Prehľad prepisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk

•







zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č.
70/1994 Z.z. ,
zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 42/1994 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu,



ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu,



zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky,



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



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,
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,
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 označovaní vozidiel a jazdných súprav,
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách – cestný zákon v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov,
vyhláška č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
s podmienkami hospodárnosti a účelnosti, účinnosti a efektívnosti,
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnenie niektorých zákonov,
zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách,



















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.

