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449
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,
krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení neskorích predpisov
Tretí oddiel
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 374 ods. 1 zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky
súdny poriadok v znení neskorích predpisov, § 92
ods. 1 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov a § 561 ods. 1 zákona è. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení vyhláky
è. 417/2006 Z. z., vyhláky è. 120/2007 Z. z., vyhláky
è. 389/2008 Z. z., vyhláky è. 11/2009 Z. z., vyhláky
è. 95/2009 Z. z., vyhláky è. 450/2009 Z. z., vyhláky
è. 148/2011 Z. z., vyhláky è. 94/2012 Z. z., vyhláky
è. 327/2012 Z. z., vyhláky è. 105/2013 Z. z., vyhláky
è. 428/2013 Z. z., vyhláky è. 334/2014 Z. z., vyhláky
è. 366/2014 Z. z., vyhláky è. 84/2015 Z. z. a vyhláky
è. 222/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V druhej èasti tretej hlave nadpis druhého oddielu
znie: Rozhodovanie súdu pred zaèatím trestného
stíhania, v prípravnom konaní, o predbenom opatrení a o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci
starostlivosti o maloletých.
2. § 33 vrátane nadpisu znie:
§ 33
Rozhodovanie súdu o predbenom opatrení
a o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci
starostlivosti o maloletých
Ustanovenia § 27 a 28 sa primerane pouijú aj pri
rozhodovaní súdu o predbenom opatrení pod¾a osobitného predpisu16) a o povolení na výkon oprávnenia vo
veci starostlivosti o maloletých pod¾a osobitného zákona.16a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 179b Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona
è. 175/2015 Z. z..

3. Za § 33 sa vkladá nový tretí oddiel, ktorý vrátane
nadpisu znie:

Kontrola výkonu rozhodnutia
technickými prostriedkami
§ 33a
(1) Predseda prísluného krajského súdu na návrh
probaèného a mediaèného úradníka vo funkcii vedúceho tátneho zamestnanca vypracuje rozvrh sluieb,
v ktorom urèí potrebný poèet probaèných a mediaèných úradníkov, ktorí budú mimo pracovného èasu
v rámci sluobnej pohotovosti zabezpeèova výkon kontroly rozhodnutia technickými prostriedkami; v rozvrhu sluieb urèí aj ïalích probaèných a mediaèných
úradníkov na zastupovanie v mimoriadnych prípadoch, napríklad poèas práceneschopnosti.
(2) Sluobnú pohotovos pre probaèných a mediaèných úradníkov pod¾a odseku 1 urèí predseda krajského súdu v trvaní od skonèenia pracovného èasu do zaèiatku pracovného èasu v nasledujúci deò a zabezpeèí
im prístup k priamej telefónnej linke.
(3) Probaèný a mediaèný úradník vo funkcii vedúceho tátneho zamestnanca oznámi operaènému stredisku èíslo telefónnej linky, na ktorej sú urèení probaèní
a mediaèní úradníci poèas sluobnej pohotovosti dosiahnute¾ní, prípadne urèí ïalí spôsob zabezpeèenia
ich dosiahnute¾nosti pod¾a miestnych podmienok.
§ 33b
Postup pred nariadením kontroly
výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami
(1) Ak sa preskúmanie splnenia podmienok kontroly
výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami vykonáva v obvode súdu, ktorého sudca vydal pokyn na jeho
vykonanie, pokyn sa bezodkladne pridelí probaènému
a mediaènému úradníkovi tohto súdu.
(2) Ak sa preskúmanie splnenia podmienok kontroly
výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami vykonáva mimo obvodu súdu, ktorého sudca vydal pokyn
na jeho vykonanie, pokyn sa bezodkladne odole príslunému súdu, kde sa pridelí probaènému a mediaènému úradníkovi. Ustanovenie § 190a sa nepouije.
(3) Pri urèovaní lehoty na vykonanie preskúmania
splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia
technickými prostriedkami sa prihliada na technické
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prostriedky, ktoré sa majú poui, miestne podmienky
a plynulos konania.
§ 33c
Preruenie a skonèenie kontroly výkonu rozhodnutia
technickými prostriedkami
Preruenie a skonèenie kontroly výkonu rozhodnutia
technickými prostriedkami sa bezodkladne oznámi príslunému probaènému a mediaènému úradníkovi.
§ 33d
Ak na základe výzvy probaèného a mediaèného úradníka nie je uhradená urèená suma nákladov pod¾a osobitného predpisu,16b) probaèný a mediaèný úradník
bezodkladne oznámi túto skutoènos ministerstvu
a súèasne mu predloí písomnosti potrebné na riadne
uplatnenie poh¾adávky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16b znie:

16b) § 26 zákona è. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých
rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

Doterají tretí a deviaty oddiel sa oznaèujú ako tvrtý a desiaty oddiel.
4. § 62a vrátane nadpisu znie:
§ 62a
Vyznaèovanie vykonate¾nosti
Primerane ako v § 62 sa postupuje aj v prípade vyznaèovania vykonate¾nosti na prvopise rozhodnutia. Vykonate¾nos na predbenom opatrení pod¾a osobitného
predpisu16) vyznaèí vdy sudca, ktorý predbené opatrenie nariadil, aj s vyznaèením hodiny a minúty, kedy
sa tak stalo. Vykonate¾nos na uznesení o povolení
súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých pod¾a osobitného predpisu16a) s uvedením hodiny
a minúty doruèenia uznesenia vyznaèí vdy sudca, ktorý uznesenie vydal, bezprostredne po tom, ako ho doruèil orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a osobitného predpisu.22aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22aa znie:

22aa) § 179b ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona è. 175/2015 Z. z..

5. § 76 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Informácia o pokodenom alebo svedkovi zasielaná ústavu na výkon väzby v nariadení výkonu trestu
odòatia slobody alebo ústavu, v ktorom odsúdený vykonáva trest odòatia slobody pod¾a osobitného predpisu,40c) obsahuje najmä údaje o telefónnom èísle, e-mailovom kontakte a adrese pobytu pokodeného alebo
svedka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 40c znie:

40c) § 408 ods. 5 Trestného poriadku..

6. Za § 78a sa vkladá § 78aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 78aa
Premena zvyku trestu odòatia slobody na trest
domáceho väzenia
Po doruèení návrhu riadite¾a ústavu na výkon trestu
odòatia slobody na premenu zvyku trestu odòatia slobody na trest domáceho väzenia príslunému súdu,
a ak sú splnené podmienky pod¾a § 65a ods. 1 písm. a)
a f) Trestného zákona, predseda senátu vydá pokyn na
preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly
technickými prostriedkami (§ 33b)..
7. V § 79 ods. 1 sa slová úradný záznam nahrádzajú
slovami písomnú správu, ktorej rovnopis odovzdá proti podpisu odsúdenému.
8. V § 79 ods. 3 sa slová úradný záznam nahrádzajú
slovami písomnú správu.
9. V § 79a sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.
10. V § 79a ods. 2 sa slovo pripraví nahrádza slovom pripravuje a za slová rozhodnutie o sa vkladajú
slová preruení výkonu trestu domáceho väzenia a o.
11. Nadpis nad § 91 znie: Výchovné opatrenia,
náhradná starostlivos a sledovanie spôsobu výkonu funkcie opatrovníka osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzených
v spôsobilosti na právne úkony a doh¾ad nad správou ich majetku.
12. § 91 a 92 znejú:
§ 91
(1) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa, súd
môe vyzva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prísluné zariadenie, ak je v òom maloleté diea umiestnené, obec, kolu alebo netátny
subjekt, aby mu v lehotách, ktoré urèí, predkladali
správy o maloletom dieati zamerané najmä na úèinnos uloeného výchovného opatrenia vo vzahu k dôvodu, pre ktorý bolo uloené s prípadným odporúèaním
na zruenie uloeného výchovného opatrenia, ak u
splnilo svoj úèel, alebo s odporúèaním na opakované
uloenie toho istého výchovného opatrenia alebo na
uloenie iného vhodného výchovného opatrenia, a ak je
to potrebné v záujme maloletého dieaa, aj s odporúèaním doèasnej úpravy jeho pomerov pod¾a osobitného
predpisu.
(2) Ak súd nariadil nad maloletým dieaom ústavnú
starostlivos46) alebo mu uloil ochrannú výchovu, sústavne sleduje spôsob ich výkonu a najmenej dvakrát do
roka hodnotí ich úèinnos. Na tento úèel súd najmä vyaduje pravidelné správy o maloletom dieati od orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia, do ktorého bolo maloleté diea umiestnené,
prípadne sleduje spôsob ich výkonu návtevami sudcu
v zariadení, v ktorom je maloleté diea umiestnené.
§ 92
(1) Ak súd hodnotí výkon náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti, môe si na tento
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úèel najmä vyiada správu o maloletom dieati od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iných osôb, ktoré sú oboznámené s pomermi maloletého dieaa, osoby, ktorej bolo diea zverené do
náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúna.
(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieaa, po
oznámení doèasného premiestnenia maloletého dieaa do cudziny na dobu dlhiu ako tri mesiace pod¾a osobitného predpisu46a) súd môe poiada orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o preetrenie pomerov maloletého dieaa, prípadne o informácie
o vzahových väzbách maloletého dieaa s rodièmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami.
(3) Ak súd zisuje názor maloletého dieaa prostredníctvom jeho zástupcu alebo orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately,46b) uvedie zoznam
otázok, ktoré majú by predmetom zisovania názoru
maloletého dieaa.
(4) Správa o nakladaní s majetkom maloletého dieaa obsahuje najmä informácie o výnosoch, investíciách, ako aj úèel a výku výdavkov a príjmov súvisiacich s týmto majetkom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 46a a 46b znejú:

46a) § 45 ods. 4 a § 50 ods. 1 zákona è. 36/2005 Z. z. v znení zákona è. 175/2015 Z. z.
46b
) § 100 ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona
è. 384/2008 Z. z..

13. V § 130 ods. 3 druhá veta znie:
Rovnako sa postupuje aj pri prijímaní návrhov na
vydanie predbeného opatrenia16) alebo návrhov na vydanie povolenia súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých pod¾a osobitného predpisu,16a)
ak je podate¾òa súdu mimo prevádzky..
14. V § 163 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája slovo
CbVyl,.
15. V § 164 ods. 3 písm. d) sa za slovo To, vkladá
slovo Tov,.
16. V § 167 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) register Vylo k súdnemu registru CbVyl na vydávanie osvedèení o tom, èi o iadate¾ovi v registri diskvalifikácií urèitý záznam je alebo nie je, pod¾a vzoru
è. 26 uvedeného v prílohe è. 4..
17. V § 206 ods. 3 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: vrátené poverenie na vykonanie exekúcie a koneèné vyúètovanie exekuèného konania súd bezodkladne zaloí do
súdneho spisu exekuènej agendy a vyznaèí v aplikácii
vrátenie poverenia a ukonèenie spisu..
18. V § 232 ods. 1 sa za slovo stavom vkladajú slová
vrátane podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra
diskvalifikácií,.
19. V § 241c ods. 2 sa slovo Podania nahrádza slovami Ak odsek 3 neustanovuje inak, podania.
20. § 241c sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Probaènému a mediaènému úradníkovi, ktorý
preskúmal splnenie podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami pod¾a § 33b, sa
pridelí podanie pod¾a § 241b, ak sa súèasne nariadi
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kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami..
21. V § 241f sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) písomnosti týkajúce sa priebehu kontroly výkonu
rozhodnutia technickými prostriedkami..
22. V piatej èasti sa za tretiu hlavu vkladá nová tvrtá
hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
TVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI
PREDBENOM ETRENÍ
§ 241i
Ak nie je ïalej ustanovené inak, pri predbenom etrení sa pouijú ustanovenia prvej hlavy piatej èasti.
§ 241j
(1) Podaním sa pri predbenom etrení rozumie pokyn sudcu alebo prokurátora na preskúmanie splnenia
podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými
prostriedkami.
(2) Prijaté podanie pod¾a odseku 1 sa eviduje v podate¾ni pomocou aplikácie.
(3) Podanie pod¾a odseku 1 sa pride¾uje náhodným
výberom probaèným a mediaèným úradníkom v súlade
s rozvrhom práce okresného súdu.
§ 241k
(1) Súdnym spisom pri predbenom etrení je spis
predbeného etrenia. Spis predbeného etrenia sa
zakladá na súde, ktorý je prísluný na vykonanie predbeného etrenia.
(2) Základom spisu predbeného etrenia je podanie
pod¾a § 241j. Spis predbeného etrenia ïalej obsahuje
najmä
a) spisový preh¾ad,
b) potvrdenie o prijatí podania,
c) písomný s¾ub páchate¾a, ak sa vyaduje,
d) súhlas chránenej osoby, ak sa vyaduje,
e) súhlas plnoletej osoby, ktorá ije s kontrolovanou
osobou v spoloènej domácnosti, ak sa vyaduje,
f) úradný záznam o pohovore s maloletým dieaom,
ak sa vyaduje,
g) vyjadrenie zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej
je maloleté dieaa zverené do starostlivosti, ak sa
vyaduje,
h) vyjadrenie opatrovníka, ak sa vyaduje,
i) úradný záznam o pouèení dotknutej osoby,
j) správu o preskúmaní splnenia podmienok výkonu
kontroly technickými prostriedkami,
k) správu o monostiach uloenia a riadneho výkonu
trestu.
(3) Na úèely úschovy súdnych spisov sa spis predbeného etrenia povauje za ukonèený predloením správ
pod¾a odseku 2 písm. j) a k) tomu, kto vydal pokyn pod¾a § 241j ods. 1.
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(4) Ak sa po vykonaní predbeného etrenia nariadi
kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, spis predbeného etrenia sa pripojí k probaènému spisu..Doterajia tvrtá hlava sa oznaèuje ako
piata hlava.
23. Za § 263g sa vkladá § 263h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 263h
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. januára 2016
(1) Návrh týkajúci sa uplatnenia zodpovednosti za


T
T
Tk
Tv
Nt
Pp
Td
Tp
Tcud
Pr
M
Ntt

C
C
Cpr
Cr
Csr
Cd
Ccud

Cb
Cb
CbPv
Cbcud
CbR
Cbd
CbBu
CbHs
Cbi
CbZm
CbVO
CbVyl

K
K
R
NcKR

P
P
PPOm
Ps
Po
Pu
Pd
Pcud

S
S
Scud

25. V prílohe è. I èasti II ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU písmene
A sa tvrtý bod dopåòa písmenami f) a g), ktoré znejú:
f) rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uloený trest povinnej práce, zaslaný na výkon trestu iným súdom,
g) rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uloený trest domáceho väzenia, zaslaný na výkon trestu iným súdom..
26. V prílohe è. I èasti II ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU písmene
A deviatom bode písmeno b) znie:
b) pokyn na vykonanie predbeného etrenia a nariadenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými
prostriedkami,.
27. V prílohe è. I èasti II ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU písmene
A sa deviaty bod dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) doiadania z iných súdov vo veciach probácie a vo veciach kontroly výkonu rozhodnutia technickými
prostriedkami..
28. V prílohe è. 1 èasti II ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU písmene C
deviaty bod znie:
9. Do súdneho registra CbZm sa zapisujú návrhy,
ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo eku pod¾a zákona zmenkového a ekového okrem návrhov,
ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo eku, ktoré sú uplatòované proti spotrebite¾ovi v súvislosti so
spotrebite¾ským právnym vzahom..
29. V prílohe è. 1 èasti II ZAPISOVANIE DO SÚD-
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oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
v konkurze vyhlásenom do 31. decembra 2015 sa eviduje v súdnom spise vedenom v súdnom registri K aj po
1. januári 2016.
(2) Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do
31. decembra 2015, sa v registratúrnom stredisku
uschovajú pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2015..
24. V prílohe è. 1 èasti I PREH¼AD SÚDNYCH REGISTROV A POUÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV preh¾ad súdnych registrov okresného súdu znie:

D
D
Dd
Dcud

E
E
Em
Ed
Ecud

Er
Er
Erd
Ercud

U
U

UL
UL

JP
JP

.
NYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU sa písmeno
C dopåòa bodmi 11 a 12, ktoré znejú:
11. Do súdneho registra CbVyl sa zapisuje diskvalifikaèný list spolu s rovnopisom právoplatného rozhodnutia súdu o vylúèení.
12. Na vydávanie osvedèení o tom, èi o iadate¾ovi
v registri diskvalifikácií urèitý záznam je alebo nie je, sa
vedie register Vylo pod¾a vzoru è. 26 uvedeného v prílohe è. 4..
30. V prílohe è. 1 èasti II ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU písmene D
treom bode sa na konci pripájajú tieto slová: vrátane
návrhov týkajúcich sa uplatnenia zodpovednosti za
oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.
31. V prílohe è. 1 èasti II ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU písmene
E prvom bode sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c),
ktoré znie:
c) návrh na konanie o návrat maloletého do cudziny pri
neoprávnenom premiestnení alebo zadraní,.
Doterajie písmená c) a m) sa oznaèujú ako písmená
d) a o).
32. V prílohe è. 1 èasti II ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU písmene
E druhý bod znie:
2. Do súdneho registra PPOm sa zapisuje vec pod¾a
§ 75a Obèianskeho súdneho poriadku a vec pod¾a § 179b Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona è. 175/2015 Z. z.; ak je návrh na vydanie
predbeného opatrenia alebo návrh na povolenie
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súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti
o maloletých podaný v èase, keï podate¾òa súdu nie
je v prevádzke, slubukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpeèí jeho prevzatie a vyznaèenie v registri
a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na vydanie predbeného opatrenia vo veci alebo rozhodnutia o návrhu na povolenie súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých..
33. V prílohe è. 1 èasti III ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU  SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY písmene A piaty bod
znie:
5. Do súdneho registra CoPom sa zapisujú veci, ktoré
sa týkajú predbených opatrení vydaných okresným
súdom pod¾a § 75a Obèianskeho súdneho poriadku
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a veci, ktoré sa týkajú rozhodnutí vydaných okresným súdom pod¾a § 179b Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona è. 175/2015 Z. z., ak v nich
bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného
súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodriavanie lehôt..
34. V prílohe è. 2 èasti II ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA treom bode sa v písmene b) na konci pripájajú tieto slová: vrátane podnetu, ktorého prílohou je
výpis z registra diskvalifikácií.
35. Príloha è. 4 sa dopåòa vzormi è. 25 a 26, ktoré znejú:

VZOR è. 25
DISKVALIFIKAÈNÝ LIST
Diskvalifikaèný list
zo dòa
1. Údaje o vylúèenom zástupcovi
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia

Rodné èíslo, ak bolo pridelené

tátne obèianstvo
Bydlisko

2. Rozhodnutie o vylúèení
Oznaèenie súdu, ktorý rozhodol o vylúèení
Èíslo konania

Dátum vydania rozhodnutia

Spisová znaèka konania, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o vylúèení

Doba vylúèenia

(Okrúhla peèiatka súdu)

(Podpis zodpovedného pracovníka)

VZOR è. 26
REGISTER Vylo
Por.
èíslo
1

Dátum
podania
iadosti
2

iadate¾

Súdny
poplatok

3

4

Dátum
vybavenia
iadosti
5

Poznámka
6

Do registra Vylo sa zapisujú iadosti o vydanie osvedèení o tom, èi o iadate¾ovi v registri diskvalifikácií urèitý
záznam je, alebo nie je. Register Vylo sa vyplòuje takto:
Ståpec 1
Uvedie sa poradové èíslo poènúc èíslom 1.
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Ståpec 2
Uvedie sa dátum, keï bola súdu doruèená iados o vydanie osvedèenia o tom, èi o iadate¾ovi v registri diskvalifikácií urèitý záznam je, alebo nie je.
Ståpec 3
Uvedie sa meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má osvedèenie týka, jej dátum narodenia, rodné èíslo, ak
jej bolo pridelené, údaj o tátnom obèianstve a bydlisko fyzickej osoby.
Ståpec 4
Do tohto ståpca sa uvedie poznámka o zaplatení súdneho poplatku, ak je to potrebné.
Ståpec 5
Uvedie sa dátum vydania osvedèenia o tom, èi o iadate¾ovi v registri diskvalifikácií urèitý záznam je, alebo nie je,
alebo dátum odoslania takého osvedèenia, ak sa zasiela iadate¾ovi potou. Ak si osvedèenie iadate¾ preberá osobne,
v tom ståpci sa vlastnoruène podpíe.
Ståpec 6
V tomto ståpci sa zapisujú poznámky dôleité na presné vedenie evidencie iadostí o vydanie osvedèenia o tom, èi
o iadate¾ovi v registri diskvalifikácií urèitý záznam je, alebo nie je a poèas doby vylúèenia aj oznaèenie súdu, ktorý
vydal rozhodnutie o vylúèení, èíslo konania a deò vydania rozhodnutia, spisová znaèka konania, v ktorom bolo rozhodnutie o vylúèení vydané, a doba vylúèenia..
36. Príloha è. 10 znie:
REGISTRATÚRNY PLÁN
Preh¾ad èlenenia registratúrneho plánu:

Pouívané skratky:

A  Riadenie a organizaèná èinnos súdu
B  Ekonomická agenda
C  Personálna agenda
D  Obèianskoprávna agenda
E  Trestnoprávna agenda
F  Obchodnoprávna agenda
G  Správne súdnictvo
H  Justièná pokladnica
I  Obchodný register

RZ  registratúrny znak
ZH  znak hodnoty
LU  lehota uloenia

RZ NÁZOV VECNEJ SKUPINY
A, B, C

ZH LU

SPRÁVA SÚDU

A

Riadenie a organizaèná èinnos

AA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Agenda kancelárie predsedu súdu
Správny register
Register saností a podnetov
Menoslov k správnemu registru
Spisy správnej agendy
Spisy saností a podnetov
Lehotníky k správnemu registru a kalendáre
Rozvrh práce vrátane dodatkov
Agenda disciplinárnych konaní
Riadiace akty (organizaèný poriadok, pokyny, opatrenia, usmernenia a pod.)
Vyraïovanie registratúrnych záznamov (návrhy a zoznamy)

A
A
A

A
A
A

5
5
3
10
5
10
10
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11
12

Revízna správa
Slobodný prístup k informáciám

AB
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Agenda obrany a ochrany utajovaných skutoèností
Organizácia civilnej ochrany obyvate¾stva
Agenda hospodárskej mobilizácie
Administratívne pomôcky na evidenciu utajovaných skutoèností
Preverovanie osôb urèených pre styk s utajovanými skutoènosami a s tým súvisiaca agenda
Správy o stave utajovaných skutoèností na súde
Bezpeènostná dokumentácia ochrany utajovaných skutoèností
Agenda Zboru väzenskej a justiènej stráe
Súdny register Ntt
Súdne spisy súdneho registra Ntt
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AC Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci
01 Agenda úrazov a výkazy
 smrte¾né úrazy
02 Bezpeènostné opatrenia  dokumentácia
03 Energetická dokumentácia (zmluvy, odbery a pod.)
04 kolenia BOZP (programy) a protokoly o osvedèení o vykonanej skúke zo znalosti pravidiel BOZP
AD
01
02
03
04

Poiarna ochrana
Poiarna ochrana  dokumentácia
Energetická dokumentácia (zmluvy, odbery a pod.)
Evidencia hasièskej techniky
Evidencia hasièských hliadok

B

Ekonomická agenda

5
5

A
A
A

A

Financovanie a úètovníctvo
Bankové a úètovné doklady
Faktúry
Knihy faktúr
Pokladnièné knihy
tátne tatistické výkazy
 roèné
 mesaèné, tvrroèné, polroèné

5
10
5
5
5

5
5
5
5

BA Mzdová agenda
01 Rozpis poètu zamestnancov a mzdových prostriedkov
výkazy
 roèné
A
 mesaèné, tvrroèné, polroèné
02 Výplatné listiny
03 Mzdové listy
04 Daòové preplatky a nedoplatky, odvody, odvolania, platobné príkazy, pokyny, predpisy, z¾avy,
ú¾avy, výnimky, zmeny daòového vyhlásenia, daòové priznania (riadne, dodatoèné alebo opravné)
05 Spisy o odmenách zamestnancov
06 Dávky nemocenského poistenia
07 Agenda sociálneho fondu
BB
01
02
03
04
05

3
3
10
5
10
5
5
75
10

5
5
10
50
10
5
10
10

10
10
10
5
A

5
5
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06
07

08
09

10
11
12
BC
01
02
03
04
05
06
07
08

09
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tatistické preh¾ady
Rozpoèet
 roèný
 mesaèný, tvrroèný, polroèný
Rozpoètové opatrenia a regulácie
Rozbory hospodárenia
 roèné
 krátkodobé
Sluobné cesty
Kontrola hospodárenia s prostriedkami tátneho rozpoètu (ekonomická kontrola)
Evidencia poh¾adávok neuhradených v lehote
Správa majetku
Verejné obstarávanie
Nájomné zmluvy
Prevod nehnute¾ného majetku
Dokumentácia nehnute¾ností (projekty, plány, pozemky a pod.)
Zmluvné vzahy s uívate¾mi nehnute¾ností (zmluvy, rozmiestnenie uívate¾ov, úhrady za
vykurovanie, elektrinu, plyn, vodné a stoèné, výpoièky)
Doklady o opravách
Inventarizácie (plán, komisie, zápisnice, vyraïovanie a likvidácia)
Autoprevádzka
 prevádzky a opravy motorových vozidiel
 pohonné látky
kodová komisia
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10
A

5
5
5

A

5
5
5
5
5

A
A

A

5
5
5
3
5

BD Rôzne
01 Rôzne
C

10
5
5
10
5

5

Personálna agenda

CA
01 Kolektívne zmluvy
02 Výkazy o stave zamestnancov
 mesaèné, tvrroèné, polroèné
 roèné
03 Výkazy o pracovnej neschopnosti
04 Osobné spisy
05 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
06 Sluobné a iné preukazy, osvedèenia (po skonèení pracovného pomeru)
07 Vymenovanie sudcov
08 Výchova a zvyovanie kvalifikácie zamestnancov
09 Rekreácie
10 Prísediaci
11 Dohody o hmotnej zodpovednosti
12 Zdravotné poistenie, dôchodky, poistenie v nezamestnanosti
13 Závodné stravovanie
14 Dochádzka
15 Výberové konania sudcov
16 Výberové konania a výbery zamestnancov

A

A

5
5
5
5
70
5
5
10
5
5
10
5
10
5
5
5
5
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iadosti o prijatie do pracovného pomeru
Zamestnávanie obèanov so zdravotným postihnutím
Veobecná personálna agenda

CB Kninica
01 Evidencia kninièného fondu (základná a pomocná)

D, E, F, G, H, I

5
5
5

A

5

A

75
1
5
3
30
5
10
10
10
10
10
10
10
10

VÝKON SÚDNICTVA

01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15

Súdne registre a menoslovy
Kalendáre a lehotníky
tatistické listy a výkazy
Zoznamy odoslaných súdnych spisov (ZO knihy)
Overovacie knihy
Výkony sudcov
Doiadania iných súdov (súdne registre doiadaní  tuzemských a cudzozemských)
Evidenèná kniha informaèného centra súdu
Kniha úschov
Kniha dolých zmeniek
Doruèovacia kniha súdneho doruèovate¾a
Kniha osvedèení verejných listín
Kniha vyieho overenia
Ostatné evidenèné pomôcky

D

Obèianskoprávna agenda

DA Obèianskoprávne veci
C, Cpr, Cr, Csr, Ccud (okresný súd)
C, Cd, Cudz (krajský súd  prvostupòová agenda)
Co, CoPr, CoR, CoSr, CoD, CoP, CoE, CoPom, NcC (krajský súd  odvolacia agenda)
01 Veci súdneho registra C, Cpr, Cr, Csr, Cudz
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
02 Veci súdneho registra Ccud
03 Veci súdneho registra Cd (krajský súd  prvostupòová agenda)
04 Zberné spisy súdu druhého stupòa
DB Opatrovnícke veci a veci starostlivosti o maloletých
P, PPOm, Ps, Po, Pu, Pcud
01 Veci súdneho registra P
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
02 Predbené opatrenia pod¾a § 75a OSP a uznesenie o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci
starostlivosti o maloletých pod¾a § 179b OSP (PPOm)
03 Pozbavenie (obmedzenie) a vrátenie spôsobilosti na právne úkony (Ps)
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
04 Povolenie uzavrie manelstvo (do 31. decembra 2006 súdny register Ps, po 1. januári 2007 súdny
register P)

20
75
10
10
10

20
75
10

20
75
20
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Vyhlásenie o uznaní otcovstva (Po)
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
Veci súdneho registra Pu
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
Veci súdneho registra Pcud

20
75
20
75
10

DC Výkon rozhodnutia
E, Em, Ecud
01 Výkon rozhodnutia vo veciach výchovy maloletých detí
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
02 Súdne spisy vo veciach výkonu rozhodnutia v iných veciach

20
75
10

DD Dedièské veci
D, Dcud
01 Veci súdneho registra D
02 Veci súdneho registra Dcud

75
10

DE Exekuèné veci
Er, Ercud
01 Veci súdneho registra Er, Ercud

20

DF
01
02

Súdne úschovy a umorenie listín U, UL
Veci súdneho registra U
Veci súdneho registra UL

10
75

E

Trestnoprávna agenda

EA T, Tk, Tv, Nt, Pp, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt (okresný súd)
T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt (krajský súd  prvostupòová agenda)
To, Tov, Tpo, Tos, Nto, Ntro (krajský súd  odvolacia agenda)
01 Trestné spisy  výnimoèné tresty
02 Trestné spisy
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
03 Veci súdneho registra Nt
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
04 Veci súdneho registra Pp
05 Rehabilitácie (bývalý súdny register Rt)
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
06 Veci prípravného konania (Tp)
07 Spisy probácie a mediácie
08 Zberné spisy súdu druhého stupòa (vrátane bývalého súdneho registra Rto)
09 Veci súdneho registra Ntt
10 Veci súdneho registra Ntr (prvostupòová aj odvolacia agenda)

A

30
20
75
20
75
10
20
75
10
10
10
10
10
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F

Obchodnoprávna agenda

FA

Cb, CbPv, Cbcud, CbR, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, CbVO, CbVyl (okresný súd)
Cbi, NcCb, Cbnl (krajský súd  prvostupòová agenda)
Cob, CoZm, CoKR, CobVO, Ncb (krajský súd  odvolacia agenda)
Veci súdu prvého stupòa
(Cb, CbPv, CbR, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, CbVO, CbVyl, NcCb, Cbnl vrátane agendy krajských
súdov, ktorú vybavovali v prvom stupni do 31. decembra 2004)
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
Veci súdneho registra Cbcud
Zberné spisy súdu druhého stupòa
(vrátane agendy krajských súdov, ktorú vybavovali v druhom stupni do 31. decembra 2004)

01

02
03

FB

01
02
03
04

Konkurzné, vyrovnacie a retrukturalizaèné veci
K, R, NcKR (okresný súd)
K, V, NcKV (krajský súd)
Veci súdnych registrov K, R a NcKR (okresný súd)
Veci súdnych registrov K, V, NcKV (krajský súd)
Evidenèná pomôcka Kp
Evidenèná pomôcka Vylo

G

Správne súdnictvo

GA S, Scud (okresný súd)
S, Sd, Sn, Sp, SaZ, Scud (krajský súd  prvostupòová agenda)
So, NcS (krajský súd  odvolacia agenda)
01 Veci súdu prvého stupòa
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
02 Veci súdneho registra Scud
03 Zberné spisy súdu druhého stupòa
H
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20
75
10
10

20
20
5
5

20
75
10
10

Justièná pokladnica

HA JP (okresný súd a krajský súd)
01 Súdne spisy JP (agenda poh¾adávok po vybavení  zaplatené)
02 Výkon rozhodnutia
 súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)
 právoplatné rozhodnutie (rovnopis)
03 Trvalý odpis a trvalé upustenie od vymáhania súdnych poh¾adávok
I

Obchodný register

IA
01
02
03
04

Re, Nre, Exre, Nsre, Pok, Vym (registrový súd)
Registrové spisy
Spisy zbierky listín
Kniha výpisov z obchodného registra
Kniha zbierky listín

5
20
75
10

75
75
10
10.
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37. V prílohe è. 11 èl. II ods. 1 prvá veta znie: Súd
predkladá návrhy na vyradenie a vyraïuje ukonèené
spisy v pravidelných intervaloch dohodnutých s prísluným archívom, najmenej raz za pä rokov..
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Tomá Borec v. r.

