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111
Nariadenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. augusta 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 43/2010 o registratúrnom poriadku v znení neskorších predpisov
Na zabezpečenie jednotného postupu útvarov 7. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „BB6“
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vkladá nová registratúrna značka „BB7“, ktorá znie:
pri správe registratúry u s t a n o v u j e m :
„BB7 Opravy štátneho občianstva v IS
Register obyvateľov SR
A – 25“.
Čl. I

8. V prílohe č. 1 registratúrna značka „BC1“ sa slová
„Registrácia politických strán a politických hnutí“
nahrádza slovami „Politické strany a politické hnutia“
a vypúšťa sa lehota uloženia „A – 20“.

Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 43/2010 o registratúrnom poriadku v znení nariadenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 97/2012,
nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9. V prílohe č. 1 vecná skupina „BC1“ znie:
č. 9/2013 a nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej „BC1 Politické strany a politické hnutia
republiky č. 155/2013 sa mení a dopĺňa takto:
BC11 Registrácia
BC12 Výročné správy
1. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „AK“
vkladá nová vecná skupina „AL“, ktorá znie:
10. V prílohe č. 1 vecná skupina „BE“ znie:
„AL Agenda rómskych komunít
„BE Voľby do Európskeho parlamentu
AL1 Marginalizované rómske komunity
10
BE1 Kandidátne listiny
AL2 Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb
BE3 Zápisnice Štátnej komisie
rómskych komunít (dotácie)
15
BE4 Sťažnosti, podnety, oznámenia
AL3 Presadzovanie práva a antidiskriminačného
BE5 Výsledky volieb
zákona
5
BE6 Organizačno-technické zabezpečenie
AL4 Intervencie, spolupráca pri zlepšovaní
volieb
postavenia jednotlivca alebo komunity 5.“
BE10 Volebná kampaň

A – 20
A – 10“.

5
A-5
5
A-5
5
A – 5“.

2. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „AM5“ 11. V prílohe č. 1 vecná skupina „BK“ znie:
vkladá nová registratúrna značka „AM6“, ktorá znie:
„BK Voľby do orgánov samosprávnych krajov
„AM6 Monitorovací výbor
A- 10“.
BK2 Zápisnice Štátnej komisie
A-5
BK3 Sťažnosti, podnety, oznámenia
5
3. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „AQ5“
BK4 Výsledky volieb
A-5
vkladá nová registratúrna značka „AQ6“, ktorá znie:
BK5 Organizačno-technické zabezpečenie
„AQ6 Správy k projektom EÚ, EŠIF
A - 10“.
volieb
5
4. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „AU4“ BK9 Volebná kampaň
A – 5“.
vkladá nová registratúrna značka „AV“, ktorá znie:
12. V prílohe č. 1 registratúrna značka „BN1“ sa slovo
„AV Program podpory a ochrany obetí
„povolení“ nahrádza slovami „zápise do registra
obchodovania s ľuďmi
10“.
verejných zbierok“.
5. V prílohe č. 1 registratúrna značka „AZ10“ sa slová
13. V prílohe č. 1 vecná skupina „BU“ a vecná skupina
„Projekty EÚ a granty“ nahrádzajú slovami „Projekty
„BV“ znejú:
EÚ, EŠIF a granty“.
„BU Referendum
6. V prílohe č. 1 vecná skupina „BA“ znie:
BU2 Zápisnice Štátnej komisie
A-5
„BA Voľby do orgánov samosprávy obcí
BU3 Sťažnosti, podnety, oznámenia
5
BA2 Zápisnice Štátnej komisie
A–5
BU4 Výsledky referenda
A-5
BA3 Sťažnosti, podnety, oznámenia
5
BU5 Organizačno-technické zabezpečenie
BA4 Výsledky volieb
A-5
referenda
5
BA5 Organizačno-technické zabezpečenie
BU9 Voľba poštou občanmi, ktorí nemajú
volieb
5
trvalý pobyt na území SR
5
BA9 Volebná kampaň
A – 5“.
BV Voľby do NR SR
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Kandidátne listiny
Zápisnice Štátnej komisie
Sťažnosti, podnety, oznámenia
Výsledky volieb
Organizačno-technické zabezpečenie
volieb
BV11 Voľba poštou občanmi, ktorí nemajú
trvalý pobyt na území SR
BV12 Volebná kampaň
BV1
BV3
BV4
BV5
BV7

14. V prílohe č. 1 vecná skupina „BZ“ znie:
„BZ Voľba prezidenta SR, Ľudové
hlasovanie o odvolaní prezidenta
BZ1 Návrhy na kandidátov
BZ3 Zápisnice Štátnej komisie
BZ4 Sťažnosti, podnety, oznámenia
BZ5 Výsledky volieb prezidenta SR,
výsledky ľudového hlasovania
o odvolaní prezidenta SR
BZ7 Organizačno-technické zabezpečenie
volieb a ľudového hlasovania
BZ11 Volebná kampaň

5
A-5
5
A-5
5
5
A - 5“.

5
A-5
5

A-5
5
A - 5“.

15. V prílohe č. 1 registratúrna značka „EA1“ sa lehota
uloženia „10“ nahrádza lehotou uloženia 25“.
16. V prílohe č. 1 registratúrna značka „EA22“ sa lehota
uloženia „20“ nahrádza lehotou uloženia 25“.
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26. V prílohe č. 1 registratúrna značka „EB5“ sa lehota
uloženia „20“ nahrádza lehotou uloženia „25“.
27. V prílohe č. 1 registratúrna značka „EB6“ sa lehota
uloženia „20“ nahrádza lehotou uloženia „25“.
28. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku
vkladajú nové registratúrne značky
a „EH15.4“, ktoré znejú:
„EH15.3 Hodnotiaca správa z komplexnej
akreditácie činnosti vysokej školy
EH15.4 Podkladové materiály k akreditácii
vysokej školy

„EH15.2“
„EH15.3“
A – 10
10“.

29. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „EI6“
vkladá nová registratúrna značka „EI7“, ktorá znie:
„EI7 Poskytované cez európske
a medzinárodné organizácie
5“.
30. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „ES“
vkladá nová registratúrna značka „ET“, ktorá znie:
„ET Akademický senát – záznamy
a materiály
5“.
31. V prílohe č. 1 registratúrna značka „FE17“ sa za
slovo „vyúčtovanie“ vkladá slovo „MPI“.
32. V prílohe č. 1 registratúrna značka „FE33“ sa slovo
„dyspóziu“ nahrádza slovom „dyspláziu“.

33. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „GC5“
17. V prílohe č. 1 registratúrna značka „EA3“ sa lehota vkladá nová registratúrna značka „GC6“, ktorá znie:
uloženia „20“ nahrádza lehotou uloženia „25“.
„GC6 Škody spôsobené MV SR živelnou
pohromou alebo prírodnou katastrofou 10“.
18. V prílohe č. 1 registratúrna značka „EB21“ sa lehota
uloženia „20“ nahrádza lehotou uloženia „25“.
34. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „GU11“
19. V prílohe č. 1 registratúrna značka „EB22“ sa lehota vkladá nová registratúrna značka „GU20“, ktorá znie:
„GU20 Vyúčtovanie pracovných ciest
uloženia „20“ nahrádza lehotou uloženia „25“.
refundovaných z projektov EÚ, EŠIF
20. V prílohe č. 1 registratúrna značka „EB23“ sa lehota
a grantov
10“.
uloženia „20“ nahrádza lehotou uloženia „25“.
35. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „GU20“
21. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „EB23“
vkladá nová registratúrna značka „GU30“ “, ktorá znie:
vkladá nová registratúrna značka „EB24“, ktorá znie:
„GU30 Platby projektov EÚ, EŠIF
„EB24 O zápise na štúdium a zápisoch do
a grantov
10“.
ďalšej časti štúdia
A - 25“.
36. V prílohe č. 1 registratúrna značka „HE“ sa za slovo
22. V prílohe č. 1 registratúrna značka „EB32“ sa lehota
„školami“ vkladajú slová „a podobne“.
uloženia „A - 20“ nahrádza lehotou uloženia „A - 10“.
37. V prílohe č. 1 registratúrna značka „HO2“ sa za
23. V prílohe č. 1 registratúrna značka „EB33“ sa lehota
slovo „osvedčenia“ vkladajú slová „s časovým
uloženia „A - 20“ nahrádza lehotou uloženia „A - 10“.
obmedzením“.
24. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „EB33“
38. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „HO53“
vkladá nová registratúrna značka „EB34“, ktorá znie:
vkladajú nové registratúrne značky „HO6“ až „HO9“,
„EB34 Habilitačné
A – 10“.
ktoré znejú:
25. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „EB34“ „HO6 Skúšky a osvedčenia bez časového
vkladá nová registratúrna značka „EB35“, ktorá znie:
obmedzenia
60
„EB35 Dokumentácia z dizertačného
HO7 Evidencia osvedčení s časovým
konania, rigorózneho konania
A – 10“.
obmedzením
20

Čiastka 60

Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 111/2015

HO8 Evidencia osvedčení bez časového
obmedzenia
60
HO9 Oznámenie o vykonaní odbornej prípravy
podľa § 12 ods. 7 zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov
15“.
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PV72 Ostatná zdravotná dokumentácia

A – 20
od posledného
poskytnutia zdravotnej
starostlivosti osobe“.

51. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „QL9“
vkladá nová registratúrna značka „QL10“, ktorá znie:
39. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „JR63“ „QL10 Vyhostenie bez zákazu vstupu
5“.
vkladá nová registratúrna značka „JR64“, ktorá znie:
52. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „QM101“
„JR64 Vyhlásenie mlčanlivosti „I“
5 od
vkladá nová registratúrna značka „QM20“, ktorá znie:
skončenia
„QM20 Malý pohraničný styk
5“.
spolupráce“.
53. V prílohe č. 1 registratúrna značka „QU1“ sa slová
40. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „LE53“
„Spisové materiály cudzincov na útvare policajného
vkladá nová vecná skupina „LE6“, ktorá znie:
zaistenia pre cudzincov“ nahrádzajú slovami „Spisový
„LE6 Európska nelegislatívna agenda
materiál zaisteného cudzinca“.
LE61 Správy, dotazníky pre Európsku
54. V prílohe č. 1 sa vypúšťa registratúrna značka „TU“.
komisiu
3
LE62 Stanoviská, správy, dotazníky pre ostatné
55. V prílohe č. 1 sa vypúšťa registratúrna značka
fóra a siete
3“.
„VK4“.
41. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „LI2“ 56. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „VK9“
vkladá nová registratúrna značka „LI4“, ktorá znie:
vkladá nová registratúrna značka „VK10“, ktorá znie:
„LI4 Oznámenia uverejnené vo Vestníku
„VK10 Podľa zákona č. 292/2014 Z. z.
Ministerstva vnútra SR
1“.
o príspevku poskytovanom z EŠIF
10“.
42. V prílohe č. 1 v názve hlavnej vecnej skupiny „O“ sa 57. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „VM2“
vypúšťajú slová „A PZ“.
vkladá nová registratúrna značka „VM3“, ktorá znie:
10“.
43. V prílohe č. 1 registratúrna značka „ON“ sa „VM3 K projektom EÚ, EŠIF
vypúšťajú slová „a PZ“.
58. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú registratúrne značky
44. V prílohe č. 1 registratúrna značka „OO“ sa „VO1“ a „VO2“.
vypúšťajú slová „a PZ“.
59. V prílohe č. 1 vecné skupiny „VO5“ až „VO8“
45. V prílohe č. 1 registratúrna značka „PM31“ sa lehota znejú:
uloženia „80 od narodenia“ nahrádza lehotou uloženia „VO5 Súťažný dialóg
VO51 Pri nadlimitnej zákazke
10
„50“.
VO52 Pri podlimitnej zákazke
5
46. V prílohe č. 1 registratúrna značka „PM32“ sa lehota
VO6 Súťaž návrhov
uloženia „80 od narodenia“ nahrádza lehotou uloženia
VO61 Pri nadlimitnej zákazke
10
„50“.
VO62 Pri podlimitnej zákazke
5
47. V prílohe č. 1 registratúrna značka „PT4“ sa slová VO7 Jednoduchá zákazka
10
„Personálny rozkaz“ nahrádzajú slovami „Organizačné VO8 Zákazka
opatrenie“.
VO81 Nadlimitná
10
VO82 Podlimitná
5.“
48. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „PT4“
vkladá nová registratúrna značka „PT5“, ktorá znie:
60. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „VO8“
„PT5 Žiadosti, dožiadania, žiadosť
vkladá nová vecná skupina „VO9“, ktorá znie:
o súčinnosť
3“.
„VO9 Priame rokovacie konanie, rokovacie
konanie so zverejnením
49. V prílohe č. 1 registratúrna značka „PV31“ sa
VO91 Pri nadlimitnej zákazke
10
vypúšťajú slová „a PZ“.
VO92 Pri podlimitnej zákazke
5“.
50. V prílohe č. 1 vecná skupina „PV7“ znie:
61. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „VO9“
„PV7 Zdravotná dokumentácia pacientov
vkladá nová registratúrna značka „VO10“, ktorá znie:
PV71 U všeobecného lekára
A – 20
„VO10 Projekty EŠIF
10“.
po smrti osoby
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62. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „VX5“ 69. V prílohe č. 14 sa za registratúrnu značku „BB6“
vkladá nová registratúrna značka „VX6“, ktorá znie:
vkladá nová registratúrna značka „BB7“, ktorá znie:
„VX6 Materiálom európskych a medzinárodných
„BB7 Opravy štátneho občianstva
organizácií
5“.
v IS Register obyvateľov SR
A – 25“.
63. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „YB10“ 70. V prílohe č. 14 sa za registratúrnu značku „CT“
vkladá nová registratúrna značka „YC“, ktorá znie:
vkladá nová registratúrna značka „CV“, ktorá znie:
„YC Čistenie a report IS
2“.
„CV Kópia dokumentu z Registra účtovných
závierok
3“.
64. V prílohe č. 1 sa vypúšťa registratúrna značka „YF1“.
71. V prílohe č. 14 sa za registratúrnu značku „LI6“
65. V prílohe č. 1 registratúrna značka „ZC“ znie:
vkladá nová registratúrna značka „LI7“, ktorá znie:
„ZC Doklady z NPC
2.“
„LI7 Nadobúdanie vlastníctva
66. V prílohe č. 1 sa za registratúrnu značku „ZL10“
poľnohospodárskeho pozemku
5“.
vkladá nová registratúrna značka „ZM“, ktorá znie:
„ZM Výroba špeciálnych dokladov
5“.
72. V prílohe č. 14 sa za registratúrnu značku „VU2“
67. V prílohe č. 1 sa vo Vysvetlivkách k niektorým vkladá nová registratúrna značka „VV“, ktorá znie:
skratkám za vysvetlivku „EK“ vkladá nová vysvetlivka „VV Výstup z IS Obchodný register 2“.
„EŠIF“, ktorá znie:
„EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy“.
68. V prílohe č. 1 sa vo Vysvetlivkách k niektorým
skratkám za vysvetlivku „MF SR“ vkladá nová
vysvetlivka „MPI“, ktorá znie:
„MPI - Metóda pachovej identifikácie“.

Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Č. p.: SVS-OAR1-2015/013749
Robert Kaliňák v. r.
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112
Nariadenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. augusta 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/2015
o zozname utajovaných skutočností
Podľa § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti
utajovaných skutočností u s t a n o v u j e m :

2. V prílohe bode 110 sa bodka nahrádza čiarkou
a dopĺňa bod 111, ktorý znie:
„111. agenda vydávania povolenia na zvláštne
výstražné znamenia.
V“.

Čl. I
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 87/2015 o zozname utajovaných skutočností sa mení
a dopĺňa takto:
1. V prílohe na konci bodu 15.15 sa pripája stupeň
utajenia „V“.

Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Č. p.: SITB-OB4-2015/001073
Robert Kaliňák v. r.
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113
Nariadenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. augusta 2015,
ktorým sa mení nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015
o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru a ktorým sa
zrušuje nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 162/2010 o zrušení niektorých interných
aktov riadenia v súvislosti so začlenením Železničnej polície do Policajného zboru
Podľa § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov u s t a n o v u j e m :
Čl. I
Nariadenie Ministerstva
vnútra Slovenskej
republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej
pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru sa
mení takto:
1. V čl. 6 písm. d) bod 1 sa slová „II. typ“ nahrádzajú
slovami „I. typ“.
2. V čl. 9 písm. d) bod 1 sa slová „II. typ“ nahrádzajú
slovami „I. typ“.

Čl. II
Zrušuje sa:
nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky
č. 162/2010 o zrušení niektorých interných aktov
riadenia v súvislosti so začlenením Železničnej polície
do Policajného zboru.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Č. p.: PPZ-KA1-988-009/2015
Robert Kaliňák v. r.
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114
Nariadenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. augusta 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení
príslušnosti útvarov Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri
odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení
neskorších predpisov
Na zabezpečenie jednotného postupu a vymedzenie
príslušnosti útvarov Policajného zboru a útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri
odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich
páchateľov a o postupe v trestnom konaní
ustanovujem:

2. V čl. 3 ods. 2 sa slovo „zastavenie“ nahrádza slovom
„zamedzenie“ a vypúšťa sa slovo „výrazné“.

Čl. I

4. V čl. 3 ods. 5 uvádzacia veta znie: „Výberovou
príslušnosťou sa na účely tohto nariadenia rozumie
určenie vecnej príslušnosti útvarov vedených v čl. 2 vo
veciach, ktoré podľa odseku 3 patria do vecnej
príslušnosti iného útvaru určenej na základe splnenia
niektorej z podmienok“.

Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky
č. 175/2010 o
vymedzení príslušnosti útvarov
Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov,
pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom
konaní v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej
republiky č. 67/2011, nariadenia ministra vnútra
Slovenskej republiky č. 17/2012, nariadenia ministra
vnútra Slovenskej republiky č. 8/2013 a nariadenia
ministra vnútra Slovenskej republiky č. 1/2014 sa mení
a dopĺňa takto:
1. Čl. 1 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie upravuje príslušnosť, súčinnosť
a postup útvarov pri odhaľovaní trestných činov, pri
zisťovaní ich páchateľov, úlohy príslušníkov
Policajného zboru vo vyšetrovaní a v skrátenom
vyšetrovaní (ďalej len „vyšetrovanie“), činnosť
výjazdovej skupiny a špecializovaného tímu.
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na postup útvarov
Policajného zboru pri pátraní po osobách a veciach.1)
Útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a útvary Policajného zboru pri plnení úloh v oblasti boja
proti trestným činom extrémizmu a diváckemu násiliu
postupujú podľa tohto nariadenia, ak osobitný predpis
neupravuje inak.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 115/2014 o postupe v oblasti boja proti trestným
činom extrémizmu a diváckemu násiliu v znení
nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 134/2014.“.

3. V čl. 3 ods. 4 prvá veta znie: „Miestnou
príslušnosťou sa rozumie určenie vecne príslušného
útvaru, ktorý je vzhľadom na územie svojej pôsobnosti
príslušný vo veci konať a rozhodnúť.“.

5. V čl. 3 ods. 5 písm. a) sa slová „sťažilo alebo
znemožnilo“ nahrádzajú slovami „podstatne sťažilo
alebo zmarilo“.
6. Čl. 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava
deň, v ktorom sa stala udalosť určujúca začiatok lehoty.
Ak pripadne koniec lehoty na deň pracovného pokoja
alebo deň pracovného voľna, pokladá sa za posledný
deň lehoty najbližší budúci pracovný deň.“.
7. V čl. 4 ods. 2 sa slovo „predpisu.7)“ nahrádza
slovami „predpisu7) a príslušník Policajného zboru
oprávnený
na vykonávanie rozhodnutí, opatrení
a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo
v skrátenom vyšetrovaní podľa osobitného predpisu.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)§ 10 ods. 8 písm. a) a c) Trestného poriadku v znení
neskorších predpisov.“.
8. V čl. 4 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
9. V čl. 5 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „odbor
osobitného určenia Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky alebo“.
10. V čl. 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Národná kriminálna agentúra v postavení
koordinátora činností útvarov Policajného zboru
a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zabezpečuje úlohy na úseku boja proti nelegálnej

Čiastka 60

Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 114/2015

výrobe, držbe a obchodovaniu so zbraňami, strelivom,
muníciou a výbušninami a ak si to povaha veci
vyžaduje vykonáva operatívno-pátraciu činnosť
súvisiacu s odhaľovaním trestných činov nedovoleného
ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294
a 295 Trestného zákona.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
11. V čl. 6 ods. 1 písm. b) sa slovo „porušovania“
nahrádza slovami „legalizácie príjmu z trestnej činnosti
podľa § 233 Trestného zákona, porušovania.“.
12. V čl. 7 odsek 2 znie:
„(2) Plní úlohy vyplývajúce z činnosti Národného
bezpečnostného analytického centra.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky
č. 163/2013 o poskytovaní informácií Národnému
bezpečnostnému analytickému centru.“.
13. V čl. 9 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c)
a d), ktoré znejú:
„c) trestné činy skrátenia dane a poistného podľa § 276
ods. 4 Trestného zákona, neodvedenia dane
a poistného podľa § 277 ods. 4 Trestného zákona
a daňového podvodu podľa § 277a ods. 3 písm. a)
Trestného zákona,
d) trestné činy spáchané pracovníkmi Finančnej správy
Slovenskej republiky, ktoré ako verejní činitelia
spáchali v súvislosti s výkonom ich zamestnania, ak
o nich nekoná útvar uvedený v čl. 2 písm. a) alebo
Kriminálny úrad Finančnej správy Slovenskej
republiky.“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).
14. V čl. 9 písm. e) sa slová „príkazom prezidenta“
nahrádzajú slovami „ak mu tak uloží prezident“.
15. V čl. 11 sa slová „okresného dopravného
inšpektorátu alebo krajského dopravného inšpektorátu
alebo ktoré sú vo vecnej príslušnosti“ nahrádzajú
slovami „okresného dopravného inšpektorátu, krajského
dopravného inšpektorátu alebo“.
16. Za čl. 14 sa vkladá čl. 14a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„Čl. 14a
Postup pri zmene vecnej príslušnosti
(1) Ak poverený príslušník, ktorý vykonáva skrátené
vyšetrovanie, zistí skutočnosti zakladajúce vecnú
príslušnosť odboru kriminálnej polície okresného
riaditeľstva alebo odboru kriminálnej polície krajského
riaditeľstva, bezodkladne predloží cestou nadriadeného
zodpovedného za trestné konanie vykonávané službou
poriadkovej polície okresného riaditeľstva spisový
materiál s návrhom na postúpenie veci odboru
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kriminálnej polície okresného riaditeľstva alebo odboru
kriminálnej polície krajského riaditeľstva.
(2) Riaditeľ odboru kriminálnej polície okresného
riaditeľstva alebo riaditeľ odboru kriminálnej polície
krajského riaditeľstva bezodkladne zabezpečí posúdenie
predloženého návrhu.
(3) Ak riaditeľ odboru kriminálnej polície okresného
riaditeľstva alebo riaditeľ odboru kriminálnej polície
krajského riaditeľstva zistí vecnú príslušnosť odboru,
vec prevezme a na sprievodnom liste vyznačí dátum a
čas prevzatia veci; ak nezistí vecnú príslušnosť odboru,
spisový materiál vráti bezodkladne nadriadenému
zodpovednému za trestné konanie vykonávané službou
poriadkovej polície okresného riaditeľstva, pričom
uvedie dôvody, pre ktoré neuznal vecnú príslušnosť
odboru.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane
aj pre postup v trestných veciach, v ktorých vykonáva
skrátené vyšetrovanie poverený príslušník služby
dopravnej polície alebo služby železničnej polície.“.
17. V čl. 16 ods. 2 sa slovo „Zabraňuje“ nahrádza
slovami „Zamedzuje páchaniu“.
18. V čl. 18 ods. 1 sa slová „vykonáva vyšetrovanie“
nahrádzajú slovami „môže vykonať vyšetrovanie“.
19. V čl. 18 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
20. V čl. 19 ods. 1 prvá veta znie: „Z osobitných
dôvodov môže byť určená príslušnosť iného vecne
príslušného útvaru podľa čl. 5 až 13.“.
21. V čl. 19 odsek 2 znie:
„(2) O osobitné dôvody ide najmä, ak je inak vecne
príslušný útvar nadmerne zaťažený príslušnosťou
v iných trestných veciach, ak náročnosť alebo zložitosť
vyšetrovania predpokladá iné služobné podmienky na
riadny výkon služobnej činnosti, ak sú známe okolnosti,
ktoré uplatnením osobitnej príslušnosti zabezpečia
zistenie skutočného stavu veci, výchovné pôsobenie
trestného konania na páchateľa i na ostatné osoby a čo
najrýchlejšie prejednanie a rozhodnutie veci alebo je to
na prospech účelnosti alebo hospodárnosti konania.“.
22. V čl. 22 odsek 7 znie:
„(7) Policajt zisťuje, či je osoba, ktorej bolo vznesené
obvinenie za niektorý z trestných činov uvedených
v osobitnom predpise,20) držiteľom zbrojného preukazu.
Ak policajt zistí, že takáto osoba je držiteľom zbrojného
preukazu oznámi túto skutočnosť neodkladne
telefonicky, elektronickou poštou a dodatočne písomne
útvaru, ktorý túto osobu eviduje ako držiteľa zbrojného
preukazu.“.
23. V čl. 22 sa vypúšťa odsek 8.
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24. V čl. 23 ods. 1 sa za slovom „riadenia“ čiarka
nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „predloží ho
vecne a miestne príslušnému útvaru.“.

„(2) Postup podľa odseku 1 sa nepoužije, ak je
zrejmé, že ide o korešpondenciu, do ktorej nie je
prípustné nahliadať podľa osobitného predpisu.45)“.

25. V čl. 23 ods. 3 druhá veta znie: „Ak nadriadený
alebo ním určený policajt, ktorému bol podnet
odovzdaný na realizáciu zistí, že útvar nie je vecne
alebo miestne príslušný, odovzdá podnet príslušnému
útvaru, a to do 7 dní od jeho doručenia; predkladateľa
podnetu o odovzdaní písomne informuje.“.

33. V čl. 39 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vo veci
vyradenia vozidla“.

26. V čl. 24 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak to
kontrolné zistenia odôvodňujú, vyšetrovateľ úradu
kriminálnej polície vypracuje v konkrétnej trestnej veci
písomné odporúčanie, v ktorom upozorní na zistené
nedostatky a v prípade potreby odporučí ďalší postup;
písomné odporúčanie zašle nadriadenému policajta,
ktorý vykonáva vyšetrovanie alebo skrátené
vyšetrovanie v konkrétnej trestnej veci.“.
27. V čl. 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Ak to výsledky previerky spisu podľa čl. 24 ods.
5 vo vzťahu k metodickej činnosti odôvodňujú, je
vyšetrovateľ úradu kriminálnej polície oprávnený
vypracovať v konkrétnej trestnej veci písomné
odporúčanie, v ktorom upozorní na zistené nedostatky
a v prípade potreby odporučí ďalší postup; písomné
odporúčanie zašle nadriadenému policajta, ktorý
vykonáva vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie
v konkrétnej trestnej veci.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
28. V čl. 26 odsek 3 znie:
„(3) Vyšetrovateľ čakateľ môže na základe poverenia
riaditeľa útvaru vykonávať skrátené vyšetrovanie
a činnosti vo vyšetrovaní v rozsahu a za podmienok
stanovených osobitným predpisom.31)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)§ 34 ods. 6 a 7 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení
zákona č. 69/2005 Z. z.
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 46/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah činnosti
vyšetrovaateľa čakateľa vo vyšetrovaní (oznámenie
č. 169/2005 Z.z.).“.
29. V čl. 27 ods. 2 sa za slová „čl. 24“ vkladá bodka a
vypúšťajú sa slová „alebo podľa osobitných
predpisov.35)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.
30. V čl. 31 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo inak
zabezpečí o ne potrebnú starostlivosť“.
31. V čl. 36 ods. 1 sa za slová „v § 71 ods. 1 písm. b)“
vkladajú slová „alebo v § 71 ods. 2 písm. b)“.
32. V čl. 36 odsek 2 znie:

34. V čl. 40 ods. 5 prvá veta znie: „Zaistené zbrane
alebo strelivo,50) po vykonaní kriminalistickej
extpertízy, policajt predloží na zaevidovanie oddeleniu
správnej služby príslušného útvaru.“.
35. V čl. 41 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: „O prevzatí zaistenej veci oprávnenou
osobou policajt vyhotoví zápisnicu.“.
36. V čl. 41 ods. 3 prvá veta znie: „Ak je
nebezpečenstvo, že sa zaistená vec, ktorá nemohla byť
vrátená alebo vydaná oprávnenej osobe, skazí alebo
vec, o ktorej vrátení policajt rozhodol, nebola napriek
výzve prevzatá oprávnenou osobou alebo osoba, ktorá
si na vec robila nárok v lehote 60 dní od oznámenia,
aby si nárok na vec uplatnila v občianskom súdnom
konaní, neoznámila, že si svoj nárok uplatnila týmto
spôsobom, policajt písomne vyzve oprávnenú osobu,
aby oznámila kedy a na ktorom súde si svoj nárok
uplatnila.“.
37. V čl. 41 ods. 3 sa slovo „dotazovaná“ nahrádza
slovom „oprávnená“.
38. V čl. 41 ods. 7 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: „prostredníctvom príslušnej prokuratúry“.
39. V čl. 42 ods. 8 sa vypúšťajú slová „po
predchádzajúcom súhlase dozorujúceho prokurátora“.
40. V čl. 44 sa na konci odseku 1 bodka nahrádza
bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „policajt vybaví
písomne aj každú ďalšiu žiadosť prokurátora na podanie
správy o stave konania v takejto trestnej veci.“.
41. V čl. 50 ods. 5 sa slová „zadržaní (uväznení)“
nahrádzajú slovami „zadržaní, vzatí do väzby“.
42. Čl. 54 a 55 sa vypúšťajú.
43. V čl. 57 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak
príbuzní usmrtenej osoby neboli zistení, policajt
zabezpečí vyrozumenie príslušného orgánu samosprávy
v mieste bydliska mŕtvej osoby.“.
44. V čl. 59 ods. 2 písm. a) sa slová „požiada operačné
stredisko“ nahrádzajú slovami „operačnému stredisku
uvedie dôvody a požiada“.
45. Za čl. 72b sa vkladá čl. 72ba, ktorý znie:
„Čl. 72ba
Konanie o trestných činoch legalizácie príjmu z trestnej
činnosti podľa § 233 Trestného zákona uvedených v čl.
6 ods. 1 písm. b), v ktorých bolo začaté trestné stíhanie
do 31. augusta 2015 dokončí útvar, ktorý vo veci konal
do 31. augusta 2015.“.
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46. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010
(VZOR)
KONTROLNÝ LIST VYŠETROVACIEHO SPISU
Doručené dňa: .....................................od: ..........................................................................................
ČVS odstupujúceho útvaru: ........................................
Zaevidované dňa:....................................... Číslo z registratúrneho denníka: .................................
ČVS: ......................................................................
Pridelené dňa ........................................................
komu:.....................................................................................................................................................
(vyšetrovateľ PZ/ poverený príslušník PZ, hodnosť, titul meno priezvisko, služobné zaradenie)
Zmena vyšetrovateľa/povereného príslušníka PZ dňa ................... dôvod ..................................
Trestné oznámenie zo dňa: .............................................
Trestné stíhanie začaté dňa: ...........................................
Štatisticky vykázané: ...................................................... spôsob: FTČ,FZP,FZ,
VSTUPNÁ KONTROLA
Vstupná kontrola dňa: ..............................................................................................................
Vstupnú kontrolu vykonal:........................................................................................................
(hodnosť, titul meno priezvisko, služobné zaradenie)
Úlohy a odporúčania:
Zobral na vedomie:
Termín priebežnej /výstupnej kontroly: .......................................
PRIEBEŽNÁ KONTROLA
1. priebežná kontrola dňa:
Priebežnú kontrolu vykonal: ...................................................................................................
(hodnosť, titul meno priezvisko, služobné zaradenie)
Úlohy a odporúčania:
Termín predloženia k priebežnej/výstupnej kontrole:...........................................................
Zobral na vedomie:
2. priebežná kontrola dňa:
Priebežnú kontrolu vykonal: ...................................................................................................
(hodnosť, titul meno priezvisko, služobné zaradenie)
Úlohy a odporúčania:
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Termín predloženia k priebežnej/výstupnej kontrole:...........................................................
Zobral na vedomie:
... / ...
*Pozn.: v prípade potreby záznamy o ďalších priebežných kontrolách uvádzajte na novom liste.
VÝSTUPNÁ KONTROLA
Výstupná kontrola dňa: ............................................................................................................
Výstupnú kontrolu vykonal: ....................................................................................................
(hodnosť, titul meno priezvisko, služobné zaradenie)
Spôsob skončenia prípravného konania:..................................................................................
Štatisticky vykázané dňa: ................................................ FZ
Pokyny pre manipuláciu so spisom:
OSTATNÉ ZÁZNAMY:
Zmena vyšetrovateľa/povereného príslušníka PZ
Pridelené dňa
Komu:
Použité skratky:
ČVS
PZ
FTČ
FZP
FZ

- číslo vyšetrovacieho spisu
- Policajný zbor
- formulár trestného činu
- formulár známeho páchateľa
- formulár zmien“.
Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Č. p.: PPZ-KP-AO-115/2015
Robert Kaliňák v. r

dôvod:

