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 Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone: 
 
 

Siedma hlava 
 

OSOBITNÉ KONANIA 
 

Konanie vo volebných veciach 
 

§ 250z  
Konanie vo veciach zoznamov voličov a zoznamov oprávnených občanov na hlasovanie v referende 

 
 (1) Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname voličov alebo v zozname oprávnených 
občanov na hlasovanie v referende, môže sa občan tým dotknutý obrátiť na okresný súd príslušný podľa volebného okrsku s 
návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení zoznamu. 
  
 (2) Účastníkmi konania sú navrhovateľ a obec. 
  
 (3) Súd rozhodne bez pojednávania uznesením do troch dní od podania návrhu. Rozhodnutie treba doručiť 
účastníkom v deň rozhodnutia. 
  
 (4) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok. 
  

§ 250za  
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín 

 
 (1) Ak volebná komisia príslušná podľa osobitného zákona 33) rozhodla 
  
a) o registrácii kandidátnej listiny, môže sa dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia obrátiť na Najvyšší súd 
Slovenskej republiky s návrhom na zrušenie registrácie kandidátnej listiny, 
  
b) o registrácii kandidátnej listiny s úpravou vykonanou podľa osobitného zákona, 34) môže sa dotknutá kandidujúca politická 
strana alebo koalícia obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na 
kandidátnej listine, 
  
c) o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny, môže sa dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia obrátiť na Najvyšší 
súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní tejto kandidátnej listiny. 
  
 (2) Účastníkmi konania sú politická strana alebo koalícia, ktorá podala návrh podľa odseku 1, a Ústredná volebná 
komisia. 
  
 (3) Súd rozhodne uznesením do piatich dní od podania návrhu. 
  
 (4) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok. 
  

§ 250zb  
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

 
 (1) Ak volebná komisia rozhodla o zaregistrovaní kandidáta alebo o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí, môže sa kandidujúca politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát do troch dní odo dňa 
rozhodnutia miestnej (mestskej) volebnej komisie obrátiť na okresný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o zrušení 
registrácie kandidáta alebo s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta. 
  
 (2) Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát, ktorí podali návrh podľa odseku 
1, miestna (mestská) volebná komisia a kandidát, politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát, proti ktorým návrh 
smeruje. 
  
 (3) Súd rozhodne uznesením do troch dní odo dňa podania návrhu. 
  
 (4) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok. 
  

§ 250zc 
Konanie vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky 

 
 (1) Ak predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol o odmietnutí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta 
Slovenskej republiky, môže sa dotknutý kandidát obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie 
rozhodnutia o prijatí jeho návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. 
  
 (2) Účastníkmi konania sú dotknutý kandidát a predseda Národnej rady Slovenskej republiky. 
  
 (3) Súd rozhodne uznesením do piatich dní od podania návrhu. 
  
 (4) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok. 
  

§ 250zd  



Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja 
 

 (1) Ak volebná komisia príslušná podľa osobitného zákona 35) rozhodla o vyčiarknutí kandidáta z kandidátnej listiny 
pre voľby do orgánov samosprávneho kraja alebo registráciu kandidátnej listiny odmietla, môže sa dotknutá politická strana 
alebo dotknutý kandidát do 24 hodín od doručenia rozhodnutia volebnej komisie samosprávneho kraja obrátiť na okresný súd v 
sídle volebnej komisie samosprávneho kraja s návrhom na vydanie rozhodnutia o povinnosti volebnej komisie samosprávneho 
kraja ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregistrovať kandidátnu listinu. 
  
 (2) Účastníkmi konania sú dotknutá politická strana, dotknutý kandidát a volebná komisia samosprávneho kraja. 
  
 (3) Súd rozhodne uznesením do troch dní od podania návrhu. 
  
 (4) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok. 
  

§ 250ze 
Konanie vo veciach registrácie politických strán a politických hnutí 

 
 (1) Ak prípravný výbor politickej strany alebo politického hnutia nesúhlasí s upozornením príslušného ministerstva, že 
návrh na registráciu nemá náležitosti požadované zákonom 36) alebo že v návrhu sú neúplné alebo nepresné údaje, môže sa 
prípravný výbor domáhať určenia, že návrh na registráciu nemá nedostatky. 
  
 (2) Účastníkmi konania sú prípravný výbor a príslušné ministerstvo. 
  
 (3) Príslušný na rozhodnutie je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo prípravný výbor. 
  
 (4) Súd rozhoduje bez pojednávania uznesením. Odvolanie proti rozhodnutiu nie je prípustné. 
  

§ 250zf 
Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho 

zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku 
 

 (1) Ak obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného 
celku nezruší na základe protestu prokurátora svoje uznesenie, ktoré je v rozpore so zákonom, môže prokurátor podať na súd 
návrh na zrušenie tohto uznesenia. 
  
 (2) Účastníkmi konania sú obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok a prokurátor. 
  
 (3) Príslušný na rozhodnutie je krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto, mestská časť alebo sídlo 
vyššieho územného celku. 
  
 (4) Proti rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie. 
  

§ 250zfa  
Konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku so zákonom, nariadením vlády a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 
 

 (1) Ak obec alebo vyšší územný celok nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne 
záväzné nariadenie, môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne 
záväzného nariadenia so zákonom. 36a) Vo veciach pri plnení úloh štátnej správy môže prokurátor podať na súd návrh na 
vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 36b) 
  
 (2) Účastníkmi konania sú obec, vyšší územný celok a prokurátor. 
  
 (3) Príslušný na rozhodnutie je krajský súd, v obvode ktorého sa nachádza obec, ktorá vydala všeobecne záväzné 
nariadenie, alebo sídlo samosprávneho kraja, ktorý vydal všeobecne záväzné nariadenie. 
  
 (4) Proti rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie. 
  
 (5) Ak súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi všeobecne záväzným nariadením a právnymi predpismi uvedenými 
v odseku 1 je nesúlad, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Obec, vyšší územný celok, ktoré vydali všeobecne záväzné nariadenie, sú 
povinné do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do 
súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny 
kraj neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich 
mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. 
  
 (6) Súd môže uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastaviť účinnosť všeobecne záväzného nariadenia, jeho 
časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí 
značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Takéto uznesenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré 
bolo vydané; inak dočasné pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho 
ustanovenia zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o veci samej. 
  

§ 250zg  
Konanie vo veciach dohôd obcí o spolupráci s územnými celkami alebo orgánmi iných štátov a členstva v 



medzinárodnom združení 
 

 (1) Obvodný úrad v sídle kraja môže podať na súd z dôvodu nesplnenia podmienok ustanovených zákonom návrh na 
určenie povinnosti obci alebo vyššiemu územnému celku vypovedať dohodu o spolupráci uzavretú s inou obcou, s iným vyšším 
územným celkom alebo uzavretú s územným a správnym celkom iného štátu, alebo s orgánom, alebo s úradom iného štátu 
vykonávajúcimi regionálne funkcie. Rovnako môže obvodný úrad v sídle kraja podať návrh na určenie povinnosti vypovedať 
členstvo obce v združení obcí, členstvo vyššieho územného celku v združení vyšších územných celkov alebo ich členstvo v 
medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov. 
  
 (2) Účastníkmi konania sú obec alebo vyšší územný celok a obvodný úrad v sídle kraja. 
  
 (3) O návrhu rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza obec alebo je sídlo vyššieho územného celku. 
  
 (4) Súd rozhoduje bez pojednávania uznesením. 
  
 (5) Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok. 
  


