udového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
potrestá sa odòatím slobody a na jeden rok.
(3) Odòatím slobody na jeden rok a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) závanejím spôsobom konania,
b) ako verejný èinite¾,
c) na chránenej osobe, alebo
d) verejne..
41. V § 342 ods. 2 písmeno c) znie:
c) ako verejný èinite¾ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia
alebo funkcie, alebo.
42. V § 344 ods. 1 písm. c) sa za slová úèastníka súdneho konania, vkladajú slová alebo ich zástupcov
v konaní,.
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43. V § 344 ods. 1 písmeno d) znie:
d) pouije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej akej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu trestného
konania, úèastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmoèníka, prekladate¾a alebo na orgán èinný
v trestnom konaní,
44. V § 344 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúa slovo
alebo.
45. V § 344 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza èiarkou.
46. V § 344 sa odsek 2 dopåòa písmenami d) a e), ktoré znejú:
d) ako verejný èinite¾ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia
alebo funkcie, alebo
e) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia
a správy súdov..
47. V § 348 ods. 1 písm. g) sa vypúa slovo alebo.
48. V § 348 ods. 1 písm. h) sa na konci pripája slovo
alebo.
49. V § 348 ods. 1 sa dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokraèova v prácach, úpravách alebo
v uskutoèòovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva
práce, úpravy alebo inak pokraèuje v uskutoèòovaní
stavby alebo jej zmeny, prièom nejde o jednoduchú
stavbu alebo drobnú stavbu pod¾a stavebných predpisov,.
50. § 356 znie:
§ 356
Kto v úmysle získa pre seba, alebo iného priamo èi
nepriamo finanènú výhodu, alebo inú materiálnu výhodu osobe, ktorá nie je obèanom Slovenskej republiky
alebo obèanom iného èlenského tátu Európskej únie
alebo obèanom zmluvného tátu Dohody o Európskom
hospodárskom priestore, alebo nemá trvalý pobyt na
ich území, umoní, alebo pomáha zotrva, alebo sa nedovolene zamestna na území Slovenskej republiky,
iného èlenského tátu Európskej únie alebo zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, potrestá sa odòatím slobody na dva roky a osem rokov..
51. Za § 360 sa vkladá § 360a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 360a
Nebezpeèné prenasledovanie
(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom,
e to môe vzbudi dôvodnú obavu o jeho ivot alebo zdravie, ivot alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhori kvalitu jeho ivota, tým, e
a) sa vyhráa ublíením na zdraví alebo inou ujmou
jemu alebo jemu blízkej osobe,
b) vyh¾adáva jeho osobnú blízkos alebo ho sleduje,
c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo
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elektronickej komunikaènej sluby, písomne alebo
inak proti jeho vôli,
d) zneuije jeho osobné údaje na úèel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo
e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe ivota,
potrestá sa odòatím slobody a na jeden rok.
(2) Odòatím slobody na es mesiacov a tri roky sa
páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) na chránenej osobe,
b) závanejím spôsobom konania,
c) z osobitného motívu, alebo
d) verejne..
52. V § 378 ods. 1 sa slová a na jeden rok nahrádzajú slovami a na dva roky.
53. V § 378 ods. 2 sa slová na es mesiacov a tri
roky nahrádzajú slovami na jeden rok a pä rokov.
54. Za § 378 sa vkladá § 378a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 378a
Zanedbanie starostlivosti o zvieratá
Kto z nedbanlivosti spôsobí smr alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa stara tým, e zanedbá potrebnú starostlivos o tieto zvieratá, potrestá sa odòatím slobody
a na dva roky..
55. Za § 420 sa vkladá § 420a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 420a
Nedobrovo¾né zmiznutie
(1) Kto ako zástupca tátu alebo osoba alebo èlen
skupiny konajúci na základe poverenia, podpory alebo
tichého súhlasu tátu zadrí, uväzní, unesie alebo inak
pozbaví slobody iného a následne odmietne potvrdi
pozbavenie slobody alebo zatají osud alebo miesto pobytu iného a tým inému znemoní výkon zákonnej
ochrany, potrestá sa odòatím slobody na sedem rokov
a dvanás rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako nadriadený
a) vedel alebo mal informácie, ktoré naznaèovali, e
podriadení podliehajúci jeho právomoci spáchali
alebo mali v úmysle spácha èin uvedený v odseku 1,
b) mal faktickú zodpovednos za èinnosti a kontrolu
nad èinnosami súvisiacimi s èinom uvedeným v odseku 1, alebo
c) neurobil potrebné a vhodné opatrenia v rámci svojej
právomoci na zabránenie alebo potlaèenie èinu uvedeného v odseku 1, alebo neoznámil èin uvedený
v odseku 1 prísluným orgánom na úèely vyetrovania alebo trestného stíhania.
(3) Odòatím slobody na desa rokov a pätnás rokov
sa potrestá, kto
a) neoprávnene premiestni diea, na ktorom bol spáchaný èin uvedený v odseku 1, alebo diea, ktoré sa
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narodilo poèas zajatia matky, na ktorej bol spáchaný èin uvedený v odseku 1,
b) neoprávnene premiestni diea, na ktorého otcovi,
matke alebo zákonnom zástupcovi bol spáchaný èin
uvedený v odseku 1, alebo
c) sfaluje, zatají alebo znièí doklady potvrdzujúce pravú totonos dieaa uvedeného v písmene a) alebo b).
(4) Odòatím slobody na pätnás rokov a dvadsa rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odsekoch 1 alebo 2
a) na chránenej osobe, alebo
b) spôsobí ním akú ujmu na zdraví alebo smr..
56. Za § 422c sa vkladá § 422d, ktorý znie:
§422d
Kto verejne popiera, spochybòuje, schva¾uje alebo sa
snaí ospravedlni holokaust, zloèiny reimu zaloeného na faistickej ideológii, zloèiny reimu zaloeného
na komunistickej ideológii alebo zloèiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej akej ujmy smeruje k potlaèeniu základných
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práv a slobôd osôb, potrestá sa odòatím slobody na
es mesiacov a tri roky..
Èl. III
Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení zákona è. 479/2005 Z. z. a zákona
è. 208/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 2 odsek 5 znie:
(5) Archeologický nález je hnute¾ná vec alebo nehnute¾ná vec, ktorá je dokladom o ivote èloveka
a o jeho èinnosti od najstarích dôb do roku 1918
a spravidla sa nala alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tie
zbraò, munícia, súèas uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa naiel v zemi, na jej
povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku
1946..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.

Èiastka 84

Zbierka zákonov 2011

Strana 2115

Strana 2116

Zbierka zákonov 2011

Èiastka 84

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/52 49 65 34,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do

8 584113 505093

