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ZÁKON
zo 4. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene
a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

exekuèná èinnos, pouíva tvary slov od nich odvodené, ani iné oznaèenie spôsobilé vyvola nebezpeèenstvo
zámeny s uvedenými oznaèeniami..

Èl. I

4. V § 6 ods. 3 sa slovo splnomocnenia nahrádza
slovom poverenia.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení zákona è. 211/1997 Z. z., zákona
è. 353/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona
è. 240/1998 Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 415/2000 Z. z., zákona è. 291/2001 Z. z., zákona
è. 32/2002 Z. z., zákona è. 356/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 125/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z.,
zákona è. 585/2006 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona è. 554/2008 Z. z., zákona
è. 84/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 466/2009 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 102/2011 Z. z., zákona
è. 348/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 1/2012 Z. z., zákona è. 230/2012 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona è. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 14/2013 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa slová súdnych a iných rozhodnutí
nahrádzajú slovami exekuèných titulov.
2. V § 3 sa slovo vydanom nahrádza slovom vydaným.
3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
§ 5a
(1) Exekútor je povinný pri výkone exekuènej èinnosti a ïalej èinnosti pod¾a tohto zákona pouíva oznaèenie súdny exekútor. Oznaèenie súdny exekútor alebo exekútorský úrad, od nich odvodené tvary slov, ani
oznaèenie spôsobilé vyvola nebezpeèenstvo zámeny
s uvedenými oznaèeniami nie je oprávnená pouíva
iná osoba.
(2) Ten, kto nevykonáva pod¾a zákona nútený výkon
exekuèných titulov, nie je oprávnený oznaèova svoju
èinnos ako výkon rozhodnutia, exekúcia alebo

5. § 8 znie:
§ 8
(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) vedie zoznam exekútorov,
ktorý vrátane zmien v zozname zverejòuje na svojom
webovom sídle. Ministerstvo oznamuje komore a súdom podstatné zmeny v zozname exekútorov, najmä
preruenie výkonu funkcie exekútora, pozastavenie výkonu funkcie exekútora a zánik výkonu funkcie exekútora.
(2) Ministerstvo vykonáva tátny doh¾ad nad èinnosou komory a èinnosou exekútorov
a) sledovaním dodriavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach,
b) pravidelnými a úèelovými previerkami exekútorských úradov a exekuèných spisov,
c) hodnotením správ komory o èinnosti komory a èinnosti exekútorov.
(3) Ministerstvo je pri výkone tátneho doh¾adu
oprávnené
a) nahliada do exekuèných spisov, listín a evidenèných pomôcok exekútora, vyhotovova si z nich výpisy a kópie,
b) iada v lehote, ktorú urèí, písomné vyjadrenie exekútora k postupu, ktorý je predmetom tátneho doh¾adu,
c) iada ústne vysvetlenie exekútora, prípadne jeho
zamestnanca k postupu, ktorý je predmetom tátneho doh¾adu, pokia¾ písomné vyjadrenie pod¾a písmena b) nie je potrebné alebo je nedostatoèné,
d) vstupova do priestorov exekútorského úradu v obvyklých úradných hodinách (§ 15 ods. 4).
(4) Pri výkone tátneho doh¾adu je exekútor povinný
ministerstvu poskytnú súèinnos tým, e
a) v lehote urèenej ministerstvom predloí kópie poadovaných listín a spisy, o ktoré ministerstvo poiada,
b) v lehote urèenej ministerstvom poskytne písomné
vyjadrenie pod¾a odseku 3 písm. b),
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c) na predvolanie sa dostaví na úèel podania ústneho
vysvetlenia pod¾a odseku 3 písm. c).
(5) Komora na poiadanie ministerstva spolupôsobí
pri výkone tátneho doh¾adu nad èinnosou exekútorov.
(6) Exekútor je povinný bezodkladne oznámi ministerstvu kadú zmenu údajov zapisovaných v zozname exekútorov, ako aj skutoènos, ktorá môe by dôvodom na preruenie výkonu funkcie exekútora,
pozastavenie výkonu funkcie exekútora alebo zánik výkonu funkcie exekútora.
(7) Komora kadoroène do 30. apríla podáva ministerstvu a na svojom webovom sídle zverejní správu
o èinnosti komory a èinnosti exekútorov za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje informácie
o zmenách v zozname exekútorov a exekútorských koncipientov, poznatky z vybavovania saností na èinnos
exekútorov a preh¾ad poètu doruèených návrhov
oprávnených na vykonanie exekúcie, poètu skonèených exekuèných konaní a poètu neskonèených exekuèných konaní. Exekútor je povinný kadoroène do
31. januára poda komore správu o poète doruèených
návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie, poète
skonèených exekuèných konaní a poète neskonèených
exekuèných konaní za predchádzajúci kalendárny rok
a v tejto súvislosti poskytnú aj súèinnos potrebnú na
vypracovanie správy pod¾a prvej vety.
(8) Nesplnenie povinností uvedených v odsekoch
4, 6 a 7 exekútorom je jeho disciplinárnym previnením..
6. V § 9 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b)
a c), ktoré znejú:
b) vyhlasuje výberové konanie na funkciu exekútora
(ïalej len výberové konanie),
c) na spoloènú iados exekútorov so súhlasom komory môe navzájom preloi exekútorov do územného
obvodu iného krajského súdu,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno d).
7. V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:
d) ktorý aspoò pä rokov vykonával právnu prax, z toho
najmenej tri roky exekuènú prax,.
8. V § 10 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) ktorý úspene absolvoval výberové konanie..
9. V § 10 ods. 2 prvá veta znie:
Exekuèná prax je prax exekútora a exekútorského
koncipienta pod¾a tohto zákona, ktorý spåòa podmienky pod¾a odseku 1 písm. a) a c)..
10. V § 10 ods. 2 sa slová jedného roka nahrádzajú
slovami dvoch rokov.
11. V § 10 ods. 3 sa za slovo uzná vkladá slovo odbornú.
12. Poznámka pod èiarou k odkazu 3c znie:

3c) § 14 ods. 3 písm. e) ôsmy bod zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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13. § 10a znie:
§ 10a
Komora umoní vykona odbornú skúku do iestich
mesiacov odo dòa podania iadosti exekútorskému
koncipientovi, ktorý spåòa podmienky uvedené v § 10
ods. 1 písm. a) a d)..
14. Za § 10a sa vkladajú § 10b a 10d, ktoré vrátane
nadpisu nad paragrafom znejú:
Výberové konanie
§ 10b
(1) Výberové konanie vyhlasuje minister pre územný
obvod krajského súdu. Výberové konanie sa vyhlási verejne na webovom sídle ministerstva najmenej 60 dní
pred jeho uskutoènením.
(2) Minister môe vyhlási výberové konanie
a) na návrh komory, ak zanikol výkon funkcie exekútora (§ 16 ods. 1) a je potrebné obsadi miesto exekútora v územnom obvode krajského súdu, v ktorom bolo
sídlo exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol,
b) ak v územnom obvode krajského súdu je potrebné
zvýi poèet exekútorov.
(3) Do výberového konania sa písomnou iadosou
adresovanou ministerstvu môe prihlási kadý, kto
spåòa podmienky na vymenovanie za exekútora pod¾a
§ 10 ods. 1 písm. a) a g) (ïalej len uchádzaè).
(4) Ak iaden uchádzaè vo výberovom konaní neuspeje a trvajú dôvody jeho vyhlásenia pod¾a odseku 2, minister vyhlási výberové konanie opakovane v lehote
troch mesiacov od skonèenia predchádzajúceho výberového konania. Pre skonèenie opakovaného výberového konania platí § 10d ods. 4.
§ 10c
(1) Výberovým konaním na funkciu exekútora sa overujú odborné znalosti, veobecný preh¾ad, schopnos
tvorivého myslenia, rýchlos uvaovania a schopnos
rozhodovania, orientácia v právnom poriadku, schopnos aplikácie a interpretácie právnych predpisov, verbálny prejav, osobnostné predpoklady uchádzaèa na
výkon funkcie exekútora a jeho znalosti pravidiel profesijnej etiky.
(2) Výberové konanie pozostáva z písomného testu,
prípadovej túdie, prípravy a vypracovania písomností
exekútora, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej èasti. Výberové konanie sa
uskutoèòuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.3ca)
(3) Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne
a organizaène zabezpeèuje komora. Komora je povinná
vytvori podmienky pre úèas verejnosti na výberovom
konaní.
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§ 10d
(1) Výberové konanie uskutoèòuje päèlenná výberová komisia. Èlenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister. Výberová komisia pozostáva z dvoch
èlenov, ktorých navrhuje komora, dvoch èlenov, ktorých navrhuje minister, a jedného èlena, ktorého navrhuje predseda krajského súdu, do územného obvodu
ktorého má by exekútor vymenovaný, zo sudcov pôsobiacich na súdoch v územnom obvode tohto krajského
súdu vybavujúcich agendu výkonu rozhodnutia. Pre
kadé výberové konanie vymenúva minister súèasne
troch náhradníkov; minister, komora a predseda krajského súdu na ten úèel navrhnú po jednom náhradníkovi tak, aby náhradníci mohli by vymenovaní súèasne s èlenmi výberovej komisie. Náhradník sa ujme
funkcie èlena výberovej komisie, ak sa na strane èlena
výberovej komisie vyskytnú okolnosti, ktoré mu znemonia úèas vo výberovom konaní. Na webovom sídle
ministerstva sa zverejní zoznam èlenov výberovej komisie a náhradníkov, a to aspoò 15 dní pred uskutoènením výberového konania.
(2) Za èlena výberovej komisie alebo náhradníka
mono vymenova len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie èlena
výberovej komisie a ktorá je spôsobilá posúdi uchádzaèa pod¾a § 10c ods. 1. Minister a komora môu okrem zamestnancov ministerstva a èlenov komory navrhnú za èlena výberovej komisie alebo náhradníka aj
iné osoby, ktoré pôsobia v sektore vysokých kôl alebo
vykonávajú právnické povolanie a spåòajú predpoklady
pod¾a prvej vety.
(3) Èlenovia výberovej komisie volia spomedzi seba
predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznáaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúèastnia aspoò tyria jej èlenovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaò hlasovala nadpolovièná väèina vetkých jej èlenov.
(4) Predseda výberovej komisie je povinný zabezpeèi
zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania
na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov výberového konania; výberové konanie je
skonèené zverejnením zápisnice o priebehu výberového konania. Ak predseda výberovej komisie nesplní povinnos pod¾a prvej vety, môe splni túto povinnos
ktorýko¾vek z èlenov výberovej komisie.
(5) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví náleitosti vyhlásenia výberového konania, zoznam dokladov, ktoré má uchádzaè
predloi, spôsob vykonania výberového konania, podrobnosti o písomnom teste, prípadovej túdii, príprave a vypracovaní písomností exekútora, preklade z cudzieho jazyka, psychologickom posúdení a o ústnej
èasti výberového konania, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania, vyhlásenie výsledkov výberového konania a náleitosti zápisnice o priebehu výberového konania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3ca znie:

3ca) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon)
v znení neskorích predpisov..
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15. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Vymenovanie do funkcie exekútora
(1) Exekútora vymenuje pre územný obvod krajského
súdu minister na základe výsledkov výberového konania.
(2) Po zverejnení zápisnice o priebehu výberového konania pod¾a § 10d ods. 4 zabezpeèí predseda výberovej
komisie doruèenie zápisnice o priebehu výberového konania ministrovi spolu s návrhom na vymenovanie
úspeného uchádzaèa o funkciu exekútora pod¾a poradia urèeného výberovou komisiou. Ak predseda výberovej komisie nesplní povinnos pod¾a predchádzajúcej
vety do 24 hodín od zverejnenia zápisnice o priebehu
výberového konania, môe splni túto povinnos ktorýko¾vek z èlenov výberovej komisie..
16. V § 12 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: s limitom poistného plnenia najmenej vo výke
100 000 eur.
17. V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová trov spojených so
zabezpeèením vykonania auditu pod¾a § 16b nahrádzajú slovami nákladov spojených so zánikom výkonu
funkcie exekútora.
18. V § 12 ods. 2 sa za slovo komore vkladajú slová
a ministerstvu.
19. V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Vznik, zmenu a zánik poistenia je exekútor povinný
bezodkladne oznámi komore a ministerstvu..
20. V § 12 odsek 4 znie:
(4) Peòané prostriedky, ktoré exekútor prijal pri výkone exekuènej èinnosti, je exekútor povinný uklada
na osobitný bankový úèet vedený v banke alebo poboèke zahraniènej banky (ïalej len banka) bezodkladne
po tom, èo mu boli zaplatené; to neplatí, ak sa exekútor
s oprávneným písomne dohodol, e mu vyplatí peòané
prostriedky v hotovosti do troch pracovných dní od ich
prijatia. Peòané prostriedky na osobitnom bankovom
úète, okrem trov exekúcie, môe exekútor poui len na
úèel poukázania oprávneným osobám. Exekútor oznámi komore èíslo osobitného bankového úètu a bezodkladne aj jeho zmenu; èíslo osobitného bankového úètu
exekútora zverejòuje komora na svojom webovom sídle. Peòané prostriedky uloené na osobitnom bankovom úète nepodliehajú exekúcii pod¾a tohto zákona
alebo pod¾a osobitných predpisov,6b) okrem trov exekúcie..
21. § 12 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Exekútor je povinný si priebene prehlbova
a rozirova odborné vedomosti a schopnosti potrebné
na riadny výkon exekuènej èinnosti. Exekútor a exekútorský koncipient sú povinní zúèastòova sa vzdelávania organizovaného komorou; vzdelávania sa pod¾a
potreby môe bez povinnosti úhrady nákladov vzdelávania zúèastni aj zástupca ministerstva. Podrobnosti
o vzdelávaní exekútorov a exekútorských koncipientov
upraví vnútorný predpis komory..
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vykonáva funkciu exekútora, komore a ministerstvu
bezodkladne.

22. § 15 znie:
§ 15
(1) Sídlo uvedené v iadosti o zaradenie do výberového konania urèí minister pri vymenovaní exekútora do
funkcie ako sídlo exekútorského úradu. Okrem prípadu pod¾a § 9 písm. c) mono sídlo exekútorského úradu
urèené pod¾a prvej vety zmeni so súhlasom komory len
v rámci územného obvodu krajského súdu.
(2) Adresa sídla exekútorského úradu je adresou pre
doruèovanie písomností súvisiacich s exekuènou èinnosou a s ïalou èinnosou exekútora pod¾a tohto zákona; adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej
potového smerovacieho èísla, názov ulice alebo iného
verejného priestranstva a orientaèné èíslo, prípadne
súpisné èíslo, ak sa obec neèlení na ulice. Exekútor je
povinný na tejto adrese zabezpeèi riadne preberanie
písomností a nemôe namieta, e sa na tejto adrese
nezdriava.
(3) Exekútorský úrad sa oznaèí pod¾a prílohy è. 2.
(4) Exekútor je povinný zabezpeèi, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný najmenej tyri pracovné dni
v týdni v obvyklých úradných hodinách aspoò tyri
hodiny denne. Úradné hodiny a ich zmenu exekútor
zverejòuje na svojej úradnej tabuli a bezodkladne
oznamuje komore, ktorá ich zverejòuje na svojom webovom sídle. Poèas úradných hodín je exekútor povinný zabezpeèi, aby v exekútorskom úrade bola prítomná osoba, ktorá je oprávnená spisova ústne podania
a prijíma veci alebo peniaze zloené úèastníkom konania do úschovy alebo na úèel splnenia záväzku. Exekútor je povinný zriadi v sídle exekútorského úradu podate¾òu; podate¾òa musí by verejne prístupná kadý
pracovný deò v týdni v obvyklých úradných hodinách.
Osobné doruèenie písomnosti podate¾òa na poiadanie
vdy písomne potvrdí..
23. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
§ 15a
(1) Výkon funkcie exekútora sa preruuje dòom, keï
sa exekútor ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá je zluèite¾ná s funkciou exekútora a nejde o funkciu poslanca
obecného zastupite¾stva a poslanca zastupite¾stva vyieho územného celku. Preruenie výkonu funkcie exekútora oznámi exekútor bezodkladne komore a ministerstvu.
(2) V oznámení pod¾a odseku 1 exekútor uvedie dôvod preruenia výkonu funkcie exekútora a jeho predpokladanú dåku. K oznámeniu exekútor priloí aj doklady preukazujúce, e sa ujal výkonu verejnej funkcie.
(3) Exekútor, ktorému bol preruený výkon funkcie
exekútora, môe vo výkone funkcie exekútora pokraèova uplynutím doby výkonu verejnej funkcie. Skutoènos, e exekútor môe znovu zaèa vykonáva funkciu
exekútora, oznámi exekútor komore a ministerstvu aspoò 30 dní pred zaèatím výkonu funkcie exekútora. Ak
to vzh¾adom na okolnosti skonèenia výkonu verejnej
funkcie nie je moné, oznámi exekútor, e znovu zaèal

(4) Minister po vyjadrení komory môe vyhovie iadosti exekútora o preruenie výkonu funkcie exekútora
z ványch rodinných alebo osobných dôvodov. Preruenie výkonu funkcie exekútora nemôe v tomto prípade
trva viac ako pä rokov; uplynutím piatich rokov preruenie výkonu funkcie exekútora zaniká a exekútor sa
opätovne ujíma svojej funkcie. Exekútor, ktorému bol
preruený výkon funkcie, je povinný aspoò 30 dní pred
tým, ako znovu zaène vykonáva funkciu exekútora,
oznámi túto skutoènos ministrovi a komore.
(5) Poèas preruenia výkonu funkcie exekútora zastupuje exekútora zástupca pod¾a § 17.
(6) Preruenie výkonu funkcie exekútora nebráni
zaèatiu a pokraèovaniu v disciplinárnom konaní vedenom proti exekútorovi..
24. V § 16 ods. 2 písm. j) sa slová trov spojených so
zabezpeèením vykonania auditu nahrádzajú slovami
nákladov spojených so zánikom výkonu funkcie exekútora.
25. V § 16 ods. 3 druhá veta znie:
Exekútor, ktorý podal iados o odvolanie alebo ktorý bol vymenovaný do funkcie exekútora na základe výsledkov výberového konania do územného obvodu iného krajského súdu, je povinný vykonáva svoju
doterajiu funkciu a do dòa odvolania ministrom..
26. V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak bol exekútor odvolaný a spåòa podmienky na
vymenovanie za exekútora pod¾a § 10 ods. 1, môe ho
minister opätovne vymenova za exekútora najskôr po
uplynutí troch rokov odo dòa jeho odvolania; to neplatí,
ak dôvodom odvolania exekútora bolo vymenovanie do
funkcie exekútora na základe výsledkov výberového
konania do územného obvodu iného krajského súdu..
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5 a 9.
27. V § 16a ods. 2 poslednej vete sa za slovo spisov
vkladá slovo bezodplatne a na konci sa pripájajú tieto
slová: vrátane odovzdania technických nosièov dát
a vráti komore preukaz exekútora, peèiatku, peèatidlo
a odznak.
28. § 16a sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Postup pri vykonaní súpisu stavu exekuèných
spisov, finanèného vyúètovania spisov a spôsob pouitia a vyporiadania peòanej zábezpeky na úhradu nákladov spojených so zánikom výkonu funkcie exekútora upraví komora vnútorným predpisom..
29. § 16b sa vypúa vrátane poznámok pod èiarou
k odkazom 3d a 3e.
30. V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Odmena sa nevypláca zastupovanému exekútorovi,
ktorý má preruený výkon funkcie exekútora z dôvodu
výkonu verejnej funkcie alebo pozastavený výkon funkcie exekútora; v tomto prípade sa odmena pouije na financovanie èinnosti exekútorského úradu..
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31. V § 17 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
v rámci územného obvodu toho istého krajského súdu.
32. V § 17 ods. 5 sa slová je oprávnený disponova
nahrádzajú slovami disponuje.
33. V § 22 ods. 1 a 2 sa slovo splnomocni nahrádza
slovom poveri.
34. V § 23 odsek 3 znie:
(3) Rozhodnutie komory o vyèiarknutí zo zoznamu
koncipientov je preskúmate¾né súdom pod¾a druhej
hlavy piatej èasti Obèianskeho súdneho poriadku..
35. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
§ 23a
(1) Koncipient pouíva pri svojej èinnosti preukaz,
ktorý mu vydá komora.
(2) Pri úkonoch, na ktoré exekútor poveril koncipienta, sa tento preukazuje preukazom a súèasne poverením.
(3) Pri skonèení pracovného pomeru u exekútora je
koncipient povinný preukaz vráti komore..
36. V § 33 ods. 1 sa nad slovom zákon odkaz  ) nahrádza odkazom 3j).
3a

Poznámka pod èiarou k odkazu 3j znie:

3j) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú
pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

37. § 34 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Na úèely poskytovania súèinnosti môe komora
so záujmovým zdruením bánk uzavrie dohodu o elektronickej komunikácii; dohoda uzavretá v súlade
s § 213 ods. 3 je záväzná pre vetkých exekútorov..
38. § 36 sa dopåòa odsekmi 8 a 13, ktoré znejú:
(8) Ak exekútor prijme peòané prostriedky, je povinný tieto poukáza oprávnenému bezodkladne, najneskôr do 14 dní od ich prijatia, ak odsek 9 alebo tvrtá
èas tohto zákona neustanovuje inak alebo ak sa exekútor s oprávneným písomne nedohodol inak. Lehota
na poukázanie peòaných prostriedkov nesmie by
dlhia ako 90 dní; dohody, pod¾a ktorých má lehota
presiahnu 90 dní, sú neplatné. Ak exekútora zastupuje zástupca alebo ak ide o náhradníka exekútora,
uplatní sa povinnos pod¾a prvej vety uplynutím
14-dòovej lehoty poèítanej odo dòa, keï sa zástupca
alebo náhradník ujal exekútorského úradu.
(9) Lehota na poukázanie plnení pod¾a odseku 8 sa
uplatní, ak prijaté èiastkové plnenie presiahne pä eur
a pri platbách poukazovaných exekútorom oprávnenému do zahranièia 50 eur.
(10) Na poiadanie povinného a na úèel preukázania
splnenia dlhu pod¾a § 46 ods. 3 exekútor vystaví písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho èasti na tlaèive
zverejnenom na webovom sídle ministerstva.
(11) Ak prijme peòané prostriedky od povinného priamo oprávnený a nejde o plnenie na základe exekuèného
príkazu, je povinný exekútorovi bezodkladne oznámi
výku prijatých peòaných prostriedkov a èas, keï mu
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povinný plnil. Ak oprávnený poruí povinnos pod¾a
predchádzajúcej vety, znáa trovy, ktoré exekútorovi
vznikli v èase od prijatia plnenia oprávneným a do splnenia jeho oznamovacej povinnosti.
(12) Poruenie povinnosti exekútora pod¾a odseku 8
je závaným disciplinárnym previnením.
(13) Ak exekútor oprávnenému peòané prostriedky
pod¾a odsekov 8 a 9 nepoukáe, môe súd na návrh
oprávneného a po predchádzajúcom vyjadrení exekútora uloi exekútorovi povinnos poukáza peòané
prostriedky oprávnenému do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia..
39. V § 46 odsek 2 znie:
(2) Exekútor postupuje pri vykonávaní exekúcií
v poradí, v akom mu boli doruèené poverenia na vykonanie exekúcie; tým nie je dotknutá povinnos exekútora postupova v exekuèných konaniach v poradí,
v akom mu boli doruèené návrhy na vykonanie exekúcie, ktoré spåòajú vetky náleitosti návrhu pod¾a § 39.
Návrhy na vykonanie exekúcie pre vymoenie poh¾adávky na výivnom sa vybavujú prednostne..
40. V § 46 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 7,
ktoré znejú:
(3) Plnenie exekútorovi má rovnané úèinky, ako
keby povinný plnil oprávnenému. Splnenie dlhu preukáe povinný písomným potvrdením o splnení dlhu alebo jeho èasti pod¾a § 36 ods. 10 alebo exekútor poukázaním prijatých plnení oprávnenému.
(4) Plnenia prijaté alebo vymoené z majetku povinného sa na úhradu poh¾adávky pouijú v tomto poradí:
a) trovy exekútora,
b) istina vymáhanej poh¾adávky,
c) prísluenstvo vymáhanej poh¾adávky priznané exekuèným titulom,
d) trovy oprávneného.
(5) Z prijatého plnenia sa na poh¾adávku pod¾a odseku 4 písm. a) pouije vdy najviac 24 % plnenia, zvyok
prijatého plnenia sa pouije na poh¾adávku pod¾a odseku 4 písm. b); na poh¾adávky pod¾a odseku 4 písm. c)
a d) sa prijaté plnenia pouijú a po zániku poh¾adávky
pod¾a odseku 4 písm. b). Ak niektorá z poh¾adávok pod¾a odseku 4 u skôr zanikla, pouije sa prijaté plnenie
v pomere pod¾a predchádzajúcej vety na poh¾adávky,
ktoré v èase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie
je moné uplatni pomer pod¾a prvej vety z dôvodu, e
ostatné poh¾adávky zanikli, pouije sa celé prijaté plnenie na v poradí poslednú neuspokojenú poh¾adávku,
a to a do okamihu jej zániku.
(6) Ak ide o exekúciu na vymoenie poh¾adávky na výivnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 4 a 5
tak, e prijaté plnenia pouije vdy najskôr na bené výivné.
(7) Na poiadanie úèastníka konania zale exekútor
v lehote do 30 dní od doruèenia iadosti jedenkrát roène bezodplatne vyúètovanie exekuèného konania pod¾a
stavu ku dòu jeho vyhotovenia; v ostatných prípadoch
uhradí úèastník konania exekútorovi vecné náklady
spojené s vyhotovením vyúètovania exekuèného konania. Na náleitosti vyúètovania exekuèného konania sa
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primerane pouijú ustanovenia o koneènom vyúètovaní exekuèného konania (§ 60 ods. 2)..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 8.
41. V § 48 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:
a pouèenie o následkoch pod¾a § 36 ods. 11 a o úèinkoch pod¾a § 46 ods. 3..
42. V § 58 ods. 6 sa slová je odvolanie prípustné nahrádzajú slovami nemono poda mimoriadne dovolanie.
43. V § 60 písm. b) sa slová (§ 46 ods. 3) nahrádzajú
slovami (§ 46 ods. 8).
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a podiel úèastníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúci výke príspevkov
zamestnávate¾a zaplatených za tohto úèastníka a výnosov z ich investovania.11bca).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11bca znie:

11bca) Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

49. Poznámky pod èiarou k odkazom 11e a 11f znejú:

11e) § 11 zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej
energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11f
) § 5 ods. 3 zákona è. 541/2004 Z. z. v znení zákona
è. 21/2007 Z. z..

44. Doterají text § 60 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Pred vrátením poverenia pod¾a odseku 1 písm. c)
a e) je exekútor povinný zasla úèastníkom konania koneèné vyúètovanie exekuèného konania, v ktorom uvedie najmä výku vymoenej poh¾adávky oprávneného,
výku vymoených trov oprávneného, výku vymoených trov exekúcie exekútora v èlenení odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu
èasu a daò z pridanej hodnoty, ak je exekútor platite¾om dane z pridanej hodnoty. Koneèné vyúètovanie
exekuèného konania pod¾a predchádzajúcej vety zasiela exekútor spolu s vrátením poverenia aj súdu..

50. V § 194 ods. 5 sa slovo splnomocni nahrádza
slovom poveri.

45. V § 70 ods. 1 sa za slovo mzdy vkladajú slová
alebo z iných príjmov.

54. V § 202 ods. 2 sa slovo troch nahrádza èíslom
14.

46. V § 111 odsek 2 znie:
(2) Exekúcii nepodliehajú dávka v hmotnej núdzi
a príspevky k dávke poskytované pod¾a osobitného
predpisu,11a) peòané príspevky na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia poskytované pod¾a osobitného predpisu,11aa) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finanèného charakteru
poskytované pod¾a osobitného predpisu,11aaa) náhradné
výivné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti
o diea a tátne sociálne dávky, ak osobitný predpis11aab)
neustanovuje inak..

55. V § 209 ods. 2 sa vypúajú slová po celý èas výkonu funkcie exekútora.

Poznámky pod èiarou k odkazom 11aa a 11aab znejú:

11aa) Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11aaa
) § 64 a 70 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11aab
) Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení neskorích predpisov..

47. V § 115 ods. 2 písmeno f) znie:
f) veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi
a príspevky k dávke poskytované pod¾a osobitného
predpisu,11a) peòané príspevky na kompenzáciu
akého zdravotného postihnutia poskytované pod¾a osobitného predpisu11aa) a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finanèného
charakteru poskytované pod¾a osobitného predpisu.11aaa).
48. V § 115 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:

51. V § 194 ods. 7 sa slovo splnomocneným nahrádza slovom povereným a slovo splnomocnený slovom poverený.
52. V § 200 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Povinný má nárok na náhradu trov, ktoré mu vznikli
v súvislosti so vznesenými námietkami proti exekúcii,
ak sa námietkam vyhovelo (§ 50)..
53. V § 201 ods. 2 sa slovo troch nahrádza èíslom
14.

56. V § 211 sa vypúa odsek 1. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 2.
57. V § 212 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
V sídle komory je komora povinná zriadi verejne dostupnú podate¾òu. Osobné doruèenie písomnosti komora na poiadanie vdy písomne potvrdí..
58. V § 212 ods. 5 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
59. V § 213 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Na platnos uznesenia, ktorým sa schva¾uje dohoda
pod¾a § 34 ods. 13, je potrebný súhlas nadpoloviènej
väèiny vetkých exekútorov..
60. V § 213 ods. 4 písmeno b) znie:
b) schva¾uje organizaèný poriadok a volebný poriadok,.
61. V § 214 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
d) vedie zoznam koncipientov, vykonáva v òom zmeny
a zabezpeèuje jeho zverejòovanie a pravidelnú aktualizáciu na webovom sídle komory,
e) vykonáva kontrolu nad èinnosou exekútorov, ich
zástupcov a náhradníkov exekútorov,.
62. V § 214 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) vypracúva správu o èinnosti komory a èinnosti exekútorov,.
Doterajie písmená g) a k) sa oznaèujú ako písmená
h) a l).
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63. V § 214 ods. 1 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú:
l) na webovom sídle komory zverejòuje zástupcov exekútorov, náhradníkov exekútorov, ich zmeny a ïalie údaje, ktorých zverejòovanie ustanovuje tento
zákon,
m) na podklade údajov vedených ministerstvom zverejòuje na webovom sídle komory zoznam exekútorov,.
Doterajie písmeno l) sa oznaèuje ako písmeno n).
64. V § 214 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Na webovom sídle komory sa zverejòuje aj informácia o právoplatnom uloení konkrétneho disciplinárneho opatrenia exekútorovi, o pozastavení výkonu
funkcie exekútora, o dátume pozastavenia výkonu
funkcie exekútora a dátume jeho zániku a o preruení
výkonu funkcie exekútora, dátume preruenia výkonu
funkcie exekútora a èase jeho trvania. Na úèel vedenia
zoznamu exekútorov a jeho aktualizácie komora ministerstvu bezodkladne oznamuje najmä zmenu sídla exekútorského úradu pod¾a § 15 ods. 1 a zánik výkonu
funkcie exekútora pod¾a § 16 ods. 1 písm. a) a b)..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 6.
65. V § 214 ods. 6 sa vypúa èiarka a slová v disciplinárnej komisii alebo v odvolacej disciplinárnej komisii.
66. § 217 sa vypúa.
67. V nadpise desiatej èasti sa za slovo sanosti
vkladá èiarka a slová kontrola exekuènej èinnosti.
68. V desiatej èasti sa za prvú hlavu vkladá druhá
hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
DRUHÁ HLAVA
KONTROLA EXEKUÈNEJ ÈINNOSTI
§ 218d
(1) Kontrolou exekuènej èinnosti sa overuje
a) dodriavanie ustanovení tohto zákona pri nakladaní
s prostriedkami úèastníkov konania, s ktorými disponuje exekútor,
b) dostupnos, správnos a úplnos informácií o vykonávaných úkonoch exekútora pri hospodárení
s prostriedkami úèastníkov konania a správnos vedenia a evidencie úètovných a iných dokladov preukazujúcich prijaté a poukázané plnenia,
c) splnenie opatrení uloených na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole exekuènej èinnosti a na
odstránenie príèin ich vzniku.
(2) Kontrolu exekuènej èinnosti mono vykona na
podnet súdu, na základe saností fyzických osôb
a právnických osôb alebo na podnet prezidenta komory
a iných orgánov komory alebo orgánov verejnej moci.
Kontrola exekuènej èinnosti sa vykoná vdy, ak o to poiada ministerstvo.
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§ 218e
(1) Kontrolu exekuènej èinnosti vykonajú traja exekútori poverení prezídiom komory a jeden zástupca ministerstva (ïalej len kontrolná komisia). Èlenovia
kontrolnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu kontrolnej komisie. Vykonanie kontroly exekuènej èinnosti
oznámi komora vdy ministerstvu spolu so iadosou
o urèenie osoby, ktorá sa za ministerstvo kontroly exekuènej èinnosti zúèastní.
(2) Pri vykonávaní kontroly exekuènej èinnosti sú
osoby pod¾a odseku 1 oprávnené
a) vstupova do objektov exekútorského úradu,
b) vyadova od exekútora, aby im poskytol exekuèné
spisy, iné doklady, ako aj vysvetlenia k veci, ktorá je
predmetom kontroly exekuènej èinnosti.
(3) Exekútor je povinný vytvori osobám pod¾a odseku 1 primerané podmienky na vykonanie kontroly exekuènej èinnosti a poskytnú im potrebnú súèinnos.
(4) Pri vykonávaní kontroly exekuènej èinnosti sú
osoby pod¾a odseku 1 povinné
a) preukáza sa písomným poverením na vykonanie
kontroly exekuènej èinnosti a najneskôr pri jej zaèatí oznámi exekútorovi jej predmet a úèel,
b) vyda exekútorovi potvrdenie o prevzatí exekuèných
spisov, iných dokladov alebo ich kópií potrebných
na vykonanie kontroly exekuènej èinnosti,
c) zabezpeèi riadnu ochranu exekuèných spisov prevzatých na vykonanie kontroly exekuènej èinnosti
pred ich stratou, znièením, pokodením a zneuitím,
d) vráti bezodkladne exekútorovi exekuèné spisy, ak
ich u nepotrebujú,
e) vyhotovi protokol o vykonaní kontroly exekuènej
èinnosti s uvedením zistených nedostatkov a uloených opatrení na ich nápravu, inak záznam o vykonaní kontroly exekuènej èinnosti,
f) odovzda jedno vyhotovenie protokolu o vykonaní
kontroly exekuènej èinnosti, záznamu o vykonaní
kontroly exekuènej èinnosti a ich súèastí exekútorovi.
(5) Exekútor má právo vyjadri sa k priebehu a ku
vetkým skutoènostiam týkajúcim sa kontroly exekuènej èinnosti. Exekútor je oprávnený poèas kontroly
exekuènej èinnosti, najneskôr vak do 14 dní od doruèenia protokolu o vykonaní kontroly exekuènej èinnosti, poda písomné námietky proti pravdivosti a preukázate¾nosti zistení vyplývajúcich z kontroly exekuènej
èinnosti. Kontrolná komisia opodstatnenos námietok
preverí a výsledok písomne oznámi exekútorovi. Námietky exekútora proti zisteniam kontrolnej komisie
a oznámenie kontrolnej komisie o výsledku preverenia
námietok sú súèasou protokolu o vykonaní kontroly
exekuènej èinnosti.
(6) Oznámenie o výsledku kontroly exekuènej èinnosti zale kontrolná komisia tomu, na podnet koho
bola kontrola exekuènej èinnosti vykonaná. Ak kontrolná komisia na základe výsledkov kontroly exekuènej èinnosti zistí, e sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia, podá predseda kontrolnej komisie po
predchádzajúcom vyjadrení prezídia komory návrh na
zaèatie disciplinárneho konania; súèasou návrhu na
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zaèatie disciplinárneho konania je protokol o vykonaní
kontroly exekuènej èinnosti.
(7) Náklady kontroly exekuènej èinnosti znáa komora.
(8) Podrobnosti o priebehu kontroly exekuènej èinnosti upraví vnútorný predpis, ktorý vydá komora po
dohode s ministerstvom..
Doterajia druhá hlava sa oznaèuje ako tretia hlava.
69. V § 220 ods. 1 sa za slová èinnosti exekútora
vkladá èiarka a slová poruenie iných povinností pod¾a tohto zákona a na konci sa pripája táto veta: Disciplinárnym previnením je aj zavinené konanie exekútora, ktoré má za následok prieahy v exekuènom
konaní alebo v disciplinárnom konaní..
70. V § 220 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Závaným disciplinárnym previnením je aj nezaplatenie právoplatne uloenej peòanej pokuty pod¾a
§ 221 ods. 1 a 2 v lehote urèenej v rozhodnutí..
71. V § 221 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Uloené disciplinárne opatrenie zverejòuje komora bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia na svojom webovom sídle, a to a do èasu zahladenia disciplinárneho postihu..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
72. § 222 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Pozastavenie výkonu funkcie exekútora
§ 222
(1) Exekútorovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný
trestný èin alebo za trestný èin súvisiaci s èinnosou
pod¾a tohto zákona alebo proti ktorému je zaèaté disciplinárne konanie za závané disciplinárne previnenie, môe minister pozastavi výkon funkcie exekútora
a do právoplatného skonèenia trestného stíhania, disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia o odvolaní
z funkcie exekútora.
(2) Minister pozastaví exekútorovi výkon funkcie exekútora na èas výkonu trestu odòatia slobody, ak nie sú
dané dôvody na jeho odvolanie.
(3) Rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie exekútora môe minister zrui aj v priebehu disciplinárneho konania, a to bezodkladne na návrh toho, kto ho
navrhol, alebo na návrh disciplinárne stíhaného exekútora alebo aj bez návrhu. Disciplinárne stíhaný exekútor môe svoj návrh na zruenie rozhodnutia o pozastavení výkonu funkcie exekútora poda znovu najskôr
po uplynutí jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí jeho predchádzajúceho návrhu.
(4) Pozastavenie výkonu funkcie exekútora zaniká
dòom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného
stíhania alebo o podmieneènom zastavení trestného
stíhania, rozsudku súdu alebo rozhodnutia disciplinárneho senátu; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré
bol exekútorovi pozastavený výkon funkcie, trestným
èinom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak
bolo exekútorovi za konanie, pre ktoré mu bol pozasta-
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vený výkon funkcie exekútora, uloené disciplinárne
opatrenie zbavenie výkonu funkcie exekútora. Exekútor je povinný o týchto okolnostiach bezodkladne informova komoru a ministerstvo.
(5) Ak pozastavenie výkonu funkcie exekútora trvá,
nesmie exekútor vykonáva èinnos pod¾a tohto zákona. Poèas pozastavenia výkonu funkcie exekútora sa
§ 4 nepouije.
(6) Proti rozhodnutiu ministra o pozastavení výkonu
funkcie exekútora nie je prípustný rozklad..
73. Za § 222 sa vkladajú § 222a a 222g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 222a
(1) Ak sa poèas pozastavenia výkonu funkcie exekútora z dôvodu vedenia disciplinárneho konania za závané disciplinárne previnenie zaène trestné stíhanie
proti tomuto exekútorovi, minister rozhodne o rozírení dôvodov pozastavenia výkonu funkcie exekútora.
(2) Ak sa poèas pozastavenia výkonu funkcie exekútora z dôvodu vedenia trestného stíhania zaène proti
exekútorovi disciplinárne konanie za závané disciplinárne previnenie, minister rozhodne o rozírení dôvodov pozastavenia výkonu funkcie exekútora.
(3) Proti rozhodnutiu ministra o rozírení dôvodov
pozastavenia výkonu funkcie exekútora nie je prípustný rozklad.
Disciplinárny senát
§ 222b
(1) O disciplinárnej zodpovednosti exekútora rozhoduje a disciplinárne opatrenia pod¾a tohto zákona
ukladá disciplinárny senát.
(2) Disciplinárny senát je trojèlenný a skladá sa
z predsedu disciplinárneho senátu a dvoch èlenov disciplinárneho senátu.
(3) Èinnos disciplinárnych senátov organizaène
a technicky zabezpeèuje komora.
§ 222c
(1) Konferencia exekútorov volí na obdobie troch rokov 11 predsedov disciplinárnych senátov z dvojnásobného poètu exekútorov navrhnutých prezídiom komory, ktorí sa na úèely vytvárania disciplinárnych senátov
zaraïujú do databázy predsedov disciplinárnych senátov.
(2) Minister vymenúva na obdobie troch rokov
a) 11 èlenov disciplinárnych senátov z dvojnásobného
poètu kandidátov z exekútorov, sudcov alebo iných
osôb, ktoré pôsobia najmä v sektore vysokých kôl
alebo vykonávajú právnické povolanie, navrhnutých
prezídiom komory, ktorí sa na úèely vytvárania disciplinárnych senátov zaraïujú do databázy èlenov
disciplinárnych senátov navrhnutých komorou,
b) 11 èlenov disciplinárnych senátov zo sudcov, zamestnancov ministerstva alebo iných osôb, ktoré
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pôsobia najmä v sektore vysokých kôl alebo vykonávajú právnické povolanie, ktorí sa na úèely vytvárania disciplinárnych senátov zaraïujú do databázy
èlenov disciplinárnych senátov navrhnutých ministrom.
(3) Minister vymenúva èlenov disciplinárnych senátov na základe iadosti prezídia komory. V iadosti prezídium komory urèí
a) poèet èlenov disciplinárnych senátov, ktorých je potrebné vymenova,
b) databázu, do ktorej má by èlen disciplinárneho senátu vymenovaný,
c) lehotu na vymenovanie kandidátov, ktorá nesmie
by kratia ako 30 dní odo dòa doruèenia iadosti.
(4) Prezident komory je povinný zabezpeèi zverejnenie databáz pod¾a odsekov 1 a 2 na webovom sídle komory a bezodkladné zverejòovanie vetkých zmien
v týchto databázach.
§ 222d
(1) Za predsedu disciplinárneho senátu môe by zvolený alebo za èlena disciplinárneho senátu môe by vymenovaný len exekútor,
a) ktorý vo funkcii pôsobí najmenej pä rokov,
b) proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
c) ktorému nebol pozastavený výkon funkcie exekútora,
d) ktorému nebolo uloené disciplinárne opatrenie,
e) ktorý nie je prezidentom komory, viceprezidentom
komory, predsedom, podpredsedom alebo iným
funkcionárom niektorého z orgánov komory.
(2) Za èlena disciplinárneho senátu môe by vymenovaný len sudca, notár alebo advokát
a) ktorý vo funkcii pôsobí najmenej pä rokov,
b) proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
c) ktorému nebol pozastavený výkon funkcie alebo
èlenstva,
d) ktorému nebolo uloené disciplinárne opatrenie,
e) ktorý nie je prezidentom stavovskej komory, viceprezidentom stavovskej komory, predsedom, podpredsedom alebo iným funkcionárom súdu alebo niektorého z orgánov stavovskej komory.
(3) Za èlena disciplinárneho senátu môe by vymenovaná aj iná osoba ako sudca, notár, advokát alebo
exekútor,
a) ktorá spåòa podmienku na vymenovanie za exekútora pod¾a § 10 ods. 1 písm. a) a c),
b) ktorá vykonáva právnickú prax najmenej desa rokov,
c) proti ktorej sa nevedie trestné stíhanie.
(4) Exekútor môe by zvolený za predsedu disciplinárneho senátu a iná osoba môe by vymenovaná za
èlena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(5) Prezídium komory zabezpeèuje priebené doplnenie databázy predsedov disciplinárnych senátov, databázy èlenov disciplinárnych senátov navrhnutých komorou a databázy èlenov disciplinárnych senátov
navrhnutých ministrom postupom pod¾a tohto zákona.
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(6) Predseda disciplinárneho senátu a èlenovia disciplinárneho senátu vykonávajú funkciu bez nároku
na odmenu; majú vak nárok na náhradu výdavkov
spojených s výkonom funkcie pod¾a osobitného predpisu.17d)
Vytváranie disciplinárnych senátov
§ 222e
(1) Trojèlenný disciplinárny senát sa vytvára náhodným výberom tak, aby
a) predseda disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy pod¾a § 222c ods. 1,
b) jeden èlen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy pod¾a § 222c ods. 2 písm. a),
c) jeden èlen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy pod¾a § 222c ods. 2 písm. b).
(2) Náhodný výber pod¾a odseku 1 sa vykonáva prostredníctvom technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúèená
monos ovplyvòovania výberu predsedu disciplinárneho senátu a èlena disciplinárneho senátu. Podmienka náhodného výberu je splnená vtedy, ak sa výber
uskutoèòuje aspoò z piatich predsedov disciplinárnych senátov alebo aspoò z piatich èlenov disciplinárnych senátov, a to v kadej databáze èlenov disciplinárneho senátu.
(3) Prezident komory je povinný bezodkladne zabezpeèi zverejnenie zloenia disciplinárneho senátu na
webovom sídle komory; rovnako je povinný zabezpeèi
zverejnenie zmeny v personálnom zloení disciplinárnych senátov.
§ 222f
(1) Disciplinárny senát sa vytvára pod¾a § 222e pre
kadý návrh na zaèatie disciplinárneho konania a pre
kadé odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení disciplinárneho konania, pri ich zaevidovaní v podate¾ni komory, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(2) iados o vydanie osvedèenia o zahladení disciplinárneho postihu sa pride¾uje náhodným výberom
predsedovi disciplinárneho senátu, a to pri jej zaevidovaní v podate¾ni komory.
(3) Ak predseda disciplinárneho senátu alebo èlen
disciplinárneho senátu zaradený do disciplinárneho
senátu vytvoreného pod¾a § 222e nemôe po dobu aspoò iestich týdòov vykonáva svoju funkciu, vyberie
sa náhodným výberom z príslunej databázy nový
predseda disciplinárneho senátu alebo nový èlen disciplinárneho senátu. Rovnako sa postupuje aj vtedy,
ak je predseda disciplinárneho senátu alebo èlen disciplinárneho senátu vylúèený z konania a rozhodovania (§ 224).
(4) Ak bude vec disciplinárnemu senátu vrátená na
ïalie konanie, bude pridelená tomu disciplinárnemu
senátu, ktorému bola pôvodne pridelená.
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§ 222g
Zánik funkcie predsedu disciplinárneho senátu
a èlena disciplinárneho senátu
(1) Funkcia predsedu disciplinárneho senátu a èlena
disciplinárneho senátu zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia, ak odsek 5 neustanovuje inak,
b) pozastavením alebo zánikom výkonu funkcie exekútora,
c) preruením alebo zánikom funkcie sudcu,
d) pozastavením alebo zánikom èlenstva v stavovskej
komore, ak je èlenom disciplinárneho senátu advokát alebo notár,
e) ak predseda disciplinárneho senátu alebo èlen disciplinárneho senátu prestane spåòa podmienky
pod¾a § 222d ods. 1,
f) ak èlen disciplinárneho senátu prestane spåòa podmienky pod¾a § 222d ods. 2 alebo ods. 3,
g) vzdaním sa funkcie predsedu disciplinárneho senátu alebo èlena disciplinárneho senátu,
h) smrou, právoplatnosou rozhodnutia o vyhlásení
za màtveho alebo právoplatnosou rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne
úkony.
(2) Exekútor a iná osoba sa môe funkcie predsedu
disciplinárneho senátu alebo èlena disciplinárneho senátu vzda písomným oznámením prezidentovi komory. Funkcia predsedu disciplinárneho senátu a èlena
disciplinárneho senátu zanikne uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo
oznámenie o vzdaní sa funkcie doruèené prezidentovi
komory, ak nedôjde k dohode o skorom zániku funkcie. O zániku funkcie predsedu disciplinárneho senátu
a èlena disciplinárneho senátu prezident komory bezodkladne informuje ministra.
(3) Skutoènosti rozhodujúce pre zánik funkcie predsedu disciplinárneho senátu alebo èlena disciplinárneho senátu je predseda disciplinárneho senátu alebo
èlen disciplinárneho senátu povinný bezodkladne po
tom, ako sa o nich dozvedel, oznámi ministrovi a prezidentovi komory.
(4) Ak v disciplinárnom senáte vytvorenom pod¾a
§ 222e zanikne funkcia predsedu disciplinárneho senátu alebo èlena disciplinárneho senátu a ak odsek 5
neustanovuje inak, vyberie sa chýbajúci predseda disciplinárneho senátu alebo èlen disciplinárneho senátu
náhodným výberom z príslunej databázy; bezodkladné vykonanie úkonov spojených s náhodným výberom
zabezpeèuje prezident komory.
(5) Ak v disciplinárnom konaní zaèatom pred uplynutím funkèného obdobia predsedu disciplinárneho senátu alebo niektorého z jeho èlenov bol prednesený na
ústnom pojednávaní návrh na zaèatie disciplinárneho
konania, disciplinárne konanie dokonèí tento disciplinárny senát v rovnakom zloení, aj keï funkèné obdobie predsedu disciplinárneho senátu alebo niektorého
z jeho èlenov u uplynulo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17d znie:

17d) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov..
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74. § 223 a 228 vrátane nadpisov znejú:
Disciplinárne konanie
§ 223
Zaèatie disciplinárneho konania
(1) Disciplinárne konanie sa zaèína na návrh. Návrh
sa podáva komore. Konanie je zaèaté dòom, keï bol návrh doruèený komore. Ak vec komore postúpil súd alebo odovzdal orgán èinný v trestnom konaní, komora
predloí vec bezodkladne ministerstvu, ktoré posúdi, èi
vec spåòa znaky disciplinárneho previnenia;18) to neplatí, ak je vec u predmetom zaèatého disciplinárneho
konania. Ak ministerstvo dospeje k záveru, e vec spåòa
znaky disciplinárneho previnenia, oznámi túto skutoènos komore; v tomto prípade sa konanie povauje za
zaèaté dòom, keï bola vec postúpená alebo odovzdaná
komore.
(2) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania je
oprávnený poda minister, predseda súdu, prezident
komory a predseda kontrolnej komisie (ïalej len navrhovate¾) do 12 mesiacov odo dòa, keï sa navrhovate¾
dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do
dvoch rokov odo dòa, keï dolo k disciplinárnemu previneniu a ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa
exekútor dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok prieahy v exekuènom konaní, najneskôr do tyroch rokov odo dòa, keï dolo k disciplinárnemu previneniu. Ak podanie návrhu na zaèatie disciplinárneho
konania vyaduje predchádzajúce preverenie veci,
oznámi predseda súdu skutoènosti rozhodujúce pre
zaèatie disciplinárneho konania ministrovi.
(3) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania musí
obsahova oznaèenie úèastníkov disciplinárneho konania, opis skutku, pre ktorý sa navrhuje zaèatie disciplinárneho konania, uvedenie zákonného ustanovenia, ktoré exekútor poruil, oznaèenie dôkazov, o ktoré
sa návrh opiera, a návrh na uloenie konkrétneho disciplinárneho opatrenia. K návrhu navrhovate¾ pripojí
dôkazy, ktoré má dispozícii a ktoré preukazujú v návrhu uvádzané skutoènosti, najmä, e návrh je podaný
v lehote pod¾a odseku 2.
(4) Ak návrh na zaèatie disciplinárneho konania
nemá náleitosti pod¾a odseku 3, predseda disciplinárneho senátu vyzve navrhovate¾a na odstránenie nedostatkov návrhu v lehote 15 dní a pouèí navrhovate¾a, e
ak nedostatky návrhu v uvedenej lehote neodstráni,
disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví.
(5) Zaèatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby
v tej istej veci prebiehalo iné disciplinárne konanie. Ak
podajú návrh na zaèatie disciplinárneho konania v tej
istej veci viacerí navrhovatelia, disciplinárne previnenie sa prejedná na návrh, ktorý bol podaný ako prvý
v poradí; neskôr podané návrhy majú úèinok pristúpenia do konania na stranu navrhovate¾a.
(6) Navrhovatelia, ktorí pod¾a odseku 5 pristúpili do
disciplinárneho konania, majú v disciplinárnom konaní rovnaké postavenie ako navrhovate¾, na návrh ktorého sa zaèalo disciplinárne konanie.

Strana 2796

Zbierka zákonov è. 299/2013

Èiastka 70

§ 224

Priebeh disciplinárneho konania

Vylúèenie predsedu disciplinárneho senátu a èlena
disciplinárneho senátu

§ 226

(1) Predseda disciplinárneho senátu a èlen disciplinárneho senátu je vylúèený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zrete¾om na jeho pomer k veci alebo
k úèastníkovi, proti ktorému sa zaèalo disciplinárne
konanie, k jeho zástupcovi alebo k osobám, ktorých sa
úkon priamo týka, mono ma pochybnosti o jeho nezaujatosti.
(2) Len èo sa predseda disciplinárneho senátu a èlen
disciplinárneho senátu dozvie o skutoènostiach, pre
ktoré je vylúèený, oznámi to bezodkladne komore. V konaní zatia¾ môe robi len tie úkony, ktoré nepripúajú
odklad.
(3) Úèastník disciplinárneho konania má právo
vznies námietku zaujatosti predsedu disciplinárneho
senátu a èlena disciplinárneho senátu. Dôvod vylúèenia predsedu disciplinárneho senátu a èlena disciplinárneho senátu je úèastník povinný oznámi predsedovi disciplinárneho senátu do siedmich dní odo dòa, keï
sa o existencii tohto dôvodu dozvedel. K námietke zaujatosti je úèastník povinný priloi dôkazy preukazujúce existenciu dôvodov vylúèenia a vèasnos podania
námietky zaujatosti.
(4) Exekútor, proti ktorému sa zaèalo disciplinárne
konanie, má právo vyjadri sa ku skutoènostiam, pre
ktoré je predseda disciplinárneho senátu a èlen disciplinárneho senátu vylúèený.
(5) O vylúèení predsedu disciplinárneho senátu alebo
èlena disciplinárneho senátu rozhodne po zadováení
vyjadrenia predsedu disciplinárneho senátu alebo èlena disciplinárneho senátu bezodkladne disciplinárny
senát, ktorého vytvorenie pod¾a § 222f bezprostredne
predchádzalo okamihu doruèenia námietky zaujatosti.
Proti rozhodnutiu pod¾a prvej vety nie je prípustné odvolanie. Ak tento disciplinárny senát rozhodne o vylúèení, postupuje sa pod¾a § 222f ods. 3.
(6) Kadá ïalia námietka zaujatosti podaná v disciplinárnom konaní sa pride¾uje tomu disciplinárnemu
senátu, ktorý rozhodoval o prvej podanej námietke zaujatosti v tomto disciplinárnom konaní.
§ 225
Úèastníci a zastupovanie
(1) Úèastníkom disciplinárneho konania je navrhovate¾ a exekútor, proti ktorému návrh na zaèatie disciplinárneho konania smeruje (ïalej len disciplinárne obvinený).
(2) Disciplinárne obvinený môe by v disciplinárnom
konaní zastúpený len advokátom.
(3) Disciplinárne obvinenému, ktorý nie je zastúpený
a ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doruèi písomnos na adresu sídla exekútorského
úradu, ustanoví predseda disciplinárneho senátu bezodkladne opatrovníka. Opatrovníkom je spravidla zástupca exekútora.

(1) Po zaèatí disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu disciplinárne obvinenému, jeho
zástupcovi alebo opatrovníkovi
a) doruèí návrh na zaèatie disciplinárneho konania do
vlastných rúk,
b) oznámi zloenie disciplinárneho senátu,
c) vyzve ho, aby sa k návrhu na zaèatie konania vyjadril v lehote 15 dní od jeho doruèenia a aby predloil
alebo oznaèil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení,
d) vyzve ho, aby v lehote 15 dní predloil originál alebo
kópiu exekuèného spisu vo veci, ktorej sa disciplinárne konanie týka, a
e) pouèí ho o práve zvoli si zástupcu a o práve vznies
námietku zaujatosti predsedu disciplinárneho senátu a èlenov disciplinárneho senátu do piatich dní
od doruèenia návrhu.
(2) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu doruèí aj ministrovi, ak nie
je navrhovate¾om.
(3) S vyjadrením a dôkazmi pod¾a odseku 1 písm. c)
predseda disciplinárneho senátu oboznámi navrhovate¾a a umoní mu, aby sa k nim v lehote nie kratej ako
15 dní vyjadril.
(4) Preetrenie úèastníkmi uvádzaných tvrdení
a skutoèností a ak je to pre rozhodnutie disciplinárneho senátu potrebné, ïalie podklady a dôkazy pre náleité objasnenie veci zabezpeèuje a vykoná predseda
disciplinárneho senátu alebo iný èlen disciplinárneho
senátu. Ak je potrebné zabezpeèi vyjadrenie alebo ïalie podklady rozhodnutia od tretích osôb, postupuje
disciplinárny senát pod¾a ustanovení § 34 a 35; osoby
poiadané o súèinnos sú povinné poskytnú poadované podklady bezodplatne a v lehote, ktorú urèí disciplinárny senát, inak bezodkladne.
(5) Ak § 228a neustanovuje inak, po uplynutí lehoty
pod¾a odseku 1 písm. c) predseda disciplinárneho senátu nariadi ústne pojednávanie; termín ústneho pojednávania sa vytýèi tak, aby sa ústne pojednávanie
uskutoènilo najneskôr do troch mesiacov od zaèatia
disciplinárneho konania a kadé ïalie ústne pojednávanie, ak je potrebné, najneskôr do jedného mesiaca
odo dòa konania predchádzajúceho ústneho pojednávania. Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania
sa disciplinárne obvinenému, jeho zástupcovi alebo
opatrovníkovi a navrhovate¾ovi doruèí najneskôr 10
dní pred termínom pojednávania; lehota na prípravu
na ústne pojednávanie sa týmto povauje za zachovanú. Ak disciplinárny senát z dôvodov verejného záujmu
alebo ochrany oprávnených záujmov disciplinárne obvineného nerozhodne inak, je ústne pojednávanie vdy
verejné. Termín ústneho pojednávania zverejní komora
na svojom webovom sídle najneskôr pä dní pred termínom pojednávania.
(6) Ústne pojednávanie mono odroèi iba z ványch
a ospravedlnite¾ných dôvodov a ak nemôe by úèastník na pojednávaní zastúpený. O odroèenie pojednávania je úèastník povinný poiada najneskôr pä dní
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pred jeho uskutoènením; o odroèení rozhodne bezodkladne disciplinárny senát.

èinný v trestnom konaní vec odovzdal alebo postúpil
komore.

(7) Tomu, kto sauje priebeh disciplinárneho konania najmä tým, e sa bez závaných dôvodov nedostaví
na ústne pojednávanie, ruí napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveï, predloenie listiny alebo vykonanie
ohliadky, môe disciplinárny senát uloi poriadkovú
pokutu a do výky 1 000 eur, a to aj opakovane. Proti
rozhodnutiu o uloení poriadkovej pokuty je prípustné
odvolanie; o odvolaní rozhoduje prezident komory. Disciplinárny senát môe poriadkovú pokutu odpusti.

(4) Disciplinárne konanie sa preruuje aj v prípade,
ak bol disciplinárne obvinený odvolaný z výkonu funkcie exekútora; v disciplinárnom konaní sa pokraèuje,
ak bol disciplinárne obvinený opätovne vymenovaný do
funkcie exekútora.

(8) Dôleité písomnosti, najmä rozhodnutia sa doruèujú navrhovate¾ovi, disciplinárne obvinenému a ak je
disciplinárne obvinený zastúpený advokátom alebo
opatrovníkom, len jeho advokátovi alebo opatrovníkovi. Rozhodnutie o disciplinárnom previnení sa vdy doruèuje aj ministrovi, ak nie je úèastníkom disciplinárneho konania.

(6) Ak je konanie preruené, lehoty pod¾a tohto zákona neplynú. Ak pominú dôvody preruenia konania,
zaèínajú plynú nové lehoty pod¾a tohto zákona. Právne úèinky úkonov vykonaných v disciplinárnom konaní zostávajú zachované..

§ 227
Dokazovanie
(1) Disciplinárne obvinený má právo sa vyjadri ku
vetkým skutoènostiam, ktoré sa mu kladú za vinu
a navrhova dôkazy na svoju obhajobu. Disciplinárne
obvinený a navrhovate¾ sú povinní navrhnú dôkazy
tak, aby ich bolo moné vykona najneskôr na prvom
pojednávaní. Neskôr navrhnuté dôkazy mono vykona
iba vtedy, ak ich úèastník nemohol v súlade s druhou
vetou navrhnú bez svojej viny; o prípustnosti vykonania dôkazu rozhodne disciplinárny senát.
(2) Disciplinárny senát vykonáva dokazovanie najmä
listinami; dôkaz svedkom alebo znalcom vykoná iba
vtedy, ak nie je zistenie a objasnenie skutoèného stavu
veci moné inak. Disciplinárny senát prihliadne predovetkým na rozhodnutie súdu, ktorým bola v dôsledku
nezákonného rozhodnutia alebo nesprávneho úradného postupu exekútora priznaná náhrada kody voèi
tátu pod¾a osobitného predpisu.3j)
(3) Disciplinárny senát môe úèastníkovi uloi, aby
zloil preddavok na trovy dôkazu, ktorý navrhol alebo
ktorý nariadil disciplinárny senát o skutoènostiach
ním uvádzaných.
§ 228
Preruenie disciplinárneho konania
(1) Ak je disciplinárny senát toho názoru, e skutok,
ktorý sa disciplinárne obvinenému kladie za vinu, napåòa znaky trestného èinu, disciplinárne konanie preruí a vec postúpi príslunému orgánu èinnému
v trestnom konaní.

(5) Z dôleitých dôvodov na strane úèastníkov disciplinárneho konania alebo ak je v priebehu disciplinárneho konania nevyhnutné zadovái podklady podstatné
pre rozhodnutie, môe disciplinárny senát disciplinárne konanie prerui najviac na 30 dní.

Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) § 214 ods. 1, § 244 ods. 1 písm. b), § 280 ods. 2 a § 320 ods. 1
písm. a) Trestného poriadku..

75. Za § 228 sa vkladajú § 228a a 228h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 228a
Zastavenie disciplinárneho konania
(1) Disciplinárny senát aj bez ústneho pojednávania
disciplinárne konanie zastaví, ak
a) bol návrh na zaèatie disciplinárneho konania podaný oneskorene,
b) bol návrh na zaèatie disciplinárneho konania vzatý
spä,
c) navrhovate¾ na výzvu disciplinárneho senátu v urèenej lehote neodstránil nedostatky svojho návrhu
a bol o monosti zastavenia konania pouèený,
d) zanikla zodpovednos za disciplinárne previnenie,
e) disciplinárne obvinený bol právoplatne odsúdený
v trestnom konaní za skutok, ktorý je predmetom
disciplinárneho konania, alebo
f) disciplinárne obvinený zomrel alebo bol vyhlásený
za màtveho.
(2) Proti rozhodnutiu o zastavení disciplinárneho konania pod¾a odseku 1 písm. a), c) a d) je prípustné odvolanie; o odvolaní rozhoduje iný disciplinárny senát.
(3) Kadé ïalie odvolanie podané proti rozhodnutiu
o zastavení konania sa pride¾uje tomu disciplinárnemu
senátu, ktorý bol vytvorený pri prvom podanom odvolaní v tomto disciplinárnom konaní.
Trovy disciplinárneho konania
a ich náhrada
§ 228b

(2) Disciplinárny senát disciplinárne konanie preruí
aj vtedy, ak sa dozvie, e za skutok, pre ktorý bolo disciplinárne konanie zaèaté, sa proti disciplinárne obvinenému vedie trestné stíhanie.

(1) Trovami disciplinárneho konania sú najmä úèelne vynaloené výdavky úèastníkov disciplinárneho konania, svedoèné, znaleèné a výdavky spojené s predloením listiny.

(3) Disciplinárny senát pokraèuje v konaní, ak bolo
trestné stíhanie zastavené alebo ak súd alebo orgán

(2) Kadý úèastník disciplinárneho konania znáa
trovy konania, ktoré mu vznikli a trovy svojho zástup-
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cu, ostatné trovy disciplinárneho konania znáa komora, ak odsek 3 alebo 4 neustanovuje inak.

ny senát v rozhodnutí aj lehotu pä dní na dobrovo¾né
splnenie.

(3) Ak disciplinárny senát rozhodne, e disciplinárne
obvinený je vinný, má navrhovate¾ a komora voèi exekútorovi, proti ktorému bolo vedené disciplinárne konanie, nárok na náhradu úèelne vynaloených výdavkov, ktoré im vznikli a ktoré znáali v disciplinárnom
konaní.

(4) Ak disciplinárny senát zistí, e exekútor sa disciplinárneho previnenia nedopustil alebo mu nemono
disciplinárne previnenie preukáza, rozhodne, e nie je
vinný a disciplinárne opatrenie mu neuloí.

(4) Komora nahradí svedkovi hotové výdavky a mzdu,
ktorá mu preukázate¾ne ula. Nárok je potrebné uplatni voèi komore do troch dní od výsluchu svedka, inak
zaniká; o tom musí by svedok pouèený. Náhrada hotových výdavkov a poskytovanie odmien znalcom a tlmoèníkom sa spravuje osobitnými predpismi.19)
§ 228c
Rozhodovanie o trovách konania
(1) O povinnosti nahradi trovy disciplinárneho konania rozhoduje disciplinárny senát na návrh v rozhodnutí, ktorým sa disciplinárne konanie konèí.
Úèastník disciplinárneho konania, ktorému sa rozhodnutím priznala náhrada trov konania, je povinný trovy
konania vyèísli najneskôr do troch pracovných dní od
vyhlásenia tohto rozhodnutia. Disciplinárny senát urèí
výku priznaných trov disciplinárneho konania najneskôr v písomnom vyhotovení rozhodnutia.
(2) Ak úèastník disciplinárneho konania v lehote
pod¾a odseku 1 trovy nevyèísli, disciplinárny senát mu
prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku
dòu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho
zastúpenia; ak takému úèastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, disciplinárny senát mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade disciplinárny senát nie je viazaný
rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto
úèastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie konèí.
(3) O trovách komory, ktoré sa majú nahradi pod¾a
tohto zákona, disciplinárny senát rozhodne aj bez návrhu.
(4) Ak disciplinárny senát uloí povinnos nahradi
trovy, urèí v rozhodnutí, ktorým sa disciplinárne konanie konèí, lehotu na ich úhradu.
§ 228d
Rozhodnutie
(1) Pre rozhodnutie disciplinárneho senátu je rozhodujúci skutkový a právny stav v èase, keï k disciplinárnemu previneniu dolo; neskoria právna úprava sa
pouije, len ak je to pre disciplinárne obvineného priaznivejie. Disciplinárne konanie nemono skonèi zmierom.
(2) Rozhodnutie disciplinárneho senátu musí by písomné a musí vdy obsahova výrok, odôvodnenie a pouèenie.
(3) Ak disciplinárny senát zistí, e exekútor sa dopustil disciplinárneho previnenia, rozhodne, e je vinný
a uloí mu disciplinárne opatrenie pod¾a § 221; ak sa
v rozhodnutí ukladá peòaná pokuta, urèí disciplinár-

(5) Disciplinárny senát rozhodne o disciplinárnej
zodpovednosti exekútora najneskôr do iestich mesiacov a vo zvlá zloitých prípadoch najneskôr do 12 mesiacov odo dòa zaèatia disciplinárneho konania. Lehoty pod¾a prvej vety plynú odo dòa, keï bol návrh na
zaèatie disciplinárneho konania doruèený predsedovi
disciplinárneho senátu.
(6) Ak existujú dôvody zastavenia konania pod¾a
§ 228a, disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví a rozhodne o trovách konania; to neplatí, ak bolo konanie zastavené z dôvodu pod¾a § 223 ods. 5 prvej vety.
(7) Disciplinárny senát vyhotoví a odole rozhodnutie
do 30 dní odo dòa jeho vyhlásenia. Rozhodnutie disciplinárneho senátu sa doruèí úèastníkom konania a vdy
aj ministrovi, ak nie je navrhovate¾om.
(8) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým
sa rozhodlo o tom, èi sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia, mono poda opravný prostriedok
v lehote 15 dní od doruèenia rozhodnutia na súd.
§ 228e
Výkon rozhodnutia
(1) Právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu
je exekuèným titulom pod¾a § 41 ods. 2 písm. i).
(2) Návrh na výkon rozhodnutia, ktorým bolo uloené
disciplinárne opatrenie zaplati peòanú pokutu, podáva pod¾a tohto zákona komora, v ostatných prípadoch výkon rozhodnutia uskutoèní pod¾a tohto zákona
komora alebo ministerstvo.
§ 228f
Zahladenie disciplinárneho postihu
(1) Po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uloení disciplinárneho opatrenia sa na
úèely disciplinárnej zodpovednosti h¾adí na exekútora,
ako keby nebol za disciplinárne previnenie postihnutý.
Ak výkon disciplinárneho opatrenia v lehote pod¾a prvej vety neskonèil, disciplinárny postih sa zahladzuje
vykonaním disciplinárneho opatrenia.
(2) Ak sú splnené podmienky pod¾a odseku 1, na iados exekútora mu predseda disciplinárneho senátu
bezodkladne vydá osvedèenie o zahladení disciplinárneho postihu.
(3) Disciplinárne opatrenie pod¾a § 221 ods. 2
písm. c) sa nezahladzuje.
Spoloèné ustanovenia o disciplinárnom
konaní
§ 228g
(1) Ak predseda disciplinárneho senátu nevykoná
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úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento
zákon, vykoná úkon bezodkladne iný èlen disciplinárneho senátu; o vykonaní úkonu èlen disciplinárneho
senátu informuje predsedu disciplinárneho senátu
a prezidenta komory.

(7) Kadému, kto pred 1. novembrom 2013 poiada
o vykonanie odbornej skúky a spåòa podmienky pre jej
vykonanie pod¾a predpisov úèinných pred 1. novembrom 2013, umoní komora vykona odbornú skúku
v súlade s § 10a v znení úèinnom do 31. októbra 2013.

(2) Ak prezident komory nevykoná úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento zákon, vykoná
úkon na podnet predsedu disciplinárneho senátu alebo niektorého èlena disciplinárneho senátu bezodkladne minister; o vykonaní úkonu minister informuje prezidenta komory a predsedu disciplinárneho senátu.

(8) Koncipient zapísaný do zoznamu koncipientov do
31. októbra 2013 vykoná prax koncipienta v trvaní
pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013.

§ 228h
Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti exekútora sa primerane pouije èas I veobecného predpisu
o priestupkoch, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak z povahy veci nevyplýva nieèo iné. Ak tento zákon
neustanovuje inak, vzahuje sa na disciplinárne konanie veobecný predpis o správnom konaní.19a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 19 a 19a znejú:

19) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19a
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

76. Za § 243a sa vkladá § 243b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 243b
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. novembra 2013
(1) Exekuèné konania zaèaté pred 1. novembrom
2013 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.
(2) Ustanovenia § 36 ods. 8 a 13, § 46 ods. 3 a 7
a § 60 ods. 2 sa pouijú aj na konania zaèaté pred 1. novembrom 2013.
(3) O odvolaní proti výroku o náhrade trov konania
v rozhodnutí pod¾a § 57, ktoré bolo podané pred 1. novembrom 2013, sa rozhodne pod¾a predpisov úèinných
do 31. októbra 2013; to neplatí, ak ide o odvolanie podané proti rozhodnutiu vyieho súdneho úradníka,
o ktorom doposia¾ nerozhodol sudca.
(4) Komora poskytne do 30. novembra 2013 ministerstvu aktualizovaný zoznam exekútorov pod¾a stavu
ku dòu 1. novembra 2013. Ministerstvo zverejní zoznam exekútorov na svojom webovom sídle do 31. decembra 2013.
(5) Exekútor podá komore správu o poète doruèených návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie,
poète skonèených exekuèných konaní a poète neskonèených exekuèných konaní a komora podá ministerstvu správu o èinnosti komory a èinnosti exekútorov
pod¾a § 8 ods. 7 prvýkrát v roku 2015 za kalendárny rok
2014.
(6) Exekuèná prax vykonaná pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013 sa povauje za exekuènú
prax pod¾a predpisov úèinných od 1. novembra 2013.

(9) Exekútor vymenovaný do funkcie pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013 sa na úèely tohto zákona povauje za exekútora vymenovaného do územného obvodu toho krajského súdu, v ktorom má
k 1. novembru 2013 sídlo exekútorského úradu.
(10) Rozsah poistenia zodpovednosti za kodu je exekútor povinný uvies do súladu s ustanovením § 12
ods. 1 písm. b) tohto zákona najneskôr do 30. apríla
2014; inak sa má za to, e jeho poistenie zaniklo
k 1. máju 2014.
(11) Ak bol pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra
2013 zaèatý audit pred 1. novembrom 2013, dokonèí sa
audit pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013.
Peòaná zábezpeka na úhradu trov spojených so zabezpeèením vykonania auditu pod¾a § 12 ods. 1 písm. c) zloená exekútorom na úèet komory do 31. októbra 2013
sa povauje od 1. novembra 2013 za peòanú zábezpeku na úhradu nákladov spojených so zánikom výkonu
funkcie exekútora, ibae sa pred 1. novembrom 2013
zaèal audit.
(12) Kanceláriu exekútora zriadenú pod¾a predpisov
úèinných do 31. októbra 2013 exekútor zruí najneskôr do 30. apríla 2014.
(13) Ak exekútor pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013 prijal alebo vymohol od povinného plnenie,
ktoré k 1. novembru 2013 nepoukázal oprávnenému, je
povinný prijaté alebo vymoené plnenie po pouití pod¾a § 46 ods. 4 a 5 poukáza oprávnenému najneskôr do
15. novembra 2013; poruenie tejto povinnosti je závaným disciplinárnym previnením exekútora.
(14) Èlenovia disciplinárnej komisie dokonèia svoje
funkèné obdobie pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013; k uplynutiu funkèného obdobia vak nedôjde skôr, ako sa dokonèia disciplinárne konania zaèaté
pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013.
(15) Disciplinárne konania zaèaté pred 31. októbrom
2013 dokonèí orgán komory prísluný na vedenie disciplinárneho konania pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013.
(16) Ak zanikne funkcia èlena orgánu komory prísluného na vedenie disciplinárneho konania pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013, vymenuje èlena disciplinárneho senátu predseda disciplinárneho senátu
z èlenov tohto orgánu.
(17) Disciplinárna komisia ako orgán komory pod¾a
predpisov úèinných do 31. októbra 2013 sa zruuje;
ustanovenia odsekov 14 a 15 tým nie sú dotknuté.
V poradí prvých predsedov disciplinárnych senátov
pod¾a tohto zákona konferencia exekútorov nevolí;
predsedami disciplinárnych senátov sa stávajú èlenovia disciplinárnej komisie zvolení pod¾a predpisov
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úèinných do 31. októbra 2013, a to na obdobie do skonèenia ich funkèného obdobia pod¾a predpisov úèinných
do 31. októbra 2013. Na úèely vymenovania èlenov disciplinárnych senátov pod¾a § 222c ods. 2 písm. a) navrhne prezídium komory kandidátov na èlenov disciplinárnych senátov najneskôr do 15. novembra 2013.
Minister vymenuje èlenov disciplinárnych senátov pod¾a § 222c ods. 2 písm. a) a b) do 30. novembra 2013.
Ak prezídium komory nenavrhne kandidátov na èlenov
disciplinárnych senátov v ustanovenej lehote, vymenuje èlenov disciplinárnych senátov minister najneskôr
do 31. decembra 2013. Ak bol návrh na zaèatie disciplinárneho konania doruèený komore v èase, keï nebolo
moné vec prideli disciplinárnemu senátu z dôvodu, e
tento nebol vytvorený, má sa za to, e disciplinárne konanie zaèína okamihom pridelenia návrhu disciplinárnemu senátu..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 445/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z.,
445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z.,
491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 206/2009 Z. z.,
387/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z.,
433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z.,
313/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z.,
79/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z.,
31/2013 Z. z., zákona è. 80/2013 Z. z. a
94/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 47 sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) poruí zákaz pouíva oznaèenie súdny exekútor,
exekútorský úrad alebo od nich odvodené tvary
slov alebo pouíva oznaèenia výkon rozhodnutia,
exekúcia alebo exekuèná èinnos alebo od nich
odvodené tvary slov ustanovený v osobitnom
predpise3f)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3f znie:

3f) § 5a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov
v znení zákona è. 299/2013 Z. z..

2. V § 47 ods. 2 sa slová písm. h) a j) nahrádzajú
slovami písm. h) a k).
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 397/2000 Z. z., zákona è. 561/2001 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 527/2002 Z. z., zákona è. 357/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 562/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 126/2005 Z. z., zákona è. 521/2005 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 141/2010 Z. z. a zákona è. 335/2012 Z. z. sa mení
takto:
V § 10 ods. 5, § 11 ods. 1, § 14 ods. 2 písm. b), § 21
ods. 1 a § 23 ods. 1 písm. b) sa slová Slovenskej republiky nahrádzajú slovami èlenského tátu Európskej
únie alebo iného zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2013
okrem èl. I bodov 55 a 56, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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300
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 46/2009 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na aerosólové rozpraovaèe

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 46/2009
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na aerosólové
rozpraovaèe sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
h) látkou látka pod¾a osobitného predpisu,1)
i) zmesou zmes pod¾a osobitného predpisu.1a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) Èl. 2 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní
a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia
(ES) è. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom
znení.
1a
) Èl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) è. 1272/2008 v platnom znení..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako 1b.
2. V § 3 ods. 4 a § 4 písm. b) sa symbol å nahrádza
symbolom ç.
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia Napríklad § 6 zákona è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, § 25 a 26 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Napríklad § 5 zákona è. 119/2010
Z. z. o obaloch a o zmene zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 3 a 4 zákona è. 67/2010 Z. z.
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)..
4. V § 4 písmeno d) znie:
d) údaje uvedené v prílohe è. 1 bode 2.2.,.
5. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. decembra 2013
Aerosólové rozpraovaèe obsahujúce zmesi, ktoré
boli klasifikované, oznaèené a balené pod¾a osobitného

predpisu2a) v znení úèinnom do 31. mája 2015 a uvedené na trh do 31. mája 2015, sa do 1. júna 2017 nemusia
znovu oznaèova a bali pod¾a osobitného predpisu.2b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

2a) § 46 zákona è. 67/2010 Z. z.
2b
) Èl. 33 a 35 nariadenia (ES) è. 1272/2008 v platnom znení..

6. § 6 znie:
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 2..
7. V prílohe è. 1 body 2.2 a 2.3 znejú:
2.2. Oznaèovanie
Kadý aerosólový rozpraovaè musí by bez toho, aby
boli dotknuté poiadavky osobitného predpisu,3) vidite¾ne, zrete¾ne a nezmazate¾ne oznaèený
a) bez oh¾adu na obsah:
1. výstraným upozornením H229 Nádoba je pod
tlakom: pri zahriatí sa môe roztrhnú,
2. bezpeènostnými upozorneniami P210 a P251
uvedenými v tabu¾ke 6.2 osobitného predpisu,4)
3. bezpeènostným upozornením P410 + P412 uvedeným v tabu¾ke 6.4 osobitného predpisu,4)
4. bezpeènostným upozornením P102 uvedeným
v tabu¾ke 6.1 osobitného predpisu,4) ak je aerosólový rozpraovaè spotrebným výrobkom,
5. ïalími upozorneniami o zaobchádzaní s produktom, ktoré upozoròujú spotrebite¾ov na osobitné
nebezpeèenstvá výrobku; ak je k aerosólovému
rozpraovaèu priloený samostatný návod na
pouitie, ten musí obsahova uvedené upozornenia,
b) výstraným slovom pozor, ak je aerosól pod¾a kritérií bodu 1.9. klasifikovaný ako nehor¾avý,
c) výstraným slovom pozor a ïalími prvkami oznaèovania pre hor¾avé aerosóly kategórie 2 pod¾a osobitného predpisu,5) ak je aerosól pod¾a kritérií bodu
1.9. klasifikovaný ako hor¾avý,
d) výstraným slovom nebezpeèenstvo a ïalími prvkami oznaèovania pre hor¾avé aerosóly kategórie 1
pod¾a osobitného predpisu,5) ak je aerosól pod¾a kritérií bodu 1.9. klasifikovaný ako mimoriadne hor¾avý.
2.3. Objem kvapalnej fázy
Objem kvapalnej fázy nesmie pri teplote 50 oC presiahnu 90 % èistého objemu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 3 a 5 znejú:

3) Nariadenie (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.
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) Èas 1 prílohy IV k nariadeniu (ES) è. 1272/2008 v platnom
znení.
5
) Tabu¾ka 2.3.2 v prílohe I k nariadeniu (ES) è. 1272/2008
v platnom znení..

8. V prílohe è. 1 sa vypúa bod 2.4.
9. Názov prílohy è. 2 znie: ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ
ÚNIE.
10. V prílohe è. 2 prvý bod znie:
1. Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa aerosólových rozpraovaèov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 2) v znení smernice
Komisie 94/1/ES zo 6. januára 1994 zoh¾adòujúcej
niektoré technické stránky smernice Rady 75/324/EHS
o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov
týkajúcich sa aerosólových rozpraovaèov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13), smernice
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Komisie 2008/47/ES z 8. apríla 2008, ktorou sa na
úèely prispôsobenia technickému pokroku mení
a dopåòa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii
právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa
aerosólových rozpraovaèov (Ú. v. EÚ L 96, 9. 4. 2008)
a smernice Komisie 2013/10/EÚ z 19. marca 2013,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 75/324/EHS
o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov
týkajúcich sa aerosólových rozpraovaèov s cie¾om
prispôsobi jej ustanovenia o oznaèovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008
o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok a zmesí (Ú. v.
EÚ L 77, 20. 3. 2013)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. decembra 2013.

Robert Fico v. r.
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301
VYHLÁKA
Národného bezpeènostného úradu
z 19. septembra 2013
o priemyselnej bezpeènosti a o bezpeènostnom projekte podnikate¾a

Národný bezpeènostný úrad (ïalej len úrad) pod¾a
§ 6 ods. 10 a § 45 ods. 12 zákona è. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 668/2007 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:

seku 4, na ktoré sa potvrdenie iada, sa uvádza v iadosti
o vydanie potvrdenia v súlade s odôvodnením potreby
prístupu podnikate¾a k utajovaným skutoènostiam
a s prihliadnutím na analýzu rizík ohrozujúcich zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností, ku ktorým
iada podnikate¾ vo svojich podmienkach prístup.

§1

(6) Stupeò utajenia na postúpenie utajovanej skutoènosti pod¾a § 1 ods. 1 písm. a) musí by rovnaký alebo vyí ako stupeò utajenia na postúpenie utajovanej
skutoènosti pod¾a § 1 ods. 1 písm. b) alebo na vytváranie utajovanej skutoènosti.

Prístup podnikate¾a k utajovaným skutoènostiam
(1) Postúpenie utajovanej skutoènosti je èinnos, pri
ktorej sa podnikate¾ oboznamuje s utajovanou skutoènosou tak, e
a) utajovaná skutoènos mu nie je postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej podobe alebo
b) utajovaná skutoènos mu je postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej podobe a podnikate¾ ju uchováva vo vlastných podmienkach.
(2) Vytváranie utajovanej skutoènosti je proces, poèas ktorého podnikate¾ utajovanú skutoènos vytvára
bez vyuitia technického prostriedku alebo ju vytvára
na technickom prostriedku.
§2
Podrobnosti o bezpeènostnej previerke podnikate¾a
(1) iados o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a (ïalej len potvrdenie) sa predkladá na predpísanom tlaèive, ktoré úrad zverejní na
svojom webovom sídle.
(2) Bezpeènostný dotazník podnikate¾a sa predkladá
na tlaèive, ktoré úrad zverejní na svojom webovom sídle.
(3) iados o vykonanie bezpeènostnej previerky tatutárneho orgánu na stupeò utajenia Dôverné alebo
vyí stupeò sa k iadosti o vydanie potvrdenia nepripája, ak táto osoba má platné osvedèenie pod¾a § 26
ods. 1 zákona prísluného stupòa alebo sa jej vykonáva
bezpeènostná previerka prísluného stupòa; v takom
prípade sa uvedie èíslo a dátum vydania osvedèenia
pod¾a § 26 ods. 1 zákona alebo meno, priezvisko a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorej bezpeènostná previerka
prísluného stupòa u prebieha.
(4) Za urèenie stupòa utajenia v iadosti o vydanie
potvrdenia sa povauje urèenie
a) stupòa utajenia na postúpenie utajovanej skutoènosti v rozsahu pod¾a § 1 ods. 1 písm. a) a b),
b) stupòa utajenia na vytváranie utajovanej skutoènosti.
(5) Stupeò utajenia a urèenie typu prístupu pod¾a od-

(7) Stupeò utajenia, na ktorý sa má bezpeènostná
previerka fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom
podnikate¾a alebo jeho èlenom, vykonáva, musí by
rovnaký alebo vyí ako pre stupeò utajenia postúpenia utajovanej skutoènosti pod¾a § 1 ods. 1 písm. a)
uvedený v iadosti o vydanie potvrdenia.
(8) iados o vydanie potvrdenia nemono poda,
ak predchádzajúca bezpeènostná previerka podnikate¾a ete nebola právoplatne ukonèená.
§3
Bezpeènostný projekt podnikate¾a
(1) Bezpeènostný projekt podnikate¾a ako sústava
zákonom poadovaných opatrení na personálne a technické zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností
sa vypracúva na základe analýzy rizík ohrozujúcich zabezpeèenie ochrany utajovanej skutoènosti v podmienkach podnikate¾a v závislosti od typu prístupu k utajovaným skutoènostiam. V analýze rizík sa prihliada
najmä na stupeò utajenia, podobu, formu a mnostvo
utajovaných skutoèností, lokalitu, lokálne hrozby, kriminálne aktivity vrátane hrozby ohrozenia utajovanej
skutoènosti, vyzvedaèstva, sabotáe a terorizmu. Analýza rizík sa spracúva aj pre stav poèas mimoriadnych,
núdzových a krízových situácií.
(2) Ak ïalej nie je ustanovené v odseku 3 inak, v bezpeènostnom projekte podnikate¾a, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 1, podnikate¾ uvádza
a) predpokladaný stupeò utajenia, na ktorý je poadované potvrdenie, typ prístupu podnikate¾a k utajovaným skutoènostiam a miesta ich výskytu v truktúre podnikate¾a; ak ide o vytváranie utajovanej
skutoènosti, podnikate¾ uvedie, èi chce na vytváranie utajovanej skutoènosti vyuíva technický prostriedok,
b) realizáciu bezpeènostnej politiky na personálne zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností zahà-
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òajúcu zoznam osôb, ktoré sa môu v podmienkach
podnikate¾a oboznamova s utajovanými skutoènosami, s uvedením poadovaného stupòa utajenia, ako aj zoznam pracovných zaradení, na ktorých
sa predpokladá prístup k utajovaným skutoènostiam,
c) realizáciu bezpeènostnej politiky v súvislosti s technickým zabezpeèením ochrany utajovaných skutoèností v oblasti
1. fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti,
ktorú tvorí bezpeènostná dokumentácia fyzickej
bezpeènosti a objektovej bezpeènosti vypracovaná pod¾a § 53 ods. 4 zákona,
2. informaènej bezpeènosti, ktorú tvoria navrhované prostriedky informaènej bezpeènosti, spôsob
ich pouitia, identifikaèné údaje certifikátov certifikovaných technických prostriedkov, ak navrhované prostriedky informaènej bezpeènosti ete
neboli certifikované pod¾a § 56 zákona aj bezpeènostný projekt na technické prostriedky pod¾a
§ 58 zákona alebo dokumentácia k prostriedkom
urèeným na ifrovú ochranu informácií,
3. administratívnej bezpeènosti, ktorú tvorí registratúrny poriadok podnikate¾a vypracovaný v súlade s osobitným predpisom.1)
(3) Bezpeènostný projekt podnikate¾a, ktorý poiadal
o vykonanie bezpeènostnej previerky podnikate¾a pod¾a § 1 ods. 1 písm. a), obsahuje iba definovanie a spôsob realizácie bezpeènostnej politiky v oblasti personálnej bezpeènosti pod¾a odseku 2 písm. b) spracovanú
pod¾a vzoru, ktorý je uvedený v prílohe è. 2.
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3. identifikaèné èíslo organizácie,
d) uvedenie typu prístupu podnikate¾a k utajovaným
skutoènostiam pod¾a § 1 s uvedením prísluného
stupòa utajenia, na ktorý je vydané,
e) identifikácia potvrdenia, ktoré sa nahrádza, ak ide
o postup pod¾a § 5,
f) dátum vydania potvrdenia,
g) dátum zaèiatku a skonèenia platnosti potvrdenia,
h) podpis oprávneného zástupcu úradu a odtlaèok
úradnej peèiatky; to neplatí, ak je potvrdenie vyhotovené výluène elektronickými prostriedkami pod¾a
osobitných predpisov.2)
(2) Údaje v potvrdení sa uvádzajú v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a francúzskom jazyku.
§5
Postup pri strate, krádei, pokodení alebo zmene
údajov v potvrdení
(1) Ak dôjde k strate, krádei, pokodeniu potvrdenia, k zmene obchodného mena podnikate¾a bez zmeny
právnej formy alebo k zmene sídla podnikate¾a, ktorá
nemá vplyv na realizáciu bezpeènostnej politiky v súvislosti s technickým zabezpeèením ochrany utajovaných skutoèností v oblasti fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti, úrad na základe písomnej
iadosti jeho drite¾a vydá nové potvrdenie, ktoré nahrádza pôvodné potvrdenie, s dobou platnosti, na akú
je vydané pôvodné potvrdenie; v novom potvrdení sa
uvedie identifikácia potvrdenia, ktoré sa nahrádza.

(4) Ak poèas bezpeènostnej previerky podnikate¾a
dôjde zo strany podnikate¾a k zmene poiadaviek na
stupeò utajenia alebo k zmene typu prístupu k utajovaným skutoènostiam pod¾a § 1, postupuje podnikate¾
pod¾a § 45 ods. 2 a 7 zákona.

(2) Ak je tomu istému drite¾ovi potvrdenia vydané
nové potvrdenie na základe vykonania novej bezpeènostnej previerky podnikate¾a, v novom potvrdení sa
uvedie identifikácia potvrdenia, ktoré sa nahrádza.

(5) Ak úrad v procese posudzovania bezpeènostného
projektu podnikate¾a zistí, e sústava opatrení na personálne alebo technické zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností nedosahuje poadovanú úroveò
ochrany utajovaných skutoèností vzh¾adom na podnikate¾om poadovaný stupeò utajenia a typ prístupu
k utajovaným skutoènostiam, vyzve iadate¾a, aby
opatrenia na personálne alebo technické zabezpeèenie
ochrany utajovaných skutoèností v urèenej lehote zmenil alebo doplnil. Ak iadate¾ v stanovenej lehote tieto
nezmení alebo nedoplní, úrad postupuje pod¾a § 50
ods. 2 zákona.

§6

§4
Potvrdenie
(1) Potvrdenie obsahuje
a) oznaèenie úradu,
b) èíslo potvrdenia,
c) identifikaèné údaje podnikate¾a v rozsahu
1. obchodné meno a sídlo,
2. právna forma,
1
2

Zmluva o prístupe podnikate¾a k utajovaným
skutoènostiam
(1) pecifikáciou postupovaných utajovaných skutoèností pod¾a § 44 ods. 2 zákona je uvedenie konkrétneho stupòa utajenia a príslunej poloky zo zoznamu
utajovaných skutoèností tátneho orgánu.
(2) Obdobím, poèas ktorého budú postupované utajované skutoènosti pod¾a § 44 ods. 2 zákona, je obdobie, poèas ktorého má podnikate¾ prístup k utajovanej
skutoènosti. Toto obdobie sa v zmluve pod¾a § 44 ods. 1
zákona (ïalej len zmluva) vymedzuje tak, e zaèína
najskôr v deò, keï je zmluva podpísaná vetkými
zmluvnými stranami, a konèí najneskôr dátumom
skonèenia platnosti potvrdenia platného v èase podpisovania zmluvy, ktorý je uvedený v potvrdení.
(3) Zoznamom osôb a rozsahom ich oprávnenia na
oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami pod¾a
§ 44 ods. 2 zákona je zoznam osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom podnikate¾a a zamestnancov podnikate-

) Vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpeènosti v znení vyhláky è. 232/2013 Z. z.
) Napríklad zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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¾a, ktoré môu ma na základe zmluvy prístup k utajovaným skutoènostiam s uvedením
a) identifikaèných údajov osoby v rozsahu meno
a priezvisko,
b) èísla osvedèenia pod¾a § 26 ods. 1 zákona alebo dátumu a identifikaèného údaja vyhodnotenia podkladových materiálov pod¾a § 20 zákona,
c) stupòa utajenia utajovaných skutoèností, ku ktorým môe ma osoba na základe zmluvy prístup,
d) konkrétnych bodov zo pecifikácie postupovaných
utajovaných skutoèností vrátane konkrétnych stupòov utajenia, ku ktorým môe ma osoba na základe
zmluvy prístup.
(4) Rozsahom èinností s utajovanými skutoènosami
pod¾a § 44 ods. 2 zákona je uvedenie typu prístupu
podnikate¾a k utajovaným skutoènostiam, ktorý nesmie by v rozpore s typom prístupu (§ 1) uvedenom
v potvrdení vrátane uvedenia podrobností o manipulácii s utajovanými skutoènosami v podmienkach podnikate¾a.
(5) Rozsahom kontrolných opatrení pod¾a § 44 ods. 2
zákona je vymedzenie kontrolných opatrení podnikate¾a, ktoré vykonáva na úèel zabezpeèenia ochrany utajovaných skutoèností, ku ktorým má prístup, ako aj vymedzenie kontrolných opatrení tátneho orgánu pod¾a
§ 44 ods. 3 zákona.
(6) Postupovaním utajovaných skutoèností na iného podnikate¾a pod¾a § 44 ods. 2 zákona je vymedzenie
práv a povinností zmluvných strán pre prípad vzniku
potreby prístupu k utajovaným skutoènostiam iným
podnikate¾om, najmä vymedzenie, èi také postúpenie
utajovaných skutoèností je moné a uvedenie podmienok tátneho orgánu na také postúpenie.
(7) Povinnosou oznámenia o zruení podnikate¾a
alebo o zmenách ovplyvòujúcich ochranu utajovaných
skutoèností pod¾a § 44 ods. 2 zákona je úprava práv
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a povinností zmluvných strán, ak dôjde k zmenám majúcim vplyv na ochranu utajovaných skutoèností. Podnikate¾ oznamuje svoje zruenie a zmluvné strany
oznamujú zmeny majúce vplyv na ochranu utajovaných skutoèností tak, aby
a) bola zabezpeèená preukázate¾nos tohto úkonu,
b) oznámenie bolo vykonané bezodkladne,
c) bola zabezpeèená ochrana utajovaných skutoèností,
ktoré sa u podnikate¾a nachádzajú.
(8) Povinnosami podnikate¾a pri zániku platnosti
potvrdenia pod¾a § 44 ods. 2 zákona je úprava práv
a povinností zmluvných strán, ak podnikate¾ovi zanikne platnos potvrdenia, ako aj pre prípad skonèenia
platnosti zmluvy.
§7
Prechodné ustanovenia
(1) Potvrdenie vydané do 31. októbra 2013 sa poèas
obdobia, na ktoré bolo vydané, povauje za potvrdenie
vydané pod¾a tejto vyhláky.
(2) Zmluva uzatvorená do 31. októbra 2013, sa povauje za zmluvu pod¾a tejto vyhláky po dobu, na ktorú
bola uzatvorená.
§8
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Národného bezpeènostného
úradu è. 325/2004 Z. z. o priemyselnej bezpeènosti.
§9
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2013.

Jozef Magala v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 301/2013 Z. z.

(VZOR)
BEZPEÈNOSTNÝ PROJEKT PODNIKATE¼A
(prvá strana)

Obchodné meno a právna forma:

Sídlo:

Identifikaèné èíslo organizácie:

Stupeò utajenia, na ktorý je poadované vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a na
 oboznamovanie sa s utajovanou skutoènosou bez jej postúpenia v materiálnej podobe alebo v elektronickej podobe:
 oboznamovanie sa s utajovanou skutoènosou, jej postúpenie v materiálnej podobe alebo v elektronickej podobe a uchovávanie v podmienkach podnikate¾a:
 vytváranie utajovanej skutoènosti:

V ............................... dòa ...............................

Schválil:
...........................................................................................................
(Meno a priezvisko tatutárneho orgánu a podpis)
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truktúra bezpeènostného projektu
I. Bezpeènostná politika podnikate¾a
1. Ciele podnikate¾a v oblasti ochrany utajovaných skutoèností
2. Oèakávané utajované skutoènosti a ich pecifikácia v zhode s podnikate¾skými zámermi
3. truktúra, pracovné èinnosti a právomoci bezpeènostného manamentu podnikate¾a

II. Bezpeènostný projekt podnikate¾a
a) Utajované skutoènosti
1. predpokladaný stupeò utajenia, na ktorý je poadované potvrdenie o priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a,
2. predpokladaný typ prístupu podnikate¾a k utajovaným skutoènostiam; ak ide o vytváranie utajovanej skutoènosti, uvies, èi sa predpokladá vytváranie utajovanej skutoènosti na technickom prostriedku alebo nie,
3. miesta výskytu utajovaných skutoèností v truktúre podnikate¾a.
b) Subsystémy zabezpeèenia ochrany utajovaných skutoèností
1. Realizácia bezpeènostnej politiky na personálne zabezpeèenie ochrany utajovaných skutoèností zahàòajúca
1.1 zoznam osôb, ktoré sa majú v podmienkach podnikate¾a oboznamova s utajovanými skutoènosami s uvedením poadovaného stupòa utajenia,
1.2 zoznam pracovných zaradení, na ktorých sa predpokladá prístup k utajovaným skutoènostiam.
2. Realizácia bezpeènostnej politiky v súvislosti s technickým zabezpeèením ochrany utajovaných skutoèností
v oblasti fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti (navrhované prostriedky fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti a spôsob ich pouitia, bezpeènostná dokumentácia fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti pod¾a § 53 ods. 4 zákona) vrátane moných rizík ohrozenia utajovaných skutoèností v zmysle § 3 ods. 1 vyhláky è. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpeènosti a o bezpeènostnom projekte podnikate¾a (ïalej len
vyhláka) z h¾adiska fyzickej bezpeènosti a objektovej bezpeènosti.
3. Realizácia bezpeènostnej politiky v súvislosti s technickým zabezpeèením ochrany utajovaných skutoèností
v oblasti informaènej bezpeènosti alebo ifrovej ochrany informácií (navrhované prostriedky informaènej bezpeènosti, spôsob ich pouitia, identifikaèné údaje certifikátov certifikovaných technických prostriedkov, ak navrhované prostriedky informaènej bezpeènosti ete neboli certifikované pod¾a § 56 zákona aj bezpeènostný projekt na technické prostriedky pod¾a § 58 zákona, prípadne dokumentácia k prostriedkom urèeným na ifrovú
ochranu informácií) vrátane moných rizík ohrozenia utajovaných skutoèností v zmysle § 3 ods. 1 vyhláky
z h¾adiska pouívaných technických prostriedkov a ifrovej ochrany informácií.
4. Realizácia bezpeènostnej politiky v súvislosti s technickým zabezpeèením ochrany utajovaných skutoèností
v oblasti administratívnej bezpeènosti (navrhované opatrenia v oblasti administratívnej bezpeènosti vrátane
návrhu registratúrneho poriadku podnikate¾a vypracovaného v súlade s osobitným predpisom vrátane moných rizík ohrozenia utajovaných skutoèností v zmysle § 3 ods. 1 vyhláky z h¾adiska administratívnej bezpeènosti).
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 301/2013 Z. z.

(VZOR)
BEZPEÈNOSTNÝ PROJEKT PODNIKATE¼A
Príloha:*)
Obchodné meno a právna forma:
Sídlo:
Identifikaèné èíslo organizácie:

Vedúcim pod¾a § 8 ods. 1 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) je: .................. (meno, priezvisko, titul).
Stupeò utajenia, na ktorý je poadované vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpeènosti podnikate¾a na oboznamovanie sa s utajovanou skutoènosou: .................. .
V súlade s § 17 písm. a) zákona vedúci podnikate¾a vo vzahu k svojim zamestnancom a bezpeènostným previerkam I. stupòa postupuje pod¾a § 15 ods. 2 písm. a), § 31, 32 ods. 1 a § 41 zákona a § 2 a § 3 vyhláky Národného bezpeènostného úradu è. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpeènosti a o skúke bezpeènostného zamestnanca (ïalej len
vyhláka è. 331/2004 Z. z.).
V súlade s § 17 písm. b) zákona vedúci podnikate¾a vo vzahu k svojim zamestnancom a bezpeènostným previerkam II. a IV. stupòa postupuje pod¾a § 8 ods. 2 písm. f), § 15 ods. 2 písm. b) a d), § 31, 32 a § 41 zákona a § 2 a § 3 vyhláky è. 331/2004 Z. z.
Vedúci vo vzahu k
 urèovaniu svojich zamestnancov na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami dodriava postup pod¾a
§ 31, 32 a § 41 zákona a § 2 a 3 vyhláky è. 331/2004 Z. z,
 zabezpeèovaniu oboznamovania sa svojich zamestnancov s právami a povinnosami pod¾a zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, pouèuje svojich zamestnancov najmä o povinnostiach oprávnených osôb pod¾a § 38 zákona,
 plneniu úlohy v zmysle § 8 ods. 2 písm. j) zákona postupuje pod¾a § 42 ods. 2, 5 a 7 zákona a § 6 vyhláky
è. 331/2004 Z. z.

V ............................... dòa ...............................

...........................................................................................................
(Meno a priezvisko tatutárneho orgánu a podpis)

*) Prílohou je zoznam osôb, ktoré sa majú v podmienkach podnikate¾a oboznamova s utajovanými skutoènosami s uvedením poadovaného stupòa utajenia a zoznam pracovných zaradení, na ktorých sa predpokladá prístup k utajovaným skutoènostiam.
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302
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót z 2. júla
2013 a 5. septembra 2013 bola uzavretá zmena Protokolu medzi Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Èeskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahranièných
vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Èeskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich tátov vo vízovom konaní, podpísaného 4. novembra
2011 (oznámenie è. 419/2011 Z. z.).
Zmena protokolu nadobudne platnos 9. októbra 2013.
Do textu zmeny protokolu mono nahliadnu na Ministerstve zahranièních vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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303
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e v súlade s èlánkom X
ods. 6 Európskeho dohovoru o medzinárodnej obchodnej arbitrái (oznámenie è. 176/1964 Zb. a oznámenie
è. 53/1994 Z. z.), funkciami pod¾a èlánku IV dohovoru je za Slovenskú republiku poverená s platnosou od 8. júla
2013
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9
816 03 Bratislava
Tel.: +421 2 54433291
Fax: +421 2 54131159
E-mail: sopkurad@scc.sk
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304
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 27. mája 2011 bol
v Bratislave podpísaný Protokol o trvalo udrate¾nom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udrate¾nom rozvoji Karpát (oznámenie è. 111/2006 Z. z.).
Listina o schválení protokolu bola 2. marca 2013 uloená u depozitára, ktorým je vláda Ukrajiny.
Protokol nadobudne platnos 21. októbra 2013 v súlade s èlánkom 21 ods. 3 Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udrate¾nom rozvoji Karpát.
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K oznámeniu è. 304/2013 Z. z.

PROTOKOL
O TRVALO UDRATE¼NOM OBHOSPODAROVANÍ LESOV
K RÁMCOVÉMU DOHOVORU O OCHRANE A TRVALO UDRATE¼NOM ROZVOJI KARPÁT

Zmluvné strany tohto protokolu,
V SÚLADE so svojimi úlohami, ktoré vyplývajú
z Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udrate¾nom
rozvoji Karpát z 22. mája 2003 (Kyjev, Ukrajina, ïalej
len Karpatský dohovor), v oblasti presadzovania
komplexnej politiky a spolupráce s cie¾om ochrany a trvalo udrate¾ného rozvoja Karpát;

ELAJÚC SI spoluprácu v oblasti trvalo udrate¾ného obhospodarovania a ochrany karpatských lesov;
dohodli sa takto:
KAPITOLA I
VEOBECNÉ ZÁVÄZKY
Èlánok 1

VEDOMÉ SI skutoènosti, e tlak ¾udskej spoloènosti
na karpatské lesy bude nepretrite narasta;

Veobecný cie¾ a princípy

S CIE¼OM zvyova povedomie o mnostve funkcií lesov a úitkoch vyplývajúcich z trvalo udrate¾ného obhospodarovania lesov v Karpatoch, a to najmä s oh¾adom na prírodné zásoby uhlíka, zásobovanie vodou
a biodiverzitu, ako aj na príspevok k rozvoju vidieka;

1. Cie¾om protokolu o trvalo udrate¾nom obhospodarovaní lesov (ïalej len protokol) je podporova trvalo udrate¾né obhospodarovanie a ochranu karpatských lesov na prospech súèasnej a budúcich
generácií.

V SÚLADE so svojimi záväzkami v zmysle èlánku 7
Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udrate¾nom
rozvoji Karpát;

2. Na dosiahnutie uvedeného cie¾a zmluvné strany
realizujú èinnosti a spolupracujú v nasledujúcich oblastiach:
a) zachovanie alebo zvyovanie výmery lesov;
b) zabezpeèovanie produkèných funkcií lesov a ich
úlohy pri rozvoji vidieka;
c) podpora vhodného vyuívania dreva ako environmentálne priaznivej a obnovite¾nej suroviny;
d) podpora trvalo udrate¾ného vyuívania nedrevných
lesných produktov;
e) zlepovanie zdravotného stavu a vitality lesov;
f) zlepovanie ochrany a trvalo udrate¾ného vyuívania zloiek biologickej diverzity lesov;
g) identifikácia a ochrana prírodných lesov, najmä
pralesov;
h) podpora obnovy prírode blízkych lesov;
i) posilnenie úlohy lesníckeho sektora pri zmieròovaní zmeny klímy;
j) zlepovanie ochranných funkcií lesov, akými sú
predchádzanie povodniam a zosuvom pôdy a vo veobecnosti regulácia kolobehu vody;
k) podpora kultúrneho dedièstva lesov;
l) zlepenie plnenia sociálnych funkcií lesov;
m) podpora úèasti regionálnych a miestnych orgánov
a komunít pri obhospodarovaní lesov;
n) identifikácia, rozvoj a uplatòovanie vhodných
schém pre platby za environmentálne tovary a sluby poskytované lesmi;
o) posilnenie správy a vymoite¾nosti práva v sektore
lesného hospodárstva s osobitným dôrazom na boj
proti nezákonnej abe dreva a s òou súvisiacemu
obchodu;
p) identifikácia, rozvoj a realizácia najvhodnejích po-

PRIPOMÍNAJÚC SI najmä Deklaráciu z Ria, právne
nezáväzný nástroj OSN pre vetky typy lesov, rozhodnutia Fóra OSN o lesoch, deklaráciu z Johannesburgu
o trvalo udrate¾nom rozvoji a plán implementácie zo
Svetového summitu o trvalo udrate¾nom rozvoji, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy a jeho Kjótsky protokol, Dohovor o biologickej diverzite a najmä jeho program práce a prísluné rozhodnutia v oblasti
biodiverzity lesov, rezolúcie Konferencie ministrov
o ochrane lesov v Európe, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedièstva, Európsky dohovor o krajine, procesy zamerané na oblas vymoite¾nosti práva a správu v lesnom hospodárstve;
POUKAZUJÚC ïalej na skutoènos, e väèina
zmluvných strán ako èlenských tátov Európskej únie
berie do úvahy lesnícku stratégiu Európskej únie a jej
akèný plán pre lesy;
S CIE¼OM zabezpeèi úèinnejiu implementáciu
uvedených existujúcich nástrojov a
VYCHÁDZAJÚC z ostatných medzinárodných programov;
PRESVEDÈENÉ, e úsilie zamerané na ochranu, zachovanie a trvalo udrate¾né obhospodarovanie lesov
Karpát si vyaduje spoluprácu na regionálnej úrovni; a
UVEDOMUJÚC SI pridanú hodnotu vyplývajúcu
z cezhraniènej spolupráce pri dosahovaní ekologickej
súdrnosti;
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stupov pri obhospodarovaní lesov a pri realizácii prírode blízkeho lesného hospodárstva;
q) podpora a koordinácia vedeckého výskumu a výmeny informácií týkajúcich sa karpatských lesov.

prácu medzi orgánmi na regionálnej a miestnej úrovni
v Karpatoch a h¾adajú rieenia spoloèných problémov
na najvhodnejej úrovni.

Èlánok 2

GEOGRAFICKÁ PÔSOBNOS
A VYMEDZENIE POJMOV

Politiky zameriavajúce sa na trvalo udrate¾né
obhospodarovanie karpatských lesov
Zmluvné strany vypracujú a implementujú politiky
a stratégie na svojom území zameriavajúce sa na trvalo
udrate¾né obhospodarovanie karpatských lesov, prièom vezmú do úvahy politiky a stratégie, ktoré boli vypracované a implementované ostatnými zmluvnými
stranami. Na tento úèel si zmluvné strany navzájom
vymieòajú prísluné informácie.
Èlánok 3
Integrácia cie¾ov trvalo udrate¾ného
obhospodarovania a ochrany karpatských lesov
do sektorových politík
1. Zmluvné strany vezmú do úvahy ciele tohto protokolu vo svojich ïalích politikách, najmä tých, ktoré sa
týkajú zachovania biodiverzity, ochrany pôdy, rozvoja
vidieka, vodného hospodárstva a obhospodarovania
povodí, zmeny klímy, cestovného ruchu, priemyslu
a energetiky, ochrany kultúrneho dedièstva a tradièných znalostí, územného plánovania, dopravy a infratruktúry.
2. Zmluvné strany spolupracujú na integrácii cie¾ov
trvalo udrate¾ného obhospodarovania a ochrany karpatských lesov do ïalích sektorových politík a stratégií prijatých na regionálnej a/alebo globálnej úrovni,
ktoré by mohli ma vplyv na trvalo udrate¾né obhospodarovanie lesov Karpát.
Èlánok 4
Úèas regionálnych
a miestnych orgánov a komunít
1. Zmluvné strany zadefinujú v rámci svojho existujúceho intitucionálneho rámca najvhodnejiu úroveò
koordinácie a spolupráce medzi národnými intitúciami a orgánmi na regionálnej a miestnej úrovni s cie¾om
podpory zdie¾anej zodpovednosti v procese implementácie tohto protokolu.
2. Zmluvné strany prijmú opatrenia na zapájanie
alebo u¾ahèenie zapájania komunít a vlastníkov a obhospodarovate¾ov lesov priamo dotknutých v rôznych
tádiách prípravy a implementácie týchto politík
a opatrení.
Èlánok 5
Medzinárodná spolupráca
1. Zmluvné strany podporujú aktívnu medzinárodnú spoluprácu medzi príslunými intitúciami v oblasti trvalo udrate¾ného obhospodarovania a ochrany
karpatských lesov.
2. Zmluvné strany podporujú medzinárodnú spolu-

KAPITOLA II

Èlánok 6
Geografická pôsobnos
1. Tento protokol sa vzahuje na karpatský región
(ïalej len Karpaty) tak, ako ho definovala Konferencia
zmluvných strán Karpatského dohovoru.
2. Kadá zmluvná strana môe rozíri uplatòovanie
tohto protokolu na ïalie èasti svojho územia vyhlásením u depozitára.
Èlánok 7
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto protokolu:
a) trvalo udrate¾né obhospodarovanie lesov znamená správu a vyuívanie lesov a lesnej pôdy takým
spôsobom a v takej miere, ktoré zachovajú ich biologickú diverzitu, produktivitu, vitalitu a regeneraèné
schopnosti a ich potenciál plni, v súèasnosti i v budúcnosti, zodpovedajúce ekologické, hospodárske
a sociálne funkcie na miestnej, národnej a globálnej
úrovni a ktoré nespôsobia kody na iných ekosystémoch;
b) prírode blízke lesné hospodárstvo je systém obhospodarovania lesov, ktorý poskytuje podmienky
pre nepretritú obnovu a rozvoj lesných porastov
a starostlivos o lesné porasty, ktoré sú podobné
z h¾adiska drevinového zloenia, truktúry a dynamiky prírodným lesom charakteristickým pre podmienky v danej lokalite;
c) ekologická sie je systém území, ktoré sú ekologicky a fyzicky prepojené, pozostávajúci z jadrových
zón, koridorov a ochranných pásiem.
d) schémy certifikácie lesov sú certifikaèné schémy
pre trvalo udrate¾né obhospodarovanie lesov vrátane jasne stanovených cie¾ov, merate¾ných kritérií
a nezávislého hodnotenia, ktoré umoòujú zapojenie hlavných skupín zainteresovaných strán a sú
pre ne dôveryhodné;
e) prírodné lesy sú lesy, ktoré pozostávajú z druhov
drevín pôvodných pre danú oblas a ktoré majú väèinu hlavných charakteristík a k¾úèových prvkov
pôvodných ekosystémov, akými sú zloitos, truktúra a diverzita;
f) zmluvné strany sú zmluvné strany tohto protokolu;
g) chránené územie znamená geograficky definovanú oblas, ktorá je urèená a spravovaná so zámerom
dosiahnutia pecifických cie¾ov ochrany;
h) ochrana lesov znamená aspekt ochrany prírody,
ktorý sa zaoberá ochranou, zachovaním, obnovou
a trvalo udrate¾ným vyuívaním lesných zdrojov
s cie¾om zabezpeèi ekosystémové sluby poskytované lesmi;

Strana 936

Zbierka zákonov 2013

Príloha k èiastke 70

Èlánok 10

i) obnova prírode blízkych lesov je obhospodarovanie uplatòované v lesných oblastiach, ktorého cie¾om je pomáha prírodným procesom obnovy lesa
tak, aby truktúra porastov, biodiverzita, funkcie,
procesy a najmä druhové zloenie obnoveného lesa
zodpovedali, v realizovate¾nej miere, charakteristikám pôvodného lesa, a to postupnou zmenou sekundárnych lesných porastov;
j) vhodné vyuívanie dreva je integrovaný prístup
uplatòovaný v procese spracovania dreva a vyuívania dreva koneènými spotrebite¾mi, ktoré pochádza
z lesov obhospodarovaných trvalo udrate¾ným spôsobom;
k) pralesy sú prírodné lesy, ktoré neboli pri svojom
vývoji priamo ovplyvòované ¾udskými èinnosami.

1. Kadá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia zamerané na identifikáciu a ochranu prírodných lesov, najmä pralesov Karpát, prostredníctvom vyhlasovania chránených území dostatoènej
ve¾kosti a v dostatoènom poète a prostredníctvom realizácie iných pecifických opatrení ochrany.

KAPITOLA III

3. Kadá zo zmluvných strán by predovetkým mala
prija osobitné opatrenia zamerané na ochranu genetických zdrojov prírodných lesov, najmä pralesov.

OSOBITNÉ OPATRENIA
Èlánok 8
Zachovanie a zvyovanie výmery lesov
1. Kadá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cie¾om zachova prostredníctvom trvalo
udrate¾ného obhospodarovania lesov a územného
plánovania existujúcu výmeru lesov ako hlavnej zloky
karpatskej krajiny.
2. Kadá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cie¾om zvýi výmeru lesov v Karpatoch,
a to v prípade, ak je to vhodné na dosiahnutie cie¾ov
uvedených v èlánku 1 pri zoh¾adnení vysokej ekologickej dôleitosti prírodných a poloprírodných trávno-bylinných biotopov, ako aj ostatných cie¾ov Karpatského dohovoru a jeho protokolov.
Èlánok 9

Identifikácia a ochrana prírodných lesov,
najmä pralesov

2. Kadá zo zmluvných strán prijme opatrenia na zaèlenenie dostatoèných území so vetkými typmi identifikovaných prírodných lesov v rámci svojho karpatského regiónu do chránených území.

4. Kadá zo zmluvných strán prijme osobitné opatrenia zamerané na kompenzovanie nákladov alebo ekonomických strát, ktoré vyplývajú z opatrení prijatých
v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 tohto èlánku.
Èlánok 11
Obhospodarovanie lesov
v chránených územiach
1. Kadá zo zmluvných strán prijme opatrenia na zabezpeèenie koherencie medzi plánmi starostlivosti
o chránené územia a programami starostlivosti o lesy
v rámci chránených území.
2. Zmluvné strany spolupracujú pri tvorbe smerníc
pre obhospodarovanie lesov vrátane smerníc pre prírode blízke lesné hospodárstvo v chránených územiach
a tam, kde to pripadá do úvahy, v lokalitách Natura
2000.
Èlánok 12

Zabezpeèovanie produkèných funkcií lesov
a ich úlohy v rozvoji vidieka

Zlepovanie ochranných funkcií lesa

1. Kadá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cie¾om zabezpeèi plnenie produkèných
funkcií lesov a posilni ich úlohu v rozvoji vidieka prostredníctvom vhodných politík prispôsobených vlastníckej truktúre, ako aj vhodnému vyuívaniu dreva.

1. Kadá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cie¾om zabezpeèi plnenie ochranných
funkcií lesov, akými sú lepia prevencia povodní, erózie pôdy, zosuvov pôdy, lavín a padania skál, prostredníctvom podpory metód trvalo udrate¾ného obhospodarovania lesov, èo zvýi stabilitu a odolnos voèi
narueniam prírodného a antropogénneho pôvodu.

2. Kadá zo zmluvných strán podporí a zabezpeèí
zdroje príjmu pochádzajúce z lesných zdrojov a z toho
dôvodu by mali zmluvné strany poskytova podporu
vlastníkovi lesa a obhospodarovate¾om lesa, ako aj ich
zdrueniam s cie¾om zniovania rozsahu problémov
súvisiacich s fragmentáciou vlastníctva pôdy, stimulovania iniciatív zaloených na trhu vrátane schém certifikácie lesov, zlepenia vymáhate¾nosti práva v lesnom
hospodárstve s osobitným dôrazom na boj proti nezákonnej abe dreva a s òou súvisiacemu obchodu, podpory trvalo udrate¾ného získavania a obchodovania
s nedrevnými lesnými produktmi a rozvoja a irieho
vyuitia systémov platieb za ekosystémové sluby.

Èlánok 13
Podpora obnovy prírode blízkych lesov
1. Kadá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cie¾om podpory obnovy prírode blízkych
lesov.
2. Zmluvné strany zváia v prípade potreby vytvorenie programov na ochranu a opätovné zavedenie vzácnych pôvodných druhov lesných drevín v rámci ich prirodzeného ekosystému.
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Èlánok 14

Èlánok 17

Lesné hospodárstvo a zmena klímy

Kompatibilné monitorovacie
a informaèné systémy

1. Kadá zo zmluvných strán bude presadzova politiky zamerané na posilnenie úlohy odvetvia lesného
hospodárstva pri zmieròovaní zmeny klímy s osobitným dôrazom na nájdenie správnej rovnováhy medzi
nárastom zásob uhlíka v lesných ekosystémoch, podporou vyuívania obnovite¾nej energie z dreva a vhodným vyuívaním výrobkov z dreva ako náhrady za suroviny z neobnovite¾ných zdrojov.

1. Zmluvné strany spolupracujú v rámci existujúcich medzinárodných iniciatív pri harmonizácii monitoringu lesov v Karpatoch, èo prispeje k dosiahnutiu
cie¾ov tohto protokolu.
2. Zmluvné strany spolupracujú pri vývoji spoloèného informaèného systému o stave lesov v Karpatoch
v súlade s èlánkom 12 Karpatského dohovoru.

2. Kadá zo zmluvných strán, berúc do úvahy vplyvy
zmeny klímy, bude presadzova politiky zamerané na
prispôsobenie sa zmene klímy a opatrenia zamerané
na zvyovanie stability a reziliencie karpatských lesov.

3. Zmluvné strany spolupracujú pri harmonizácii
databáz a na zabezpeèení toho, e národné výsledky
monitoringu lesov budú integrované do spoloèného informaèného systému.

3. Kadá zo zmluvných strán, berúc do úvahy zvýenú zranite¾nos lesa vo vzahu k poiarom a iným
extrémnym udalostiam spôsobených zmenou klímy,
prijme primerané opatrenia na zníenie rizika a zmiernenie úèinkov.

Èlánok 18

Èlánok 15
Sociálna funkcia lesov
1. Kadá zo zmluvných strán zadefinuje v rámci
svojho existujúceho intitucionálneho rámca úèinné
schémy koordinácie a spolupráce medzi intitúciami
a regionálnymi a miestnymi orgánmi zaoberajúcimi sa
obhospodarovaním lesných zdrojov pri zapojení ostatných záujmových skupín na miestnej úrovni s cie¾om
zlepenia sociálnej funkcie lesov.

Koordinovaný vedecký výskum
a výmena informácií
1. Kadá zo zmluvných strán koordinuje èinnosti
a spolupracuje v oblasti vedeckého výskumu, ktorý sa
realizuje na jej území alebo prostredníctvom jej vedeckých intitúcií vzh¾adom na ciele tohto protokolu.
2. Zmluvné strany podporujú medzinárodnú spoluprácu medzi vedeckými intitúciami v otázkach trvalo
udrate¾ného obhospodarovania lesov v Karpatoch,
a to najmä pri realizácii spoloèných výskumných programov a projektov v Karpatoch.
3. Zmluvné strany podporujú organizovanie sympózií a konferencií s cie¾om výmeny vedeckých informácií
a praktických skúseností.

2. Kadá zo zmluvných strán, berúc do úvahy vysokú hodnotu lesov z h¾adiska rozvoja cestovného ruchu,
zoh¾adní pri plánovaní hospodárenia v lesoch politiky
trvalo udrate¾ného cestovného ruchu.

4. Kadá zo zmluvných strán si vymieòa informácie
a skúsenosti s ostatnými zmluvnými stranami o metódach súvisiacich s aktivitami uvedenými v èlánku 1 odseku 2.

3. Kadá zo zmluvných strán zvái podporu kultúrneho dedièstva a postupov zaloených na tradièných
znalostiach, ktoré sa týkajú obhospodarovania lesov,
vrátane vzdelávania na vetkých úrovniach.

Èlánok 19

Èlánok 16
Lesné hospodárstvo, vo¾ne ijúce ivoèíchy
a vo¾ne rastúce rastliny a ekologické siete

Spoloèné programy a projekty
1. Kadá zo zmluvných strán sa zúèastòuje, pod¾a
svojich potrieb a moností, spoloèných programov
a projektov, ktoré sa týkajú spoloèných aktivít realizovaných zmluvnými stranami v Karpatoch.
KAPITOLA IV
IMPLEMENTÁCIA, MONITOROVANIE
A HODNOTENIE

1. Kadá zo zmluvných strán uplatòuje metódy trvalo udrate¾ného manamentu vo¾ne ijúcich ivoèíchov
a vo¾ne rastúcich rastlín, a to najmä koordinovanými
regulaènými opatreniami v prihranièných regiónoch,
s osobitným dôrazom na reguláciu ve¾kosti populácie
preúvavej raticovej zveri tak, aby bola umonená prirodzená obnova lesov, a taktie na monitoring a manament ve¾kých eliem v rámci úivnosti lesných ekosystémov.

1. Kadá zo zmluvných strán prijme potrebné právne
a administratívne opatrenia na zabezpeèenie implementácie ustanovení tohto protokolu.

2. Zmluvné strany spolupracujú pri harmonizácii
svojich politík súvisiacich s ekologickými sieami
a cie¾mi a opatreniami v oblasti obhospodarovania lesov.

2. Kadá zo zmluvných strán preskúma monosti
podpory, prostredníctvom fikálnych a/alebo finanèných opatrení, implementácie ustanovení tohto protokolu.

Èlánok 20
Implementácia
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3. Kadá zo zmluvných strán urèí prísluný národný
orgán zodpovedný za implementáciu tohto protokolu
a túto informáciu sprístupní ostatným zmluvným stranám. Prísluné národné orgány zodpovedajú za monitorovanie vplyvu opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2
tohto èlánku.
4. Zmluvné strany vypracujú a prijmú strategický
akèný plán zameraný na implementáciu tohto protokolu.
Èlánok 21
Vzdelávanie, informovanos
a povedomie verejnosti
1. Zmluvné strany podporujú vzdelávanie, informovanos a zvyovanie povedomia verejnosti, pokia¾ ide
o ciele, opatrenia a implementáciu tohto protokolu.
2. Zmluvné strany zabezpeèia prístup verejnosti
k informáciám o implementácii tohto protokolu.
Èlánok 22
Stretnutia zmluvných strán
1. Konferencia zmluvných strán Karpatského dohovoru slúi ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu.
2. Zmluvné strany Karpatského dohovoru, ktoré nie
sú zmluvnými stranami tohto protokolu, sa môu zúèastòova ako pozorovatelia Konferencie zmluvných
strán slúiacej ako stretnutie zmluvných strán tohto
protokolu. V prípade, e Konferencia zmluvných strán
slúi ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu,
rozhodnutia pod¾a tohto protokolu budú prijímané iba
tými zmluvnými stranami, ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu.
3. V prípade, e Konferencia zmluvných strán slúi
ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu, ktorýko¾vek èlen byra Konferencie zmluvných strán zastupujúci zmluvnú stranu Karpatského dohovoru, ktorá
vak v tom èase nie je zmluvnou stranou tohto protokolu, bude nahradený èlenom, ktorý bude zvolený zmluvnými stranami tohto protokolu spomedzi zmluvných
strán tohto protokolu.
4. Procedurálne pravidlá Konferencie zmluvných
strán sa uplatòujú na stretnutie zmluvných strán mutatis mutandis, ak Konferencia zmluvných strán slúiaca ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu
na základe konsenzu nerozhodne inak.
5. Prvé zasadnutie Konferencie zmluvných strán
slúiacej ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu zvolá sekretariát spoloène s prvým zasadnutím
Konferencie zmluvných strán, ktoré je plánované po
dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu. Nasledujúce riadne zasadnutia Konferencie zmluvných
strán slúiacej ako stretnutie zmluvných strán tohto
protokolu sa budú kona spoloène s riadnymi zasadnutiami Konferencie zmluvných strán, ak Konferencia
zmluvných strán slúiaca ako stretnutie zmluvných
strán tohto protokolu nerozhodne inak.
6. Konferencia zmluvných strán slúiaca ako stret-
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nutie zmluvných strán tohto protokolu prijme v rámci
svojho mandátu rozhodnutia potrebné na podporu
úèinnej implementácie protokolu. Bude plni funkcie
zverené jej týmto protokolom a:
a) prijíma odporúèania vo vetkých záleitostiach nevyhnutných na implementáciu tohto protokolu;
b) zriaïova také podporné orgány, ktoré bude povaova za potrebné na implementáciu tohto protokolu;
c) zvaova a prijíma, pod¾a potreby, zmeny a doplnenia tohto protokolu, ktoré bude povaova za potrebné na jeho implementáciu; a
d) vykonáva ïalie funkcie, ktoré môe vyadova implementácia tohto protokolu.
Èlánok 23
Sekretariát
1. Sekretariát ustanovený èlánkom 15 Karpatského
dohovoru slúi ako sekretariát tohto protokolu.
2. Èlánok 15 odsek 2 Karpatského dohovoru o funkciách sekretariátu sa vzahuje mutatis mutandis na
tento protokol.
Èlánok 24
Podporné orgány
1. Ktorýko¾vek podporný orgán ustanovený Karpatským dohovorom alebo v rámci Karpatského dohovoru
môe na základe rozhodnutia Konferencie zmluvných
strán slúiacej ako stretnutie zmluvných strán tohto
protokolu slúi protokolu, prièom v takom prípade zasadnutie zmluvných strán pecifikuje, ktoré funkcie
má tento orgán vykonáva.
2. Zmluvné strany Karpatského dohovoru, ktoré nie
sú zmluvnými stranami tohto protokolu, sa môu zúèastòova na zasadnutiach ktoréhoko¾vek podporného
orgánu ako pozorovatelia. V prípade, e podporný orgán Karpatského dohovoru slúi ako podporný orgán
tohto protokolu, rozhodnutia pod¾a tohto protokolu
budú prijímané iba zmluvnými stranami tohto protokolu.
3. V prípade, e podporný orgán Karpatského dohovoru vykonáva svoje funkcie vo veciach týkajúcich sa
tohto protokolu, ktorýko¾vek èlen byra tohto podporného orgánu zastupujúci zmluvnú stranu Karpatského dohovoru, ktorá vak v tom èase nie je zmluvnou
stranou protokolu, bude nahradený èlenom, ktorý
bude zvolený zmluvnými stranami tohto protokolu
spomedzi zmluvných strán tohto protokolu.
Èlánok 25
Monitorovanie súladu so záväzkami
1. Zmluvné strany pravidelne podávajú správy Konferencii zmluvných strán o opatreniach vzahujúcich
sa k tomuto protokolu a o výsledkoch prijatých opatrení. Konferencia zmluvných strán stanoví intervaly
a formát, v ktorých sa musia správy predklada.
2. Pozorovatelia môu predloi Konferencii zmluvných strán a/alebo Implementaènému výboru Karpatského dohovoru (ïalej len implementaèný výbor)
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akúko¾vek informáciu alebo správu týkajúcu sa implementácie a súladu s ustanoveniami tohto protokolu.
3. Implementaèný výbor zhromaïuje, hodnotí
a analyzuje informácie relevantné z h¾adiska implementácie tohto protokolu a monitoruje dodriavanie
ustanovení tohto protokolu zmluvnými stranami.
4. Implementaèný výbor predkladá Konferencii
zmluvných strán odporúèania týkajúce sa implementácie protokolu a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpeèenie súladu s protokolom.
5. Konferencia zmluvných strán prijíma alebo odporúèa nevyhnutné opatrenia.
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Èlánok 28
Podpis
1. Tento protokol je otvorený na podpis u depozitára
od 27. mája 2011 do 27. mája 2012.
2. Pre zmluvné strany, ktoré vyjadria svoj súhlas by
viazané týmto protokolom k neskoriemu dátumu,
protokol nadobúda platnos devädesiaty deò po dátume uloenia ratifikaènej listiny u depozitára. Po nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov k tomuto protokolu sa kadá nová zmluvná strana predmetného
protokolu stane zmluvnou stranou protokolu v znení
týchto zmien a doplnkov.

Èlánok 26

Èlánok 29

Vyhodnocovanie úèinnosti ustanovení

Oznámenia

1. Zmluvné strany pravidelne preskúmavajú a vyhodnocujú úèinnos ustanovení tohto protokolu. Konferencia zmluvných strán môe zvái prijatie primeraných zmien a doplnkov k tomuto protokolu, ak to je
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cie¾ov.

1. Depozitár oznámi v zmysle tohto protokolu kadej
zo zmluvných strán
a) kadý podpis,
b) uloenie kadej ratifikaènej listiny, listiny o prijatí
alebo listiny o schválení,
c) kadý dátum nadobudnutia platnosti,
d) kadé vyhlásenie uskutoènené zmluvnou stranou
alebo signatárom,
e) kadé vypovedanie oznámené zmluvnou stranou
vrátane dátumu, ku ktorému sa stáva úèinným.

2. Zmluvné strany budú pomáha zapojeniu regionálnych a miestnych orgánov a iných zainteresovaných strán do procesu pod¾a odseku 1.
KAPITOLA V
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Èlánok 27
Prepojenia medzi Karpatským dohovorom
a protokolom
1. Tento protokol je protokolom ku Karpatskému dohovoru v zmysle jeho èlánku 2 odseku 3 a ktorýchko¾vek iných prísluných èlánkov Karpatského dohovoru.
2. Ustanovenia èlánkov 19, 20, 21 odsekov 2 a 4
a èlánku 22 Karpatského dohovoru o nadobudnutí
platnosti, zmenách a doplnkoch a odstúpení od tohto
protokolu a o urovnávaní sporov sa vzahujú mutatis
mutandis na tento protokol. Zmluvnou stranou tohto
protokolu sa môe sta iba zmluvná strana Karpatského dohovoru.

Za vládu Èeskej republiky
Za vládu Maïarskej republiky
Za vládu Po¾skej republiky
Za vládu Rumunska
Za vládu Srbskej republiky
Za vládu Slovenskej republiky
Za vládu Ukrajiny

Èlánok 30
Výhrady
K tomuto protokolu nie je moné uplatni iadne výhrady.
Èlánok 31
Depozitár
Depozitárom tohto protokolu je vláda Ukrajiny.
Dané v Bratislave 27. mája 2011 v jednom origináli
v anglickom jazyku.
Originál protokolu bude uloený u depozitára, ktorý
zale overené kópie vetkým zmluvným stranám.
Na dôkaz toho podpísaní, príslune na to splnomocnení, podpísali tento protokol.
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K oznámeniu è. 304/2013 Z. z.

PROTOCOL
ON SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT TO THE FRAMEWORK CONVENTION
ON THE PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CARPATHIANS
The Parties to this Protocol,
IN ACCORDANCE with their tasks, arising from the
Framework Convention on the Protection and
Sustainable Development of the Carpathians of 22 May
2003 (Kyiv, Ukraine, hereinafter referred to as the
Carpathian
Convention),
of
pursuing
a comprehensive policy and cooperating for the
protection and sustainable development of the
Carpathians;
CONSCIOUS of the fact that human pressure on
Carpathian forests will continuously increase;
AIMING to increase the awareness of multiple
functions of forests and benefits from sustainable
forest management in the Carpathians especially with
reference to natural carbon stock, water supply and
biodiversity as well as to the contribution to rural
development;
IN COMPLIANCE with their obligations under Article 7
of the Framework Convention on the Protection and
Sustainable Development of the Carpathians;
RECALLING in particular the Rio Declaration, the
UN Non-Legally Binding Instrument on All Types of
Forests, decisions of the United Nations Forum on
Forests, the Johannesburg Declaration on Sustainable
Development and the Plan of Implementation of the
World Summit on Sustainable Development, the UN
Framework Convention on Climate Change and its
Kyoto Protocol, the Convention on Biological Diversity
and in particular its Program of Work and relevant
decisions on Forest Biodiversity, the Resolutions of the
Ministerial Conference for the Protection of Forests in
Europe, the Convention concerning the Protection of
the World Cultural and Natural Heritage, the
European Landscape Convention, the Forest Law
Enforcement and Governance processes;
NOTING further that the majority of the Parties as
Member States of the European Union take into
consideration the Forestry Strategy for the European
Union and its Forest Action Plan;
AIMING at ensuring a more effective implementation
of such existing instruments, and BUILDING upon
other international programmes;
CONVINCED that efforts to protect, maintain and
sustainably manage the forests of the Carpathians
require regional cooperation; and AWARE of the added
value of transboundary cooperation in achieving
ecological coherence;

DESIRING to cooperate on the sustainable
management and protection of Carpathian forests;
Have agreed as follows:
CHAPTER I
GENERAL OBLIGATIONS
Article 1
General objective and principles
1. The objective of the Protocol on Sustainable Forest
Management (hereinafter referred to as the Protocol)
is to promote the sustainable management and
protection of Carpathian forests bringing benefits to
present and future generations.
2. In order to achieve the above objective, the Parties
shall carry out activities and cooperate on:
a) maintaining or enlarging forest cover;
b) ensuring the productive functions of the forests and
their role in rural development;
c) promoting the sound use of wood as an
environmental friendly and renewable material;
d) promoting the sustainable use of non-wood forest
products;
e) improving the health and vitality of the forests;
f) improving the conservation and sustainable use of
components of forest biological diversity;
g) identification and protection of natural, especially
virgin forests;
h) promoting the restoration of close to nature forests;
i) enhancing the role of the forest-based sector in
mitigating climate change;
j) improving the protective forest functions such as
preventing floods, landslides and in general water
cycle regulation;
k) promoting the cultural heritage of the forests;
l) enhancing the social functions of the forests;
m) promoting the participation of regional and local
authorities and communities in forest management;
n) identifying, developing and applying appropriate
schemes for payment for environmental goods and
services provided by forests;
o) strengthening the governance of the forestry sector
and enforcing forest law with particular attention to
combating illegal logging and associated trade;
p) identification, development and implementation of
best practices in forest management and close to
nature forestry;
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q) promoting and coordinating scientific research and
information exchange on Carpathian forests.

international level, and seek solutions to shared
problems at the most suitable level.

Article 2

CHAPTER II

Policies aiming at sustainable management
of the Carpathians forests

GEOGRAPHICAL SCOPE AND DEFINITIONS

The Parties shall develop and implement policies and
strategies in their national territory aiming at
sustainable management of the Carpathians forests
while taking into consideration policies and strategies
developed and implemented by other Parties. For this
purpose the Parties shall exchange relevant
information with other Parties.

Geographical scope

Article 3
Integration of the objectives of sustainable
management and protection of the Carpathians
forests into sectoral policies
1. The Parties shall take into consideration the
objectives of this Protocol in their other policies, in
particular
on
biodiversity
conservation,
soil
protection, rural development, water and river basin
management, climate change, tourism, industry and
energy, cultural heritage and traditional knowledge
conservation, spatial planning, transport and
infrastructure.
2. The Parties shall cooperate on integration of the
objectives of sustainable management and protection
of the Carpathians forests into other sectoral policies
and strategies adopted at the regional and/or the
global level which could have influence on the
sustainable forest management of the Carpathians.
Article 4
Participation of regional
and local authorities and communities
1. The Parties shall define, within its existing
institutional framework, the best level of coordination
and cooperation between national institutions and
regional and local authorities to encourage shared
responsibility in the process of the implementation of
this Protocol.
2. The Parties shall take measures to involve or
facilitate involvement of communities and forest
owners and managers directly concerned in the
various stages of preparing and implementing these
policies and measures.
Article 5
International cooperation
1. The Parties shall encourage active international
cooperation among the competent institutions with
regard to the sustainable management and protection
of the Carpathian forests.
2. The Parties shall facilitate cooperation between
regional and local authorities in the Carpathians at the

Article 6
1. This Protocol applies to the Carpathian region
(hereinafter referred to as the Carpathians), as
defined by the Conference of the Parties to the
Carpathian Convention.
2. Each Party may extend the application of this
Protocol to additional parts of its national territory by
making a declaration to the Depositary.
Article 7
Definitions
For the purposes of this Protocol:
a) Sustainable forest management means the
stewardship and use of forest and forest lands in
a way, and at a rate, that maintains their
biodiversity, productivity, vitality and regeneration
capacity, and their potential to fulfil now and in the
future, relevant ecological, economic and social
functions at local, national, and global levels, and
that does not cause damage to other ecosystems;
b) Close to nature forestry means a system of forest
management
which
provides
continuous
restoration, development and treatment of stands
similar in species composition, structure and
dynamic to natural forests specific for the site
conditions;
c) Ecological network means a system of areas which
are ecologically and physically linked, consisting of
core areas, corridors and buffer zones;
d) Forest certification schemes are certification
schemes for sustainable forest management,
including clear objectives, measurable criteria,
independent assessment and involving and credible
to major stakeholder groups;
e) Natural forests are forests composed of tree
species indigenous to the area with most of the
principal characteristics and key elements of native
ecosystems, such as complexity, structure and
diversity;
f) Parties means Parties to this Protocol;
g) Protected Area means a geographically defined
area which is designated and managed to achieve
specific conservation objectives;
h) Protection of Forests means the aspect of nature
conservation,
dealing
with
the
protection,
maintenance, restoration and sustainable use of
forest resources to ensure forest ecosystem
services;
i) Restoration of close to nature forests means
a management applied in forest areas which aims to
assist the natural processes of forest recovery in
a way that the stand structure, biodiversity,
functions, processes and in particular the species

Strana 942

Zbierka zákonov 2013

composition of the restored forest will match, as
closely as feasible, those of the original forest
through gradually changing of secondary forest
stands;
j) Sound use of wood is an integrated approach to
processing and end-use by consumers of wood
originating from sustainably managed forests.
k) Virgin forests means natural forests which have
not been influenced directly by human activities in
their development.
CHAPTER III
SPECIFIC MEASURES
Article 8
Maintaining and enlarging forest cover
1. Each Party shall take measures in its national
territory with the objective to maintain, through
sustainable forest management and spatial planning,
the existing forest cover as a key component of
Carpathian landscape.
2. Each Party shall take measures in its national
territory with the objective to enlarge the forest cover in
the Carpathians if appropriate for achieving the goals
of Article 1 while taking into account the high
ecological importance of natural and semi-natural
grasslands as well as the other goals of the Carpathian
Convention and its Protocols.
Article 9
Ensuring the productive functions of the forest
and their role in rural development
1. Each Party shall take measures in its national
territory with the objective to ensure the productive
functions of the forests and to enhance their role in
rural development through appropriate policies,
adapted to the ownership structure as well as the
sound use of wood.
2. The Parties shall promote and ensure sources of
income from forest resources and therefore should
provide support to the forest owner and managers as
well as their associations, to reduce the problems
associated with land ownership fragmentation, to
stimulate market-based initiatives including forest
certification schemes, to enforce the forest law with
particular attention to combating illegal logging and
associated trade, to promote the sustainable
harvesting and marketing of non wood forest products
and to develop and spread the use of systems of
payment for ecosystem services.
Article 10
Identification and protection of natural,
especially virgin forests
1. Each Party shall take measures in its national
territory aimed at identifying and protecting natural,
especially virgin forests of the Carpathians, by
establishing Protected Areas in sufficient size and
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number and implementing other specific measures of
protection.
2. Each Party shall take measures for the inclusion
of sufficient areas of all types of identified natural
forests from its Carpathian region in Protected Areas.
3. In particular, each Party should take specific
measures for the preservation of genetic resources of
natural, especially virgin forests.
4. Each Party shall take specific measures for
compensation of costs or economic losses resulting
from measures taken in accordance with paragraph 1,
2 and 3 of this Article.
Article 11
Forest Management in Protected Areas
1. Each Party shall take measures for ensuring the
coherence between the Protected Areas management
plans and the forest management plans within
Protected Areas.
2. The Parties shall cooperate in creating guidelines
for the management of forests including close to nature
forestry in Protected Areas and, where applicable,
Natura 2000 sites.
Article 12
Improvement of the protective forest functions
1. Each Party shall take measures in its national
territory with the objective to ensure the protective
functions of the forests such as better preventing
floods, soil erosion, landslides, avalanches and rock
falls by promoting sustainable forest management
methods, that enhance stability and resistance to
natural and anthropogenic disturbances.
Article 13
Promotion of restoration of close to nature forests
1. Each Party shall take measures in its national
territory with the objective to promote restoration of
close to nature forests.
2. The Parties shall consider, where appropriate, the
establishment of programmes for protection and
reintroduction of rare native forest tree species in their
natural ecosystem.
Article 14
Forestry and climate change
1. Each Party shall pursue policies aiming at
enhancing the role of the forestry sector in mitigating
climate change, with particular attention to finding the
right balance between increasing carbon stocks in
forest ecosystems, promoting the use of renewable
wood energy, and the sound use of wood products as
substitutes of rough materials derived from non
renewable resources.
2. Each Party, taking into consideration the effects
of climate change, shall pursue adaptation policies
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and measures aiming at increasing the stability and
the resilience of the Carpathian forests.
3. Each Party, taking into consideration the
increased vulnerability of forest to the fires and other
extreme events due to climate change, shall undertake
appropriate measures in order to reduce the risk and
mitigate the effects.
Article 15
Social function of forests
1. Each Party shall define, within its existing
institutional framework, effective schemes for
coordination and cooperation between the institutions
and regional and local authorities concerned with
forest resources management, with the involvement of
other local stakeholders, so as to enhance the social
function of forests.
2. Each Party, taking into consideration the high
value of forests for tourism development, shall take
into account sustainable tourism policies in forest
management planning.
3. Each Party shall consider promoting cultural
heritage and traditional knowledge practices related to
forest management, including education at all levels.
Article 16
Forestry, wildlife and ecological networks
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Article 18
Coordinated scientific research
and exchange of information
1. Each Party shall coordinate and cooperate on
scientific research undertaken in its territory or by its
scientific institutions with regard to the overall
objectives of this Protocol.
2. The Parties shall encourage international
cooperation among the scientific institutions with
regard to sustainable forest management in the
Carpathians, in particular on undertaking common
research programs and projects in the Carpathians.
3. The Parties shall encourage the organization of
symposia and conferences to exchange scientific
information and practical experience.
4. Each Party shall exchange information and
experience with other Parties on methods related to
activities listed under Article 1 paragraph 2.
Article 19
Common programs and projects
1. Each Party shall participate, according to its
needs and possibilities, in common programs and
projects on activities jointly undertaken in the
Carpathians by the Parties.
CHAPTER IV
IMPLEMENTATION, MONITORING
AND EVALUATION

1. Each Party shall apply sustainable wildlife
management methods, especially by coordinated
regulation measures in borderland regions, with
special attention to the control of population size of
hoofed animals so that it allows a natural regeneration
of forests, and monitoring and management of large
carnivores within the carrying capacities of the forests
ecosystem.

1. Each Party shall undertake necessary legal and
administrative measures for ensuring implementation
of the provisions of this Protocol.

2. The Parties shall cooperate on harmonisation of
their policies related to ecological networks and the
forest management objectives and measures.

2. Each Party shall explore the possibilities of
supporting, through fiscal and/or financial measures,
implementation of the provisions of this Protocol.

Article 17
Compatible monitoring and information systems
1. The Parties shall cooperate, within the framework
of existing international initiatives, on harmonising
the forest monitoring in the Carpathians that is
conducive to achieving the objectives of this Protocol.
2. The Parties shall cooperate to develop a joint
information system on the state of forests in the
Carpathians in accordance with Article 12 of the
Carpathian Convention.
3. The Parties shall cooperate on the harmonisation
of databases, and in ensuring that the national results
of forest monitoring are integrated in a joint
information system.

Article 20
Implementation

3. Each Party shall designate a relevant national
authority responsible for the implementation of this
Protocol and make this information available to other
Parties. The respective national authorities shall be
responsible for monitoring the effect of the measures
mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article.
4. The Parties shall develop and adopt the Strategic
Action Plan targeted on implementation of this
Protocol.
Article 21
Education, information and public awareness
1. The Parties shall promote the education,
information and awareness rising of the public
regarding
the
objectives,
measures
and
implementation of this Protocol.
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2. The Parties shall ensure access of the public to the
information on the implementation of the Protocol.
Article 22
Meeting of the Parties
1. The Conference of the Parties of the Carpathian
Convention shall serve as the meeting of the Parties to
this Protocol.
2. The Parties to the Carpathian Convention that are
not Parties to this Protocol may participate as
observers in the Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to this Protocol. When the
Conference of the Parties serves as the meeting of the
Parties to this Protocol, decisions under this Protocol
shall be taken only by those that are Parties to it.
3. When the Conference of the Parties serves as the
meeting of the Parties to this Protocol, any member of
the bureau of the Conference of the Parties
representing a Party to the Carpathian Convention
but, at that time, not a Party to this Protocol, shall be
substituted by a member to be elected by and from
among the Parties to this Protocol.
4. The Rules of Procedure for the Conference of the
Parties shall apply mutatis mutandis to the meeting of
the Parties, except as may be otherwise decided by
consensus by the Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to this Protocol.
5. The first meeting of the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this Protocol
shall be convened by the Secretariat in conjunction
with the first meeting of the Conference of the Parties
that is scheduled after the date of the entry into force of
this Protocol. Subsequent ordinary meetings of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol shall be held in conjunction
with ordinary meetings of the Conference of the
Parties, unless otherwise decided by the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol.
6. The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol shall make,
within its mandate, the decisions necessary to promote
its effective implementation. It shall perform the
functions assigned to it by this Protocol and shall:
(a) Make recommendations on any matters necessary
for the implementation of this Protocol;
(b) Establish such subsidiary bodies as are deemed
necessary for the implementation of this Protocol;
(c) Consider and adopt, as required, amendments to
this Protocol that are deemed necessary for the
implementation of this Protocol; and
(d) Exercise such other functions as may be required for
the implementation of this Protocol.
Article 23
Secretariat
1. The Secretariat established by Article 15 of the
Carpathian Convention shall serve as the Secretariat
of this Protocol.
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2. Article 15, paragraph 2, of the Carpathian
Convention on the functions of the Secretariat shall
apply, mutatis mutandis, to this Protocol.
Article 24
Subsidiary Bodies
1. Any subsidiary body established by or under the
Carpathian Convention may, upon a decision by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol, serve the Protocol, in which
case the meeting of the Parties shall specify which
functions that body shall exercise.
2. Parties to the Carpathian Convention that are not
Parties to this Protocol may participate as observers in
the meetings of any such subsidiary bodies. When
a subsidiary body of the Carpathian Convention serves
as a subsidiary body to this Protocol, decisions under
the Protocol shall be taken only by the Parties to the
Protocol.
3. When a subsidiary body of the Carpathian
Convention exercises its functions with regard to
matters concerning this Protocol, any member of the
bureau of that subsidiary body representing a Party to
the Carpathian Convention but, at that time, not
a Party to the Protocol, shall be substituted by
a member to be elected by and from among the Parties
to the Protocol.
Article 25
Monitoring of compliance with obligations
1. The Parties shall regularly report to the
Conference of the Parties on measures related to this
Protocol and the results of the measures taken. The
Conference of the Parties shall determine the intervals
and format at which the reports must be submitted.
2. Observers may present any information or report
on implementation of and compliance with the
provisions of this Protocol to the Conference of the
Parties and/or to the Carpathian Convention
Implementation Committee (hereinafter referred to as
the Implementation Committee).
3. The Implementation Committee shall collect,
assess and analyses information relevant to the
implementation of this Protocol and monitor the
compliance by the Parties with the provisions of this
Protocol.
4. The Implementation Committee shall present to
the Conference of the Parties recommendations for
implementation and the necessary measures for
compliance with the Protocol.
5. The Conference of the Parties shall adopt or
recommend necessary measures.
Article 26
Evaluation of the effectiveness of the provisions
1. The Parties shall regularly examine and evaluate
the effectiveness of the provisions of this Protocol. The
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Conference of the Parties may consider the adoption of
appropriate amendments to this Protocol where
necessary in order to achieve its objectives.

new Party to the said Protocol shall become a Party to
the Protocol, as amended.

2. The Parties shall facilitate the involvement of the
regional and local authorities and other stakeholders
in the process under paragraph 1.

Article 29

CHAPTER V
FINAL PROVISIONS
Article 27
Links between the Carpathian Convention
and the Protocol
1. This Protocol constitutes a Protocol to the
Carpathian Convention within the meaning of Article 2
paragraph 3 thereof and any other relevant Articles of
the Carpathian Convention.
2. The provisions of Articles 19, 20, 21 paragraphs 2
to 4 and Article 22 of the Carpathian Convention on
entry into force, amendment of and withdrawal from
this Protocol and on settlement of disputes shall apply
mutatis mutandis to this Protocol. Only a Party to the
Carpathian Convention may become Party to this
Protocol.
Article 28
Signature
1. This Protocol shall be open for signature at the
Depositary from 27 May 2011 to 27 May 2012.
2. For Parties which express their consent to be
bound by this Protocol at a later date, this Protocol
shall enter into force on the ninetieth day after the date
of deposit of the instrument of ratification. After the
entry into force of an amendment to this Protocol, any

For the Government of the Czech Republic
For the Government of the Republic of Hungary
For the Government of the Republic of Poland
For the Government of Romania
For the Government of the Republic of Serbia
For the Government of the Slovak Republic
For the Government of Ukraine

Notifications
1. The Depositary shall, in respect of this Protocol,
notify each Party of
(a) any signature,
(b) the deposit of any instrument of ratification,
acceptance or approval,
(c) any date of entry into force,
(d) any declaration made by a Party or signatory,
(e) any denunciation notified by a Party, including the
date on which it becomes effective.
Article 30
Reservations
No reservations may be made to this Protocol.
Article 31
Depositary
The Depositary of this Protocol is the Government of
Ukraine.
Done at Bratislava on the 27 May 2011 in one
original in the English language.
The original of the Protocol shall be deposited with
the Depositary, which shall distribute certified copies
to all Parties.
In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Protocol.
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