PREHĽAD PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK,
podľa ktorých mesto koná a rozhodnuje alebo ktoré upravujú práva
a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu
v znení neskorších predpisov

Číslo právneho
predpisu

Názov právneho predpisu

Zákon č. 135/1961 Zb.

o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zákon č. 97/1963 Zb.

o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník

Zákon č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní

Zákon č. 63/1973 Z. z.

o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Zákon č. 83/1990 Zb.

o zdruţovaní občanov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 84/1990 Zb.

o zhromaţďovacom práve

Zákon č. 85/1990 Zb.

o petičnom práve

Zákon č. 116/1990 Zb.

o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zákon č. 346/1990 Zb.

o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Zákon č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení

Zákon č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch

Zákon č. 96/1991 Zb.

o verejných kultúrnych podujatiach

Zákon č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí

Zákon č. 219/1991 Zb.

o súkromnom podnikaní občanov

Zákon č. 455/1991 Zb.

o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon)

Zákon č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník

Zákon č. 564/1991 Zb.

o obecnej polícii

Zákon č. 17/1992 Zb.

o ţivotnom prostredí

Zákon č. 138/1992 Zb.

o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inţinieroch

Zákon č. 189/1992 Zb.

o úprave niektorých
náhradami

Zákon č. 460/1992 Zb.

Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 511/1992 Zb.

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov

Zákon č. 564/1992 Zb.

o spôsobe vykonania referend

Zákon č. 63/1993 Z. z.

o štátnych symboloch

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon č. 300/1993 Z. z.

o mene a priezvisku

Zákon č. 14/1994 Z. z.

o lesoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 42/1994 Z. z.

o civilnej ochrane

Zákon č. 154/1994 Z. z.

o matrikách

Zákon č. 253/1994 Z. z.

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

pomerov

súvisiacich

s nájmom

bytov

a s bytovými
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Zákon č. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Zákon č. 145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch

Zákon č. 162/1995 Z. z.

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiach
(katastrálny zákon)

Zákon č. 180/1995 Z. z.

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Zákon č. 168/1996 Z. z.

o cestnej doprave

Zákon č. 219/1996 Z. z.

o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
protialkoholických záchytných izieb

Zákon č. 290/1996 Z. z.

o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Zákon č. 212/1997 Z. z.

o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a
rozmnoţenín audiovizuálnych diel

Zákon č. 281/1997 Z. z.

o vojenských obvodoch

Zákon č. 288/1997 Z. z.

o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon)

Zákon č. 90/1998 Z. z.

o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 140/1998 Z. z.

o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon č.143/1998 Z. z.

o civilnom letectve o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.37/2002 Z.z.

Zákon č. 178/1998 Z. z.

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach

Zákon č. 253/1998 Z. z.

o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

Zákon č. 337/1998 Z. z.

o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Zákon č. 46/1999 Z. z.

o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o
doplnení niektorých ďalších zákonov

Zákon č. 264/1999 Z. z.

o technických poţiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Zákon č. 211/2000 Z. z.

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 436/2000 Z. z.

ktorým sa upravujú podrobnosti o obsahu ţiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky
č. 600/2002 Z. z.

Zákon č. 470/2000 Z. z.

o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce

Zákon č. 147/2001 Z. z.

o reklame

Zákon č. 314/2001 Z. z.

o ochrane pred poţiarmi

Zákon č. 416/2001 Z.z.

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky

Zákon č. 223/2001 Z. z.

o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 303/2001 Z. z.

o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho
súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.

Zákon č. 311/2001 Z. z.

Zákonník práce

Zákon č. 599/2001 Z. z.

o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

Zákon č. 49/2002 Z. z.

o ochrane pamiatkového fondu

Zákon č. 128/2002 Z. z.

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
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Zákon č. 139/2002 Z. z.

o rybárstve

Zákon č. 282/2002 Z. z.

ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov

Zákon č. 319/2002 Z. z.

o obrane SR

Zákon č. 395/2002 Z. z.

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 428/2002 Z. z.

o ochrane osobných údajov

Zákon č. 442/2002 Z. z.

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Zákon č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 243/2003 Z. z.

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia

Zákon č. 331/2003 Z. z.

o voľbách do Európskeho parlamentu

Zákon č. 596/2003 Z. z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Zákon č. 597/2003 Z. z.

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Zákon č. 599/2003 Z. z.

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 600/2003 Z. z.

o prídavku na dieťa

Zákon č. 601/2003 Z. z.

o ţivotnom minime

Zákon č. 607/2003 Z. z.

o štátnom fonde rozvoja bývania

Zákon č. 610/2003 Z. z.

o telekomunikáciách

Zákon č. 220/2004 Z. z.

o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 333/2004 Z. z.

o voľbách do Národnej rady SR

Zákon č. 364/2004 Z. z.

o vodách (vodný zákon)

Zákon č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Zákon č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Zákon č. 656/2004 Z. z.

o energetike

Zákon č. 657/2004 Z. z.

o tepelnej energetike

Zákon č. 36/2005 Z. z.

o rodine

Zákon č. 171/2005 Z. z.

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 305/2005 Z. z.

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Zákon č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie

Zákon č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o z mene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 125/2006 Z. z.

o inšpekcii práce

Zákon č. 162/2006 Z. z.

o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 275/2006 Z. z.

o informačných systémoch verejnej správy

Zákon č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Zákon č. 167/2008 Z. z.

o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve

Zákon č. 245/2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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Zákon č. 448/2008 Z. z.

o sociálnch sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon)

Zákon č. 479/2008 Z. z.

o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a
turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 200/2010 Z. z.

Zákon č. 282/2008 Z. z.

o podpore práce s mládeţou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 300/2008 Z. z.

o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 8/2009 Z. z.

o premávke na pozemných komunikáciách

Zákon č. 28/2009 Z. z.

úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon)

Zákon č. 66/2009 Z. z.

o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod
stavbami

Zákon č. 317/2009 Z. z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 513/2009 Z. z.

o dráhach

Zákon č. 7/2010 Z. z.

o ochrane pred povodňami

Zákon č. 9/2010 Z. z.

o sťaţnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti

Zákon č. 131/2010 Z. z.

o pohrebníctve

Zákon č. 137/2010 Z. z.

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší)

Zákon č. 443/2010 Z. z.

o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Zákon č. 528/2010 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008
Z. z.

Zákon č. 544/2010 Z. z.

o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vyhlášky
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 518/2010 Z. z.
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z.
o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách,
na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na
jazykových školách.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní,
kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné poţiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 366/2010
Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského
stravovania.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí,
školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku
odbornej praxe.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii
školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách,
na praktických školách a na odborných učilištiach.
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Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele pouţitia príspevku
na ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.326/2008 Z. z. o druhoch a náleţitostiach
vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloţenia.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ţiakov
s intelektovým nadaním.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z ktorou sa určujú podrobnosti
o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zloţení, o ich organizačnom a
finančnom zabezpečení
Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
Vyhláška MV SR č. 31/2003 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Vyhláška č. 283/2001 Z. z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
Vyhláška č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Vyhláška č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
Vyhláška MZ SR č. 521/2007 o podrobnostiach o poţiadavkách na pieskoviská.
Vyhláška MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach o poţiadavkách na zariadenia pre deti a mládeţ.
Vyhláška MŢP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii.
Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky poţiadavky poţiarnej
bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov
a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a pouţívaní komínov a dymovodov.
Zákon č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné poţiadavky na zaistenie bezpečnosti práce
a technických zariadení.
Vyhláška č. 478/2008 Z. z., ktorou sa určujú vlastnosti poţiarnych uzáverov, podmienky ich
prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.
Vyhláška MVRR SR č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach obsahu ţiadosti o poskytnutie podpory
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺţke času
uskutočnenia stavby.
Vyhláška MŢP SR č.234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Ţltého
zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov poţadovaných
pri preprave odpadov.
Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení
a klasifikačné znaky na ich zariaďovanie do tried.
Vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Vyhláška č.297/1994 Z. z. o stavebnotechnických poţiadavkách na stavby a o technických
podmienkach zariadení vzhľadom na poţiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poţiadavky na poţiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a uţívaní stavieb.
Vyhláška č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
Vyhláška č. 59/1982 Z. z., ktorou sa určujú základné poţiadavky na zaistenie bezpečnosti práce
a technických zariadení.
Vyhláška č. 77/1996 Z. z. o uskladňovaní výbušnín.
Vyhláška č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poţiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na výťahy.
Vyhláška č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a poţiadavky poţiarnej
bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov.
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Nariadenia vlády:
Nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v
materských školách a pre ţiakov v základných školách.
Nariadenie vlády SR č. 517/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a
priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.
Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 412/2007 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a
mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre ţiakov s povinnou školskou
dochádzkou.
Nariadenie vlády SR č. 263/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého
územného celku Banskobystrický kraj a Všeobecne záväzné nariadenia BBSK č. 4/2004, 6/2007,
14/2010.
Nariadenie vlády SR č. 637/2004 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o druhoch a výškach
poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách
na stavenisko.
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prístupného znečistenia
vôd.
Nariadenie vlády č. 40/2002 Z. z. o ochrane pred hlukom a vibráciami.
Nariadenie vlády 393/2006 Z. z. o minimálnych poţiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Ostatné:
Externý pokyn č. 6/2010 príručka pre prijímateľa NFP pre výzvu OP ZASI-FSR-2009/2.1/09.
Opatrenie MFSR č. 1/R/2008 o regulácii cien bytov.
Opatrenie ŠÚ SR č.128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
Výnos MF č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
VZN - BBSK č. 15/2010 o poskytovaní dotácií.

Aktualizácia: 02.08.2011
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