
1. NOVELA ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH TÝKAJÚCICH SA PRÍPRAVY VÝZNAMNÝCH INVESTÍCIÍ  
Cieľom novely uvedeného zákona je zabezpečiť podmienky na efektívne využitie rozľahlých nevyužitých územných celkov na
realizáciu ucelených hospodárskych činností, a to najmä v oblasti priemyslu, služieb, výskumu a vývoja. V súvislosti s procesom
prípravy vhodného územia na implementáciu priemyselnej výroby, služieb, výskumu alebo vývoja sa majú urýchliť a zefektívniť
procesy usporiadania majetkovo právnych vzťahov, územného konania, ako aj stavebného konania. 

2. FIKCIA DORUČENIA V SPRÁVNOM KONANÍ
Pri doručovaní rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávame s takzvanou fikciou doručenia. Nakoľko jej aplikácia je často
nesprávne interpretovaná aj v odborných kruhoch, v našom článku Vám vysvetlíme jej aplikáciu, ktorá je veľmi dôležitá najmä
pri vypočítavaní lehoty na odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu. 

3. NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ 
Novela zákona o zdravotnom poistení zakotvuje ustanovenia upravujúce nový preukaz poistenca. Na jednej karte bude slovenský
preukaz poistenca aj európsky preukaz poistenca. Preukaz poistenca bude obsahovať aj elektronický čip. 

4. ZÁVET A JEHO ÚČINKY 
Nakladanie s majetkom pre prípad smrti je možné spísaním závetu. Závet ako jednostranný právny akt musí spĺňať zákonom
ustanovené náležitosti. Aké náležitosti musí závet spĺňať, kedy je závet neplatný a ako ho možno napadnúť, sa dozviete v našom
článku. 

5. ZÁKON O KOMISÁROVI PRE DETI A KOMISÁROVI PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
Predmetný zákon je novou právnou normou, ktorá rieši inštitucionálne zabezpečenie verejnej ochrany práv detí a verejnej
ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Ďalším motívom prijatia nového zákona sú záväzky Slovenskej republiky vplývajúce
z medzinárodných dohovorov Organizácie spojených národov, a to Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím a ich opčných protokolov. V našom článku Vám rámcovo predmetný nový zákon predstavíme. 

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – ZÁKON O SPRÁVCOCH BYTOVÝCH DOMOV 
Účelom predloženého návrhu zákona je skvalitnenie správy bytového fondu, najmä prevádzky, koncepčnej údržby, plánovania
obnovy a predĺženie životnosti bytových domov prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov. 
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Dňa 30. júna 2016 došlo v Národnej
rade SR k schváleniu novely zákona 
č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatre-
niach týkajúcich sa prípravy význam-
ných investícií a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďa lej len „novela“ a „zákon“). Nove-
lou sa zároveň aktualizovali súvisia-
 ce ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku (stavebný zákon) v znení neskor-
ších predpisov. 

Novela obsahuje rozšírenie definície
významnej investície. Prostredníctvom
novely sa umožní vydanie osvedčenia
o významnej investícii aj podnikom
v 100 % vlastníctve štátu za účelom
efektívneho využitia rozľahlých doteraz
nevyužitých území na budovanie stra-
tegických parkov určených na umiest-
nenie investícií v oblasti priemyselnej
výroby, služieb a výskumu a vývoja. 

Novela zákona nadobudla účinnosť dňom
vyhlásenia.

Účelom novely stavebného zákona je
umožniť v územnom, v stavebnom a vo
vyvlastňovacom konaní rýchlejšiu ad-
ministratívnu prípravu na realizáciu vý -
znamných investícií tak, aby boli zacho -
vané ústavné práva (čl. 20 Ústavy SR)
vlastníkov dotknutých nehnuteľností. 

Novela ďalej upravuje prípady ak ku
dňu začatia vyvlastňovacieho konania
nie je schválený územný plán obce,
alebo ak v schválenom územnom pláne
alebo v územnom rozhodnutí nie je
územie určené na umiestnenie a reali-
záciu významnej investície; v týchto prí-
padoch sa nebude aplikovať ustanove-
nie § 110 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku (stavebný zákon) v znení neskor-
ších predpisov, ale podkladom na vyda-
nie rozhodnutia o vyvlastnení bude
osvedčenie o významnej investícii (§ 3).

Podľa novelizovaného ust. § 1 odsek 3
je významnou investíciou aj stavba,
ktorej výstavbu bude zabezpečovať (1)
podnik, ak uskutočnenie tejto stavby
je nevyhnutné na zabezpečenie pre -
vádz kovania činnosti vo významnej in-
vestícii podľa odseku 2, s ktorou tech-
nicky, technologicky alebo logisticky
sú visí a vláda o nej rozhodla, že jej
uskutočnenie je vo verejnom záujme
alebo (2) podnik so 100 % majetkovou
účasťou štátu, ak uskutočnenie tejto
stavby je nevyhnutné na zabezpečenie
prípravy územia na realizáciu strategic-
kého parku a vláda o nej rozhodla, že jej
uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Zaviedla sa možnosť vydania osvedče-
nia o významnej investícii aj podniku,
ktorý je v 100 % vlastníctve štátu, a to
v súvislosti s vybudovaním strategické-
ho parku. 

Ako uvádza dôvodová správa, Sloven -
ská republika v súčasnosti disponuje roz-
siahlymi územiami, ktoré v exis tu jú com
stave neprinášajú Slovenskej republike
hospodársky prínos predovšetkým z dô -
vo du odľahlosti území od existujúcej in -
fraštruktúry a inžinierskych sietí. Pred -
pokladom využitia na uvedené účely je
vybudovanie základnej infraštruktúry
a inžinierskych sietí na takýchto úze-
miach. Uvedené územia by mohli byť
využité na rozvoj regiónov a ich hospo-
dársky rast. 

Predmetné ustanovenie § 1 sa zároveň
dopĺňa odsekmi 11 a 12, podľa ktorých
sa strategickým parkom rozumie súhrn
(1) pozemkov nachádzajúcich sa v jed -
nom katastrálnom území alebo vo via-
cerých bezprostredne susediacich ka-
tastrálnych územiach, ktorých celková
výmera predstavuje najmenej 250 ha 
a (2) stavieb na nich sa nachádzajú-
cich, ktoré sú potrebné na realizáciu
investícií v oblasti priemyselnej výro-
by, služieb, činností v oblasti výskumu
a vývoja.
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Podľa odseku 12 prípravou územia sú
činnosti nevyhnutné na zabezpečenie
realizácie strategického parku, a to (1)
usporiadanie vlastníckych vzťahov, (2)
výstavba alebo pokračovanie výstavby
pozemných komunikácií, (3) výstavba
alebo pokračovanie výstavby dráhy ale-
bo jej súčasti, (4) výstavba alebo po-
kračovanie výstavby súvisiacich a do -
pln  kových stavieb a zariadení a (5) iné
obdobné prípravné činnosti.

Ustanovenie § 3 týkajúce sa osvedče-
nia o významnej investície sa dopĺňa
odsekmi 5 až 7.

Podľa odseku 5 na pozemok a stavby na
ňom, na ktorom sa má realizovať vý-
znamná investícia podľa ust. § 1 ods. 3,
vzniká zo zákona predkupné právo štá-
tu dňom schválenia návrhu na vydanie
osvedčenia o významnej investícii vlá-
dou. Predkupné právo štátu sa zapíše
do katastra nehnuteľností na návrh prí-
slušného ministerstva. Predkupné právo
štátu nie je iným právom k pozemkom
a stavbám.

Podľa odseku 6 ak sa schválenie návrhu
na vydanie osvedčenia o významnej in-
vestícii vládou týka len časti pozemku,
predkupné právo štátu podľa odseku 5
sa do katastra nehnuteľností zapíše na
návrh príslušného ministerstva spolu
s geo metrickým plánom.

Napokon, podľa odseku 7 predkupné prá -
vo štátu podľa odseku 5 zanikne, ak sa
do dvoch rokov odo dňa schválenia ná-
vrhu na vydanie osvedčenia o význam-
nej investícii vládou nevykoná alebo ak
sa nezačne vyvlastňovacie konanie.

Ide o predkupné právo ex lege, zapisu-
je sa do katastra nehnuteľností formou
záznamu a to na návrh ministerstva. 

Novela priniesla taktiež zmeny súvisia-
ce s prevodom vlastníctva, ktoré je
upravené v ust. § 4 zákona, ktorými sa
ustanovujú pravidlá podľa ktorých sa
má postupovať pri pokuse o uzavretie
dohody o prevode vlastníckeho práva 
k podnikovému pozemku.

Podľa doplneného odseku 4 písomný ná -
vrh podniku na uzavretie dohody o pre -
vo de vlastníckeho práva k podnikovému

pozemku, ktorý obsahuje náležitosti po-
dľa ust. § 112 ods. 3 a 4 stavebného zá-
kona a doručuje sa do vlastných rúk
vlastníkovi nehnuteľnosti alebo jeho spl-
nomocnencovi na preberanie zásielok,
oprávnenému z vecného bremena ale-
bo jeho splnomocnencovi na preberanie
zásielok, a to prostredníctvom pošto-
vého podniku ako doporučená zásielka
s doručenkou a poznámkou „do vlast-
ných rúk“. Súčasťou písomného návrhu
je upozornenie, že ak na návrh vlastník
nehnuteľnosti alebo oprávnený z vec -
né  ho bremena nereaguje písomne do
15 dní odo dňa doručenia, považuje sa
návrh na uzavretie dohody za odmiet-
nutý a bude možné konať podľa § 4a. 

Podľa odseku 5 ak nebol adresát písom-
nosti, ktorá sa má doručiť do vlastných
rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doru-
čenia zdržiava, doručovateľ ho upove-
domí, že písomnosť príde znovu doručiť
v určený deň a hodinu. Ak nový pokus
o doručenie zostane bezvýsledný, doru-
čovateľ uloží písomnosť na pošte a adre-
sáta o tom upovedomí. Ak si adresát
nevyzdvihne písomnosť do troch dní od
uloženia, posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia, aj keď sa
adresát o uložení nedozvedel. Ak ne-
možno doručiť písomnosť právnickej
osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je
známa, ani na adresu jej sídla uvede-
nú v obchodnom registri alebo v inom
registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná
adresa nie je podniku známa, písom-
nosť sa považuje po troch dňoch od
vrátenia nedoručenej zásielky podniku
za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto
je oprávnený konať za právnickú oso-
bu, sa o tom nedozvie.

Podľa odseku 6 ak vlastník nehnuteľnosti
alebo oprávnený z vecného bremena príj-
me návrh na uzavretie dohody zo stra ny
podniku, podnik znáša náklady spojené
s jej uzavretím a náklady súvisiace s vkla  -
dom do katastra nehnuteľností, najmä
odmenu notára a správne poplatky.

V texte vyššie bolo spomínané ust. § 4a.
Ide o doplnené ustanovenie upravujúce
prechod vlastníctva. Uvedeným usta-
no vením sa upravuje špecifický režim
prevodu a prechodu práv k nehnuteľ-
nostiam potrebným pre uskutočnenie
významných investícií. 
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Na účel realizácie významnej investí-
cie možno za náhradu pozemok alebo
stavbu vyvlastniť alebo vlastnícke prá-
vo k pozemku alebo stavbe obmedziť,
ak je to vo verejnom záujme a nie je
možné nadobudnúť právo k pozemku
alebo stavbe dohodou. 

To znamená, že vyvlastnenie alebo nú-
tené obmedzenie vlastníckeho práva sa
použije len v prípade, ak bol pokus na-
dobudnúť právo k nehnuteľnosti doho-
dou bezvýsledný a ak je to vo verejnom
záujme.

Ak zákon neustanovuje inak, vzťahuje
sa na vyvlastnenie všeobecný predpis
o vy vlastňovaní, teda vo vzťahu k to mu-
to zákonu ide o lex specialis. 

Ak ku dňu začatia vyvlastňovacieho ko-
nania nie je schválený územný plán
obce, alebo ak v schválenom územnom
pláne obce alebo v územnom rozhodnu-
tí nie je územie určené na umiestnenie
a realizáciu významnej investície, pod -
kladom na vydanie rozhodnutia o vy -
vlast není je osvedčenie podľa § 3. 

Doplnené ust. § 4a ďalej upravuje preu-
kázanie bezvýslednosti pokusu nadobud-
núť vlastnícke právo k ne hnu teľ nos ti
dohodou. Podľa odseku 2 predmetného
ustanovenia sa bezvýslednosť preuka-
zuje písomným (1) odmietnutím návr hu
na uzavretie dohody vlastníkom ne hnu-
teľnosti alebo oprávneným z vecného
bremena alebo (2) potvrdením o za sla -
ní a o doručení návrhu na uzavretie do-
hody vlastníkovi nehnuteľnosti, alebo
oprávnenému z vecného bremena, naj-
mä doručenkou, ak vlastník nehnuteľ-
nosti alebo oprávnený z vecného bre-
me na neodpovedal v lehote 15 dní odo
dňa doručenia návrhu na uzavretie do-
hody. 

Splnenie podmienky podľa odseku 2 sa
nevyžaduje, ak je (1) vlastník nehnu-
teľnosti, alebo oprávnený z vecného
bremena neznámy alebo ak nie je zná-
my jeho pobyt, (2) vlastník nehnuteľ-
nosti, alebo oprávnený z vecného bre-
mena obmedzený v zmluvnej voľnosti
zákonmi, rozhodnutím súdu alebo roz-
hodnutím iného orgánu verejnej moci,
ktorým sa mu zakazuje previesť vlast-
nícke právo k pozemku alebo ku stavbe

na iného alebo (3) hodnovernosť úda-
jov v katastri nehnuteľností spochyb-
nená podľa § 70 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlast-
níckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov.

Ak vo vyvlastňovacom konaní nedôjde
medzi účastníkmi k dohode o sume ná-
hrady za vyvlastnenie, správny orgán 
v rozhodnutí o vyvlastnení určí náhradu
za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej
všeobecnej hodnote určenej na zákla-
de znaleckého posudku. S požiadavkou
na vyššiu náhradu za vyvlastnenie od-
káže vyvlastneného bez prerušenia ko-
nania na súd. Požiadavku na vyššiu ná-
hradu voči podniku možno uplatniť na
súde v lehote jedného roka odo dňa prá-
voplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení,
inak toto právo zanikne.

Prechodné ustanovenia určujú, že na
(1) osvedčenia vydané pred účinnosťou
novely zákona, (2) konania začaté
a právoplatne neskončené pred účin-
nosťou tohto zákona a (3) významnú
investíciu, na ktorú bolo vydané osved-
čenie o významnej investícii pred účin-
nosťou novely zákona, sa použijú dote-
rajšie predpisy.

Pokiaľ ide o stavebný zákon, novelou sa
prostredníctvom druhej, doplnenej vety
v ust. § 58 ods. 2 umožňuje stavební-
kovi stavby, ktorá je významnou inves-
tíciou, stavby diaľnic a rýchlostných
ciest a stavby železničných dráh preu -
kázať vlastníctvo k pozemku alebo iné
právo k pozemku pred vydaním staveb-
ného povolenia. 

Iným právom k pozemku sa rozumie uží-
vanie pozemku alebo stavby na zákla-
de nájomnej zmluvy, dohody o budúcej
kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej
zmluve o vecnom bremene, z ktorých
vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo
jej zmenu, alebo právo vyplývajúce 
z vecného bremena spojeného s pozem-
kom alebo stavbou, alebo právo vyplý-
vajúce z iných právnych predpisov,
alebo užívanie pozemku alebo stavby
na základe koncesnej zmluvy, z ktorej
vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo
jej zmenu.
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Doručovanie písomností v správnom ko-
naní je upravené ustanovením § 24 a § 25
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom kona-
ní (ďalej len „správny poriadok“). Uve-
dené ustanovenia upravujú doručovanie
dôležitých písomností, najmä rozhodnu-
tí. Okrem rozhodnutí sa podľa predmet-
ných ustanovení doručujú aj iné dôle-
žité písomnosti, napríklad oznámenie
o začatí konania, výzva na vykonanie
úkonu v konaní a podobne. 

Správny výklad predmetných ustanove-
ní o doručovaní je dôležitý nielen v práv -
nej praxi, ale pre každého občana. Kaž-
dý z nás sa totiž stretol so situáciou, že
mu bola správnym orgánom, naprí klad
sociálnou poisťovňou alebo mestským
úradom, doručovaná písomnosť. Správ-
ne vypočítať, kedy bola písomnosť do-
ručená je dôležité najmä v prípade, ak
chceme proti doručenému rozhodnutiu
podať odvolanie. Lehota na podanie od -
volania začína plynúť dňom doručenia,
preto je deň doručenia v tomto prípa-
de veľmi dôležitý. Ak deň doručenia vy-
počítame nesprávne, môže nastať situá-
cia, že odvolanie podáme oneskorene. 

Doručovanie dôležitých písomností fy-
zickej osobe je upravené ustanovením
§ 24 správneho poriadku. Ak písomnosť
doručovanú do vlastných rúk adresát
osobne prevezme, je písomnosť doru-
če ná dňom prevzatia. V takom prípade
nie je s výpočtom dňa doručenia pro-
blém. 

Doručovateľ však v prípade, že adresát
písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlast-
ných rúk, nebol zastihnutý, hoci sa 
v mieste doručenia zdržiava, pokraču-
je v doručovaní postupom upraveným
ustanovením § 24 ods. 2 správneho po-
riadku. Najprv doručovateľ vhodným
spôsobom adresáta upovedomí, že pí-
somnosť príde znovu doručiť v určený
deň a hodinu. Ak nový pokus o doruče-
nie zostane bezvýsledný, doručovateľ
uloží písomnosť na pošte a adresáta 
o tom vhodným spôsobom upovedomí.
Doručovateľ upozorňuje adresáta o ulo-
žení zásielky na pošte na štandardizova-

nom tlačive – Oznámení o uložení zásiel-
ky. Deň uloženia zásielky vyznačí doru-
čovateľ na uvedenom oznámení a na
doručenke, ktorá tvorí súčasť listovej
obálky. Ak si adresát nevyzdvihne pí-
somnosť do troch dní od uloženia, po-
sledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia, aj keď sa adresát o ulo-
žení nedozvedel. Na aplikáciu fikcie do-
ručenia je potrebné, aby boli splnené
nasledovné podmienky: (1) adresát sa
v mieste doručenia zdržiava, (2) neús-
pešný pokus o doručenie s výzvou o opa-
kované doručenie, (3) neúspešné opa-
kované doručenie a (4) uloženie zásielky
na pošte. Jednotlivé podmienky apliká-
cie fikcie doručenia si uvedieme nižšie.

Prvou podmienkou aplikácie fikcie do-
ručenia je, že adresát sa v mieste doru-
čenia zdržiava. Zdržiavanie sa v mies te
doručenia znamená, že adresát sku-
točne v mieste doručenia býva a má
teda možnosť osobne si zásielku pre-
vziať. O zdržiavaní sa v mieste doručo-
vania nemožno hovoriť, ak je adresát
napríklad na dovolenke, hospitalizácii
v nemocnici a podobne. Ide o také pre-
kážky, pre ktoré nielenže nemohla byť
adresátovi písomnosť osobne doručená,
ale ani nemal možnosť sa dozvedieť,
že písomnosť je uložená na pošte.
K otáz ke zdržiavania sa v mieste doru-
čovania a preukázania tejto skutočnos-
ti sa vyjadril aj Ústavný súd Slovenskej
republiky vo svojom náleze so sp. zn. 
II. ÚS 278/2011-13 zo dňa 16. júna 2011.
V predmetnom uznesení uviedol, že „dô -
kazné bremeno preukázať, že adresát
sa v čase doručovania v mieste doručo-
vania nezdržiaval, znáša adresát, a nie
správny orgán“ a uviedol tiež, že „čest-
né vyhlásenie adresáta, že sa v mieste
bydliska nezdržiaval v čase doručovania,
však na unesenie dôkazného bremena
nepostačuje, lebo ide iba o tvr de nie. Je
potrebný aj objektívny dôkaz preuka-
zujúci, že v kritickom čase bol na inom
mieste.“

Ďalšou podmienkou aplikácie fikcie do-
ručenia sú dva neúspešné pokusy o do -
ru čenie a následné uloženie zásielky
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FIKCIA DORUČENIA
V SPRÁVNOM KONANÍ



na pošte. Uvedené skutočnosti doručo-
vateľ vyznačí ma doručenke, ktorá tvo-
rí súčasť doručovacej obálky. V tejto
súvislosti je potrebné uviesť, že je dô-
ležité, aby správny orgán použil na do-
ručovanie správnu obálku. Ide o obálku
určenú na opakované doručenie do
vlastných rúk. Pri použitej nesprávnej
obálke doručovateľ nebude aplikovať
postup podľa ustanovenia § 24 ods. 2
správneho poriadku a nemôže dôjsť
k fik  cii doručenia. 

Keď je zásielka uložená na pošte, po-
šta ju zväčša ukladá 18 dní. Na tretí
deň od uloženia však dochádza k fikcii
doručenia, teda zásielka sa považuje
za doručenú, aj ak si ju adresát neprev-
zal, alebo ju prevzal po uplynutí troj -
dňovej lehoty. Ak tretí deň pripadne na
deň pracovného pokoja, alebo deň pra-
covného voľna, za deň doručenia sa
považuje najbližší budúci pracovný deň.
Ak napríklad tretím dňom je sobota, za
deň doručenia sa považuje pondelok. 

V praxi sa často stáva, že adresát si vy-
zdvihne zásielku na piaty alebo desiaty
deň od uloženia na pošte a tento deň
považuje za deň doručenia. Následne
začne od tohto dňa počítať lehotu na
podanie opravného prostriedku proti
doručenému rozhodnutiu. Ide o chybný
spôsob počítania. Ktorý deň je dňom do-
ruče nia pri fikcii doručenia uviedol Naj-
vyšší súd Slovenskej republiky vo svojom
uznesení so sp. zn. 10Sžd/20/2011 zo
dňa 25. apríla 2012. 

V predmetnom uznesení Najvyšší súd
Slovenskej republiky uviedol, že: „Pred-
pokladom aplikácie fikcie doručenia
podľa § 24 ods. 2 Správneho poriadku
nie je vrátenie nedoručenej zásielky
správnemu orgánu (ako je to napr. pri
doručovaní právnickým osobám podľa 
§ 25 ods. 2 Správneho poriadku). Správny
poriadok v § 24 ods. 2 ustanovuje na-
sledujúce podmienky, za splnenia kto-
rých sa zásielka považuje za doručenú,
a to bez ohľadu na jej skutočné doru-
čenie: (i) adresát písomnosti, ktorá sa
má doručiť do vlastných rúk, nebol za-
stihnutý, hoci sa v mieste doručenia
zdržiaval, (ii) doručovateľ nezastihnu-
tého adresáta vhodným spôsobom upo-
vedomil, že písomnosť príde znovu do-
ručiť v určený deň a hodinu, (iii) nový

(druhý) pokus o doručenie zostal tak-
tiež bezvýsledný, (iv) doručovateľ vhod-
ným spôsobom upovedomil adresáta 
o uložení písomnosti na pošte, (v) adre-
sát si nevyzdvihol písomnosť do troch
dní od jej uloženia. Ak sú splnené všet-
ky vyššie uvedené podmienky, považu-
je sa posledný deň trojdňovej lehoty
uloženia zásielky za deň jej doručenia
a to aj v prípade, že sa adresát o ulo-
žení zásielky nedozvedel, príp. sa o ulo-
žení zásielky dozvedel, ale si ju vyzdvi-
hol až po uplynutí tejto trojdňovej
lehoty.“

Z uvedenej citácie je zrejmé, že aj keď
adresát prevezme rozhodnutie po uply-
nutí troch dní od uloženia na pošte,
dňom doručenia je tretí deň a odo toh-
to dňa je potrebné počítať lehotu na
podanie opravného prostriedku. 

Okrem fikcie doručenia fyzickej osobe
správny poriadok upravuje aj fikciu do-
ručenia právnickej osobe a fyzickej oso-
be – podnikateľovi. Podľa ustanovenia
§ 25 ods. 2 správneho poriadku ak ne-
možno doručiť písomnosť právnickej
osobe na adresu, ktorú uviedla alebo
je známa, ani na adresu jej sídla uve-
denú v obchodnom registri alebo v inom
registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná
adresa nie je správnemu orgánu známa,
písomnosť sa považuje po troch dňoch
od vrátenia nedoručenej zásielky správ-
nemu orgánu za doručenú, a to aj vte-
dy, ak ten, kto je oprávnený konať za
právnickú osobu, sa o tom nedozvie.

Podľa ustanovenia § 25 ods. 3 správne-
ho poriadku ak nemožno doručiť písom-
nosť podnikateľovi - fyzickej osobe na
adresu, ktorú uviedla alebo je známa,
ani na adresu jej miesta podnikania uve-
denú v živnostenskom registri alebo 
v inom registri, v ktorom je zapísaná,
a jej iná adresa nie je správnemu orgá-
nu známa, písomnosť sa považuje po
troch dňoch od vrátenia nedoručenej
zásielky správnemu orgánu za doruče-
nú, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ - fy-
zická osoba o tom nedozvie.

Podľa ustanovenia § 25 ods. 4 správne-
ho poriadku ak si adresát vyhradí doru-
čovanie zásielok do poštového priečin-
ku, pošta adresátovi oznámi príchod
zásielky, možnosť prevzatia a odbernú

5

Fikcia doručenia

Fikcia doručenia
právnickej osobe 
a fyzickej osobe
– podnikateľovi 



lehotu na predpísanom tlačive, ktoré
vloží do poštového priečinku. Ak si adre-
sát na základe dohody preberá zásiel-
ky na pošte a nemá pridelený prieči-
nok, pošta tieto zásielky neoznamuje.
V obidvoch prípadoch sa dátum prícho-

du zásielky považuje za dátum ulože-
nia. Ak si adresát nevyzdvihne písom-
nosť do troch dní od uloženia, posled-
ný deň tejto lehoty sa považuje za deň
doručenia, aj keď sa adresát o uložení
nedozvedel.

6

Elektronický čip
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Funkcie nového
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NOVELA ZÁKONA
O ZDRAVOTNOM POISTENÍ
Dňa 17. júna 2015 bola schválená no-
vela zákona č. 139/1998 Z. z. o omam -
ných látkach, psychotropných látkach
a prípravkoch. Okrem uvedeného záko-
na bude čl. II novely novelizovaný aj
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení. Novela nadobudne účinnosť
dňom 31. júla 2015, okrem ustanovenia
čl. II prvého a druhého bodu, ktoré na-
dobudnú účinnosť dňom 1. júna 2016. 

V našom článku si priblížime zmeny, kto-
ré priniesla iba novela zákona o zdra -
votnom poistení. 

Novela ustanovením čl. II prvým bodom
doplní nové ustanovenie § 10aa do zá-
kona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
po istení (ďalej len „novelizovaný zá-
kon“). Predmetné ustanovenie upraví
vydávanie a nakladanie s novým preu -
ka zom poistenca a povinnosti dotknu-
tých subjektov. Nové preukazy poisten-
cov budú zdravotné poisťovne povinné
doručiť poistencom do dňa 31. decem -
bra 2016. 

Preukaz poistenca sa bude po novom
vydávať na 10 rokov. Povinne zdravot-
ne poisteným osobám uvedeným v usta-
novení § 3 ods. 3 novelizovaného zákona
bude možné vydať preukaz poistenca
aj na kratšie obdobie. Preukaz poisten-
ca bude po novom na rubovej strane
obsahovať európsky preukaz, okrem
preukazu poistenca s označením „EÚ“
podľa ustanovenia § 9c ods. 7. Po novom
teda už nebude potrebné samostatne
žiadať o európsky preukaz, ten bude au -
tomaticky súčasťou preukazu poisten ca. 

Súčasťou preukazu poistenca bude elek-
tronický čip, ktorý bude obsahovať elek-
tronické prostriedky na identifikáciu
poistenca, elektronické prostriedky na

autentizáciu poistenca pre vstup do ná-
rodného zdravotníckeho informačného
systému a elektronické prostriedky na
šifrovú ochranu údajov. 

Nový preukaz poistenca bude slúžiť nie-
len na preukazovanie zdravotného po-
istenia, ale bude mať viacero funkcií.
Preukaz poistenca bude po novom slú-
žiť na (1) preukázanie verejného zdra-
votného poistenia, (2) preukázanie regi-
strácie poistenca iného členského štátu
EÚ s bydliskom na území Slovenskej
republiky v inštitúcii miesta bydliska,
(3) preukázanie prítomnosti poistenca
pri poskytovaní zdravotnej starostlivos-
ti u poskytovateľa zdravotnej starostli-
vosti, (4) identifikáciu a autentizáciu
poistenca v informačnom systéme po-
skytovateľa zdravotnej starostlivosti 
a zdravotnej poisťovne, (5) identifikáciu
a autentizáciu poistenca v národnom
zdravotníckom informačnom systéme,
(6) umožnenie prístupu poistenca k úda-
jom v elektronickej zdravotnej knižke
osoby v rozsahu ustanovenom osobitným
zákonom a (7) umožnenie prístupu oše-
trujúceho zdravotníckeho pracovníka 
k údajom v elektronickej zdravotnej
knižke osoby v rozsahu ustanovenom
osobitným zákonom.

Poistencovi bude po novom pridelený
bezpečnostný kód, ktorý bude slúžiť na
udelenie súhlasu na prístup k údajom 
z elektronickej zdravotnej knižky v roz-
sahu ustanovenom osobitným zákonom
a na umožnenie prístupu poistenca 
k údajom v elektronickej zdravotnej
knižke osoby v rozsahu ustanovenom
osobitným zákonom. Bezpečnostný kód
k preukazu poistenca bude kombiná -
ciou štyroch číslic, po dobu platnosti
preukazu poistenca bude poistenec
môcť bezpečnostný kód meniť. Zmenu



bude možné vykonať v príslušnej zdra-
votnej poisťovni alebo prostredníctvom
Národného portálu zdravia.

Príslušná zdravotná poisťovňa zašle po-
istencovi nový preukaz poistenca najne-
skôr (1) do skončenia platnosti preuka-
zu poistenca, (2) do 60 dní od zistenia
chyby pri vyhotovení preukazu poisten-
ca, (3) do 60 dní od oznámenia straty,
odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo
nefunkčnosti preukazu poistenca, (4) do
60 dní od oznámenia zmeny údajov
uvedených v ustanovení § 10aa ods. 2
písm. b) až d), g) a h) poistencom a (5)
do 40 dní od potvrdenia prihlášky pri
zmene zdravotnej poisťovne alebo pri
vzniku verejného zdravotného poiste-
nia. Podľa ustanovenia § 38c odsek 2
bude poistenec povinný doručiť zdra-
votnej poisťovni doterajší preukaz po-
istenca, a ak mu zdravotná poisťovňa
vydala európsky preukaz, aj európsky
preukaz do tridsiatich dní od doručenia
preukazu poistenca podľa novelizova-
ného zákona.

Ak nastane niektorá zo skutočností uve-
dená v predchádzajúcom odseku, prí-
slušná zdravotná poisťovňa bude po-
vinná bezodkladne elektronicky zaslať
Národnému centru zdravotníckych infor-
mácií (ďalej len „národné centrum“)
na účely vyhotovenia preukazu pois-
tenca ustanovené údaje, ako napríklad
meno a priezvisko poistenca, rodné čís-
lo, dátum narodenia poistenca, alebo
adresu pobytu poistenca, na ktorú má
byť preukaz poistenca doručený. 

Následne národné centrum vyhotoví
preukaz poistenca a doručí ho prísluš-
nej zdravotnej poisťovni do 30 dní od
zaslania uvedených údajov. Národné
centrum zašle zdravotnej poisťovni do
piatich pracovných dní od doručenia
preukazu poistenca aj bezpečnostný
kód k preukazu poistenca. Ak národné
centrum z centrálneho registra poisten-
cov zistí, že poistencovi zaniklo verejné
zdravotné poistenie z dôvodu úmrtia
poistenca alebo vyhlásenia poistenca za
mŕtveho, preukaz poistenca nevyhoto-
ví, o čom elektronickou formou infor-
muje príslušnú zdravotnú poisťovňu.

Príslušná zdravotná poisťovňa bude po-
vinná zaslať alebo odovzdať poistenco-

vi preukaz poistenca do piatich pracov-
ných dní od doručenia preukazu pois-
tenca národným centrom. Do piatich
dní od zaslania alebo odovzdania preu -
ka zu poistenca bude tiež povinná za-
slať alebo odovzdať poistencovi bez-
pečnostný kód k preukazu poistenca.
Bezpečnostný kód bude môcť zaslať aj
do elektronickej schránky za podmie-
nok ustanovených osobitným predpisom.

Do doby vydania preukazu poistenca
vydá príslušná zdravotná poisťovňa po-
istencovi potvrdenie s dobou platnosti
najviac 90 dní. Uvedeným potvrdením
bude poistenec preukazovať verejné
zdravotné poistenie. 

Národné centrum znefunkční elektro-
nický čip preukazu poistenca bezodklad-
ne po uplynutí doby jeho platnosti.
Elektronický čip tiež znefunkční bez-
odkladne po oznámení zdravotnou po-
isťovňou, ktorá preukaz poistenca vy-
dala, že (1) poistenec zomrel alebo bol
vyhlásený za mŕtveho, (2) poistenec
stratil preukaz poistenca alebo mu bol
odcudzený a táto skutočnosť bola o zná-
mená zdravotnej poisťovni, ktorá pre-
ukaz poistenca vydala, (3) preukaz po-
istenca bol zničený alebo poškodený 
a táto skutočnosť bola oznámená zdra-
votnej poisťovni, ktorá preukaz pois-
tenca vydala, (4) poistencovi zaniklo
verejné zdravotné poistenie, (5) pois-
tencovi iného členského štátu zanikla
registrácia v inštitúcii miesta bydliska,
(6) poistenec sa stal poberateľom sta-
robného dôchodku, invalidného dôchod-
ku, vdovského dôchodku, vdoveckého
dôchodku, sirotského dôchodku s byd-
liskom v inom členskom štáte, (7) pois-
tenec sa stal poberateľom výsluhového
dôchodku z výsluhového zabezpečenia
policajtov a vojakov, ak dovŕšil dô-
chodkový vek podľa osobitného predpi-
su, in validného výsluhového dôchodku,
vdov ského výsluhového dôchodku, vdo-
vec kého výsluhového dôchodku alebo
sirotského výsluhového dôchodku z vý-
sluho vého zabezpečenia policajtov a vo -
ja kov s bydliskom v inom členskom štáte,
(8) došlo k zmene údajov podľa ustano-
venia § 10aa ods. 2 písm. b) až d), g) a h)
alebo k zmene zdravotnej poisťovne,
alebo (9) preukaz poistenca nemal byť
poistencovi vydaný. Ak poistenec zo-
mrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
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národné centrum znefunkční elektro-
nický čip preukazu poistenca na zákla-

de údajov z centrálneho registra pois-
tencov.
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Náležitosti závetu

ZÁVET A JEHO ÚČINKY
Závet je jedinou právnou formou, kto-
rou môže fyzická osoba nakladať so svo-
jim majetkom pre prípad svojej smrti.
Ide o jednostranný právny akt v pred -
pí sanej forme. Skôr ako si popíšeme
ná ležitosti závetu, si objasnime, kedy
dochádza k dedeniu. Dedenie je spôsob
prechodu majetkových práv a po vin nos-
tí na iné osoby. Dedenie je upravené
siedmou časťou zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník. Dediť možno zo
zákona, alebo zo závetu. V slovenskom
právnom poriadku je zakotvená zásada
prechodu práv a povinností poručiteľa
už okamihom jeho smrti. Ide o tak zva -
ný delačný systém. Už samotným oka-
mihom smrti prichádza k prechodu ma-
jetkových práv a povinností poručiteľa.
Ak dediči využijú právo odmietnuť de-
dičstvo, ktoré je upravené ustanovením
§ 463 Občianskeho zákonníka, právne
následky odmietnutia dedičstva nastá-
vajú ex tunc, teda spätne od okamihu
poručiteľovej smrti. Napriek skutočnos-
ti, že dedičstvo sa nadobúda už okami-
hom smrti poručiteľa, v slovenskom
právnom poriadku sa uplatňuje systém
úradnej ingerencie pri nadobúdaní de-
dičstva. Znamená to, že prechod práv
a povinností poručiteľa nastáva už oka-
mihom smrti poručiteľa, avšak nadobud-
nutie dedičstva je obligatórne spojené
s rozhodnutím súdu. 

Závet je, ako sme už uviedli, forma na -
kladania s vlastným majetkom pre prí-
pad smrti. Závet musí spĺňať určité ná-
ležitosti. Nakoľko ide o jednostranný
právny úkon, musí spĺňať podmienky
jednostranných právnych úkonov upra-
vených Občianskym zákonníkom, najmä
ustanovenia § 8 a nasl. a § 34 a nasl.
Okrem uvedených všeobecných podmie-
nok musí spĺňať tiež osobitné náležitos-
ti upravené ustanovením § 476 až 480
Občianskeho zákonníka.

Náležitosti závetu možno rozdeliť na
obsahové a formálne náležitosti. Medzi
obsahové náležitosti patrí predovšet-
kým určenie dediča alebo dedičov

a majetku, ktorý je predmetom dede-
nia. Nie je pritom podmienkou, že poru-
čiteľ musí určiť v závete celý majetok.
Poručiteľ môže v podstate v závete slo-
bodne nakladať so svojim majetkom.
Avšak nakladanie poručiteľa s ma jet kom
nie je úplne neobmedzené. Poručiteľ
musí pri spisovaní závetu vziať do úva-
hy tzv. neopomenuteľných dedičov. Kto
je neopomenuteľným dedičom upravu-
je ustanovenie § 479 Občianskeho zá-
konníka. Podľa uvedeného ustanovenia
sa maloletým potomkom musí dostať
aspoň toľko, koľko robí ich dedičský po-
diel zo zákona a plnoletým potomkom
aspoň toľko, koľko robí jedna polovica
ich dedičského podielu zo zákona. Po-
kiaľ by tomu závet odporoval, bol by
v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vy -
de deniu uvedených potomkov. Podmien-
ky vydedenia potomkov upravuje usta-
novenie § 469a Občianskeho zákonníka.

Ďalšou obsahovou náležitosťou závetu
je určenie majetku. Poručiteľ môže v zá -
vete určiť celý majetok, alebo len jeho
časť. Ak v závete určí len jeho časť,
zvyšná časť sa stáva predmetom dede-
nia zo zákona. 

Okrem obsahových náležitostí musí zá-
vet obsahovať aj formálne náležitosti.
Formálne náležitosti závetu sú všeo-
becné a osobitné. Všeobecné náležitos-
ti sú (1) výslovnosť závetu, (2) písomná
forma, (3) forma notárskej zápisnice,
ak poručiteľom je maloletý, ktorý dovŕ-
šil 15. rok a (4) deň, mesiac a rok pod-
pisu. 

Medzi osobitné náležitosti závetu počí-
tame (1) holografný závet (závet napí-
saný vlastnou rukou a podpísaný), (2)
alografný závet (závet nenapísaný vlast-
nou rukou, avšak podpísaný), (3) závet
formou notárskej zápisnice. K alo graf -
nému závetu je potrebné uviesť, že
musí byť podpísaný pred dvoma súčas-
ne prítomnými svedkami. Ak poručiteľ
nemôže čítať alebo písať, je nevidiaci
alebo nepočujúci, musí byť závet vy-



hotovený pred najmenej troma sved-
kami, pričom zákon v takom prípade
upravuje aj ďalšie podmienky, naprí -
klad prečítanie závetu.

Pri dedení je potrebné okrem hmotno-
právnej roviny vziať do úvahy aj pro-
cesnoprávnu rovinu. Postup v konaní
o dedičstve upravuje ustanovenie 
§ 175a až 175zd zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok. V prvom
rade príslušný matričný orgán oznámi
príslušnému súdu úmrtie osoby. Súd za-
čne aj bez návrhu konanie, len čo sa
dozvie, že niekto zomrel, alebo bol vy-
hlásený za mŕtveho. Následne súd vy-
koná šetrenie v evidencii závetov a zis -
tí údaje potrebné na zistenie dedičov.
Konanie o dedičstve na základe pove-
renia súdu vykonáva notár ako súdny
komisár, pričom v konaní môže vydá-
vať len ustanovené rozhodnutia. Notár
konanie ukončí vydaním osvedčenia
o de dičstve alebo vec predloží súdu na
vydanie uznesenia podľa ustanovenia 
§ 175zd Občianskeho súdneho poriadku. 

Súd môže podľa ustanovenia § 175q Ob-
čianskeho súdneho poriadku vydať uzne-
senie, ktorým (1) potvrdí nadobudnutie
dedičstva jedinému dedičovi, (2) po-
tvr dí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol
žiadny dedič, pripadlo štátu, (3) schvá-
li dohodu o vyporiadaní dedičstva ale-
bo dohodu o prenechaní predlženého
dedičstva na úhradu dlhov, (4) potvrdí
nadobudnutie dedičstva podľa dedič-
ských podielov, ak medzi účastníkmi
nedôjde k dohode, alebo vykoná vypo-
riadanie medzi dedičmi a rozhodne 
o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol,
(5) neschváli dohodu o vyporiadaní de-
dičstva a potvrdí nadobudnutie dedič-
stva podľa dedičských podielov alebo
vykoná vyporiadanie medzi dedičmi 
a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov
nadobudol.

Jednou z najdôležitejších otázok vzni-
kajúcich pri dedičskom konaní je plat-
nosť závetu. Neplatnosť závetu môže
byť relatívna, alebo absolútna. Relatív-
na neplatnosť závetu je upravená usta-
novením § 479 Občianskeho zákonníka,
ktorý upravuje tzv. neopomenuteľných
dedičov. Podľa uvedeného ustanovenia,
ak závet nepriznáva neopomenuteľným
dedičom dedičstvo vo výške, na ktoré

majú podľa predmetného ustanovenia
nárok, je v tejto časti neplatný. Závet
sa podľa ustanovenia § 40a Občianske-
ho zákonníka môže stať relatívne ne-
platný len vtedy, ak sa neopomenuteľ-
ný dedič relatívnej neplatnosti dovolá. 

Závet môže byť aj absolútne neplatný.
Absolútna neplatnosť závetu je upra-
vená ustanovením § 39 Občianskeho
zákona. Uvedené ustanovenie všeobec-
ne upravuje absolútnu neplatnosť práv-
neho úkonu. Podľa uvedeného ustanove-
nia je neplatný ten úkon, ktorý svojim
obsahom alebo účelom odporuje záko-
nu alebo ho obchádza alebo sa prieči
dobrým mravom. V prípade závetu môže
ísť o absolútnu neplatnosť napríklad,
ak závet bol spísaný pod nátlakom. Na
absolútnu neplatnosť je súd povinný
prihliadať ex offo. 

Neplatnosť závetu je možné namietnuť
počas konania o dedičstve až do potvr -
denia nadobudnutia dedičstva.

V prípade sporu o dedičské právo nie
je oprávnený konať notár, môže konať
len súd. Podľa povahy namietaných
skutočností môžu nastať dve situácie,
a to sporné sú otázky právneho charak-
teru alebo skutkového charakteru. Ak
ide o otázky právneho charakteru, súd
vyšetrí podmienky dedičského práva
oboch dedičov a vydá uznesenie o spor -
nosti dediča a jeho dedičského práva.
Po právoplatnosti uznesenia súd koná
s tým, u koho sa domnieva, že je dedi-
čom. 

Ak ide o sporné otázky skutkového cha-
rakteru, súd sa pokúsi o uzavretie zmie-
ru medzi dedičmi. Ak k zmieru nedôjde,
súd uznesením odkáže toho z dedičov,
ktorého dedičské právo sa javí ako me-
nej pravdepodobné, aby svoje právo
uplatnil žalobou na určenie dedičského
práva (určovacou žalobe). Súčasne súd
určí lehotu na podanie žaloby. Súd môže
konanie o dedičstve prerušiť, až kým
sa nerozhodne o žalobe na určenie de-
dičského práva. Ak určovacia žaloba
nebude podaná v lehote určenej sú-
dom, súd pokračuje v konaní o de dič -
stve bez dediča, ktorého odkázal na
po danie určovacej žaloby. Súčasne voči
nemu súd zastaví konanie.
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Uvedený postup je možné uplatniť len
v prípadoch, ak ešte nebolo potvrdené
nadobudnutie dedičstva. V praxi však
môžu nastať prípady, že sa po ukonče-
ní dedičského konania objaví dedič,
alebo závet. Okrem toho môže nastať
aj situácia, že sa objaví nový majetok.

Prípady novoobjaveného majetku rieši
ustanovenie § 175x Občianskeho súdne -
ho poriadku. Podľa uvedeného ustano-
venia, ak sa objaví po právoplatnosti
uznesenia, ktorým sa konanie o dedič-
stve skončilo, alebo po vydaní osved-
čenia o dedičstve nejaký poručiteľov
majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh
vykoná o tomto majetku konanie o de-
dičstve. Ak sa objaví iba dlh poručite-
ľa, konanie o dedičstve sa nevykoná. 
V odôvodnených prípadoch, najmä na
podnet súdu, notára, štátneho orgánu
alebo orgánu územnej samosprávy,
môže súd o novoobjavenom majetku
začať konanie aj bez návrhu.

V prípade, ak sa po prejednaní dedič-
stva zistí, že oprávneným dedičom je
niekto iný, je možné uplatniť ustano-
venie § 485 až § 487 Občianskeho zá-
konníka. Uvedené ustanovenia upravu-
jú ochranu oprávneného dediča. Podľa
uvedených ustanovení, ak sa po pre-
jednaní dedičstva zistí, že oprávneným
dedičom je niekto iný, je povinný ten,
kto dedičstvo nadobudol, vydať opráv-
nenému dedičovi majetok, ktorý z de-
dičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom
obohatení tak, aby nemal majetkový
prospech na ujmu pravého dediča. Ne-
pravý dedič má pritom právo, aby mu
oprávnený dedič nahradil náklady, kto-
ré na majetok z dedičstva vynaložil,
pričom mu patria úžitky z dedičstva.
Ak však nepravý dedič vedel alebo mo-
hol vedieť, že oprávneným dedičom je
niekto iný, má právo len na náhradu
nevyhnutných nákladov a opráv ne né -
mu dedičovi je povinný vydať aj úžitky
z dedičstva. V prípade, že niekto do -

bromyseľne niečo nadobudol od nepra-
vého dediča, ktorému bolo dedičstvo
potvrdené, je chránený tak, ako keby
to bol nadobudol od oprávneného de-
diča.

Uvedené právo je možné uplatniť na
súde dedičskou žalobou v premlčacej
dobe troch rokov, ktorá začína plynúť
od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
sa dedičské konanie skončilo. Pred met-
nú žalobu môže uplatniť len dedič, kto-
rý nebol účastníkom dedičského kona-
nia.

Ak sa chce nápravy domáhať dedič,
ktorý bol účastníkom konania o de dič -
stve, môže tak urobiť podaním návrhu
na obnovu konania podľa ustanovenia 
§ 228 Občianskeho súdneho poriadku.
Pôjde napríklad o prípad, ak sa objaví
nový závet. Pre úspešnosť návrhu na
obnovu konania musí byť splnená pod-
mienka obnovy konania upravená usta-
novením § 228 ods. 1 Občianskeho súd-
neho poriadku. Môže ísť napríklad
o pod mienku upravenú ustanovením 
§ 228 ods. 1 písm. a), teda sú tu sku-
točnosti, rozhodnutia alebo dôkazy,
ktoré bez svojej viny nemohol použiť 
v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť
pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo
veci. 

Návrh na obnovu konania je možné po-
dať v lehote troch mesiacov od toho
času, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa
dozvedel o dôvode obnovy, alebo od
toho času, keď ho mohol uplatniť. Po
troch rokoch od právoplatnosti rozsud-
ku možno návrh podať len v zákonom
ustanovených prípadoch. Návrhom na
obnovu konania možno podľa ustano-
venia § 231 Občianskeho súdneho po-
riadku napadnúť rozhodnutie vydané 
v konaní o dedičstve s výnimkou tých
rozhodnutí, ktorých zrušenie alebo
zmenu možno dosiahnuť podľa tohto
zá kona inak.
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Predmetný zákon je novou právnou nor-
mou, ktorá rieši inštitucionálne zabez-
pečenie verejnej ochrany práv detí a ve -
rejnej ochrany práv osôb so zdravotným
postihnutím. Ďalším motívom prijatia
nového zákona sú záväzky Slovenskej
republiky vplývajúce z me dzi ná rod ných
dohovorov Organizácie spojených ná-
rodov, a to Dohovoru OSN o právach die-
ťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím a ich opčných
protokolov. V našom článku Vám rámco-
vo predmetný nový zákon predstavíme. 

Poslanci Národnej rady SR schválili dňa
25. júna 2015 nový zákon o komisárovi
pre deti a komisárovi pre osoby so zdra-
votným postihnutím (ďalej len „nový
zákon“). Predmetom nového zákona je
(1) pôsobnosť, postavenie, voľbu, pod-
mienky výkonu funkcie a zánik výkonu
funkcie komisára pre deti a komisára
pre osoby so zdravotným postihnutím 
a (2) zriadenie a úlohy Úradu komisára
pre deti a Úradu komisára pre osoby so
zdravotným postihnutím.

Ustanovenie § 2 prináša do právneho po-
riadku SR nový inštitút – komisára pre
deti. Komisár pre deti sa podieľa na
ochrane práv detí podporou a pre sa dzo-
vaním práv priznaných dieťaťu Dohovo-
rom o právach dieťaťa a medzinárod-
nými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná. Komisár pre deti je
nezávislý orgán, ktorý svoju pôsobnosť
vykonáva oddelene od iných orgánov,
ktorým osobitný predpis ustanovuje
kom petencie v oblasti ochrany ľudských
práv, pričom každý má právo obrátiť sa
na komisára pre deti vo veci porušova-
nia práv dieťaťa alebo ohrozovania práv
dieťaťa.

V zmysle znenia ust. § 2 má dieťa prá-
vo obrátiť sa na komisára pre deti pria-
mo alebo prostredníctvom inej osoby
aj bez vedomia rodičov, poručníka, opa-
trovníka alebo inej osoby, ktorej bolo
dieťa zverené do starostlivosti nahrá-
dzajúcej starostlivosť rodičov.

Komisár pre deti je preto orgánom zria-
deným priamo zákonom. Ako uvádza
dôvodová správa, znenie predmetného
ustanovenia je formulované spôsobom,
aby dieťa malo možnosť obrátiť sa na
komisára čo možno najširším spôsobom.

V zmysle ust. § 3 sa pôsobnosť komisá-
ra pre deti vzťahuje na (1) orgány ve-
rejnej správy, ktorými na účely nového
zákona sú orgány štátnej správy, orgány
územnej samosprávy, právnické osoby
a fyzické osoby, ktoré podľa osobitné-
ho predpisu zasahujú do práv a povin-
ností fyzických osôb a právnických osôb
v oblasti verejnej správy a na (2) práv-
nické osoby a fyzické osoby - podnika-
teľov neuvedené v predošlom bode. 

Ide teda o všetky subjekty, ktoré pôso-
bia v oblasti práv detí, alebo ktorých čin-
 nosť sa môže práv detí dotýkať okrem
súkromných fyzických osôb. 

Pôsobnosť komisára pre deti sa nevzťa-
huje na výkon právomocí Národnej rady
Slovenskej republiky, prezidenta Sloven-
skej republiky, vlády Slovenskej repu-
bliky, Ústavného súdu Slovenskej repu-
bliky, prokuratúry, súdu, Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republi-
ky, verejného ochrancu práv, komisára
pre osoby so zdravotným postihnutím,
spravodajských služieb a na výkon roz-
hodovacích právomocí policajta, ktorý
je orgánom činným v trestnom konaní.

Ustanovenie § 4 nového zákona podrob-
ne vymedzuje pôsobnosť komisára pre
deti a vymenúva činnosti, ktoré komi-
sár v rámci svojich aktivít bude vyko-
návať a na aké činnosti je oprávnený.
Ako uvádza dôvodová správa, ide o po -
mer ne silné oprávnenia. 

Niektoré uvedieme príkladom, v zmy -
sle odseku 2 predmetného ustanovenia
je komisár pre deti oprávnený naprí -
klad požadovať (1) informácie a údaje
na účely posúdenia dodržiavania práv
dieťaťa a na účely monitorovania do-
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držiavania práv dieťaťa, (2) kópie spi-
sovej dokumentácie na účely posúde-
nia dodržiavania práv dieťaťa vrátane
kópií dokladov, obrazových záznamov,
zvukových záznamov alebo obrazovo-
-zvu kových záznamov, (3) od orgánov
verejnej správy výkon ich oprávnení, (4)
stanovisko k výsledku posúdenia po dľa
odseku 1 písm. a) a stanovisko k výsled-
ku monitorovacej činnosti podľa odse-
ku 1 písm. b) a prijatie opatrení, ak
výsledkom posúdenia alebo monitoro-
vacej činnosti je zistenie, že bolo po-
rušené právo dieťaťa alebo ohrozené
právo dieťaťa.

Komisár pre deti je tiež oprávnený ho-
voriť aj bez prítomnosti tretích osôb
s dieťaťom, ktoré je umiestnené v mies-
te, kde sa vykonáva väzba, trest odňa-
tia slobody, ochranné liečenie alebo
ochranná výchova alebo v mieste, kde
sa vykonáva ústavná starostlivosť, vý-
chovné opatrenie alebo predbežné
opatrenie podľa osobitného predpisu,
vydávať stanoviská vo veciach dodržia-
vania práv dieťaťa alebo aj zúčastniť
sa konania podľa všeobecných predpi-
sov o konaní pred súdmi.

Ako uvádza dôvodová správa, oprávne-
nia komisára pre deti upravené ust. § 4
nového zákona sú koncipované tak,
aby zodpovedali požiadavkám kladeným
na vnútroštátne inštitúcie na ochranu
a podporu ľudských práv, ako ich usta-
novujú Parížske princípy (rezolúcia
48/134 Valného zhromaždenia OSN
z 20. decembra 1993 o Vnútroštátnych
inštitúciách na presadzovanie a ochra -
nu ľudských práv tzv. Parížske princípy)
ako aj Všeobecný komentár č. 2 (2002)
- Úloha nezávislých národných inštitú-
cií pre ľudské práva v podpore a ochra -
ne práv dieťaťa Výboru OSN pre práva
dieťaťa.

Povinnosťou komisára pre deti bude
po dľa znenia ust. § 5 ods. 1 predkladať
každoročne Národnej rade SR správu 
o činnosti, ktorá obsahuje najmä po-
znatky o dodržiavaní práv dieťaťa a vý-
sledky jeho monitorovacej činnosti,
pričom znenie predmetného ustanove-
nia ponecháva komisárovi pre deti mož-
nosť na základe svojej úvahy v správe
o činnosti uviesť aj iné skutočnosti ohľa-
dom práv dieťaťa, ktoré považuje za

dôležité a odporučiť nápravu zistených
nedostatkov. 

Z dôvodu, že komisár pre deti má pl -
niť úlohy inštitúcie verejnej ochrany
práv detí ako samostatná osoba a musí
mať pre svoje efektívne fungovanie vy -
tvorenú primeranú infraštruktúru, nový
zákon prostredníctvom ust. § 6 a 7 zria-
ďuje na zabezpečenie činnosti komisá-
ra Úrad komisára pre deti so sídlom
v Bratislave. Ide o právnickú osobu,
ktorá sa nezapisuje do obchodného re-
gistra a ktorej štatutárnym orgánom je
komisár pre deti. Úloha štatutárneho
orgánu bola zverená priamo komisáro-
vi pre deti z dôvodu, aby mal komisár
priamy dosah na odborné, organizačné
a technické zabezpečenie jeho úradu,
ako uvádza dôvodová správa. 

Podrobnosti o organizácii, činnosti a úlo-
hách Úradu komisára pre deti upravuje
štatút, ktorý vydá komisár pre deti.

Úlohy úradu komisára pre deti spoje-
né s odborným, organizačným a tech -
nic kým zabezpečením činnosti komisá-
ra pre deti budú plniť zamestnanci
úradu v práv nom vzťahu podľa zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo ve-
rejnom záujme v znení neskorších pred-
pisov s priamym dosahom komisára na
ich výber ako aj odmeňovanie. 

Na čele úradu bude stáť riaditeľ Úradu
komisára pre deti, ktorého vymenúva
a odvoláva komisár pre deti. 

Podrobnosti o organizácii, činnosti a úlo -
hách upraví štatút, ktorý vydá komisár
pre deti. Jeho vydanie bude plne v prá-
vomoci komisára pre deti. 

Tretia časť nového zákona upravuje in-
štitút komisára pre osoby so zdravot-
ným postihnutím. V zásade ide o veľmi
obdobný orgán ako komisár pre deti
s tým, že jeho právomoci a pôsobnosť sa
vzťahujú na osoby so zdravotným po-
stihnutím. 

Pôjde taktiež o nezávislý orgán, ktorý
sa bude podieľať na ochrane práv a pod-
pore špecifických skupín osôb. 

Jednotlivé aktivity a oprávnenia v rám-
ci pôsobnosti komisára pre osoby so
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zdravotným postihnutím sú upravené
v ust. § 8 až 10 nového zákona a sú v zá-
sade obdobné ako má v zmysle nového
zákona komisár pre deti. Takisto povin-
nosť predkladať Národnej rade SR kaž-
doročne správu o činnosti ostáva za cho -
vaná. 

Ustanoveniami § 12 a 13 sa pre účely
vykonávania úloh komisára pre osoby so
zdravotným postihnutím zriaďuje Úrad
komisára pre osoby so zdravotným po-
stihnutím so sídlom v Bratislave. Ide
o právnickú osobu nezapisovanú do ob-
chodného registra, pričom výkon šta -
tu tárneho orgánu vykonáva sám komi-
sár s priamym dosahom na odborné,
organi začné a technické zabezpečenie
Úradu. 

Úlohy Úradu komisára pre osoby so zdra-
votným postihnutím plnia riaditeľ Úra-
du komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím a zamestnanci Úradu komi-
sára pre osoby so zdravotným postih-
nutím. Riaditeľa vymenúva a odvoláva
komisár pre osoby so zdravotným po-
stihnutím. Zároveň sa utvára možnosť,
aby komisár ako štatutárny orgán Úra-
du komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím mohol preniesť časť kom-
petencií štatutárneho orgánu na riadi-
teľa úradu, toto rozhodnutie je pone-
chané výlučne na komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím. 

Organizačnú štruktúru a úlohy jednot li -
vých organizačných útvarov Úradu ko mi -
sára pre osoby so zdravotným postih nu -
tím upraví štatút, ktorý vydá komisár
pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Štvrtá časť nového zákona upravuje spo-
ločné ustanovenia, v nasledovnom tex-
te si priblížime niektoré z nich.

Podľa ust. § 15 možno za komisára zvo-
liť fyzickú osobu, ktorá (1) je občanom
Slovenskej republiky, (2) má spôsobi-
losť na právne úkony v plnom rozsahu,
(3) dosiahla vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa, (4) je bezúhonná, (5) je
akceptovaná reprezentatívnymi or ga ni -
záciami a (6) písomne súhlasila s kan-
didatúrou za komisára.

Splnenie podmienky akceptácie repre-
zentatívnymi organizáciami sa preuka-

zuje podporným stanoviskom najmenej
piatich reprezentatívnych organizácií. 

Za reprezentatívnu organizáciu sa
v zmysle nového zákona považuje ob-
čianske združenie alebo nezisková or-
ganizácia poskytujúca všeobecne pro-
spešné služby, ak má predmet činnosti
v oblasti (1) presadzovania a ochrany
práv detí a pôsobí najmenej päť rokov
v tejto oblasti, ak sa preukazuje akcep-
tácia fyzickej osoby, ktorá kandiduje za
komisára pre deti a (2) presadzovania
a ochrany práv osôb so zdravotným po-
stihnutím a pôsobí najmenej päť rokov
v tejto oblasti, ak sa preukazuje ak-
ceptácia fyzickej osoby, ktorá kan di du-
je za komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím. 

Komisára volí Národná rada SR z kan di -
dátov navrhnutých príslušným výborom
Národnej rady SR. Návrh na kandidáta
na komisára môže príslušnému výboru
Národnej rady SR predložiť len posla-
nec Národnej rady SR. V zmysle pre-
chod ných ustanovení predseda Národ-
nej rady Slovenskej republiky vyhlási
voľbu komisárov najneskôr do 30. no-
vembra 2015.

Funkčné obdobie komisára je šesť ro-
kov a začína plynúť dňom začatia vý-
konu funkcie komisára. Komisár musí
počas celého funkčného obdobia spĺ ňať
podmienky voliteľnosti uvedené v tex -
te vyššie. Počet funkčných období ko-
misára pre jednu fyzickú osobu nie je
novým zákonom obmedzený, podľa dô-
vodovej správy je motívom takejto úpra-
vy skutočnosť, že na rozdiel od iných
funkcií s limitovanou možnosťou funk -
čných období, povaha funkcie komisára
umožňuje nelimitovať funkčné obdobia
vzhľadom na fakt, že sa očakáva, že
komisár bude hlas a hovorca cieľovej
skupiny a že podstatou jeho funkcie
má byť, že to bude osoba nielen tej -
ktorej cieľovej skupine známa, ale že
ňou bude aj akceptovaná. Podľa dôvo-
dovej správy je preto vhodné, v prí pa -
de splnenia podmienok vrátane akcep-
tácie reprezentatívnymi organizáciami,
aby takáto osoba zotrvala vo svojej
funkcii aj niekoľko funkčných období. 

Podľa ust. § 18 komisár nesmie popri vý -
kone funkcie vykonávať funkciu v inom
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orgáne verejnej moci alebo inú plate-
nú funkciu, byť členom politickej stra-
ny alebo politického hnutia, podnikať
ani vykonávať inú zárobkovú činnosť
okrem správy vlastného majetku, sprá-
vy majetku maloletého dieťaťa, sprá-
vy majetku osoby, ktorej spôsobilosť
na právne úkony bola obmedzená, ale-
bo správy majetku osoby, ktorá bola
pozbavená spôsobilosti na právne úko-
ny, a vedeckej, pedagogickej, literár-
nej a umeleckej činnosti.

Ide o prejav apolitickosti a ne zlu či teľ -
nosti funkcie komisára s inými funkcia-
mi verejnej moci. 

Nový zákon upravuje tiež platobné po-
mery a podmienky výkonu funkcie ko-
misára. V zmysle ust. § 20 je funkcia
komisára verejnou funkciou, ktorá sa
nevykonáva v pracovnoprávnom vzťa-
hu a komisárovi patrí plat v rovnakej
sume ako poslancovi Národnej rady SR.

Dôležitým ustanovením je ust. § 21, kto-
ré upravuje postup pri vybavovaní pod-
netu. Každý, kto má právo obrátiť sa
na komisára má právo pri styku s komi-
sárom používať svoj materinský jazyk
a komunikovať s komisárom vo forme
komunikácie pre neho prístupnej, pri-
čom podnet možno podať písomne,
ústne do zápisnice, telefaxom alebo
elek tronickými prostriedkami.

Z ústneho podnetu sa za účelom jeho
objektivizácie vyhotovuje, po vysvet le-
ní dôvodov jeho vyhotovenia a ďal -
šie ho využitia, zvukový záznam alebo
obrazovo-zvukový záznam. Na takto vy-
hotovený záznam sa nevzťahuje zákon
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpi-
sov a takýto záznam bude možné sprís -
tupniť iba súdu a orgánom činným
v trest nom konaní a to na ich žiadosť.

Ak komisár zistí, že podnet je podľa
svojho obsahu (1) podaním podľa pred-
pisov upravujúcich správne konanie
alebo súdne konanie alebo ústavnou
sťažnosťou, bezodkladne podávateľa
podnetu poučí o správnom postupe, (2)
oznámením o skutočnostiach, že bol
spáchaný trestný čin, alebo ak obsah

podnetu nasvedčuje tomu, že mal byť
spáchaný trestný čin, bezodkladne od-
stúpi podnet alebo jeho časť príslušné-
mu orgánu a o tomto postupe informu-
je podávateľa podnetu. 

Ak komisár zistí, že právoplatné rozhod-
nutie orgánu verejnej správy je v roz -
po re so zákonom alebo s iným všeo-
becne záväzným právnym predpisom,
podá podnet na prokuratúru a o tomto
postupe informuje podávateľa podnetu.

Ak komisár posudzuje dodržiavanie práv
v individuálnych prípadoch (jednotli-
vec alebo skupina jednotlivcov) na zá-
klade podnetu (rovnako aj z vlastnej
iniciatívy), výsledkom jeho posúdenia
je písomné vyjadrenie, ktoré sa zo zá-
kona doručuje podávateľovi podnetu,
osobe, ktorej ohrozenie alebo poruše-
nie práv bolo posudzované a subjektu,
proti ktorému podnet alebo iniciatíva
komisára smeruje. 

Nový zákona cielene odlišuje vyjadrenie
od stanoviska – vyjadrenie bude vydávať
komisár vyslovene len ako výsledok po-
sudzovania dodržiavania práv v kon -
krét nych prípadoch (dieťaťa/detí,
osoby/osôb so zdravotným postihnu-
tím). Takéto vyjadrenie je oznamované
výlučne konkrétnym osobám (fyzickým
aj právnickým), ktorých sa konanie ko-
misára týkalo. 

Stanovisko má mať všeobecnejší cha-
rakter a má byť vydávané ku konkrét-
nym problémom, návrhom, situáciám
vzhľadom na svoju povahu stanovisko
slúži ako prostriedok vyjadrenia sa ko-
misára smerom k orgánom verejnej
moci, právnickým aj fyzickým osobám
a k verejnosti.

Ustanovenie § 26 určuje, že orgán ve-
rejnej správy, právnická osoba a fyzic-
ká osoba-podnikateľ, na ktorých sa vzťa-
huje pôsobnosť komisára, sú povinní
na žiadosť komisára (1) umožniť vstup
do objektu orgánu verejnej správy a na
miesto, kde sa vykonáva väzba, trest
odňatia slobody, detencia, ochranné lie -
čenie, ochranná výchova, ústavné lieče-
nie alebo na miesto, kde sa vykonáva
ústavná starostlivosť, výchovné opat-
renie, predbežné opatrenie podľa oso-
bitného predpisu, (2) poskytnúť písom-
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né stanovisko, informácie, údaje a kópie
spisovej dokumentácie vrátane kópií
dokladov, obrazových záznamov, zvuko-
vých záznamov alebo obrazovo-zvuko-
vých záznamov najneskôr do 20 dní odo
dňa doručenia žiadosti, ak nie je dohod-
nuté s komisárom inak, (3) zabezpečiť
vykonanie oprávnení požadovaných ko-
misárom bez zbytočného odkladu, ak
nie je dohodnuté s komisárom inak 
a (4) poskytnúť komisárovi súčinnosť pri
výkone jeho pôsobnosti. Na žiadosť ko-
misára budú uvedené subjekty povinné
umožniť vstup aj na iné miesto, ak sa
na tomto mieste nachádza dieťa alebo
osoba so zdravotným postihnutím.

Ak povinný subjekt nevyhovie žiadosti
komisára, komisár túto skutočnosť o zná -
mi jeho nadriadenému orgánu a ak po-
vinný subjekt, ktorý je orgánom verej-
nej správy nemá nadriadený orgán,
predloží informáciu o tejto skutočnosti
na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Výkon funkcie komisára a činnosť úradu
komisára sú v zmysle ust. § 29 financo-
vané z dotácií zo štátneho rozpočtu
po dľa zákona č. 523/2004 Z. z. o roz -
poč tových pravidlách verejnej správy,
pričom uvedeným zákonom sa riadi aj
hospodárenie s prostriedkami poskyt-
nutými zo štátneho rozpočtu. Na kon-
trolu hospodárenia úradu komisára s fi-
nančnými prostriedkami sa vzťahuje

zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kon-
trolnom úrade Slovenskej republiky. 

V súvislosti s prijatím nového zákona
došlo k novelizácii zákonov, ktorých
niektoré ustanovenia súvisia s úpra vou,
ktorú nový zákon zakotvil, a to zákona
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poria-
dok, zákona č. 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní (správny poriadok), zákona
č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenské-
ho národného strediska pre ľudské prá-
va, zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore vä-
zenskej a justičnej stráže, zákona 
č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi
práv, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociál -
nom poistení, zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov, zákona č. 570/2005 Z.z.
o brannej povinnosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, zákona 
č. 275/2006 Z. z. o informačných sys-
témoch verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokla-
doch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 385/2008 Z. z. o Tla-
čovej agentúre Slovenskej republiky 
a o zmene niektorých zákonov a záko-
na č. 563/2009 Z. z. o správe daní (da-
ňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. 

Nový zákon nadobudne účinnosť dňa 
1. septembra 2015. 
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PRIPRAVUJE SA V NR SR – ZÁKON
O SPRÁVCOCH BYTOVÝCH DOMOV
Návrh zákona o správcoch bytových do-
mov (ďalej len „návrh zákona“ alebo
„navrhovaný zákon“) bol do Národnej
rady Slovenskej republiky predložený
dňa 28. mája 2015. Predkladateľ na-
vrhuje nadobudnutie účinnosti dňom
1. január 2016. Predložený návrh zá -
roveň v čl. II novelizuje zákon 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov (ďalej len „zá-
kon o vlastníctve bytov“). 

Návrh zákona upravuje podmienky výko-
nu činnosti správcov, ktorí spravujú by-
tové domy (ďalej len „správca“) a štát-
nu správu na úseku podmienok výkonu

činnosti správcov. Definíciu správcu a by -
tového domu v súčasnej dobe upravuje
zákon o vlastníctve bytov. Podľa usta-
novenia § 8 ods. 1 zákona o vlastníctve
bytov správcom môže byť právnická
oso ba alebo fyzická osoba podnikateľ,
ktorá má v predmete podnikania alebo
v predmete činnosti správu a údržbu
bytového fondu. Návrh zákona predpo-
kladá paralelnú účinnosť obidvoch zá-
konov, pretože zákon o vlastníctve by-
tov upravuje správu bytov a ne by to vých
priestorov a práva a povinnosti správ-
cov, navrhovaný zákon upravuje pod-
mienky, za akých môžu správcovia vy-
konávať správu bytových domov. 



Podľa ustanovenia § 2 navrhovaného zá-
kona by správca mal byť správca zapí-
saný v zozname správcov (ďalej len
„zoznam“) a spĺňať podmienky na výkon
tejto činnosti podľa navrhovaného zá-
kona. Predpoklady na zápis do zoznamu
upravujú ustanovenia § 8 a § 9 navrho-
vaného zákona. 

Jednou z podmienok na výkon činnosti
správcu je odborná spôsobilosť. Odbor-
nú spôsobilosť upravuje ustanovenie 
§ 3 a § 4 navrhovaného zákona. Odbor-
ná spôsobilosť by sa mala získavať ab-
solvovaním ďalšieho odborného vzde-
lávania v akreditovanom vzdelávacom
programe podľa osobitného predpisu.
Minimálny rozsah ďalšieho odborného
vzdelávania by mal byť 90 hodín. Vzde-
lávanie by malo byť rozdelené do šty-
roch oblastí, pričom na každú oblasť
musí byť vyhradených najmenej 15 ho-
dín. Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky (ďalej len „ministerstvo“) by
podľa návrhu zákona mohlo nariadiť
opätovné ďalšie odborné vzdelávanie
správcov a ich zodpovedných zástupcov,
ak nastanú zásadné zmeny právnej úpra-
vy týkajúcej sa výkonu správy. Minister-
stvo by obligatórne nariadilo opätovné
ďalšie odborné vzdelávanie správcu
ale bo jeho zodpovedného zástupcu,
ak správcovi bola orgánom podľa oso-
bitného predpisu počas posledných
24 mesiacov viac ako dvakrát právoplat-
ne uložená pokuta vyššia ako 1.660 Eur
za porušenie povinnosti podľa osobit-
ného predpisu, ktorá súvisí s výkonom
správy. Predmetné sankcie by bol prí-
slušný orgán povinný oznámiť minister-
stvu, pričom ministerstvo by ich zapísa-
lo do zoznamu na obdobie 24 mesiacov.

Každý správca by podľa navrhovaného
ustanovenia § 4 musel mať odbornú
spôsobilosť alebo mať aspoň jedného
zodpovedného zástupcu s odbornou spô-
sobilosťou, ktorý spĺňa aj ďalšie pred-
poklady podľa navrhovaného zákona
bez ohľadu na počet zriadených kance-
lárií správcu (ďalej len „kancelária“).
Fyzická osoba by podľa návrhu zákona
mohla zabezpečovať odbornú spôsobi-
losť iba pre jednu fyzickú osobu podni-
kateľa alebo právnickú osobu. 

Podmienkou na výkon činnosti správcu
by podľa ustanovenia § 5 a § 6 bola aj
kancelária a poistenie správcu. Každý
správca by podľa ustanovenia § 5 musel
mať zriadenú kanceláriu, ktorá by bola
označená obchodným menom a ozna-
čením „Správca bytových domov“. Kan-
celária by musela byť otvorená pre
vlastníkov najmenej dva pracovné dni
v týždni minimálne štyri za sebou idú-
ce hodiny. Kancelária by sa zriaďovala
vo verejne dostupnej budove. Verejne
dostupnou budovou sa rozumie budova
so vstupom prístupným verejnosti aspoň
v úradných hodinách kancelárie. 

Okrem kancelárie by každý správca mu-
sel mať uzavreté poistenie zodpoved-
nosti za škodu, za vznik ktorej zodpove-
dá pri výkone správy podľa osobitného
predpisu. Predmetné poistenie by muse-
lo byť uzavreté v rozsahu primeranom
počtu spravovaných bytových domov
a miere rizika spojeného s vý ko nom
správy.

Zoznam, podmienky zápisu do zozna-
mu a zápis do zoznamu upravujú usta-
novenia § 7 a § 10. Zoznam by mal byť
ministerstvom vedený verejne prístupný
zoznam ustanovených údajov o správ -
coch, ktoré ministerstvo zverejňuje na
svojom webovom sídle. Mal by obsaho-
vať údaje ako napríklad obchodné meno
fyzickej osoby podnikateľa alebo práv-
nickej osoby, meno, priezvisko a adre -
su zodpovedných zástupcov spolu s uve -
dením dňa vzniku, prípadne zániku ich
funkcie, alebo adresy kancelárií, ich
úradné hodiny, telefónne číslo, e-mai-
lovú adresu a číslo faxu. Zo zoznamu
by ministerstvo do siedmich dní od do-
ručenia písomnej žiadosti vydávalo in-
formatívny výpis zo zoznamu. Výpis ne-
bude použiteľný na právne úkony. 

Do zoznamu by sa po schválení návrhu
zákona zapisovala fyzická osoba podni-
kateľ, ktorá (1) má vydané živnosten ské
oprávnenie v predmete podnikania sprá-
va a údržba bytového fondu, (2) je dôve-
ryhodná, (3) má odbornú spôsobilosť
alebo ju zabezpečuje prostredníctvom
zodpovedného zástupcu, ktorý je dôve-
ryhodný, je v pracovnom pomere založe-
nom pracovnou zmluvou na ustanovený
týždenný pracovný čas, má odbornú spô-
sobilosť a má zriadenú kanceláriu. 
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Na účely navrhovaného zákona je dô-
veryhodnou osoba, ktorá v posledných
piatich rokoch (1) nebola vyčiarknutá zo
zoznamu podľa ustanovenia § 12 ods. 1
písm. b) až g), (2) nebola členom šta-
tutárneho orgánu právnickej osoby vy-
čiarknutej zo zoznamu podľa ustanove-
nia § 12 ods. 2 písm. b) až h) v čase jej
vyčiarknutia zo zoznamu a (3) v čest-
nom vyhlásení podľa navrhovaného zá-
kona vedome neuviedla pravdivé údaje. 

Do zoznamu nebude možné zapísať fy-
zickú osobu podnikateľa, (1) ktorej bola
v posledných 24 mesiacoch uložená po-
kuta podľa ustanovenia § 3 ods. 6 alebo
ktorá bola v čase jej uloženia členom
štatutárneho orgánu alebo zodpovedným
zástupcom osoby, ktorej bola v po sled -
ných 24 mesiacoch takáto pokuta ulože-
ná, alebo (2) ktorá zabezpečuje odbor-
nú spôsobilosť prostredníctvom oso by
uvedenej v predchádzajúcom odseku.

Právnickú osobu bude možné zapísať
do zoznamu, ak (1) aspoň jeden člen
jej štatutárneho orgánu alebo zodpo-
vedný zástupca, ktorý je v pracovnom
pomere založenom pracovnou zmluvou
na ustanovený týždenný pracovný čas
podľa Zákonníka práce, spĺňa pod-
mienky podľa ustanovenia § 8 ods. 1
písmen b) a c), (2) má vydané živnos-
tenské oprávnenie v predmete činnos-
ti správa a údržba bytového fondu pod-
ľa osobitného predpisu, (3) má sídlo na
území Slovenskej republiky alebo iného
členského štátu Európskej únie alebo
iného zmluvného štátu Dohody o Eu-
rópskom hospodárskom priestore (ďa-
lej len „členský štát“), (4) členovia jej
štatutárneho orgánu sú dôveryhodní 
a (5) má zriadenú kanceláriu. 

Do zoznamu nebude možné zapísať práv-
nickú osobu, (1) ktorej bola v po sled -
ných 24 mesiacoch uložená pokuta po -
dľa ustanovenia § 3 ods. 6, alebo (2)
ktorá zabezpečuje odbornú spôsobilosť
prostredníctvom osoby uvedenej v usta-
novení § 8 ods. 3 písm. a).

Zápis do zoznamu vykoná ministerstvo
na základe písomnej žiadosti osoby,
ktorej sa zápis do zoznamu týka. Žia-
dosť bude musieť obsahovať ustanove-
né náležitosti. Ak žiadosť o zápis do
zoznamu nebude mať predpísané nále-

žitosti, ministerstvo podľa návrhu zá-
kona vyzve žiadateľa, aby žiadosť v ur-
čenej lehote nie kratšej ako 15 dní
opravil alebo doplnil a súčasne žiada-
teľa poučí, ako treba opravu alebo do-
plnenie urobiť. Ministerstvo tiež poučí
žiadateľa, že jeho žiadosť zamietne,
ak napriek výzve žiadosť v určenej le-
hote neopraví alebo nedoplní. Ak žia-
dateľ spĺňa predpoklady na zápis do
zoznamu, ministerstvo do 15 dní od
doručenia úplnej žiadosti zapíše žiada-
teľa do zoznamu a vydá osvedčenie 
o zápise do zoznamu, ktoré obsahuje
údaje podľa ustanovenia § 7 ods. 2
písm. a). O zápise žiadateľa do zozna-
mu ministerstvo nebude vydávať roz-
hodnutie. Ak žiadateľ nebude spĺňať
predpoklady na zápis do zoznamu, mi-
nisterstvo žiadosť v lehote do 15 dní
od doručenia úplnej žiadosti rozhodnu-
tím zamietne.

Informačné povinnosti správcu upravu-
je ustanovenie § 11. Správca by podľa
uvedeného ustanovenia bol povinný pí-
somne informovať ministerstvo do 30
dní o (1) zmene v osobe, prostredníc-
tvom ktorej sa zabezpečuje odborná
spôsobilosť, (2) zriadení alebo zrušení
kancelárie, pričom v oznámení uvedie
adresu kancelárie, úradné hodiny, te-
lefónne číslo, e-mailovú adresu a číslo
faxu, (3) zmene adresy kancelárie,
úradných hodín, telefónneho čísla, 
e-mailovej adresy alebo čísla faxu, (4)
vzniku a zániku poistenia a (5) vzniku,
zmene alebo zániku skutočností zapi-
sovaných do zoznamu. Správca by bol
tiež do 14 dní povinný písomne infor-
movať ministerstvo o každej skutoč-
nosti, ktorá je dôvodom na vyčiarknu-
tie správcu zo zoznamu. 

Ak správca poruší uvedené informačné
povinnosti, ministerstvo by podľa ná-
vrhu zákona uložilo správcovi pokutu
do 1.000 Eur, v prípade opakovaného
porušenia povinnosti v období 24 me-
siacov by uložilo pokutu do 5.000 Eur.

Vyčiarknutie správcu zo zoznamu upra-
vuje ustanovenie § 12. Správca môže
byť podľa uvedeného ustanovenia vy-
čiarknutý zo zoznamu, ak napríklad
o to požiada, nie je dôveryhodný, ale-
bo ak správca – právnická osoba zanik-
la, bola zrušená alebo súd rozhodol
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o jej neplatnosti. O vyčiarknutí správ-
cu zo zoznamu rozhodne ministerstvo
do 30 dní od začatia konania o vy čiark -
nu tí zo zoznamu.

Orgánom štátnej správy pre výkon čin-
nosti správcu by podľa navrhovaného
ustanovenia § 13 bolo ministerstvo.
Dohľad nad dodržiavaním podmienok
pre výkon činnosti správcu upravuje
navrhované ustanovenie § 14 až § 19.
Dohľad by malo vykonávať minister-
stvo, ktoré písomne poverí na výkon
dohľadu osobu v štátno za mest na nec kom
pomere (ďalej len „poverená osoba“).
Poverená osoba by podľa návrhu záko-
na mala viacero oprávnení, ako naprí -
klad vstupovať do kancelárie správcu,
nahliadať do spisu, účtovníctva a iných
záznamov správcu, alebo v odôvodne-
ných prípadoch odoberať písomnosti 
a iné záznamy správcu. Správca by mal
povinnosť poskytnúť splnomocnenej
osobe potrebnú súčinnosť. 

Na konania podľa navrhovaného záko-
na, s výnimkou konania podľa ustano-
venia § 10 ods. 5, sa má vzťahovať
všeobecný predpis o správnom konaní.

Súčasťou návrhu zákona je aj novelizá-
cia zákona o vlastníctve bytov. Podľa
nového znenia ustanovenia § 7c ods. 2
by predsedom spoločenstva vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome
po novom mohla byť len osoba, ktorá je
vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu
alebo nebytového priestoru v dome. Ak
by predseda prestal byť vlastníkom bytu
alebo nebytového priestoru v prí sluš -
nom dome, skončila by sa jeho funkcia
predsedu. Funkčné obdobie súčasných

predsedov, ktorí nespĺňajú uvedené
podmienky by podľa návrhu skončilo
uplynutím jeho funkčného obdobia,
najneskôr do troch rokov od jeho zápi-
su do registra. Ustanovenie § 8a by sa
po novom malo doplniť odsekmi 9 až 11,
ktoré upravujú postup po vyčiarknutí
správcu zo zoznamu správcov. Podľa
uvedených ustanovení by zmluva o vý -
ko ne správy bytového domu zanikla
dňom účinnosti zmluvy o výkone sprá-
vy uzavretej s novým správcom alebo
dňom vzniku spoločenstva, najneskôr
však uplynutím šiestich mesiacov od
vy čiarknutia zo zoznamu správcov.
Predmetné doplnené ustanovenie by
tiež upravilo povinnosti starého správ-
cu po jeho vyčiarknutí zo zoznamu
správcov. 

Dôležitou zmenou zákona o vlastníctve
bytov by malo byť tiež doplnenie usta-
novenia § 8b ods. 1. Po novom by správ-
ca zastupoval v konaní na súde vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov 
v dome, proti ktorým smeruje (1) ná-
vrh na začatie konania podaný prehla-
sovaným vlastníkom bytu a nebytového
priestoru v dome, (2) návrh na začatie
konania o určenie platnosti zmluvy 
o výkone správy podaný iným vlastníkom
bytu a nebytového priestoru v dome,
alebo (3) návrh na začatie konania 
o zdržanie sa výkonu záložného práva
alebo zákaz výkonu záložného práva
podaný iným vlastníkom bytu a neby-
tového priestoru v dome. Zastupovanie
by malo trvať, kým sa v konaní pred
súdom nepreukáže rozpor záujmov
správcu so záujmom zastupovaných
vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov v dome. 
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Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy 
a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. 
Z uve dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prí -
pade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.

V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Martina Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša
Škrinára: skrinar@ulclegal.com. 
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