
 

 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOS T I  

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

  

2. Názov návrhu zákona:  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 

a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

  

3. Predmet návrhu zákona je – nie je  upravený v práve Európskej únie: 
 

 a) v primárnom práve 

 

čl. 132 ods. 3, čl. 325 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. júna 

2016), 

 

b) v sekundárnom práve 
 

nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní 

a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 

10.1.2009) v platnom znení,  

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v 

dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 

27.7.2012) v platnom znení,  

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o 

právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012) v platnom znení,  

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004 , ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004; Mimoriadne 

vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 007) v platnom znení,  

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 ktorým sa 

zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30.12.2006) v platnom znení,  

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013) atď. 

 

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie 

 

bezpredmetné. 
 

  

 



 

 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 

 
a) uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú 

lehotu účinnosti jeho ustanovení, 

  
bezpredmetné 

 

 
b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej 

komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa 

čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením 

konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom 

na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe 

verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, 

  

bezpredmetné 

 

 
c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej 

únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších 

úprav 

  

bezpredmetné. 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: 

  

a) úplne, (ak je právny akt prebraný náležite, t. j. v zodpovedajúcej právnej forme, včas, v 

celom rozsahu a správne), 

b) čiastočne (uviesť dôvody, predpokladaný termín a spôsob dosiahnutia úplného súladu), 

c) ak nie je, uviesť dôvody, predpokladaný termín a spôsob dosiahnutia úplného súladu. 

 

 

Ak predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú. 


