–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko, dátum narodenia (príp. rodné číslo), trvalé bydlisko (označenie žiadateľa)

Okresný úrad Čadca
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Palárikova 91
022 01 Čadca

V ........................., dňa .......................

Vec
Žiadosť o výpis z evidencie priestupkov

V súlade s ust. § 89a ods. 5 a 6 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
právnych predpisov, týmto žiadam o výpis z evidencie priestupkov vedenej na Vašom
správnom orgáne v systéme USEP/MAKOP (ústredná evidencia priestupkov) za obdobie
od ............................ do...................... (mesiac a rok, obdobie podľa potreby žiadateľa).
Výpis z evidencie priestupkov žiadam z dôvodu (stručné odôvodnenie žiadosti viď ust.
§ 89a ods. 3 cit. zákona o priestupkoch)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis žiadateľa

Poučenie žiadateľa podľa ust. § 89a zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

(1) Správny orgán, ktorý je príslušný prejednať priestupok vrátane jeho prejednania v blokovom konaní, vedie evidenciu
priestupkov. Ústrednú evidenciu priestupkov vedie ústredný orgán štátnej správy podľa ust. § 89.
(2) Evidencia priestupkov sa vedie na účely
a) trestného konania,
b) občianskoprávneho alebo správneho konania,
c) osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby.
(3) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, evidencia priestupkov obsahuje tieto údaje o priestupku a jeho páchateľovi:
a) titul, meno a priezvisko,
b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo,
c) adresu pobytu,
d) štátnu príslušnosť,
e) údaj o doklade totožnosti,
f) miesto, dátum a čas spáchania priestupku,
g) označenie priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona, stručný popis skutku a následok jeho spáchania,
h) spôsob vybavenia veci,
i) uloženú sankciu a ochranné opatrenie,
j) označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal,
k) dátum prejednania priestupku v blokovom konaní alebo dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
l) evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na pokutu nezaplatenú na mieste, alebo registratúrnu značku právoplatného
rozhodnutia.
(4) Údaje z evidencie priestupkov sa poskytujú
a) osobe uvedenej v evidencii,
b) súdom,
c) orgánom činným v trestnom konaní,
d) orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa
osobitného zákona,
e) iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,
f) súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.
(5) Údaje z evidencie priestupkov poskytuje na základe písomnej žiadosti správny orgán príslušný na prejednanie
priestupku, v ktorého územnom obvode má žiadajúci trvalý pobyt alebo sídlo.
(6) Osobe podľa odseku 4 písm. a) sa na základe písomnej žiadosti poskytujú z evidencie priestupkov všetky údaje o nej a o
jej priestupku; orgánom podľa odseku 4 písm. b) až f) sa údaje poskytujú v rozsahu spôsobom a v lehotách ustanovených v
osobitnom zákone alebo v medzinárodnej zmluve.
(7) Orgán, ktorý vedie evidenciu priestupkov, likviduje údaje z evidencie priestupkov podľa odseku 3 po uplynutí piatich
rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku alebo od zaplatenia pokuty v blokovom konaní, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.
(8) Pri spracúvaní osobných údajov sa postupuje podľa osobitného predpisu.
(9) Na poskytovanie údajov z evidencie priestupkov sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní
informácií.
(10) Evidencia priestupkov je neverejná.
(11) Ustanovenia odsekov 2 až 10 sa nevzťahujú na priestupky, o ktorých sa vedie evidencia podľa osobitného predpisu.

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Názov a adresa právnickej osoby, inštitúcie (označenie žiadateľa)

Okresný úrad Čadca
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Palárikova 91
022 01 Čadca

V......................., dňa.......................
Vec
Žiadosť o súčinnosť - výpis z evidencie priestupkov

V súlade s ust. § 89a ods. 5 a 6 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
právnych predpisov, týmto žiadam/ žiadame o výpis z evidencie priestupkov vedenej na
Vašom správnom orgáne v systéme USEP/MAKOP (ústredná evidencia priestupkov) na
osobu/osoby.......................................................................................................................
(presné označenie požadovaných osôb nachádzajúcich sa ústrednej evidencii priestupkov
s osobnými údajmi o nich – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia alebo rodné číslo, adresa
trvalého bydliska)
za obdobie od ....................... do...................... (mesiac a rok podľa potreby žiadateľa).
Výpis z evidencie priestupkov žiadam z dôvodu (stručné odôvodnenie žiadosti viď ust.
§ 89a ods. 3 cit. zákona o priestupkoch)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, funkcia a vlastnoručný podpis zodpovednej osoby za žiadateľa

Poučenie žiadateľa podľa ust. § 89a zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

(1) Správny orgán, ktorý je príslušný prejednať priestupok vrátane jeho prejednania v blokovom konaní, vedie evidenciu
priestupkov. Ústrednú evidenciu priestupkov vedie ústredný orgán štátnej správy podľa ust. § 89.
(2) Evidencia priestupkov sa vedie na účely
a) trestného konania,
b) občianskoprávneho alebo správneho konania,
c) osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby.
(3) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, evidencia priestupkov obsahuje tieto údaje o priestupku a jeho páchateľovi:
a) titul, meno a priezvisko,
b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo,
c) adresu pobytu,
d) štátnu príslušnosť,
e) údaj o doklade totožnosti,
f) miesto, dátum a čas spáchania priestupku,
g) označenie priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona, stručný popis skutku a následok jeho spáchania,
h) spôsob vybavenia veci,
i) uloženú sankciu a ochranné opatrenie,
j) označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal,
k) dátum prejednania priestupku v blokovom konaní alebo dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
l) evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na pokutu nezaplatenú na mieste, alebo registratúrnu značku právoplatného
rozhodnutia.
(4) Údaje z evidencie priestupkov sa poskytujú
a) osobe uvedenej v evidencii,
b) súdom,
c) orgánom činným v trestnom konaní,
d) orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa
osobitného zákona,
e) iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,
f) súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.
(5) Údaje z evidencie priestupkov poskytuje na základe písomnej žiadosti správny orgán príslušný na prejednanie
priestupku, v ktorého územnom obvode má žiadajúci trvalý pobyt alebo sídlo.
(6) Osobe podľa odseku 4 písm. a) sa na základe písomnej žiadosti poskytujú z evidencie priestupkov všetky údaje o nej a o
jej priestupku; orgánom podľa odseku 4 písm. b) až f) sa údaje poskytujú v rozsahu spôsobom a v lehotách ustanovených v
osobitnom zákone alebo v medzinárodnej zmluve.
(7) Orgán, ktorý vedie evidenciu priestupkov, likviduje údaje z evidencie priestupkov podľa odseku 3 po uplynutí piatich
rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku alebo od zaplatenia pokuty v blokovom konaní, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.
(8) Pri spracúvaní osobných údajov sa postupuje podľa osobitného predpisu.
(9) Na poskytovanie údajov z evidencie priestupkov sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní
informácií.
(10) Evidencia priestupkov je neverejná.
(11) Ustanovenia odsekov 2 až 10 sa nevzťahujú na priestupky, o ktorých sa vedie evidencia podľa osobitného predpisu.

