
Prehľad niektorých 

právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a stanovísk na základe ktorých 
okresné úrady  konajú a rozhodujú, alebo upravujú práva a povinnosti 

fyzických a právnických osôb. 
  
  

•        úsek štátneho občianstva a matrík 

-         Zákon č. 154/1994 Z. z. o  matrikách v znení zákona č.222/1996 Z. z., zákona č.416/2001 
Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č.515/2003 Z. z. 

-         Zákon  č. 94/1963 Zb. o  rodine v znení zákona č.132/1982 Zb., zákona č.234/1992 Zb., 
zákona č.195/1998 Z. z., zákona č. 72/2002 Z. z., zákona č.127/2002 Z. z., zákona č. 
198/2002 Z. z., zákona č.245/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z. 

-         Zákon č. 300/1993 Z. z. o  mene a priezvisku v znení zákona č. 154/1994 Z. z., zákona č. 
198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z. 

-         Zákon č. 40/1993 Z. z. o  štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 
70/1997 Z. z., zákona č.515/2003 Z. z. 

  

•        úsek volieb a referenda 

-         Zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších 
predpisov 

-         Zákon  NR SR č. 46/1997 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní, 
o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

-         Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov 

-         Zákon NR SR č. 546/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších 
predpisov 

•        úsek priestupkový 

-         Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.  

-         Ústavný zákon  č. 244/1998 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 
460/1992 Zb.  

-         Ústavný zákon  č. 9/1999 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 
460/1992 Zb.  

-         Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

-         Vyhláška MV SR č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o 
priestupkoch 

-         Opatrenia na zabezpečenie účinnejšieho vybavovania a postihu majetkových priestupkov 
(uverejnené 31. 3.       2000 v Operatívnych pokynoch pre krajské úrady a okresné úrady 
č. 203/302-2000/03246) 

-         Usmernenie k aplikácii § 42 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (uverejnené 14. 12. 2000 v Operatívnych pokynoch pre krajské 
úrady a okresné úrady č. 203-2000/10776) 

  



•        úsek registrácie 

-         Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších 
predpisov 

-         Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č.207/1996 
Z.z.  

-         Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby 

-         Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 20f - § 20j) 

-         Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

-         Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov 

  

•        úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok 

a sčítania obyvateľov 

-         Zákon NR SR č, 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky 
v znení zákona č. 389/1999 Z.z. 

-         Vyhláška MV SR č. 347/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a 
iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb 

-         Zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 
v znení neskorších predpisov 

-         Zákon SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách 
v znení zákona č. 194/1990 Zb. 

-         Vyhláška MV SR č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR 
č.  63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách  

  
•        úsek osobných evidencií a dokladov 

-          zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o  premávke na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov 

  

•        úsek  živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa 

  
Základné právne predpisy 

-         zákon č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení zákona 
č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona č. 132/1994 Z.z., zákona  č. 200/1995 
Z.z., zákona č. 216/1995 Z.z., zákona č. 233/1995 Z.z., zákona č. 123/1996 Z.z., zákona č. 
164/1996 Z.z., zákona č. 222/1996 Z.z., zákona č. 289/1996 Z.z., zákona č. 290/1996 Z.z., 
zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 
76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., 
zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 
178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., 
zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 
236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z.,  zákona č. 338/2000 
Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z.,  zákona č. 279/2001 Z.z. zákona č. 488/2001 Z.z.,  zákona 
č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z.,   zákona č. 284/2002 Z.z.,  zákona č. 506/2002 



Z.z.,  zákona č. 190/2003 Z.z.,   zákona č. 219/2003 Z.z. zákona č. 245/2003 Z.z., zákona 
č. 423/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 586/2003 Z.z.,  zákona č. 602/2003 
Z.z. 

-         zákon č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov 

  

•        úsek krízového riadenia 

-         Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v  čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, 

-         Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v  krízových situáciách mimo času vojny a 
vojnového stavu v  znení neskorších predpisov, 

-         Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v  znení neskorších predpisov, 
-         Zákon č. 320/2002 Z. z. o  brannej povinnosti v znení zákona č. 545/2003 Z. z. v  znení 

neskorších predpisov a  doplnení niektorých zákonov, 

-         Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v  znení neskorších predpisov, 

-         Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  

  
krízové plánovanie 

-         Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v  znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.,  

-         Zákon č. 319/2002 Z. z. o  obrane SR, 

-         Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti,  

-         Zákon č. 387/2002 Z. z. o  riadení štátu v  krízových situáciách mimo času vojny 
a  vojnového stavu, 

-         Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, 
  
hospodárska mobilizácia 

-          Zákon NR SR č. 414/2002 Z. z. o  hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 
274/1993 Z. z. o  vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v  znení 
neskorších  predpisov, 

ochrana utajovaných skutočností  

-         Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  

-         pripravované vyhlášky NBÚ v  oblasti administratívnej bezpečnosti, personálnej 
bezpečnosti, priemyselnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, 

-         Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, 
civilná ochrana obyvateľstva 

-         Zákon Národnej rady  Slovenskej  republiky  č. 42/1994 Z.z. o civilnej  ochrane 
obyvateľstva v  znení  zákona  Národnej  rady Slovenskej republiky č. 117/1998 Z.z. 

-         Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme 

-         Zákon č. 544/2002 Z.z. o horskej záchrannej službe 

-      



  
-         úsek správy registratúry 

-         zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

-         vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov, 

  


