SK
Domovská stránka

Štát: Chorvátsko
Nástroj: Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I
Druh kompetencie: Odvolacie súdy
Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie
Općinski građanski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84
Mesto/Obec : Zagreb
PSČ : 10000
+385 1 612 66 01
+385 1 612 66 02
OGSZG-Ured-predsjednika@oszg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Bjelovaru
Josipa Jelačića 3
Mesto/Obec : Bjelovar
PSČ : 43000
+385 43 274-126
+385 43 274-151
ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/
Poznámky :

Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž

rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85a

Mesto/Obec : Crikvenica
PSČ : 51260
+385 51 554-178
+385 51 554-018
Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Mesto/Obec : Dubrovnik
PSČ : 20000
+385 20 448-106
+385 20 357-667
ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzije Stepinca 3
Mesto/Obec : Gospić
PSČ : 53000
+385 53 558-882
+385 53 572-424
opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/

Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v

týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz

súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1
Mesto/Obec : Karlovac

PSČ : 47000
+385 47 606-236
+385 47 415-310
ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oska/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Koprivnici
Hrvatske državnosti 5
Mesto/Obec : Koprivnica
PSČ : 48000
+385 48 240-360
+385 48 622-006
ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oskp/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž

rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Kutini
Hrvatskih branitelja 1

Mesto/Obec : Kutina
PSČ : 44320
+385 44 691-200
+385 44 680-996
ured.predsjednika@osku.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSKT/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Makarskoj
Kralja Petra Krešimira IV br. 2
Mesto/Obec : Makarska
PSČ : 21300
+385 21 695-340
+385 21 695-358
ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/

Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v

týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz

súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Metkoviću
Andrije Hebranga 9
Mesto/Obec : Metković

PSČ : 20350
+385 20 642-657
+385 20 642 663
ured.predsjednika@osme.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmet/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Novom Zagrebu
Turinina 3
Mesto/Obec : Zagreb
PSČ : 10010
+385 1 2356 860
+385 1 2356 882
ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSNZG/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž

rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Osijeku
Europska avenija 7

Mesto/Obec : Osijek
PSČ : 31000
+385 31 228-411
+385 31 202-419
ured.predsjednika@osos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osos/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Pazinu
Franjevačke stube 2
Mesto/Obec : Pazin
PSČ : 52000
+385 52 619-100
+385 52 619-107
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSPZ/

Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v

týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz

súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Požegi
Svetog Florijana 2
Mesto/Obec : Požega

PSČ : 34000
+385 34 290-500
+385 34 290-516
ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Puli-Pola
Kranjčevićeva 8
Mesto/Obec : Pula-Pola
PSČ : 52100
+385 52 377-606
+385 52 210-237
predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospu/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž

rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7

Mesto/Obec : Rijeka
PSČ : 51000
+385 51 355-617
+385 51 213-110
ured.predsjednika@osri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osri/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Sesvetama
Zagrebačka 22
Mesto/Obec : Sesvete
PSČ : 10360
+385 1 2040 244
+385 1 2006 977
ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OGSZGSSSE/

Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v

týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz

súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Sisku
Trg Ljudevita Posavskog 5 p.p.936
Mesto/Obec : Sisak

PSČ : 44000
+385 44 525-700
+385 44 522-923
ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossi/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
Mesto/Obec : Slavonski Brod
PSČ : 35000
+385 35 217-400
+385 35 410-296
ured.predsjednika@ossb.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSSB/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž

rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Splitu
Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac

Mesto/Obec : Split
PSČ : 21000
+385 21 755-710
+385 21 755-762
opcinskisud.Split@pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Mesto/Obec : Varaždin
PSČ : 42000
+385 42 401-831
+385 42 312-563
ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/

Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v

týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz

súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Velikoj Gorici
Trga Kralja Tomislava 36
Mesto/Obec : Velika Gorica

PSČ : 10410
+385 1 626 95 00
+385 1 626 00 47
osvg@osvg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Vinkovcima
Trg bana Josipa Šokčevića 17
Mesto/Obec : Vinkovci
PSČ : 32100
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Virovitici
Tomaša Masaryka 8
Mesto/Obec : Virovitica
PSČ : 33000
+385 33 840-900
+385 33 840-930

ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvt/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.

Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Vukovaru
Županijska 31
Mesto/Obec : Vukovar
PSČ : 32000
+385 32 451-602
+385 32 451-645
ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/

Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v

týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh

a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz

súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Zadru
Ulica plemića Borelli 9
Mesto/Obec : Zadar
PSČ : 23000
+385 23 309-942
+385 23 213-196
ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/oszd/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Zlataru
Trg slobode 14a
Mesto/Obec : Zlatar
PSČ : 49250
+385 49 426-857
+385 49 466-827
ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Čakovcu
Ruđera Boškovića 18
Mesto/Obec : Čakovec
PSČ : 40000
+385 40 379-613
+385 40 379-686

ured.predsjednika@osck.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSCK/
Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.

Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Đakovu
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Mesto/Obec : Đakovo
PSČ : 31400
+385 31 840-120
+385 31 840-125
ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr
Poznámky :

Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž

rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra

spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
Mesto/Obec : Šibenik
PSČ : 22000
+385 22 209-101
+385 22 212-894
ured.predsjednika@ossi.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossib/

Poznámky :
Obecné súdy rozhodujú v trestných a občianskych konaniach (v rámci svojej vecnej príslušnosti stanovenej zákonom). Prejednávajú a rozhodujú v
týkajúce sa//vo veciach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, dedenia, vyživovacej povinnosti, existencie alebo neexistencie manželstva, zániku manž
rozvodu, určenia materstva alebo otcovstva, vecných práv k cudzej veci, zásahov do cudzích práv a katastra nehnuteľností. Spravujú kataster neh
a rozhodujú spory týkajúce sa nájmu, prenájmu a nehnuteľností. Prejednávajú a rozhodujú veci týkajúce sa opravy uverejnených informácií a náhra
spôsobenej takýmito informáciami, ochrany pred protiprávnym konaním, pracovnoprávnych sporov a uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí cudz
súdov. Obecné súdy takisto vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach, ktoré spadajú do ich právomoci, zapájajú sa
medzinárodnej justičnej spolupráce s inými členskými štátmi vo veciach, ktoré spadajú do ich právomoci, a ponúkajú právnu pomoc.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Trgovački sud u Bjelovaru
Šetalište dr. Ivše Lebovića 42
Mesto/Obec : Bjelovar
PSČ : 43000
+385 43 244-408
+385 43 221-574
ured.predsjednika@tsbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsbj/
Poznámky :
Obchodné súdy prejednávajú a rozhodujú spory medzi právnickými osobami, ako aj spory medzi právnickými osobami a samostatne zárobkovo čin
osobami, spory medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, ak sa tieto spory týkajú ich obchodnej činnosti, spory týkajúce sa založenia, činnos
zrušenia spoločnosti, spory týkajúce sa stanov a práv spoločníkov, spory medzi spoločníkmi, ako aj spory medzi spoločníkmi a spoločnosťou týkajú
riadenia a vedúcich pozícií, ako aj práv a povinností spoločníkov vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti, spory, ktorých súčasťou je spoločnosť
(bez ohľadu na totožnosť druhej strany) a všetky spory týkajúce sa likvidácie, spory týkajúce sa plavidiel, morskej a riečnej plavby, spory týkajúce s
námorného práva, spory týkajúce sa lietadiel a spory podľa leteckého práva, spory týkajúce sa ochrany a použitia práv priemyselného vlastníctva,
autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a iných práv duševného vlastníctva, vynálezov, technologických zlepšení, spoločností, spory

sa hospodárskej súťaže, monopolov a ohrozenia rovnocenného postavenia Chorvátskej republiky na jednotnom trhu. Obchodné súdy prejednávajú
záležitosti týkajúce sa registrácie a spravujú súdne registre, rozhodujú nesporové veci podľa obchodného zákona, vykonávajú postupy týkajúce sa

uznávania cudzích súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v obchodných sporoch, vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci, pokiaľ
poskytovanie dôkazov v obchodných veciach, a vykonávajú iné úlohy podľa zákona.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Trgovački sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Mesto/Obec : Dubrovnik

PSČ : 20000
+385 20 358-460
+385 20 357-737
ured.predsjednika@tsdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/TSDU/
Poznámky :
Obchodné súdy prejednávajú a rozhodujú spory medzi právnickými osobami, ako aj spory medzi právnickými osobami a samostatne zárobkovo čin
osobami, spory medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, ak sa tieto spory týkajú ich obchodnej činnosti, spory týkajúce sa založenia, činnos
zrušenia spoločnosti, spory týkajúce sa stanov a práv spoločníkov, spory medzi spoločníkmi, ako aj spory medzi spoločníkmi a spoločnosťou týkajú
riadenia a vedúcich pozícií, ako aj práv a povinností spoločníkov vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti, spory, ktorých súčasťou je spoločnosť

(bez ohľadu na totožnosť druhej strany) a všetky spory týkajúce sa likvidácie, spory týkajúce sa plavidiel, morskej a riečnej plavby, spory týkajúce s

námorného práva, spory týkajúce sa lietadiel a spory podľa leteckého práva, spory týkajúce sa ochrany a použitia práv priemyselného vlastníctva,
autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a iných práv duševného vlastníctva, vynálezov, technologických zlepšení, spoločností, spory

sa hospodárskej súťaže, monopolov a ohrozenia rovnocenného postavenia Chorvátskej republiky na jednotnom trhu. Obchodné súdy prejednávajú
záležitosti týkajúce sa registrácie a spravujú súdne registre, rozhodujú nesporové veci podľa obchodného zákona, vykonávajú postupy týkajúce sa

uznávania cudzích súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v obchodných sporoch, vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci, pokiaľ
poskytovanie dôkazov v obchodných veciach, a vykonávajú iné úlohy podľa zákona.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Trgovački sud u Osijeku
Zagrebačka ulica 2
Mesto/Obec : Osijek
PSČ : 31000
+385 31 207-600, +385 31 285-589
+385 31 207-500, +385 31 207-600
ured.predsjednika@tsos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/
Poznámky :

Obchodné súdy prejednávajú a rozhodujú spory medzi právnickými osobami, ako aj spory medzi právnickými osobami a samostatne zárobkovo čin
osobami, spory medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, ak sa tieto spory týkajú ich obchodnej činnosti, spory týkajúce sa založenia, činnos

zrušenia spoločnosti, spory týkajúce sa stanov a práv spoločníkov, spory medzi spoločníkmi, ako aj spory medzi spoločníkmi a spoločnosťou týkajú
riadenia a vedúcich pozícií, ako aj práv a povinností spoločníkov vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti, spory, ktorých súčasťou je spoločnosť

(bez ohľadu na totožnosť druhej strany) a všetky spory týkajúce sa likvidácie, spory týkajúce sa plavidiel, morskej a riečnej plavby, spory týkajúce s
námorného práva, spory týkajúce sa lietadiel a spory podľa leteckého práva, spory týkajúce sa ochrany a použitia práv priemyselného vlastníctva,

autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a iných práv duševného vlastníctva, vynálezov, technologických zlepšení, spoločností, spory
sa hospodárskej súťaže, monopolov a ohrozenia rovnocenného postavenia Chorvátskej republiky na jednotnom trhu. Obchodné súdy prejednávajú

záležitosti týkajúce sa registrácie a spravujú súdne registre, rozhodujú nesporové veci podľa obchodného zákona, vykonávajú postupy týkajúce sa
uznávania cudzích súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v obchodných sporoch, vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci, pokiaľ
poskytovanie dôkazov v obchodných veciach, a vykonávajú iné úlohy podľa zákona.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Trgovački sud u Pazinu
Dršćevka 1
Mesto/Obec : Pazin
PSČ : 52000
+385 52 619 900
+385 52 619 910
ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tspz/
Poznámky :
Obchodné súdy prejednávajú a rozhodujú spory medzi právnickými osobami, ako aj spory medzi právnickými osobami a samostatne zárobkovo čin
osobami, spory medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, ak sa tieto spory týkajú ich obchodnej činnosti, spory týkajúce sa založenia, činnos
zrušenia spoločnosti, spory týkajúce sa stanov a práv spoločníkov, spory medzi spoločníkmi, ako aj spory medzi spoločníkmi a spoločnosťou týkajú
riadenia a vedúcich pozícií, ako aj práv a povinností spoločníkov vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti, spory, ktorých súčasťou je spoločnosť
(bez ohľadu na totožnosť druhej strany) a všetky spory týkajúce sa likvidácie, spory týkajúce sa plavidiel, morskej a riečnej plavby, spory týkajúce s
námorného práva, spory týkajúce sa lietadiel a spory podľa leteckého práva, spory týkajúce sa ochrany a použitia práv priemyselného vlastníctva,
autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a iných práv duševného vlastníctva, vynálezov, technologických zlepšení, spoločností, spory
sa hospodárskej súťaže, monopolov a ohrozenia rovnocenného postavenia Chorvátskej republiky na jednotnom trhu. Obchodné súdy prejednávajú
záležitosti týkajúce sa registrácie a spravujú súdne registre, rozhodujú nesporové veci podľa obchodného zákona, vykonávajú postupy týkajúce sa
uznávania cudzích súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v obchodných sporoch, vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci, pokiaľ
poskytovanie dôkazov v obchodných veciach, a vykonávajú iné úlohy podľa zákona.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1. i 3.
Mesto/Obec : Rijeka
PSČ : 51000
+385 51 660-200
+385 51 660-260
ured.predsjednika@tsri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsri/

Poznámky :
Obchodné súdy prejednávajú a rozhodujú spory medzi právnickými osobami, ako aj spory medzi právnickými osobami a samostatne zárobkovo čin
osobami, spory medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, ak sa tieto spory týkajú ich obchodnej činnosti, spory týkajúce sa založenia, činnos
zrušenia spoločnosti, spory týkajúce sa stanov a práv spoločníkov, spory medzi spoločníkmi, ako aj spory medzi spoločníkmi a spoločnosťou týkajú
riadenia a vedúcich pozícií, ako aj práv a povinností spoločníkov vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti, spory, ktorých súčasťou je spoločnosť
(bez ohľadu na totožnosť druhej strany) a všetky spory týkajúce sa likvidácie, spory týkajúce sa plavidiel, morskej a riečnej plavby, spory týkajúce s
námorného práva, spory týkajúce sa lietadiel a spory podľa leteckého práva, spory týkajúce sa ochrany a použitia práv priemyselného vlastníctva,
autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a iných práv duševného vlastníctva, vynálezov, technologických zlepšení, spoločností, spory
sa hospodárskej súťaže, monopolov a ohrozenia rovnocenného postavenia Chorvátskej republiky na jednotnom trhu. Obchodné súdy prejednávajú
záležitosti týkajúce sa registrácie a spravujú súdne registre, rozhodujú nesporové veci podľa obchodného zákona, vykonávajú postupy týkajúce sa

uznávania cudzích súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v obchodných sporoch, vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci, pokiaľ
poskytovanie dôkazov v obchodných veciach, a vykonávajú iné úlohy podľa zákona.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6
Mesto/Obec : Split
PSČ : 21000
+385 21 393-999
+385 21 481-242, +385 21 393-988
ured.predsjednika@tsst.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/

Poznámky :
Obchodné súdy prejednávajú a rozhodujú spory medzi právnickými osobami, ako aj spory medzi právnickými osobami a samostatne zárobkovo čin

osobami, spory medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, ak sa tieto spory týkajú ich obchodnej činnosti, spory týkajúce sa založenia, činnos
zrušenia spoločnosti, spory týkajúce sa stanov a práv spoločníkov, spory medzi spoločníkmi, ako aj spory medzi spoločníkmi a spoločnosťou týkajú

riadenia a vedúcich pozícií, ako aj práv a povinností spoločníkov vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti, spory, ktorých súčasťou je spoločnosť
(bez ohľadu na totožnosť druhej strany) a všetky spory týkajúce sa likvidácie, spory týkajúce sa plavidiel, morskej a riečnej plavby, spory týkajúce s

námorného práva, spory týkajúce sa lietadiel a spory podľa leteckého práva, spory týkajúce sa ochrany a použitia práv priemyselného vlastníctva,
autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a iných práv duševného vlastníctva, vynálezov, technologických zlepšení, spoločností, spory

sa hospodárskej súťaže, monopolov a ohrozenia rovnocenného postavenia Chorvátskej republiky na jednotnom trhu. Obchodné súdy prejednávajú
záležitosti týkajúce sa registrácie a spravujú súdne registre, rozhodujú nesporové veci podľa obchodného zákona, vykonávajú postupy týkajúce sa

uznávania cudzích súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v obchodných sporoch, vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci, pokiaľ
poskytovanie dôkazov v obchodných veciach, a vykonávajú iné úlohy podľa zákona.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2
Mesto/Obec : Varaždin
PSČ : 42000
+385 42 401-900
+385 42 214-743
ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsvz/
Poznámky :
Obchodné súdy prejednávajú a rozhodujú spory medzi právnickými osobami, ako aj spory medzi právnickými osobami a samostatne zárobkovo čin
osobami, spory medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, ak sa tieto spory týkajú ich obchodnej činnosti, spory týkajúce sa založenia, činnos
zrušenia spoločnosti, spory týkajúce sa stanov a práv spoločníkov, spory medzi spoločníkmi, ako aj spory medzi spoločníkmi a spoločnosťou týkajú
riadenia a vedúcich pozícií, ako aj práv a povinností spoločníkov vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti, spory, ktorých súčasťou je spoločnosť
(bez ohľadu na totožnosť druhej strany) a všetky spory týkajúce sa likvidácie, spory týkajúce sa plavidiel, morskej a riečnej plavby, spory týkajúce s
námorného práva, spory týkajúce sa lietadiel a spory podľa leteckého práva, spory týkajúce sa ochrany a použitia práv priemyselného vlastníctva,
autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a iných práv duševného vlastníctva, vynálezov, technologických zlepšení, spoločností, spory
sa hospodárskej súťaže, monopolov a ohrozenia rovnocenného postavenia Chorvátskej republiky na jednotnom trhu. Obchodné súdy prejednávajú
záležitosti týkajúce sa registrácie a spravujú súdne registre, rozhodujú nesporové veci podľa obchodného zákona, vykonávajú postupy týkajúce sa
uznávania cudzích súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v obchodných sporoch, vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci, pokiaľ
poskytovanie dôkazov v obchodných veciach, a vykonávajú iné úlohy podľa zákona.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Trgovački sud u Zadru
Ulica Franje Tuđmana 35
Mesto/Obec : Zadar
PSČ : 23000
+385 23 292-000, +385 23 292-003
+385 23 292-055
ured.predsjednika@tszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tszd/
Poznámky :

Obchodné súdy prejednávajú a rozhodujú spory medzi právnickými osobami, ako aj spory medzi právnickými osobami a samostatne zárobkovo čin
osobami, spory medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, ak sa tieto spory týkajú ich obchodnej činnosti, spory týkajúce sa založenia, činnos

zrušenia spoločnosti, spory týkajúce sa stanov a práv spoločníkov, spory medzi spoločníkmi, ako aj spory medzi spoločníkmi a spoločnosťou týkajú
riadenia a vedúcich pozícií, ako aj práv a povinností spoločníkov vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti, spory, ktorých súčasťou je spoločnosť

(bez ohľadu na totožnosť druhej strany) a všetky spory týkajúce sa likvidácie, spory týkajúce sa plavidiel, morskej a riečnej plavby, spory týkajúce s
námorného práva, spory týkajúce sa lietadiel a spory podľa leteckého práva, spory týkajúce sa ochrany a použitia práv priemyselného vlastníctva,
autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a iných práv duševného vlastníctva, vynálezov, technologických zlepšení, spoločností, spory
sa hospodárskej súťaže, monopolov a ohrozenia rovnocenného postavenia Chorvátskej republiky na jednotnom trhu. Obchodné súdy prejednávajú
záležitosti týkajúce sa registrácie a spravujú súdne registre, rozhodujú nesporové veci podľa obchodného zákona, vykonávajú postupy týkajúce sa
uznávania cudzích súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v obchodných sporoch, vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci, pokiaľ
poskytovanie dôkazov v obchodných veciach, a vykonávajú iné úlohy podľa zákona.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)
Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II

Mesto/Obec : Zagreb
PSČ : 10000
+385 1 489 72 22
+385 1 492 08 71
ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr
http://www.tszg.hr/
Poznámky :

Obchodné súdy prejednávajú a rozhodujú spory medzi právnickými osobami, ako aj spory medzi právnickými osobami a samostatne zárobkovo čin
osobami, spory medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, ak sa tieto spory týkajú ich obchodnej činnosti, spory týkajúce sa založenia, činnos

zrušenia spoločnosti, spory týkajúce sa stanov a práv spoločníkov, spory medzi spoločníkmi, ako aj spory medzi spoločníkmi a spoločnosťou týkajú
riadenia a vedúcich pozícií, ako aj práv a povinností spoločníkov vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti, spory, ktorých súčasťou je spoločnosť

(bez ohľadu na totožnosť druhej strany) a všetky spory týkajúce sa likvidácie, spory týkajúce sa plavidiel, morskej a riečnej plavby, spory týkajúce s
námorného práva, spory týkajúce sa lietadiel a spory podľa leteckého práva, spory týkajúce sa ochrany a použitia práv priemyselného vlastníctva,

autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a iných práv duševného vlastníctva, vynálezov, technologických zlepšení, spoločností, spory
sa hospodárskej súťaže, monopolov a ohrozenia rovnocenného postavenia Chorvátskej republiky na jednotnom trhu. Obchodné súdy prejednávajú

záležitosti týkajúce sa registrácie a spravujú súdne registre, rozhodujú nesporové veci podľa obchodného zákona, vykonávajú postupy týkajúce sa
uznávania cudzích súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v obchodných sporoch, vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci, pokiaľ
poskytovanie dôkazov v obchodných veciach, a vykonávajú iné úlohy podľa zákona.
Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)

