
Dohoda o prechode práv a povinností  

uzavretá podľa § 101e zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 423/2020 Z.z. (ďalej len „Dohoda“)  

medzi týmito zmluvnými stranami:  

Názov: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  

Sídlo: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava  

IČO: 50 668 277 

Zastúpená: JUDr. Zuzana Flaková, vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  

ako odovzdávajúca   

(ďalej ako „Kancelária NS SR“)   

a  

Názov: Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky    

Sídlo: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava 

IČO: 53 857 097   

Zastúpená: JUDr. Zuzana Kyjac, vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky   

ako preberajúca  

(ďalej ako „Kancelária NSS SR“)   

 

(Kancelária NS SR a Kancelária NSS SR ďalej spoločne ako „Účastníci dohody“ alebo  

jednotlivo aj ako „Účastník dohody“)  

 

upravujúca  

podrobnosti o prechode práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z 

pracovnoprávnych vzťahov a iných  právnych vzťahov sudcov a štátnych zamestnancov 

zabezpečujúcich výkon kompetencie uvedenej v čl. II  ods. 1 tejto Dohody, ako aj o prechode 

finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, správy majetku štátu a registratúry podľa § 101e 

zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o súdoch“). 

 



Čl. I  

Predmet a účel Dohody  

1. Podľa § 101e ods. 1 zákona o súdoch dňa 1. augusta 2021 začína činnosť Najvyšší správny 

súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“). 

2. Podľa § 101e ods. 2 zákona o súdoch prechádza výkon súdnictva od 1. augusta 2021 

z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na najvyšší správny súd 

vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. augusta 2021 daná pôsobnosť najvyššieho správneho 

súdu. 

3. Predmetom Dohody je úprava podrobností o prechode práv a povinností:  

a) pri prechode sudcov a štátnych zamestnancov,   

b) pri prechode finančných prostriedkov štátneho rozpočtu,  

c) pri prechode správy majetku štátu a 

d) pri prechode registratúry,  

v súvislosti s prechodom výkonu správneho súdnictva z najvyššieho súdu na najvyšší správny 

súd. 

Čl. II  

Kompetencie  

1. Z doterajšej pôsobnosti najvyššieho súdu vymedzenej zákonmi a inými  všeobecne 

záväznými právnymi predpismi prechádza na najvyšší správny súd pôsobnosť v oblasti 

výkonu správneho súdnictva v zmysle § 8a zákona o súdoch.  

 

2. Podľa § 24a ods. 2 zákona o súdoch Kancelária NS SR plní úlohy spojené s odborným, 

organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením 

činnosti najvyššieho súdu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov. 

 

3. Podľa § 24f ods. 2 zákona o súdoch Kancelária NSS SR plní úlohy spojené s odborným, 

organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením 

činnosti najvyššieho správneho súdu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov. 

Čl. III  

Sudcovia a zamestnanci  

Z Kancelárie NS SR prechádzajú na Kanceláriu NSS SR funkčné miesta, sudcovia a štátni 

zamestnanci zabezpečujúci výkon kompetencie podľa čl. II ods. 1 tejto Dohody spolu s 

príslušnou agendou tak, ako je uvedené v čiastkovom delimitačnom protokole o delimitácii 

zamestnancov, preložení sudcov a delimitácii personálnej  a mzdovej agendy, ktorý tvorí prílohu 

č. 1 tejto Dohody.  



Čl. IV  

Finančné prostriedky štátneho rozpočtu 

Z Kancelárie NS SR prechádzajú na Kanceláriu NSS SR finančné prostriedky štátneho rozpočtu 

vyčlenené na výkon kompetencie podľa čl. II ods. 1 tejto Dohody tak, ako je uvedené v 

čiastkovom delimitačnom protokole o delimitácii finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, 

ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Dohody.  

Čl. V  

Správa majetku štátu  

Z Kancelárie NS SR prechádza na Kanceláriu NSS SR správa majetku štátu, ktorý bol k 31. júlu 

2021 v správe Kancelárie NS SR a ktorý slúžil na zabezpečenie výkonu kompetencie podľa čl. 

II ods. 1 tejto Dohody. Zoznam majetku je uvedený v čiastkovom delimitačnom protokole o 

delimitácii správy majetku štátu, ktorý tvorí prílohu č. 3, 3a), 3b) a 3c) tejto Dohody.  

Čl. VI  

Registratúra  

Z Kancelárie NS SR prechádza na Kanceláriu NSS SR súdna spisová agenda správneho kolégia 

a kompetenčného senátu najvyššieho súdu súvisiaca s výkonom kompetencie podľa čl. II ods. 1 

tejto Dohody, ktorá nie je k 31. júlu 2021 uložená v archíve a ktorej špecifikácia je uvedená v 

čiastkovom delimitačnom protokole o delimitácii registratúry, ktorý tvorí prílohu č. 4 a 4a) tejto 

Dohody. Odovzdanie a prevzatie spisovej správnej agendy, ktorá je ukončená a uložená 

v archíve, bude doriešené samostatným dodatkom k tejto Dohode.   

Čl. VII  

Prílohy  

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú jej nasledovné prílohy:   

 Príloha č. 1 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii zamestnancov, preložení 

sudcov a delimitácii personálnej a  mzdovej agendy,  

 Príloha č. 2 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii finančných prostriedkov 

štátneho  rozpočtu,  

 Príloha č. 3 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii správy majetku štátu, ktorý 

obsahuje prílohu č. 3a), 3b) a 3c), 

 Príloha č. 4 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii registratúry, ktorý obsahuje 

prílohu č. 4a).    

Čl. VIII  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Dohoda vrátane jej príloh, nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Účastníkmi 

dohody, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej prvého  zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv.   



 

2. Vzťahy touto Dohodou nedoriešené a súvisiace s jej predmetom budú priebežne doriešené 

písomnými dodatkami k tejto Dohode.  

 

3. Zmeny Dohody, vrátane jej príloh, je možné uskutočniť len číselne označenými písomnými  

dodatkami k tejto Dohode.   

 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane Kancelária 

NS SR, jeden rovnopis Kancelária NSS SR a dva rovnopisy budú postúpené na  Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky. 

 

 

V Bratislave ....................................    V Bratislave ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................    ........................................................ 

JUDr. Zuzana Flaková     JUDr. Zuzana Kyjac 

vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu        vedúca Kancelárie Najvyššieho  

Slovenskej republiky     správneho súdu Slovenskej republiky 

 

 
 

 

 

 

 

 


