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1. OD 1. OKTÓBRA 2007 BUDÚ ZRUŠENÉ KRAJSKÉ ÚRADY 
Cie�om nového zákona o zrušení krajských úradov je zrušenie krajských úradov, 
ako aj prijatie princípov vysporiadania sa s personálnymi, majetkovoprávnymi 
a administratívnymi vz�ahmi po zrušení krajských úradov, s účinnos�ou odo dňa 
1. októbra 2007. ULC Čarnogurský PRO BONO Vás aj v tomto čísle oboznámi 
so zmenami, ktoré táto právna úprava prináša.

2. NOVELA ZÁKONA O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI 
ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v tomto čísle predstaví aj nové zmeny súvisiace 
s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prinášajúcimi 
zmeny pre zamestnávate�ov a nové povinnosti nielen pre nich, ale i pre podnikajúce 
fyzické osoby, ktoré nie sú zamestnávate�mi.

3. NOVÝ ZÁKON O REGISTRI TRESTOV
V predstihu Vás ULC Čarnogurský PRO BONO má záujem informova� o novom 
zákone o registri trestov, ktorý nadobudne účinnos� odo dňa 1. januára 2008 
a nahradí v súčasnosti platný zákon o registri trestov.

4. NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM FONDE ROZVOJA BÝVANIA 
PRINESIE NOVÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI V STAVEBNÍCTVE
Dňa 1. septembra 2007 nadobudla účinnos� novela zákona o Štátnom fonde rozvoja 
bývania. ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás aktuálne vyberá dôležité zmeny 
týkajúce sa žiadate�ov o podporu z prostriedkov tohto fondu ako aj nových stavebných
príležitostí, ktoré vzniknú na základe predmetnej novely.

5. NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR
Dňa 1. októbra 2007 nadobudne účinnos� novela zákona o štátnom občianstve SR.
Prostredníctvom ULC Čarnogurský PRO BONO Vás radi poinformujeme o tom, ako 
novela sprísni zákonné podmienky pre udelenie občianstva SR pre cudzincov 
a zjednoduší tento postup bývalým občanom. Článok IV. tohto zákona, ktorý novelizuje
zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí nadobudol účinnos� dňa 31. júla 2007.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR — ZÁKON O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI 
PRÁVNICKÝCH OSÔB 
V NR SR sa opätovne začína diskusia o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Základné tézy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov a ochranných 
opatrení obsiahnuté v návrhu zákona, ktorý bol predložený do NR SR a mal by by� účinný
odo dňa 1. januára 2008 Vám ULC Čarnogurský PRO BONO prezentuje v aktuálnom čísle.
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OD 1. OKTÓBRA 2007 BUDÚ ZRUŠENÉ KRAJSKÉ ÚRADY

Územný obvod,
pôsobnos� 
a rozhodovanie

Zmena v postavení
obvodných úradov

Súvisiace zmeny
�alších zákonov

Cie�om zákona č. 254/2007 Z. z. o zru-
šení krajských úradov a o zmene
a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z.
o krajských úradoch a obvodných
úradoch a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení nálezu Ústav-
ného súdu SR č. 263/2006 Z. z. je
najmä zrušenie krajských úradov, ale
i prijatie princípov vysporiadania sa
s personálnymi, majetkovoprávnymi
a administratívnymi vz�ahmi po zru-
šení krajských úradov s účinnos�ou
odo dňa 1. októbra 2007.

Na základe predmetného zákona do-
chádza k zrušeniu krajských úradov
a prechodu ich pôsobností na obvod-
né úrady a ministerstvá v závislosti
od povahy týchto pôsobností. Zmena
postavenia obvodných úradov nasta-
ne i v tom, že získajú právnu subjekti-
vitu, nová zákonná úprava ich definu-
je ako právnické osoby — rozpočtové
organizácie štátu zapojené finančný-
mi vz�ahmi na rozpočet Ministerstva
vnútra SR. 

Zmenou je aj novo stanovený územ-
ný obvod pôsobnosti obvodného úra-
du v sídle kraja pre prípady, že zákon
zverí vecnú pôsobnos� len obvodné-
mu úradu v sídle kraja (napríklad pô-
sobnosti na úseku registrácie niekto-
rých právnických osôb, obrany štátu
at�.). Sídla a územné obvody obvod-
ných úradov sú uvedené v prílohe 
č. 1 k zákonu. Obvodný úrad môže
na výkon niektorých činností štátnej
správy so súhlasom ministerstva
zriadi� pracovisko obvodného úradu
v obciach, ktoré sú uvedené v prílohe
č. 2 k zákonu a urči� jeho územný
obvod. Úloha riadi� a kontrolova� vý-
kon štátnej správy uskutočňovaný
obvodnými úradmi bola zverená tým
ministerstvám, do pôsobnosti ktorých
patria príslušné úseky štátnej správy.

Osobitnými zákonmi sa presne určí
rozsah pôsobností, ktoré prejdú zo
zrušených krajských úradov na ob-
vodné úrady a ministerstvá. Táto
právna úprava stanovuje, na ktoré or-
gány štátnej správy prechádzajú na-
dobudnutím účinnosti tohto zákona
práva a povinnosti zo štátnozamest-
naneckých, pracovnoprávnych, ma-
jetkovoprávnych a iných vz�ahov.
Nová právna úprava súčasne rieši
prechod správy nehnute�ného a hnu-
te�ného majetku štátu, poh�adávok
a záväzkov, ako aj spôsob ich odov-
zdania a prevzatia. 

Obvodné úrady budú v správnom ko-
naní rozhodova� v prvom stupni
o právach, právom chránených záuj-
moch alebo povinnostiach fyzických
osôb alebo právnických osôb. Odvo-
lacím orgánom bude vecne príslušné
ministerstvo, ak osobitný zákon ne-
stanoví ako odvolací orgán iný štátny
orgán. Tie konania, v ktorých sa roz-
hoduje o právnych pomeroch fyzic-
kých osôb a právnických osôb, ktoré
začal krajský úrad do dňa 30. sep-
tembra 2007, dokončí obvodný úrad
alebo ministerstvo, na ktoré prejde
pôsobnos� pod�a osobitného zákona.

Na vyššie citovaný zákon nadväzu-
jú �alšie zákony, napríklad zákon 
č. 335/2007 Z. z., ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony v súvis-
losti so zrušením krajských úradov.
Zmeny sa tiež premietnu do množ-
stva právnych predpisov, z ktorých
príkladmo uvádzame: Občiansky
súdny poriadok, Občiansky zákonník,
živnostenský zákon, zákon o vo�bách
do orgánov samosprávy obcí, zákon
o obecnom zriadení, zákon o samo-
správnych krajoch, zákon o matrikách,
zákon o premávke na pozemných ko-
munikáciách a �alšie. 
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Ťažká ujma 
na zdraví

Nové povinnosti
zamestnávate�ov

Predkladacia 
povinnos� 
a uchovávanie 
záznamov

Zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony, prináša
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci spružnenie v konaní za-
mestnávate�ov a nové povinnosti nie-
len pre nich, ale i pre podnikajúce 
fyzické osoby, ktoré nie sú zamestná-
vate�mi. Prináša tiež množstvo legis-
latívno-technických úprav a spresne-
ní v jeho ustanoveniach a súčasne
novelizuje viaceré právne predpisy.
Novela zákona o bezpečnosti a ochra-
ne zdravia pri práci (�alej v texte len
„BOZP“) nadobudla účinnos� dňa 
1. septembra 2007 okrem článku II,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR
SR č. 145/1995 Z. z. o správnych po-
platkoch v znení neskorších predpi-
sov, ktorý nadobudne účinnos� odo
dňa 1. januára 2008. O článku V,
ktorý nadobudol účinnos� dňa 12. júla
2007, novelizuje zákon č. 212/2005
Z. z. o koncesionárskych poplatkoch
a má charakter „druhého“ generálne-
ho pardonu sme Vás informovali
v našom júnovom čísle Pro Bono. 

Nová právna úprava prináša defino-
vanie pojmu �ažká ujma na zdraví,
pod ktorým sa rozumie vážna poru-
cha zdravia alebo vážne ochorenie,
a to zmrzačenie, strata alebo pod-
statné zníženie pracovnej spôsobi-
losti, ochromenie údu, strata alebo
podstatné oslabenie funkcie zmyslo-
vého ústrojenstva, poškodenie dôle-
žitého orgánu, zohyzdenie, vyvolanie
potratu alebo usmrtenie plodu, alebo
mučivé útrapy. Definovanie práve
tohto pojmu je významné z viacerých
h�adísk, napríklad pri vyvodzovaní
zodpovednostných vz�ahov, či uplat-
ňovaní pracovnoprávnych nárokov.

Povinnos� uchovávania predpísanej
dokumentácie, záznamov a eviden-
cie súvisiacich s BOZP sa vymedzuje
na dobu piatich rokov odo dňa, kedy
v nich bol vykonaný posledný záz-
nam alebo iná zmena obsiahnutých
údajov, ak tento zákon alebo osobitný

predpis neustanovuje inak. Na zais-
tenie BOZP je zamestnávate� povin-
ný písomne informova� preventívne
a ochranné služby o zamestnávaní
zamestnanca na určitú dobu. Za-
mestnávate� má taktiež povinnos�
informova� o zamestnávaní zamest-
nanca, ktorý bol k nemu dočasne pri-
delený pod�a § 58 Zákonníka práce,
ktorý je vo vz�ahu k novele zákona
o BOZP osobitným zákonom upravu-
júcim problematiku dočasného pride-
lenia zamestnancov. 

Novela taktiež spresňuje povinnos�
zamestnávate�a zabezpečova� pre-
ventívne a ochranné služby pre všet-
kých zamestnancov. 

Na základe predmetného zákona je 
v súvislosti so závažným pracovným
úrazom v pojme pracovná neschop-
nos� subsumované aj prípadné lieče-
nie (pod�a predchádzajúcej právnej
úpravy sa pod pracovnou neschop-
nos�ou rozumela predpokladaná dĺž-
ka liečenia, novela pod tento pojem
zahŕňa predpokladanú alebo skutoč-
nú dĺžku pracovnej neschopnosti).
Novela zamestnávate�ovi ukladá
novú právnu povinnos�, ak na jeho
pracovisku utrpí pracovný úraz za-
mestnanec iného zamestnávate�a,
aby vznik tohto pracovného úrazu bez-
odkladne oznámil zamestnávate�ovi
poškodeného zamestnanca, ktorá tak
bude predpokladom plnenia �alších
povinností, ktoré má zamestnávate�
poškodeného zamestnanca v prípa-
de vzniku pracovného úrazu. 

Jednoduchším spôsobom je určená
lehota na predloženie správy prísluš-
nému inšpektorátu práce alebo prís-
lušnému orgánu dozoru týkajúcej sa
choroby z povolania, ohrozenia cho-
robou z povolania a doplnením obsa-
hu predkladanej správy o informácie
o vyšetrovaní príčin vzniku závažné-
ho pracovného úrazu, ktorú je potreb-
né zasla� do 30 dní odo dňa, kedy sa
o jeho vzniku dozvedel. Zmena na-
stala i v dobe na uchovávanie zázna-
mu o registrovanom pracovnom úra-
ze, ktorá sa predĺžila z pôvodných

Pracovná 
neschopnos�

NOVELA ZÁKONA O BEZPEČNOSTI 
A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI 



pä� na desa� rokov vzh�adom na výz-
namnos� tohto dokladu pri preukazo-
vaní pracovnoprávnych nárokov. 

Pri prácach vykonávaných dodáva-
te�sky sa povinnos� zhotovite�a do-
hodnú� s objednávate�om prác zabez-
pečenie a vybavenie pracoviska na
bezpečný výkon práce touto novelou
rozširuje aj na fyzickú osobu, ktorá je
podnikate�om a nie je zamestnávate-
�om. 

Minimálny počet bezpečnostných
technikov alebo autorizovaných bez-
pečnostných technikov, ktorých je za-
mestnávate� povinný urči� diferenco-
vane pod�a počtu zamestnancov, je
uvedený v prílohe č. 1a k zákonu, pri-
čom limitovanie počtu zamestnancov
pripadajúcich na jedného bezpečnos-
tného technika alebo na jedného au-
torizovaného bezpečnostného tech-
nika rovnako platí aj pri zmluvnom
spôsobe zabezpečenia výkonu úloh
bezpečnostnotechnickej služby. Na-
príklad je určené, že minimálny počet
autorizovaných bezpečnostných tech-
nikov alebo bezpečnostných techni-
kov je u zamestnávate�a pôsobiace-
ho v oblasti po�nohospodárstva s poč-
tom zamestnancov do 400 najmenej
jeden autorizovaný bezpečnostný
technik. Funkciu bezpečnostného
technika a autorizovaného bezpeč-
nostného technika možno výnimočne
kumulova� s inými odbornými činnos-
�ami, a to takými, ktoré sú zamerané
na zabezpečovanie ochrany života
alebo zdravia zamestnanca, preven-
ciu závažných priemyselných havárií,

ochranu pred požiarmi a na vykoná-
vanie odborných prehliadok a odbor-
ných skúšok vyhradených technických
zariadení. Zmenou je i vymedzenie
podmienok na zákaz osobného vyko-
návania odborných úloh bezpečnost-
ného technika alebo autorizovaného
bezpečnostného technika fyzickej
osobe, ktorá je zamestnávate�om
alebo štatutárnemu orgánu zamest-
návate�a, ktorý je právnickou osobou.
Na základe tejto zmeny je príslušný
inšpektorát práce povinný zakáza�
osobné vykonávanie odborných úloh
bezpečnostného technika alebo auto-
rizovaného bezpečnostného technika
fyzickej osobe, ktorá je zamestnáva-
te�om, alebo členom štatutárneho or-
gánu zamestnávate�a, ktorý je práv-
nickou osobou, ak pri plnení odbor-
ných úloh bezpečnostného technika
alebo autorizovaného bezpečnostné-
ho technika závažným spôsobom ale-
bo opakovane konali v rozpore s práv-
nymi predpismi a ostatnými predpismi
na zaistenie BOZP.

Novelou sa mení a dopĺňa zákon NR
SR č. 145/1995 Z. Z. o správnych po-
platkoch v znení neskorších pred-
pisov, najmä sa znižujú sadzby správ-
nych poplatkov za vydanie opráv-
nenia na výchovu a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce a oprávnenia
na vykonávanie bezpečnostnotech-
nickej služby pre právnické osoby
a stanovuje sa správny poplatok vo
výške 30.000,- Sk za vydanie opráv-
nenia na overovanie plnenia požiada-
viek bezpečnosti technických zaria-
dení. 
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Bezpečnostní 
technici

Správne poplatky

NOVÝ ZÁKON O REGISTRI TRESTOV

V súčasnosti platný zákon č. 311/1999
Z. z. o registri trestov v znení neskor-
ších predpisov bude zrušený novým
zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, ktorý nadobudne účin-
nos� odo dňa 1. januára 2008.

Pod�a novej právnej úpravy sa výraz-
ne obmedzuje predkladanie odpisu
registra trestov, čím sa má zabráni�

možnému zneužívaniu osobných
údajov obsiahnutých v odpise regis-
tra trestov, ich nekontrolovate�nému
rozširovaniu a prípadnému pozmeňo-
vaniu obsahu. Výpis z registra trestov
bude jediným dokladom, ktorý bude
vydaný občanovi na jeho písomnú
žiados� a po zaplatení zákonom sta-
noveného poplatku, ktorého výška
zostáva nezmenená. Občan v žia-
dosti o vydanie výpisu z registra tres-

Výpis z registra
trestov



tov nie je povinný uvádza� účel, na
ktorý o vydanie žiada. Žiados� o výpis
z registra trestov bude možné poda�
na orgánoch prokuratúry, na obciach,
ktoré vedú matriku alebo na zastupi-
te�ských úradoch SR. 

Výpis z registra trestov bude možné
vyda� aj na žiados� súdu alebo proku-
ratúry pre potrebu iného ako trestného
konania, napríklad pre potreby kona-
nia súdov v občianskoprávnych, ob-
chodných, či správnych veciach, pro-
kuratúre v agende prieskumu zákon-
nosti rozhodnutí orgánov verejnej
správy a aj na žiados� orgánu verej-
nej správy pre potrebu správneho
konania, ak tak ustanoví osobitný zá-
kon. V takomto prípade povinnou ná-
ležitos�ou žiadosti bude aj presné
označenie orgánu, ktorý o výpis žia-
da a účel, na ktorý sa výpis požaduje.
Vyžadovanie výpisu z registra trestov
bude možné na miestach, v ktorých
budú sústredené všetky administra-
tívne postupy spojené s podnikaním
v oblasti služieb, čím sa zjednoduší
a zefektívni prístup podnikate�ov na
trh v rámci Európskej únie. 

Občan teda nebude oprávnený sám
požiada� o vydanie odpisu registra
trestov, do záznamov môže len na-
hliada� a robi� si z neho výpisy, odpis
sa mu však nevydá. Takéto oprávne-
nie nová právna úprava priznáva iba
v zákone ustanoveným orgánom a na
zákonom ustanovený účel. 

Účelom, na ktorý sa na�alej vyžaduje
odpis registra trestov, sú potreby
trestného konania, plnenie úloh pri
ochrane a bezpečnosti štátu pod�a
osobitných predpisov a potreby preu-
kazovania bezúhonnosti a spo�ahli-
vosti, ak to ustanovuje osobitný zá-
kon. O odpis registra trestov môžu
požiada� len zákonom oprávnené
orgány. Pôjde o orgány, ktoré vykoná-
vajú prijímacie alebo výberové kona-
nie na spoločensky dôležité funkcie
a orgány, ktoré navrhujú odvolanie
z takejto funkcie. Je v záujme spoloč-
nosti a tým aj štátu, aby niektoré zá-
konom určené funkcie vykonávali iba
osoby bezúhonné a spo�ahlivé. Záko-
nom oprávnenými orgánmi sú naprí-
klad prezident SR, ktorý vymenúva

do funkcií rôznych verejných činite-
�ov, orgány verejnej správy, ktoré po-
trebujú preverova� osoby, ktorých sa
ich činnos� dotýka, alebo ktoré majú
ich činnos� vykonáva�. Ministerstvo
vnútra SR koná o udelení štátneho
občianstva a aj vo veciach poskyto-
vania služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti, Národná banka Sloven-
ska vykonáva ochranu bankového
tajomstva a doh�ad, sociálnoprávnu
ochranu detí a sociálnu kuratelu vy-
konáva Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR a určený or-
gán, Ministerstvo zdravotníctva SR
vydáva povolenie na zaobchádzanie
s omamnými a psychotropnými látka-
mi, orgány územnej vojenskej správy
rozhodujú o zaradení vojakov v zálo-
he do aktívnych záloh, služobný úrad
Hasičského a záchranného zboru roz-
hoduje o vzniku a skončení služob-
ného pomeru v tomto zbore a krajské
riadite�stvo Policajného zboru koná
o udelení licencie na prevádzkovanie
súkromnej bezpečnostnej služby. Ide
o významné konania a funkcie, s kto-
rými je pod�a platnej právnej úpravy
spojená aj previerka bezúhonnosti
a spo�ahlivosti. Týka sa to sudcov
Ústavného súdu SR, sudcov všeo-
becných súdov, právnych čakate�ov
prokuratúry a prokurátorov, funkcií
v štátnej službe príslušníkov Policaj-
ného zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justičnej
stráže a Železničnej polície, Národ-
ného bezpečnostného úradu, funkcií
v štátnej službe profesionálnych voja-
kov ozbrojených síl SR, funkcií v štát-
nej službe colníkov, notárov, súdnych
exekútorov a advokátov. Základným
predpokladom na poskytnutie odpisu
registra je ustanovenie osobitného
zákona, ktorý upravuje status kon-
krétnej funkcie. 

Údaje, ktoré vyplynú z informácií
ústredných orgánov iných štátov EÚ,
sa uvedú v odpise registra trestov iba
vtedy, ak ide o právoplatné odsúde-
nie súdom iného štátu Európskej
únie. Ak ide o občana SR alebo
o osobu, ktorá má na území SR trvalý
pobyt, nie je z h�adiska evidencie roz-
hodujúce, či právoplatné odsúdenie
vykonal súd SR alebo súd iného štátu
vrátane súdov iných členských štátov
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Odpis registra
trestov po novom

Informácie v odpise
registra trestov 
aj zo štátov EÚ



Európskej únie. Ak ide o cudzinca,
predmetom evidencie bude iba odsu-
dzujúce rozhodnutie súdu SR.

Nová právna úprava novelizuje zá-
kon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej bezpeč-
nosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov tým, že osobitne upra-
vuje systém preukazovania bezúhon-
nosti a spo�ahlivosti u osôb, ktoré
majú záujem o zamestnanie v bez-
pečnostných službách, alebo v týchto
službách pôsobia. 

Záujemca o zamestnanie v bezpeč-
nostných službách je povinný predlo-
ži� odpis (výnimočne teda nie výpis)
registra trestov pri podaní žiadosti
o prijatie do zamestnania a zamest-
nanec bezpečnostných služieb je po-
vinný za účelom posúdenia jeho bez-
úhonnosti predloži� prevádzkovate�ovi
každé dva roky odpis (v tomto prípa-

de teda tiež výnimočne nepostačuje
výpis) registra trestov. Odpis registra
trestov im bude vydaný iba na tento
účel a pre iné potreby nebude použi-
te�ný. 

Osobitná právna úprava sa týka aj
bezpečnostných previerok vykonáva-
ných Národným bezpečnostným úra-
dom, novelizovaný je tak aj zákon 
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajova-
ných skutočností a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení ná-
lezu Ústavného súdu SR č. 638/2005
Z. z. a zákona č. 255/2006 Z. z..

Zmeny, ktoré prináša nový zákon
o registri trestov, sa premietli aj do
novelizácie zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch. Za vyžiadanie
informácie o odsúdení z členského
štátu Európskej únie je od účinnosti
zákona stanovený nový súdny popla-
tok vo výške 500,- Sk. 
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Súvisiace zmeny 
v �alších zákonoch

Poskytnutie 
podpory

Polyfunkčný dom

NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM FONDE ROZVOJA BÝVANIA 
PRINESIE NOVÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI V STAVEBNÍCTVE

Dňa 1. septembra 2007 nadobudol
účinnos� zákon č. 349/2007 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/
2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších predpi-
sov a ku dňu 1. januára 2008 nado-
búdajú účinnos� ustanovenia týkajú-
ce sa vz�ahov fondu k Štátnej poklad-
nici a procesné ustanovenia týkajúce
sa rozhodovania fondu pod�a ustano-
vení tohto zákona.

Novela zákona o Štátnom fonde rozvo-
ja bývania upravuje výdavky na správu
fondu, predlžuje lehotu na rozhodo-
vanie v prípade, ak ide o žiadosti obcí
a neziskových organizácií a prináša
viacero vecných a legislatívnych spres-
není pri poskytovaní podpory Štát-
nym fondom rozvoja bývania. O po-
skytnutí podpory rozhodne fond do 90
dní odo dňa doručenia žiadosti obcou
v sídle okresu. Ak je žiadate�om obec
alebo nezisková organizácia, môže
fond túto lehotu predĺži� o 60 dní.

Nová právna úprava stanovuje, že
podporu možno poskytnú� na účely

(1) obstarania bytu výstavbou, nad-
stavbou, vstavbou, prístavbou, do-
stavbou, prípadne prestavbou neby-
tového priestoru v bytovom dome, 
v rodinnom dome alebo v polyfunkč-
nom dome, (2) na výstavbu alebo do-
stavbu zariadenia sociálnych služieb,
ktoré poskytuje starostlivos� celoroč-
ne alebo prestavbu nebytového prie-
storu na zariadenie sociálnych slu-
žieb, (3) �alej na kúpu bytu, pričom
kúpou bytu sa rozumie kúpa bytu od
stavebníka uvedeného v kolaudač-
nom rozhodnutí, od nadobudnutia prá-
voplatnosti ktorého neuplynulo viac
ako dva roky s výnimkou prípadu, ak
ide o kúpu bytu žiadate�om, ktorým je
odchovanec detského domova, ktorý
si rieši svoje prvé bývanie, (4) z pro-
striedkov fondu možno �alej poskyt-
nú� podporu pre účely obnovy bytovej
budovy, (5) výstavby nájomného bytu
vrátane bytu, ktorý sa získa nadstav-
bou, vstavbou, prístavbou, prípadne
prestavbou nebytového priestoru, (6)
pre účely obnovy zariadenia sociál-
nych služieb. Novela zákona o Štát-
nom fonde rozvoja bývania definuje
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Obnova bytovej
budovy

Sprísnenie 
podmienok

Kde poda� žiados�

pojem polyfunkčný dom, ktorým na
účely tohto zákona je budova, v kto-
rej najmenej polovica podlahovej plo-
chy je určená na bývanie a pozostá-
va najmenej zo štyroch bytov. 

Ďalším pojmom, ktorý táto právna
úprava vymedzuje, je pojem obnova
bytovej budovy, ktorou je potrebné
rozumie� tepelnú ochranu bytového
domu alebo rodinného domu pri dodr-
žaní všeobecne záväzných právnych
predpisov a technických špecifikácií,
alebo obnovu alebo modernizáciu
spoločných častí a spoločných zaria-
dení bytového domu, alebo odstráne-
nie statických nedostatkov bytového
domu, ak sú preukázané oprávnenou
osobou. 

Obnovou zariadenia sociálnych slu-
žieb sa v intenciách tohto zákona ro-
zumie tepelná ochrana zariadenia
sociálnych služieb a obnova alebo
modernizácia obytných miestností,
príslušenstva obytných miestností
a spoločných priestorov zariadenia
sociálnych služieb. Ak ide o služobný
byt, podporu na vyššie vymedzené
účely nemožno poskytnú�. 

Predmetnou právnou úpravou je vo
väčšej miere možné kumulovanie do-
tačných a úverových zdrojov pri ob-
starávaní nájomných bytov pre so-
ciálne slabšie skupiny občanov a zo
strany štátu sa súčasne vytvárajú
podmienky na získanie výhodných
úverových zdrojov na rekonštrukciu,
modernizáciu a obnovu zariadení so-
ciálnych služieb. Novela zákona o Štát-
nom fonde rozvoja bývania upravuje,
že na zákonom vymedzený účel mož-

no súčasne poskytnú� viac druhov
podpory, taktiež upravuje maximálny
limit úrokovej sadzby vyjadrený abso-
lútnou hodnotou, a to vo výške 6 %. 

Novela �alej vylúčila limit výmery po-
dlahovej plochy bytov v bytových do-
moch a v rodinných domoch na účel
obnovy bytovej budovy. V prípade ro-
dinných domov sa podpora z fondu
vz�ahuje len na realizáciu zateplenia.
Novela zákona o Štátnom fonde roz-
voja bývania upravuje, kedy sa pod-
pora z prostriedkov fondu neposkyt-
ne, pričom sa precizujú ustanovenia
v časti daňových nedoplatkov a ne-
doplatkov na poistnom. Podpora sa
neposkytne žiadate�ovi, ktorý (1)
neoprávnene používa alebo zadržia-
va prostriedky fondu, (2) je v likvidá-
cii, v konkurze, voči ktorému je vede-
né konkurzné konanie alebo proti
ktorému bol zamietnutý návrh na vy-
hlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku, (3) má evidované nedoplat-
ky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
(4) má evidované daňové nedoplat-
ky, ktoré sa vymáhajú výkonom roz-
hodnutia, (5) neplní záväzky voči
iným verite�om alebo (6) nespĺňa pod-
mienky ustanovené týmto zákonom.

Obsahom novely je aj špecifikovanie
mestských časti v Bratislave a Koši-
ciach, prostredníctvom ktorých sa
predkladajú žiadosti o poskytnutie
podpory zo Štátneho fondu rozvoja
bývania, ktoré sú vymenované v prí-
lohe č. 2 k zákonu. 

Neposkytnutie 
podpory

Obnova zariadenia
sociálnych služieb

Kumulovanie 
zdrojov

NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR

Odo dňa 1. októbra 2007 nadobudne
účinnos� zákon č. 344/2007 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR
v znení neskorších predpisov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov. Člá-
nok IV. tohto zákona, ktorý novelizuje
zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch
žijúcich v zahraničí a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov nadobudol
účinnos� dňa 31. júla 2007.

Novela zákona o štátnom občianstve
SR sprísňuje jednu zo základných
podmienok na udelenie štátneho ob-
čianstva SR, a to dĺžku trvalého po-
bytu cudzinca na území SR pred
podaním žiadosti o udelenie štátneho



občianstva SR z pä� na osem rokov
a v prípadoch, ak je žiadate�om o ude-
lenie štátneho občianstva SR azy-
lant, ustanovuje sa minimálna dĺžka
pobytu azylanta na území SR na pä�
rokov bezprostredne predchádzajúci-
ch podaniu žiadosti. Konkretizujú
a spresňujú sa pravidlá preukazova-
nia ovládania slovenského jazyka
žiadate�om ako jednej zo zákonných
podmienok na udelenie štátneho ob-
čianstva SR a konkretizujú sa tiež po-
vinnosti vyplývajúce pre cudzincov
z osobitných právnych predpisov, kto-
ré je povinný žiadate� dodržiava�. 

Zjednodušujú sa zákonné podmienky
na udelenie štátneho občianstva SR
bývalým občanom SR, ktorí o pre-
pustenie zo štátneho zväzku SR boli
nútení požiada� v súvislosti s nado-
budnutím štátneho občianstva iného
štátu, ktorého právny poriadok neu-
možňoval dvojaké štátne občianstvo
a tak isto aj osobám, ktorých jeden
z rodičov bol v čase ich narodenia
československým štátnym občanom
a pod�a vtedajšej právnej úpravy ne-
vykonal úkon smerujúci k získaniu
československého štátneho občian-
stva pre die�a, a to za znížený správ-
ny poplatok. Predchádzajúca právna
úprava takýmto žiadate�om neprizná-
vala osobitné postavenie. Predlžuje
sa dĺžka nepretržitého pobytu bez-
prostredne predchádzajúceho poda-
niu žiadosti žiadate�om s priznaným
postavením Slováka žijúceho v za-
hraničí z dvoch rokov na tri roky. 

Proti rozhodnutiam o zastavení kona-
nia pod�a predmetného zákona sa

vylučuje možnos� poda� riadny oprav-
ný prostriedok. Ide o tie prípady, kedy
žiadate� bu� nespĺňa jednu zo zá-
kladných podmienok na udelenie
štátneho občianstva, a to potrebnú
dĺžku trvalého pobytu na území SR,
�alej ak mu v čase konania o žiadosti
zaniklo povolenie na pobyt na území
SR, ako aj vtedy, ke� si žiadate� bez
vážneho dôvodu neprevezme listinu
o udelení štátneho občianstva SR do
6 mesiacov od doručenia písomnej
výzvy na jej prevzatie. Možnos� pou-
žitia mimoriadnych opravných pro-
striedkov pod�a správneho poriadku
touto zmenou nie je dotknutá. 

Ke�že Ústava SR neumožňuje odňa�
štátne občianstvo SR proti vôli obča-
na, touto novelou sa výslovne usta-
novuje, že v určitých prípadoch štát-
ne občianstvo SR nevznikne. Štátne
občianstvo SR nevznikne, ak sa po
prevzatí listiny o udelení štátneho ob-
čianstva SR preukáže, že (1) dokla-
dy, na základe ktorých bola listina vy-
daná, sú sfalšované alebo pozmene-
né, (2) žiadate� nie je osobou, ktorej
doklady predložil, (3) listina bola vy-
daná bez znalosti skutočností, ktoré
mohli ma� na rozhodnutie podstatný
vplyv a žiadate� tieto skutočnosti ne-
oznámil, hoci bol povinný ich ozná-
mi�, (4) vydanie listiny sa dosiahlo
trestným činom. Zmenili sa aj ustano-
venia týkajúce sa doručovania pí-
somností a zmenili sa náležitosti žia-
dosti o prepustenie zo štátneho zväz-
ku SR. Pribudol taxatívny výpočet
obsahových a formálnych náležitostí
listiny o prepustení zo štátneho zväz-
ku SR.
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Osobitná kategória
žiadate�ov Kedy štátne

občianstvo SR
nevznikne

Subjekty, ktoré by
mali by� vylúčené 
z trestnej 
zodpovednosti

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NÁVRH ZÁKONA 
O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB 

Do NR SR bol dňa 24. augusta 2007
doručený návrh zákona o trestnej zod-
povednosti právnických osôb a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov,
ktorý upravuje podmienky trestnej
zodpovednosti právnických osôb, dru-
hy trestov a ochranných opatrení ukla-
daných právnickým osobám a postup
orgánov činných v trestnom konaní
a súdov, ak je obvineným právnická

osoba. V návrhu sa navrhuje účin-
nos� odo dňa 1. januára 2008.

V zmysle tohto návrhu by z trestnej
zodpovednosti právnických osôb mal
by� vylúčený štát, �alej štátne orgá-
ny, Národná banka Slovenska, verej-
noprávne medzinárodné organizácie
i orgány územnej samosprávy pri vý-
kone štátnej moci s odôvodnením, že

Pri zastavení konania
vylúčený riadny
opravný prostriedok
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Informácie uvedené v bulletine nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho odvodzova� žiadne práva
a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a aplikácia vyššie uvedených
informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych informácií. Pri konkrétnych obchodoch a iných
právnych riešeniach odporúčame preto vždy konzultácie. I ke� je bulletin ULC Čarnogurský Pro Bono
zostavovaný s maximálnou starostlivos�ou, ULC Čarnogurský nepreberá zodpovednos� za prípadné chyby či
nepresnosti, ani za akéko�vek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto
dokumente.

V prípade, že na�alej nechcete by� adresátom tejto služby, pošlite prosím e-mail na adresu simunkova@ulclegal.com
so subjektom: neodobera�. Ďakujeme.

V prípade akýchko�vek otázok kontaktuje prosím Mgr. Martinu Šimunkovú: simunkova@ulclegal.com

© ULC Čarnogurský, 2007

Pojem trestného
činu

nie je účelné, aby štát trestne posti-
hoval sám seba. U cudzích štátov 
a spoločných organizácií nimi vytvo-
rených by týmto dôvodom bola ich
suverenita. 

Trestná zodpovednos� by nemala by�
vylúčená napríklad pri obchodných
spoločnostiach, v ktorých má štát
majetkový podiel, alebo v ktorých má
svojich zástupcov v riadiacich orgá-
noch. 

Pod�a predkladate�ov návrhu je nutné
upravi� aj trestnú zodpovednos� práv-
neho nástupcu, pretože vznikom práv-
neho nástupníctva pôvodná právnická
osoba, a tým aj jej trestná zodpoved-
nos�, zaniká. 

Trestnú zodpovednos� právnických
osôb by navrhovaná právna úprava
mala obmedzi� na trestné činy, u kto-
rých to požadujú jednotlivé právne
akty EÚ a jednotlivé medzinárodné
zmluvy, ktorými je SR viazaná. Nevý-
hoda takto navrhovanej úpravy by
potom mohla by� v tom, že nové práv-
ne akty EÚ a nové medzinárodné
zmluvy budú v budúcnosti vyžadova�
doplnenie zákona, aby škálu trest-
ných činov rozšíril.

Návrh zákona by mal definova� trest-
né činy právnických osôb tak, že sa
odkazom odvolá na konkrétne skut-
kové podstaty vybratých trestných
činov v osobitnej časti Trestného zá-
kona. Všetky trestné činy by mali by�
trestnými činmi úmyselnými. Pod�a
návrhu bude musie� ís� o trestný čin
spáchaný v prospech právnickej oso-
by, či už bude ma� majetkovú alebo

nemajetkovú povahu. Trestný čin ná-
vrh zákona charakterizuje tak, že
bude spáchaný právnickou osobou,
ak bude spáchaný v jej prospech 
a spácha ho jej štatutárny orgán ale-
bo jeho člen, jej dozorný orgán alebo
jeho člen alebo iná osoba oprávnená
zastupova� právnickú osobu alebo za
ňu rozhodova�. Trestný čin v pros-
pech právnickej osoby by sa mal po-
važova� za spáchaný právnickou
osobou aj vtedy, ak niektorá osoba
z vyššie uvedeného okruhu osôb ne-
dostatočným doh�adom alebo kontro-
lou, ktoré boli jej povinnos�ou, hoci
z nedbanlivosti umožní spácha� trest-
ný čin inou osobou, pričom by malo
ís� o takú osobu, ktorá konala v rámci
oprávnení, ktoré jej boli zverené
právnickou osobou, alebo na spácha-
nie trestného činu použila inú právnic-
kú osobu alebo fyzickú osobu. Práv-
nická osoba by pod�a návrhu zákona
nemala by� trestne zodpovedná v prí-
padoch, ak osoba svojím konaním
nenaplnila všetky znaky trestného
činu. V takom prípade by však mohla
prichádza� do úvahy zodpovednos�
právnickej osoby za porušenie pred-
pisu upravujúceho jej administratívne
povinnosti. Právnická osoba by nema-
la by� zodpovedná ani vtedy, ak per-
fektný trestný čin nesmeroval k pro-
spechu právnickej osoby. 

Návrh zákona neupravuje trestnú
zodpovednos� fyzických osôb, tá je
už obsiahnutá v Trestnom zákone.
Ak je teda podnikate� fyzickou oso-
bou, predkladaný zákon o trestnej
zodpovednosti právnických osôb by
sa na jeho konanie nevz�ahoval.
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