Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch


Zmluvy o prevode nehnuteľností



Kúpne zmluvy



Darovacie zmluvy



Zámenné zmluvy



Zaopatrovacie zmluvy



Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva



Dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov



Dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového
spoluvlastníctva manželov



Závety , listiny o vydedení



iných právnych úkonoch

Osvedčovanie právne významných skutočností


o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)



o pravosti podpisu na listine (legalizácia)




o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
o protestácii zmeniek



o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb



o tom, že je niekto na žive



o vyhlásení o vydržaní podľa §63 zák.č.323/1992 Zb.



o priebehu dobrovoľnej dražby



o vyhlásení o splnení podmienok na prijatie 2% dane z prijmu (registrácia sa vykonáva
každoročne od 1.9. do 15.12.)



o iných skutočnostiach

Spisovanie notárskych zápisníc ako exekučných titulov


Notár spisuje notársku zápisnicu ako exekučný titul, t.j. na základe takejto notárskej
zápisnice je možné okamžite pristúpiť k exekúcii v prípade nesplnenia povinnosti
zakotvenej v notárskej zápisnici (napr. nesplatenie dlhu).

Konanie vo veciach notárskych úschov


Listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť



Peniaze, cenné papiere so žiadosťou, aby ich notár vydal určitému príjemcovi



Peniaze, keď sa zložiteľ vzdáva dispozičného práva s predmetom úschovy so žiadosťou, aby
s ním nakladal podľa zmluvy alebo osobitného predpisu (napr. zostatok výťažku
dobrovoľnej dražby)

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov


Notársky centrálny register záložných práv (ide o záložné práva k hnuteľným veciam,
pohľadávkam, právam, v prípade ak sa neregistrujú podľa osobitného zákona v inom
registri)



Notársky centrálny register právnických osôb (ide o registráciu prijímateľov 2% dane z



prijmu, ktorá sa vykonáva každoročne od 1.9. do 15.12.)
Notársky centrálny register závetov (registrácia nevyhlásených závetov a listín o vydedení,
spísaných do notárskej zápisnice, alebo závetov spísaných vlastnou rukou závetcu,
prípadne alografných závetov, zložených do notárskej úschovy, registráciu vyhlásených
závetov a listín o vydedení)



Notársky centrálny register dražieb (registrácia oznámenia o dobrovoľnej dražbe, o



výsledku dražby)
Notársky centrálny register osvedčených podpisov



Notársky centrálny register notárskych zápisníc



Notársky centrálny register Nor (vydávanie výpisov z obchodného registra, zastupovanie
v katastrálnom konaní – a to v prípadoch, kedy zmluva o prevode nehnuteľností bola
spísaná do notárskej zápisnice – výhodou je správny poplatok z návrhu na vklad znížený o
polovicu a skrátená doba na vykonanie vkladu a to 20 dní odo dňa doručenia návrhu
elektronickou formou)

Ďalšie činnosti zverené do pôsobnosti notára osobitným zákonom


Konanie o dedičstve, kde notár pôsobí z poverenia súdu za odmenu ako súdny komisár



Právne poradenstvo

