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1.

SLOVAK FAMILY ACT (NO. 36/2005)

ZÁKON
z 19. januára 2005
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné zásady
Čl. 1
Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok
všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní
v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie
rodiny a riadna výchova detí.
Čl. 2
Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti.
Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni.
Čl. 3
Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a
muža. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj
potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri
výkone rodičovských práv a povinností.
Čl. 4
Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa
svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a
kultúrnej úrovne rodiny.
Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a
filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a
bezpečné prostredie.
PRVÁ ČASŤ
MANŽELSTVO
PRVÁ HLAVA
VZNIK MANŽELSTVA
§1
(1) Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich
dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení
podmienok ustanovených týmto zákonom.
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(2) Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné
spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí.
(3) Muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len
„snúbenci“), majú vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti
a svoj zdravotný stav.
§2
Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením (ďalej len „vyhlásenie“)
snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku
(ďalej len „matričný úrad“), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len „orgán cirkvi“). Snúbenci
verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia,
že uzavierajú manželstvo.
§3
Štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo
podľa tohto zákona pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným.
§4
Uzavretie manželstva pred matričným úradom
(1) Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom
úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred
starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného
zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
(2) Matričný úrad určený podľa odseku 1 môže povoliť uzavretie
manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom
vhodnom mieste.
(3) Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo
možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na
ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa odseku 2 sa nevyžaduje.
§5
Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi
(1) Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred osobou
vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti1) ako príslušným orgánom.
(2) Manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom
vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.
(3) Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo
možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.
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(4) Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do
troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva s
uvedením skutočností podľa osobitných predpisov2) matričnému úradu,
v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.3)
§6
(1) Snúbenci sú povinní pred uzavretím manželstva predložiť zákonom
ustanovené doklady.4)
(2) Snúbenci pri uzavieraní manželstva súhlasne vyhlásia, že im nie sú
známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že poznajú svoj
zdravotný stav.
(3) Snúbenci pri uzavieraní manželstva pred matričným úradom alebo
pred orgánom cirkvi aj súhlasne vyhlásia, či
a) priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
b) si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
c) priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z
nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie
priezvisko; snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z
doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po
uzavretí manželstva.
(4) Ak si snúbenci ponechajú svoje doterajšie priezviská podľa odseku 3
písm. b), súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom
spoločných detí. Ak snúbenci urobia vyhlásenie podľa odseku 3 písm. c),
priezviskom ich detí bude spoločné priezvisko rodičov.
(5) Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať,
že jeho skoršie manželstvo zaniklo alebo že súd rozhodol o tom, že
manželstvo je neplatné.
(6) Príslušný orgán podľa § 2 a 3 môže od predloženia zákonom
ustanovených dokladov upustiť, ak je ich zadováženie spojené s ťažko
prekonateľnou prekážkou.
§7
Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, predloženie
zákonom ustanovených dokladov sa nevyžaduje. Snúbenci musia
súhlasne vyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie
manželstva.
§8
(1) Matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov povolí,
aby vyhlásenie snúbenca, že vstupuje do manželstva, urobil jeho
zástupca. Žiadosť musí byť odôvodnená. Plnomocenstvo musí mať
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písomnú formu a podpis splnomocniteľa na ňom musí byť úradne
osvedčený, inak manželstvo nevznikne.
(2) Písomné plnomocenstvo obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt
snúbenca a zástupcu,
b) vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí v mužskom
aj ženskom tvare,
c) vyhlásenie, že splnomocniteľovi nie sú známe okolnosti vylučujúce
uzavretie manželstva a že snúbenci navzájom poznajú svoj zdravotný
stav.
(3) Odvolanie plnomocenstva je účinné len vtedy, keď sa o ňom druhý
snúbenec dozvie pred tým, ako vyhlásil, že vstupuje do manželstva.
(4) Zástupcom jedného zo snúbencov môže byť len plnoletá fyzická
osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Zástupca má
byť rovnakého pohlavia ako splnomocniteľ.

2. CONSTITUTIONAL LAW (NO. 161/2014)
AMENDING THE 1992 CONSTITUTION
161
Ú S T A V N Ý ZÁKON
zo 4. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení
ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona
č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.,
ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona
č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005
Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona
č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010
Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z. a ústavného
zákona č. 232/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 41 odsek 1 znie:
„(1) Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom
a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne
chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo
a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa
osobitná ochrana detí a mladistvých.“.
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3. THE CONSTITUTION OF THE SLOVAK REPUBLIC
AS THE FUNDAMENTAL ACT OF THE SLOVAK
REPUBLIC (460/1992 COLL.)
460
Ú STAVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. Septembra 1992
Čl. 19
(1)
Každýmáprávonazachovanieľudskejdôstojnosti,osobnejcti,dobrejpovesti
anaochranu mena.
(2)
Každýmáprávonaochranupredneoprávnenýmzasahovanímdosúkromnéh
oarodinného života.
(3)
Každýmáprávonaochranupredneoprávnenýmzhromažďovaním,zverejňo
vanímalebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

4.

SLOVAK CIVIL CODE (NO. 40/1964)

§ 22
Tretia hlava
ZASTÚPENIE
§ 22
(1) Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo
zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.
(2) Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny
úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami
zastúpeného.
§ 31
Zastúpenie na základe plnomocenstva
§ 31
(1) Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou
osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo
splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho
oprávnenia.
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(2) Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za
splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento
orgán udelí plnomocenstvo.
(3) Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom
spoločne. Ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom
nie je určené inak, musia konať všetci spoločne.
(4) Ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, musí sa
plnomocenstvo udeliť písomne. Písomne sa musí plnomocenstvo udeliť
aj vtedy, ak sa netýka len určitého právneho úkonu.
§ 33
(1) Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z
plnomocenstva, je splnomocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie
schválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou
splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo
sa o prekročení oprávnenia dozvedel, platí, že prekročenie schválil.
(2) Ak splnomocnenec pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za
splnomocniteľa alebo ak niekto koná za iného bez plnomocenstva, je z
tohto konania zaviazaný sám, ibaže ten, za koho sa konalo, právny úkon
dodatočne bez zbytočného odkladu schváli. Ak splnomocniteľ neschváli
prekročenie plnomocenstva alebo konanie bez plnomocenstva, môže
osoba, s ktorou sa konalo, od splnomocnenca požadovať buď splnenie
záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním.
(3) Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak osoba, s ktorou sa konalo, o
nedostatku plnomocenstva vedela.
§ 33b
(1) Plnomocenstvo zanikne
a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,
b) ak ho splnomocniteľ odvolal,
c) ak ho vypovedal splnomocnenec,
d) ak splnomocnenec zomrie.
(2) Plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu
nevyplýva niečo iné. Zánikom právnickej osoby, ktorá je
splnomocnencom alebo splnomocniteľom, zaniká plnomocenstvo len
vtedy, ak jej práva a záväzky neprechádzajú na inú osobu.
(3) Splnomocniteľ sa nemôže platne vzdať práva plnomocenstvo
kedykoľvek odvolať.
(4) Dokiaľ odvolanie plnomocenstva nie je splnomocnencovi známe,
majú jeho právne úkony účinky, ako keby plnomocenstvo ešte trvalo. Na
toto ustanovenie sa však nemôže odvolávať ten, kto o odvolaní
plnomocenstva vedel alebo musel vedieť.
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(5) Ak splnomocniteľ oznámil inej osobe, že udelil plnomocenstvo
splnomocnencovi na určité úkony, môže sa voči nemu dovolávať
odvolania plnomocenstva, len ak jej toto odvolanie oznámil pred
konaním splnomocnenca, alebo keď táto osoba v čase konania
splnomocnenca o tomto odvolaní vedela.
(6) Ak splnomocniteľ zomrie alebo ak splnomocnenec vypovie
plnomocenstvo, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo
neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel
ujmu na svojich právach. Úkony takto urobené majú rovnaké právne
účinky, ako keby zastúpenie ešte trvalo, pokiaľ neodporujú tomu, čo
zariadil splnomocniteľ alebo jeho právni nástupcovia.
§ 115
Domácnosť
Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne
uhradzujú náklady na svoje potreby.
§ 116
Blízke osoby
Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné
osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe
navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne
pociťovala ako vlastnú ujmu.
§ 123
DRUHÁ ČASŤ
VECNÉ PRÁVA
Prvá hlava
VLASTNÍCKE PRÁVO
Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva
držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
§ 124
Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im
rovnaká právna ochrana.
§ 126
(1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho
práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od
toho, kto mu ju neprávom zadržuje.
(2) Obdobné právo na ochranu má aj ten, kto je oprávnený mať vec u
seba.
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§ 129
(1) Držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto
vykonáva právo pre seba.
(2) Držať možno veci, ako aj práva, ktoré pripúšťajú trvalý alebo
opätovný výkon.
§ 130
(1) Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že
mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach
sa predpokladá, že držba je oprávnená.
(2) Ak zákon neustanovuje inak, má oprávnený držiteľ rovnaké práva
ako vlastník, najmä má tiež právo na plody a úžitky z veci po dobu
oprávnenej držby.
(3) Oprávnený držiteľ má voči vlastníkovi nárok na náhradu nákladov,
ktoré účelne vynaložil na vec po dobu oprávnenej držby, a to v rozsahu
zodpovedajúcom zhodnoteniu veci ku dňu jej vrátenia. Obvyklé náklady
súvisiace s údržbou a prevádzkou sa však nenahrádzajú.
§ 134
(1) Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v
držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov,
ak ide o nehnuteľnosť.
(2) Takto nemožno nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť
predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo
vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb (§ 125).
(3) Do doby podľa odseku 1 sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v
oprávnenej držbe právny predchodca.
(4) Pre začiatok a trvanie doby podľa odseku 1 sa použijú primerane
ustanovenia o plynutí premlčacej doby.
§ 135
(1) Kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník
nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu
orgánu. Ak sa o ňu vlastník neprihlási do jedného roka od jej
odovzdania, pripadá vec do vlastníctva štátu.
(2) Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné,
ktoré tvorí desať percent ceny nálezu. Osobitný právny predpis môže
inak upraviť oprávnenie toho, kto vec našiel alebo ohlásil.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane aj na skryté veci, ktorých
vlastník nie je známy, a na opustené veci.
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§ 136
(1) Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov.
(2) Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové
spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.
§ 137
(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a
povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi
dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.
§ 139
(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a
povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou
počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa
väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek
spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní
spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.
§ 140
Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné
právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci
nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel
pomerne podľa veľkosti podielov.
§ 141
(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o
vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva
nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie
písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o
zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142
(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie
na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť
podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre
možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým
spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne
využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným
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spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi
jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada
spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a
rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd
zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech
vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie
spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva
viaznúce na nehnuteľnosti.
§ 460
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
§ 461
(1) Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
(2) Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho
dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva,
nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.
§ 463
(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym
vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa
plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.
§ 469a
(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc
v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako
potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v
trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa
dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.
(3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne
ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod
vydedenia.
§ 473
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(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich
rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým
dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia
rovnakým dielom ich potomci.
§ 474
(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel,
poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto
dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na
poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy
najmenej polovicu dedičstva.
§ 476
(1) Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v
inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej
zápisnice.
(2) V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol
podpísaný, inak je neplatný.
(3) Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.
§ 477
V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci
a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v
závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.
§ 479
Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich
dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko
robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet
odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených
potomkov.
§ 488
Záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká
právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť
splniť záväzok.
§ 511
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(1) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo
účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac
dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je
veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh
splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.
(2) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené
alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov
vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený
nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného
odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby
uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby
dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto
rozsahu dlhu inak zbavili.
(3) Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený
požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže
niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel
rovnakým dielom na všetkých ostatných.
§ 531
(1) Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník
na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď
pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.
(2) Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane
sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi.
(3) Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.
(4) Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj
osoba, ktorá dlh prevzala.

5. SLOVAK LAW ON THE AMENDMENT OF THE
POLICE FORCE
(1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného
priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho
bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej
možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie,
slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej
osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou
vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do
spoločného obydlia počas 48 hodín od vykázania. Policajt je oprávnený
vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.
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(2) Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. Vykázanej
osobe policajt presne oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo
spoločného obydlia vzťahuje. Rozsah priestoru policajt určí podľa
potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je ohrozená útokom podľa
odseku 1.
(3) Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré
odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej osobe. V potvrdení o vykázaní zo
spoločného obydlia policajt uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia
vykázanej osoby a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý sa vykázanie zo
spoločného obydlia vzťahuje a čas, kedy policajt osobu zo spoločného
obydlia vykázal. Súčasne s vydaním potvrdenia o vykázaní, vykázaná
osoba oznámi policajtovi adresu a prípadne telefónne číslo, na ktorom
bude zastihnuteľná počas trvania účinkov vykázania, až do vydania
rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení.11be) Telefónne číslo poskytne
prípadne policajtovi tiež ohrozená osoba. Ak vykázaná osoba alebo
ohrozená osoba odmietne potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia
prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname.
(4) Ak je s vykázaním zo spoločného obydlia spojené ohrozenie
prevádzky objektu alebo znemožnenie výkonu zamestnania vykázanej
osoby podľa osobitného predpisu,11bf) útvar Policajného zboru o tejto
skutočnosti
bezodkladne
vyrozumie
zamestnávateľa
alebo
prevádzkovateľa objektu, ktorý prijme príslušné opatrenia na náhradné
zaistenie prevádzky objektu.
(5) Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spoločného
obydlia, poučí ju o následkoch neuposlúchnutia tejto výzvy11bg) a
súčasne vykázanej osobe umožní vziať si zo spoločného obydlia veci
slúžiace výlučne jej osobným potrebám, osobné cennosti a dokumenty a
prípadne v lehote do 24 hodín od oznámenia vykázania zo spoločného
obydlia aj ďalšie osobné veci a veci nevyhnutné pre jej podnikanie alebo
výkon povolania. Policajt vykázanej osobe poskytne informácie o
možnostiach ubytovania a písomné poučenie o ďalšom postupe a
následkoch nedostavenia sa na súdne pojednávanie o predbežnom
opatrení, vrátane spôsobu predvolávania na súdne pojednávanie a
spôsobu doručenia súdneho rozhodnutia.11bh) Písomné poučenie
poskytne policajt tiež ohrozenej osobe.
(6) Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na
vydanie predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu11be) a podľa
možnosti poskytnúť jej v písomnej forme informácie o organizáciách na
pomoc poškodeným, vrátane informácií o službách nimi poskytovaných
a poskytnúť kontakt na organizácie poskytujúce pomoc obetiam
domáceho násilia.
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(7) Na vykonanie úkonov súvisiacich s vykázaním zo spoločného obydlia
policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak
by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia alebo ak hrozí
nebezpečenstvo z omeškania.
(8) Vykázanie zo spoločného obydlia končí uplynutím 48 hodín od
vykázania zo spoločného obydlia, ak ďalej nie je ustanovené inak. Počas
soboty, nedele a sviatku sa plynutie tejto lehoty prerušuje. Plynutie
lehoty pokračuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Doručením návrhu
na vydanie predbežného opatrenia na súd11be) počas vykázania zo
spoločného obydlia sa trvanie vykázania zo spoločného obydlia
predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto
návrhu, o čom sa vykázaná osoba upovedomí v rámci poučenia podľa
odseku 5; útvar Policajného zboru poskytne ohrozenej osobe súčinnosť
pri doručovaní návrhu predbežného opatrenia.
(9) Ak sa počas vykázania zo spoločného obydlia zistí, že neboli splnené
podmienky vykázania zo spoločného obydlia podľa odseku 1, vykázanie
zo spoločného obydlia útvar Policajného zboru ukončí, o čom sa
ohrozená osoba a vykázaná osoba neodkladne upovedomí.
(10) Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania zo
spoločného obydlia.
(11) O vykonanom postupe podľa odsekov 1 až 10 policajt spíše
neodkladne úradný záznam. Ak je ohrozenou osobou dieťa, kópia
záznamu sa zašle orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.

6.

SLOVAK ACT ON MEDIATION

§ 15
(1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je
pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.
(2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže
oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na
vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v
osobitných predpisoch
a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,
b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.
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