
Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií 
 
Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a stanovísk, na základe ktorých okresný úrad 
koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo 
vzťahu k okresnému úradu.  
(§5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov) 
 
ORGANIZA ČNÝ ODBOR 
 
Na úseku organizačnom  
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.  
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Na úseku administratívno-ekonomických činností 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,  
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva 
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,  
Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová 
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,  
Výnos Ministerstva financií SR č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií,  
Opatrenie Ministerstva financií SR č MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-
31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto 
predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia 
rozpočtu verejnej správy,  
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, 
o spôsobe  úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení neskorších 
predpisov,  
Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie výdavkov spojených 
s prípravou  a vykonaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí,  
Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/02288 
o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky,  
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. decembra 2006 č. 207-2006/03902, 
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291 



z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík,  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov,  
Opatrenie Ministerstva vnútra č. 381/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov 
majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri 
nakladaní s majetkom štátu,  
Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov,  
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov,  
Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom 
hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení  neskorších predpisov, 
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda 
v znení  neskorších predpisov.  
Na úseku povinného zmluvného poistenia 
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
Na úseku správy registratúry a podateľne  
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov,  
 
ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY  
 
Zákon  NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 
Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. k zákonu o matrikách 
Oznámenie MV SR č. 498/2005 Z. z. o vydaní výnosu z 3. novembra 2005 č. 207-2005/04291 
o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku matrík 
Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 
Zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 
Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov 
Zákon NR SR č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov 



Zákon NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 
Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátne správe 
Zákon NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon NR SR č. 63/1993 Z. z.  o štátnych symboloch SR a ich používaní 
Zákon NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  
Zákon NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 213/2002 Z. z. o prijatí Dohovoru o zrušení 
požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 129/2006 – aktualizovaný zoznam orgánov 
zmluvných strán k Dohovoru ... 
Zmluva medzi SR a ČR o úprave na úseku matrík a štátneho občianstva č. 251/1995 Z. z. 
Vyhláška č. 131/1976 Zb. o Dohovore o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia 
(Haagsky dohovor) 
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
Ústava SR č. 460/1992 Zb.  
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR  v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní 
a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení 
Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení 
neskorších predpisov 
Vyhláška č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 63/1973 Zb.  
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 
Stanoviská Konzultačného zboru k aplikácii správneho poriadku 
 
ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA 
 
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. a zákona č. 338/2000 Z. z. 
223/2001 Z. z., 279/2001 Z. z., 488/2001 Z. z. ., 554/2001 Z. z., 261/2002 Z. z., 284/2002 Z. 
z.506/2002 Z. z.,279/2001 Z. z.,245/2003 Z. z..219/2003 Z. z.,423/2003 Z. z.,190/2003 Z. z., 
515/2003 Z. z., 586/2003 Z. z., 602/2003 Z. z.,279/2001 Z. z., 506/2002 Z. z., 347/2004 Z. z., 
350/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 420/2004 Z. z., 533/2004 Z. z., 544/2004 Z. z., 578/2004 Z. z., 
624/2004 Z. z., 650/2004 Z. z., 656/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 8/2005 Z. z., 93/2005 Z. z., 
331/2005 Z. z., 340/2005 Z. z., 351/2005 Z. z., 470/2005 Z. z.,473/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 
555/2005 Z. z., 567/2005 Z. z.,126/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., 17/2007 Z. z., 99/2007 Z. z., 
193/2007 Z. z., 218/2007 Z. z., 358/2007 Z. z.,  zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 
Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 
492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., 
zákona č. 556/2010, zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011, zákona č. 362/2011 Z. z., 
zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 
321/2012 Z. z., 351/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 
39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., 
zákona č. 180/2013 Z. z.,  
Dotknuté právne predpisy 
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení  zákona č. 547/2011 Z. z. 
 Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch 
v znení  neskorších predpisov.  
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov.  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti 
a Slovenskej  komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z..  
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 194/1998 Z. z. o plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. 
o dizajnoch  a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. 
z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
Zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene 
a doplnení  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  



Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných  stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.  
Zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších 
predpisov.  
Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších 
predpisov.  
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov.  
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 
o ratingových  agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).  
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 
banskej správe v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov.  
Zákon NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov.  
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov .  
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. 
 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení 
neskorších predpisov.  



Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 
predpisov.  
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších 
predpisov.  
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov.  
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov.  
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov.   
 Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.  
Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov.  
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov. 
Zákon č. 73/1998 Z. z. o   štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polície v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  
Zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.   
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov .  
Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.   
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými  zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.  
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.   
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov .  
Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.   
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole 
prenosných ochorení.  
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR  č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch  v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.     
Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 
v znení neskorších predpisov.   
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
Zákon č. 218/2013 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej 
núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
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 predpisov.  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 
neskorších predpisov.   
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.   
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov.   
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  



Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou 
Nemeckom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, 
Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským 
kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym 
kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi 
Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, 
Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, 
Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej 
republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej 
republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky 
a Slovenskej republiky k Európskej únii /Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky č. 185/2004 Z. z./.  
 Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 
republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, 
Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore   
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.  
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Čl. 14 až 20, 22 a 40 nariadenia (ES) č. 1060/2009.  
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA  
 
Medzinárodné dokumenty a všeobecne záväzné predpisy 
Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl 
v poli  zo dňa 12. Augusta 1949 
Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených síl na 
mori zo dňa 12. Augusta 1949 
Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami zo dňa 12. Augusta 1949 
Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny zo dňa 12. Augusta 1949 
Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. Augusta 1949 o ochrane obetí 
medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I) 
Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. Augusta 1949 o ochrane obetí 
ozbrojených konfliktov, ktoré nemajú medzinárodný charakter (Protokol II). 
Ústavné zákony 
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 
v čase  vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 
predpisov 
Zákony 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení  neskorších predpisov 



Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme 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. 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov 
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a o obvodných úradoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 
Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 
organizmov v znení neskorších predpisov 
Zákon č.400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov 
Zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách (ruší zákon 82/1994 Z. z. o SHR od 
1.1.2013) 
Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení  neskorších predpisov 
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu 
ropnej núdze v znení zákona 240/2006 Z. z. 
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 
predpisov 



Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších 
predpisov 
Vyhlášky : 
Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických 
a prevádzkových  podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších 
predpisov 
Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia 
s materiálom  CO v znení neskorších predpisov 
Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných pác 
a organizovania  jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších predpisov 
Vyhláška MH SR č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z 
prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov (ruší vyhl. MH SR č.13/2008 Z. 
z.) 
Vyhláška MŽP SR č. 220/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na 
obdobie krízovej situácie 
Vyhláška MH SR č. 473/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne 
dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných 
oprávneniach 
Vyhláška MV SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových 
plánov a postup ich schvaľovania 
Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 
požiadaviek a technických podmienok zariadení CO v znení neskorších predpisov 
Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 
nebezpečných látok v znení neskorších predpisov 
Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na CO 
obyvateľstva z prostriedkov ŠR v znení neskorších predpisov 
Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii · Vyhláška 
MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na CO v znení neskorších predpisov 
Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
úseku civilnej ochrany obyvateľstva 
Vyhláška MV SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových 
plánov a postup ich schvaľovania 
Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní 
predpovednej povodňovej služby 
Vyhláška MŽP č. 251/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní 
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových 
škôd 
Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní 
priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich 
následkoch a vykonaných opatreniach 
Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch v územnoplánovacej 
dokumentácii 
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona 
Vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o prevencii 
ZPH 
Vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne 



Vyhláška ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad 
nehody, alebo havárie 
Vyhláška MZ SR č. 524/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej 
monitorovacej sieti 
Vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
zabezpečenie radiačnej ochrany 
Vyhláška MDPT SR č.164/2003 Z. z. o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie 
krízovej situácie 
Vyhláška MH SR č. 543/2011 ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného 
príkazu na určenie SHM v období krízovej situácie 
Vyhláška MH SR č. 473/2011 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých 
výrobkov, alebo tovarov s využitím MRO a odberných oprávnení (ruší vyhl. MH SR 
č.123/2003)) 
Vyhláška MH SR č.385/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 179/2011 Z. 
z. o hospodárskej mobilizácii (ruší vyhl. MH SR č.86/2010 Z. z.) 
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o archívoch  a registratúrach v znení neskorších predpisov. 
Nariadenia vlády 
Nariadenie vlády č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na 
zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
Nariadenie vlády č. 534/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV 221/1999 Z. z., ktorým sa 
vydáva menný zoznam obcí v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria 
najmenej 20 % obyvateľstva 
Nariadenie vlády č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly 
vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov 
Nariadenie vlády č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením 
Ostatné interné nariadenia a pokyny 
Pokyn GR SIZS CO MV SR o uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov na CO 
z prostriedkov  štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitolky MV SR č. IZS CO – 
48-44/2012 zo dňa 17.12.2012 (účinnosť od 1.1.2013 nahradzuje Smernicu MV SR KMCO-
191-33/CO-2008 o uplatňovaní náhrad v súvislosti so záchrannými prácami) 
Pokyn GR SIZS CO MV SR pre ObÚ na zjednotenie spoločného postupu pri plnení úloh na 
úseku obrany štátu č. p. IZS CO-CO KR3-2012/000533-001 z 20.12.2012 s účinnosťou od 
1.1.2013 (ruší KMCO-148-1/UO-2007 v znení KMCO-KM-243- 2/2010, KMCO-260/KM-
2008 z 10.7.2008, KMCO-KM-463/2010 z 6.8.2010 a IZCO –COKR-2011/00649-001 
z 6.12.2011. 
Pokyn GR SKM a CO MV SR č. KM CO – 5/CO-2008 na zabezpečenie riadenia hlásnej 
služby civilnej ochrany na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu 
Pokyn generálneho riaditeľa sekcie IZS a KM MV SR č. IZKM-CO-18-14/2011 k činnosti 
obvodných úradov v prípade vzniku MU 
Vestník MV SR čiastka 49 č. 125/2010 Nariadenie MV SR o postupe pri vyžadovaní výjazdu 
kontrolného chemického laboratória CO a jeho vysielaní na zásah alebo na inú činnosť 
Legislatíva pre oblasť OUS 
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
Vyhláška NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného 
zamestnanca 



Vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení 
neskorších predpisov 
Vyhláška NBÚ č. 325/2004 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti 
Vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických 
zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní 
v znení  neskorších predpisov 
Vyhláška NBÚ č.453/2007_Z. z. o administratívnej bezpečnosti 
Vyhláška NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov 
Vyhláška NBÚ č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane 
informácií 
Nariadenie vlády SR č. 216/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností 
 
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
 
Zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy  a pozemných 
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov 
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
Zákon č. 10/1996 Zb. o kontrole v štátnej správe  
V oblasti cestnej dopravy 
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikácií a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 
Vyhláška č. 578/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach 
zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška č. 349/2005 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Nariadenie  vlády č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných 
súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel   a jazdných súprav, ďalších 
technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami 
a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav 
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Vyhláška č. 464/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel 
v premávke  na pozemných komunikáciách 
Nariadenie č. 140/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných 
technických jednotiek určených pre tieto vozidlá 
Vyhláška 169/2010 Z. z.  o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II 
a technickom  osvedčení vozidla 
V oblasti pozemných komunikácií 
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
Vyhláška FMD č. 35/1984 Zb. z 27. marca 1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) 
Zákon č. 51/1976 Zb. o územnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 



 
Metodické pokyny ktoré sú súčasťou interného usmernenia  sú zverejnené na stránke 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
(www.mindop.sk) 
 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona 
NR SR č. 287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 
332/2007 Z. z.  
 Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., 
zákona č. 4/2010 Z. z. a zákona č. 39/2013 Z. z.  
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z., 
zákona č. 15/2005 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z.  
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona 
č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. 
z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z. a zákona č. 
207/2013 Z. z.  
EIA 
 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 
287/2008 Z. z. , zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. , zákona č. 258/2011 Z. z., 
zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z. a zákona č. 
39/2013.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie  
PZPH 
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 
277/2005 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z.  
Vyhláška č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii 
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky 
č. 451/2005 Z. z.  
Vyhláška č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne v znení vyhlášky č. 
452/2005 Z. z.  
IPKZ 
 Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
OPaK 
 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. , 
zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 
15/2005 Z. z. , zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., 
zákona č. 454/2007 Z. z. zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 



145/2010 Z. z. , zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z. 
a zákona č. 311/2013 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných 
rezerváciách v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z., zákona č. 543/2002 a vyhlášky č. 
420/2003 Z. z..  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z. z., ktorou sa uverejňuje 
zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky 
v Slovenskej republike.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. 
z.., vyhlášky č. 638/2007 Z. z., vyhlášky č. 579/2008 Z. z., vyhlášky č. 173/2011 Z. z. a 
zákona č. 345/2012 Z. z.   
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 593/2006 Z. z., ktorou sa 
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie  
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 396/1990 Zb. o uzavretí Dohovoru 
o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva 
(Ramsarský dohovor).  
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 91/1998 Z. z. o uzavretí Dohovoru 
o ochrane  sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonský dohovor).  
Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2004 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým 
sa vydáva národný zoznam území európskeho významu  
CITES 
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., 
zákona č. 447/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou  sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne 
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 449/2009 Z. z. a vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 47/2013 Z. z.  
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o uzavretí Dohovoru 
o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).  
VODA 
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 
587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., 
zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 
384/2009 Z. z. , zákona č. 134/2010 Z. z. ,zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., 
zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z.  
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania 
vôd v znení nariadenia vlády č. 367/2008 Z. z.  
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 
Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z., o environmentálnych normách 
kvality v oblasti vodnej politiky  



Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach 
na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného 
plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže v znení zákona č. 345/2012 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z. z. , ktorou sa 
ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných 
tokov  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z. , ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej stavby  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z. , ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad 
vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru  
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach. 
(vykonáva vodný zákon)  
VVaVK 
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 
525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., 
zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 
180/2013 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov 
a verejných  kanalizácií  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva 
vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd 
z povrchového  odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky č. 209/2013 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodoch a verejných 
kanalizácií  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu 
a výstavbu  verejných vodovodov a verejných kanalizácií  
RYBÁRSTVO 
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. v znení zákona č. 
525/2003 Z. z., a zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z z. a zákona č. 180/2013 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. 
OCHRANA PRED POVODŇAMI 
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 204/2010 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2010 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, 
povodňové záchranné práce a povodňových škôd  



Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2010 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných 
správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 313/2010 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho 
prehodnocovaní a aktualizovaní  
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp 
povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich 
vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu 
inundačného územia na mapách  
 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii plánov manažmentu 
povodňového rizika  
OVZDUŠIE 
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 
Z. z. zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 
587/2004 Z. z., zákona č. 571 /2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z. z., 
zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 286/2009 Z. z.  
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2010 Z. z. ktorou sa 
ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. 
o monitorovaní  emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v 
ich okolí  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. 
o informáciách  podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej 
evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému 
a o súbore  technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení  
Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o fluorovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
OBCHODOVANIE S EMISNÝMI KVÓTAMI  
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov 
z pohonných  látok  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 10/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách  
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OBALY  
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č. 393/2002 Z. z., 



zákona č. 529/2002 Z. z. ,zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 
525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z. , zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., 
zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona 
č.571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008, zákona č. 515/2008 Z z., 
zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 
119/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., 
zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 290/213 Z. z.  
Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. 
a zákona  č. 515/2008 Z z.  
Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v znení zákona č. 515/2008 Z. z.  
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné 
limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania 
odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie  
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre 
zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov 
a látok  v znení nariadenia vlády SR č. 206/2010 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu 
vozidiel v znení vyhlášky č. 227/2007 Z. z., vyhlášky č. 203/2010 Z. z., vyhlášky č. 153/2012 
Z. z. a vyhlášky č. 285/2013 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. 
autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb 
oprávnených na vydanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení 
vyhlášky č. 209/2005 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z o sadzbách 
pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, 
za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti 
o poskytnutie  prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 359/2005 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. 
o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky č. 51/2011 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  
Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. 
a zákona č. 343/2012 Z. z.  
Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z.  
ENVIRONMENTÁLNE ZÁ ŤAŽE  
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 
a o zmene  a doplnení niektorých zákonov  
ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY  
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 
258/2011 Z. z., zákona č. 39/2013 a zákona č. 180/2013Z. z.  
SÚVISIACE PRÁVNE PREDPISY  



Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov   
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 
628/2005 Z. z.  
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach 
úhrady nákladov za sprístupnenie informácií  
 
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR  
 
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu 
majetku v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov:  
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 64/1997 Zb. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní 
vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov:  
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
220/2004 Z. z.“):  
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži 
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 405/2011 Z. z.“):  
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 326/2005 
Z. z.“):  
Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov:  
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách:  
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov:  
 
KATASTRÁLNY ODBOR  
 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. , o katastri nehnuteľností 
a o zápise  vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov  
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov  



Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou 
sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov  
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov  
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom  
 


