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Disciplinárny poriadok  
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenie 

 
1. Disciplinárny poriadok upravuje podrobnosti disciplinárneho konania a disciplinárnych opatrení 

uložených v súvislosti so závažným, alebo opakujúcim sa zavineným porušením povinností člena 
Komory geodetov a kartografov (ďalej len „komora“) ustanovených zákonom1, stanovami komory 
a Etickým kódexom geodeta, ak nejde o trestný čin alebo priestupok.  

 
2. Disciplinárny poriadok schvaľuje valné zhromaždenie komory.2  
 
 

Článok 2 
Disciplinárne orgány 

 
1. Orgánom komory na výkon disciplinárnej právomoci nad osobami zapísanými v zozname a v 

registri je disciplinárna komisia.3  
 
2. Disciplinárna komisia má 7 členov. Na čele disciplinárnej komisie je predseda, ktorý riadi 

a organizuje jej činnosť. Funkcia predsedu a člena disciplinárnej komisie je čestná 
a nezastupiteľná. 

 
3. Predsedu a členov disciplinárnej komisie volí valné zhromaždenie komory.4 Funkčné obdobie 

predsedu a člena disciplinárnej komisie je trojročné. Člen disciplinárnej komisie vykonáva funkciu 
až do zvolenia nového člena disciplinárnej komisie komory, a to aj, ak jeho funkčné obdobie 
presiahne tri roky.  

 

4. Členom disciplinárnej komisie patrí náhrada hotových výdavkov spojených s výkonom funkcie 

podľa osobitného predpisu5 a náhrada za stratu času. Výšku náhrady za stratu času určuje valné 

zhromaždenie. 
 
5. Disciplinárna komisia prijíma podnety, zisťuje a prešetruje porušenie povinnosti autorizovaného 

geodeta a kartografa a hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa ustanovených zákonom, 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a predpismi 
komory, zisťuje a prešetruje nekvalitnú odbornú činnosť a pri porušení ukladá disciplinárne 
opatrenie, ak nejde o priestupok alebo trestný čin. 

 
6. Disciplinárna komisia vydáva rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia a vedie ich 

evidenciu. 
 
7. Druhostupňovým orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je 

predstavenstvo komory.6 
 
 

Článok 3 
Disciplinárne konanie 

 
1. Podnet na začatie disciplinárneho konania7 môže podať disciplinárnej komisii orgán komory, člen 

komory alebo tretia osoba. Disciplinárna komisia môže začať disciplinárne konanie aj z vlastného 
podnetu. Disciplinárna komisia zamietne podnet na začatie disciplinárneho konania v prípade, ak 

 
1 § 13 ods. 2 zákona č.487/2021 o Komore geodetov a kartografov. 
2 § 15 ods. 5, písm. b) zákona č. 487/2021 o Komore geodetov a kartografov. 
3 § 6, 7 a 19 ods. 1 zákona č. 487/2021 o Komore geodetov a kartografov. 
4 § 15 ods. 5, písm. a) zákona č. 487/2021 o Komore geodetov a kartografov. 
5 Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 
6 § 16 ods. 4, písm. d) zákona č. 487/2021 o Komore geodetov a kartografov. 
7 § 20 zákona č. 487/2021 o Komore geodetov a kartografov. 



   
 

   
 

dôjde k názoru, že sa nejedná o porušenie povinností podľa čl. 2, ods. 5. Podnet na začatie 
disciplinárneho konania môže navrhovateľ do konečného rozhodnutia o veci vziať späť. Späť vzatie 
podnetu musí mať písomnú formu. 

 
2. Disciplinárne konanie možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti 

disciplinárna komisia dozvie, najneskôr do troch rokov odo dňa kedy k porušeniu povinnosti došlo. 
 
3. Disciplinárne konanie začína disciplinárna komisia doručením oznámenia osobe, proti ktorej je 

vedené disciplinárne konanie. Oznámenie sa považuje za doručené dňom jeho prevzatia, alebo 
dňom odmietnutia prevziať písomnosť. Ak nie je možné oznámenie doručiť, považuje sa za 
doručené po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa adresát, ktorému 
bola písomnosť určená, o tom nedozvie.  

 

4. Disciplinárna komisia je povinná rozhodnúť do troch mesiacov od začatia disciplinárneho konania 
a v osobitne zložitých prípadoch najneskôr do šiestich mesiacov alebo v tejto lehote postúpiť 
podnet na prešetrenie oprávneným orgánom. 

 
5. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia je písomné a obsahuje označenie orgánu, ktorý 

rozhodnutie vydal, výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku a podpis predsedu 
disciplinárnej komisie.  

 
6. Voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia sa môže osoba, voči 

ktorej je vedené disciplinárne konanie odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané 
odvolanie má odkladný účinok. 

 
7. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory. Predstavenstvo komory rozhodnutie disciplinárnej 

komisie po preskúmaní potvrdí alebo zruší. Ak predstavenstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti 
vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. Disciplinárna komisia je názorom 
predstavenstva viazaná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.  

 
8. Rozhodnutie o odvolaní je preskúmateľné súdom. 
 
9. Osoba, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie, znáša trovy, ktoré jej vzniknú v disciplinárnom 

konaní. Ak disciplinárna komisia rozhodne, že osoba porušila povinnosť, zaviaže ju uhradiť komore 
trovy disciplinárneho konania do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.    

  
 

Článok 4 
Účastníci disciplinárneho konania 

 
Účastníkom disciplinárneho konania je člen komory, proti ktorému je vedené disciplinárne konanie (ďalej 
len „disciplinárne obvinený“). 
 
 

Článok 5 
Vylúčenie z disciplinárneho konania 

 
1. Z disciplinárneho konania je vylúčený člen disciplinárnej komisie, u ktorého je opodstatnená 

pochybnosť o nezaujatosti pre jeho vzťah k disciplinárne obvinenému alebo skutočnostiam, ktoré 
sú predmetom disciplinárneho konania alebo podkladom predkladaným v priebehu disciplinárneho 
konania. 

 
2. O vylúčení člena disciplinárnej komisie z disciplinárneho konania rozhoduje predseda disciplinárnej 

komisie. O vylúčení predsedu disciplinárnej komisie z konania rozhoduje predseda predstavenstva, 
ktorý zároveň poverí výkonom funkcie predsedu v rozsahu predmetného disciplinárneho konania 
iného člena disciplinárnej komisie alebo povereného člena predstavenstva komory. 

 
3. O vylúčení člena disciplinárnej komisie z disciplinárneho konania môže predseda disciplinárnej 

komisie rozhodnúť aj bez návrhu účastníkov konania. 
 



   
 

   
 

  
Článok 6 

Práva disciplinárne obvineného 
 
Disciplinárne obvinený má právo 

a) zúčastniť sa prerokúvania veci pred disciplinárnou komisiou; s výnimkou skráteného 
disciplinárneho konania, 

b) vyjadriť sa k podnetu na začatie disciplinárneho konania a nazerať do dokumentov 
vyhotovovaných v priebehu disciplinárneho konania, 

c) zúčastniť sa vypočúvania svedkov a klásť im otázky, 
d) požadovať vykonávanie dôkazov, 
e) brániť sa primeraným spôsobom; pri obrane sa zdržať konania, ktoré je v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, predpismi komory a Etickým kódexom komory, 
f) na záverečné slovo; s výnimkou skráteného disciplinárneho konania, 
g) odvolať sa proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia,  
h) žiadať o preskúmanie rozhodnutia súdom. 

 
 

Článok 7 
Prešetrenie podnetu na začatie disciplinárneho konania  

 
1. Disciplinárna komisia prerokuje podnet na začatie disciplinárneho konania, preverí skutočnosti 

uvedené v podnete a rozhodne o jeho prijatí alebo zamietnutí (čl. 3, ods. 1). Ak disciplinárna 
komisia podnet zamieta, oznámi svoje rozhodnutie aj s odôvodnením navrhovateľovi písomnou 
formou do 3 dní od prijatia rozhodnutia.  

 
2. Ak disciplinárna komisia rozhodne o začatí disciplinárneho konania (čl. 3, ods. 3), svoje 

rozhodnutie zašle disciplinárne obvinenému a navrhovateľovi písomnou formou do 3 dní od prijatia 
rozhodnutia. Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom prevzatia, dňom odmietnutia prevziať 
písomnosť. Ak nie je možné písomnosť doručiť, považuje sa písomnosť za doručenú po troch 
dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa adresát, ktorému bola písomnosť 
určená, o tom nedozvie. 

 

3. V rozhodnutí o začatí disciplinárneho konania uvedie predmet a obsah podnetu, podklady a ďalšie 
skutočnosti na základe ktorých rozhodla o začatí konania. Disciplinárne obvinený má právo na 
vyjadrenie sa k podnetu na začatie disciplinárneho konania v lehote do 21 dní od doručenia 
podnetu.  

 
4. Po obdržaní vyjadrenia disciplinárne obvineného alebo po márnom uplynutí lehoty poskytnutej na 

vyjadrenie, nariadi predseda disciplinárnej komisie pojednávanie. Predseda disciplinárnej komisie 
nenariadi pojednávanie ak disciplinárna komisia rozhodla o skrátenom disciplinárnom konaní (čl. 
8). 

 

5. Predvolanie na pojednávanie musí byť účastníkom doručené najneskôr 14 dní pred konaním 
pojednávania. Predseda disciplinárnej komisie, zabezpečí predvolanie účastníkov konania a 
svedkov pojednávania. Účasť navrhovateľa na pojednávaní nie je povinná. 

 

6. Pojednávanie vedie predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverený člen disciplinárnej 
komisie. Pojednávanie je neverejné. Z pojednávania sa vyhotovuje záznam, ktorý musí obsahovať 
všetky zásadné skutočnosti vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. 
Záznam podpisuje predseda disciplinárnej komisie a zapisovateľ určený na začiatku pojednávania. 
Záznam sa doručuje každému členovi disciplinárnej komisie a disciplinárne obvinenému. Záznam 
z pojednávania sa archivuje po dobu trvania komory. 
 

7. Pojednávanie sa vedie za prítomnosti disciplinárne obvineného. Pojednávanie sa môže konať aj 
bez prítomnosti disciplinárne obvineného, ak sa pojednávania odmietne zúčastniť alebo sa bez 
odôvodneného ospravedlnenia na pojednávanie nedostaví. 

 



   
 

   
 

8. Pojednávanie začína prednesením podnetu predsedom disciplinárnej komisie alebo ním 
povereným členom disciplinárnej komisie. Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa k podnetu 
a vypovedať ku skutočnostiam súvisiacim s podnetom. Ak nie je disciplinárne obvinený prítomný 
na pojednávaní, prečíta sa jeho stanovisko k podnetu, ak ho podal. 

 
9. Po prednesení stanoviska disciplinárne obvineného sa pristúpi k vypočutiu svedkov, ak boli 

prizvaní. Svedkov pred vypočutím poučí o ich právach a povinnostiach predseda disciplinárnej 
komisie. Ako svedkovia sú v disciplinárnom konaní povinní vypovedať členovia komory, ak boli na 
toto konanie ako svedkovia predvolaní. Členovia komory majú právo odoprieť výpoveď vtedy, ak 
sú v priamom príbuzenskom vzťahu k disciplinárne obvinenému a ďalej, ak by svojou výpoveďou 
spôsobili nebezpečie trestného alebo disciplinárneho stíhania sebe, alebo svojmu priamemu 
príbuznému. Iné osoby môžu byť vypočuté v disciplinárnom konaní ako svedkovia, ak sú ochotné 
vypovedať.  
 

10. Svedok nesmie byť vypočúvaný o okolnostiach, ktoré sú predmetom štátneho alebo služobného 
tajomstva. O týchto okolnostiach môže byť vypočúvaný iba vtedy, ak ho od tejto povinnosti 
oslobodil príslušný orgán. 

 
11. Po vypočutí svedkov sa udelí slovo navrhovateľovi a disciplinárne obvinenému na prednesenie 

záverečných návrhov. Po prednesení návrhov predseda disciplinárnej komisie ukončí 
pojednávanie. V prípade, že členovia komisie dospeli k názoru, že je potrebné vypočuť ďalších 
svedkov alebo je potrebné preveriť skutočnosti predložené na pojednávaní, preruší pojednávanie 
na nevyhnutný čas a stanoví termín jeho pokračovania.   
 

12. Po ukončení pojednávania disciplinárna komisia rozhodne o disciplinárnom opatrení na 
neverejnom zasadnutí. Disciplinárna komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním. V prípade rovnosti 
hlasov rozhoduje hlas predsedu. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť 
písomné a musí obsahovať náležitosti podľa čl. 3, ods. 5 a výrok o spôsobe jeho výkonu.  
 

13. Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa zašle disciplinárne obvinenému písomnou formou do 3 dní 
od prijatia rozhodnutia. Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom prevzatia, alebo dňom 
odmietnutia prevziať písomnosť. Ak nie je možné písomnosť doručiť, považuje sa písomnosť za 
doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa adresát, ktorému 
bola písomnosť určená, o tom nedozvie. 
 

14. Disciplinárna komisia oznámi navrhovateľovi ukončenie disciplinárneho konania písomnou formou 
do 3 dní od prijatia rozhodnutia, v ktorom uvedie informáciu o tom, že disciplinárne obvinenému 
bolo uložené disciplinárne opatrenie. Oznámenie sa doručí navrhovateľovi na adresu, ktorú uviedol 
pri podávaní podnetu.  
 

15. Rozhodnutia a písomnosti sa doručujú na adresu sídla, či miesta podnikania disciplinárne 
obvineného, ktorá je uvedená v zozname členov komory.  
 

16. Iné písomnosti sa doručujú tomu, kto má vykonať úkon, ktorý sa od neho v písomnosti vyžaduje.  
 

 
Článok 8 

Skrátené disciplinárne konanie 
 
1. V skrátenom disciplinárnom konaní môže disciplinárna komisia rozhodnúť vo veci 

a) porušenia povinnosti sústavného vzdelávania, 
b) porušenia povinnosti uzatvoriť zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za 

škodu, 
c) nezaplatenia členského príspevku, pokuty, trov konania alebo iného poplatku komore ani v 

dodatočnej lehote stanovenej vo výzve, aj bez nariadenia pojednávania. 
 

2. Predseda disciplinárnej komisie zašle podnet na začatie disciplinárneho konania disciplinárne 
obvinenému na vyjadrenie. Disciplinárne obvinený má právo na vyjadrenie sa k podnetu na začatie 
disciplinárneho konania v lehote do 21 dní od doručenia podnetu.   
 



   
 

   
 

3. Disciplinárne obvinený k písomnému vyjadreniu priloží všetky dôkazy, o ktoré opiera svoju 
obhajobu vo vyjadrení. Disciplinárne obvinený je oprávnený vyjadrenie doplniť alebo meniť iba v 
rámci lehoty na vyjadrenie. Na dôkazy predložené alebo označené po lehote na vyjadrenie nemusí 
disciplinárna komisia prihliadať, ak ich nepovažuje za nevyhnutné na rozhodnutie. 
 

4. Po obdržaní vyjadrenia disciplinárne obvineného alebo po márnom uplynutí lehoty poskytnutej na 
vyjadrenie, disciplinárna komisia rozhodne o disciplinárnom opatrení na neverejnom zasadnutí. 
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať náležitosti 
podľa čl. 3, ods. 5 a výrok o spôsobe jeho výkonu. 
 

5. Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa zašle disciplinárne obvinenému písomnou formou do 3 dní 
od prijatia rozhodnutia. Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom prevzatia, dňom odmietnutia 
prevziať písomnosť. Ak nie je možné písomnosť doručiť, považuje sa písomnosť za doručenú po 
troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa adresát, ktorému bola písomnosť 
určená, o tom nedozvie. 
 

6. Disciplinárna komisia oznámi navrhovateľovi ukončenie disciplinárneho konania písomnou formou 
do 3 dní od prijatia rozhodnutia, v ktorom uvedie informáciu o tom, že disciplinárne obvinenému 
bolo uložené disciplinárne opatrenie. Oznámenie sa doručí navrhovateľovi na adresu, ktorú uviedol 
pri podávaní podnetu. 
 

7. Rozhodnutia a písomnosti sa doručujú na adresu sídla, či miesta podnikania disciplinárne 
obvineného, ktorá je uvedená v zozname členov komory. 

 
  

Článok 9 
Zastavenie a prerušenie disciplinárneho konania 

 
1. Disciplinárna komisia zastaví disciplinárne konanie, ak bol 

a) podnet na začatie konania vzatý späť pred vyhlásením rozhodnutia, 
b) disciplinárne obvinený vyčiarknutý zo zoznamu alebo z registra. 
 

2. Disciplinárna komisia preruší disciplinárne konanie, ak bolo 
a) pre ten istý skutok započaté proti disciplinárne obvinenému trestné konanie, 
b) započaté proti disciplinárne obvinenému konanie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony. 
 

4. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o zastavení alebo prerušení disciplinárneho konania sa zašle 
disciplinárne obvinenému písomnou formou do 3 dní od prijatia rozhodnutia. Rozhodnutie sa 
považuje za doručené dňom prevzatia, dňom odmietnutia prevziať písomnosť. Ak nie je možné 
písomnosť doručiť, považuje sa písomnosť za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej 
zásielky, a to aj vtedy, ak sa adresát, ktorému bola písomnosť určená, o tom nedozvie. 

 
5. Disciplinárna komisia oznámi navrhovateľovi ukončenie disciplinárneho konania písomnou formou 

do 3 dní od prijatia rozhodnutia, v ktorom uvedie informáciu o tom, že disciplinárne obvinenému 
bolo uložené disciplinárne opatrenie. Oznámenie sa doručí navrhovateľovi na adresu, ktorú uviedol 
pri podávaní podnetu. 

 
6. Rozhodnutia a písomnosti sa doručujú na adresu sídla, či miesta podnikania disciplinárne 

obvineného, ktorá je uvedená v zozname členov komory. 
 
 

Článok 10 
Disciplinárne opatrenia 

 
1. Ak disciplinárna komisia nezistí dôvod na zastavenie alebo prerušenie disciplinárneho konania a 

dospeje k záveru, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia uvedeného v 
podnetu, uloží mu disciplinárne opatrenie. 
 



   
 

   
 

2. Za zavinené porušenie povinnosti člena komory alebo hosťujúceho autorizovaného geodeta 
a kartografa ustanovenej zákonom8, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
technickými špecifikáciami a predpismi komory, ak nejde priestupok alebo trestný čin, môže 
disciplinárna komisia podľa závažnosti porušenia povinnosti uložiť disciplinárne opatrenie 

a) písomné napomenutie, 
b) pokutu od 500 eur do 5 000 eur, 
c) pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa až na 24 mesiacov alebo 

do právoplatného skončenia trestného konania, 
d) vyčiarknutie zo zoznamu alebo z registra až na dobu 36 mesiacov. 

 
3. Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu 

porušenej povinností, na spôsob konania, následok a mieru zavinenia. Disciplinárna komisia môže 
zvážiť okolnosti, za ktorých k porušeniu povinností došlo a prihliada na osobnosť disciplinárne 
obvineného a na kvalitu ním vykonávaných činností v minulosti, najmä výkon činnosti 
autorizovaného geodeta a kartografa.  
 

4. Ak po prerokovaní podnetu disciplinárna komisia zistí, že došlo k porušeniu povinnosti, ale 
prerokovanie veci splnilo výchovný účel, uloží disciplinárne opatrenie podľa čl. 10 ods. 2, písm. a). 
 

5. Pokuty uložené v disciplinárnom konaní sú vlastnými príjmami komory.9 
 

Článok 11 
Opravné prostriedky 

 
1. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa čl. 10, ods. 2, 

môže disciplinárne obvinený podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané 
odvolanie má odkladný účinok. 
 

2. Odvolanie nemôže podať účastník konania, ktorý sa tohto práva vzdal po vyhlásení rozhodnutia. 
 

3. Odvolanie možno vziať späť. Dňom späť vzatia odvolania sa rozhodnutie stáva právoplatným. 
 
 

Článok 12 
Odvolacie konanie 

 
1. Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii. Predseda disciplinárnej komisie je oprávnený odpustiť 

zmeškanie lehoty na podanie odvolania účastníkovi konania, ak ho z ospravedlniteľných dôvodov 
podal oneskorene. 
 

2. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo. Predseda disciplinárnej komisie doručí odvolanie a celý spis 
predstavenstvu komory do 7 dní od doručenia odvolania. 

 

3. Predstavenstvo potvrdí rozhodnutie disciplinárnej komisie, ak nezistí také nedostatky, pre ktoré by 
bolo možné rozhodnutie považovať za nezákonné alebo nesprávne. 
 

4. Predstavenstvo zamietne odvolanie a potvrdí rozhodnutie, aj v prípade ak bolo 
a) odvolanie podané oneskorene a predseda disciplinárnej komisie neodpustil zmeškanie 

lehoty podľa čl.12, ods. 1, 
b) odvolanie podané osobou, ktorá nie je na podanie odvolania oprávnená alebo osobou, ktorá 

sa vzdala práva podať odvolanie, 
c) podané opätovne potom, čo bolo prvé odvolanie v tej istej veci vzaté späť tou istou osobou. 
 

4. Predstavenstvo rozhodnutie disciplinárnej komisie zruší, ak disciplinárna komisia 
a)  nedodržala postup určený zákonom a disciplinárnym poriadkom, 
b vec nesprávne posúdila, tým, že nepoužila správne ustanovenie právneho predpisu, 

predpisu komory alebo technickej špecifikácie,  

 
8 § 21 zákona č. 487/2021 o Komore geodetov a kartografov. 
9 § 5 zákona NR SR č. 487/2021 o Komore geodetov a kartografov. 



   
 

   
 

c) disciplinárna komisia neprešetrila skutkový stav dostatočným spôsobom. 
 

5. Ak predstavenstvo zruší rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, vráti vec disciplinárnej 
komisii na nové konanie a rozhodnutie. Disciplinárna komisia je názorom predstavenstva viazaná. 

 
6. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. 
 
7. Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie je preskúmateľné súdom. 
 
 

Článok 13 
Zrušenie právoplatného rozhodnutia 

 
Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia môže 
predstavenstvo komory z vlastného alebo iného podnetu zrušiť do 12 mesiacov, ak 

a) bolo vydané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
b) vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy disciplinárnej komisii skôr neznáme, ktoré by mohli sami o 

sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi skôr neznámymi odôvodniť iné rozhodnutie o 
disciplinárnom previnení. 

 
 

Článok 14 
Výkon disciplinárnych opatrení 

 
1. Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie doručí jej predseda predstavenstvu komory. 

 
2. Uložené disciplinárne opatrenie vykoná predstavenstvo komory. 

 
3. Nerešpektovanie rozhodnutí a výziev orgánov komory, nezaplatenie pokuty a trov konania je 

závažným porušením povinností člena komory. 
 

 
Článok 15 

Náklady disciplinárneho konania 
 
1. Osoba, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie, znáša trovy, ktoré jej vzniknú v disciplinárnom 

konaní. 
 

2. Náklady disciplinárneho konania vzniknuté na strane komory uhrádza komora. 
 

3. Ak disciplinárna komisia rozhodne, že došlo k porušeniu povinnosti, disciplinárne obvinený je 
povinný zaplatiť komore trovy disciplinárneho konania do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. 

 
 

Článok 16 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Zrušujú sa disciplinárny poriadok schválený na valnom zhromaždení dňa 22. marca 1996 a jeho 

zmeny a doplnky schválené na valnom zhromaždení dňa 20. 3. 1998, 28. 3. 2008, 25. 3. 2011 a 
22. 3. 2013.  

 
2. Disciplinárny poriadok schválilo valné zhromaždenie komory dňa 08. apríla 2022. 

 

3. Disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť 09. apríla 2022. 
  

 


