Opatrenia na úseku evidencie vozidiel s účinnosťou od 27. mája 2021:
Všeobecné podmienky vstupu občanov na pracoviská dopravných evidencií, dokladov a
zbraní
Vstup občana na vybavenie úkonov v agende evidencie vozidiel, vydávania dokladov
občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov a agendy zbraní a zbrojných
preukazov sa umožňuje, ak preukáže splnenie podmienok podľa časti B bodu č. 24 uznesenia
vlády SR č. 203/2021.
Zároveň sa podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187 zo 16. apríla 2021,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do
priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa umožňuje vstup občanov na vybavenie
úkonov v uvedených agendách
a) osobe, ktorá má nad 65 rokov veku,
b) dieťaťu do 10 rokov veku.
Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy
zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného
prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne
dvojmetrový odstup.
Zabezpečiť, aby pri jednom vybavovacom okienku bol prítomný len jeden občan, ktorého
sa evidenčný úkon týka, resp. dvaja občania, ak sa jedná o spoločný evidenčný úkon, napr.
prevod držby vozidla na inú osobu alebo zastupovanie neplnoletej osoby. Ďalších občanov je
možné privolať na vybavenie až potom, čo predošlý občan opustí priestory vybavovania
príslušnej agendy.
1.

Na úseku dopravných evidencií
1. Zabezpečiť striktné vybavovanie len tých občanov, ktorí boli vopred objednaní na
vybavenie alebo ktorým sa nepodarilo objednať, ale si vybrali poradové číslo z kiosku
vyvolávacieho systému. Nie je prípustné vybavovanie občanov, ktorí neboli objednaní
na vybavenie alebo ktorí si nevybrali číslo z kiosku vyvolávacieho systému.
2. V prípadoch použitia splnomocnenia na vykonanie evidenčného úkonu je nutné
postupovať podľa § 122 zákona č. 8/2009 Z. z., podľa ktorého iná osoba môže za
vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné
plnomocenstvo s osvedčeným podpisom vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla. Ak
držiteľ vozidla nie je totožný s vlastníkom vozidla, iná osoba môže za držiteľ vozidla
konať, len ak jej vlastník vozidla udelil písomné plnomocenstvo so svojím osvedčeným
podpisom. Znamená to, že pri použití plnomocenstva je nevyhnutným
predpokladom predloženia splnomocnenia, v ktorom je splnomocniteľ držiteľ
vozidla alebo vlastník vozidla. Podľa § 33a Občianskeho zákonníka splnomocnenec
je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za
splnomocniteľa
a) ak je výslovne oprávnený podľa plnomocenstva udeliť plnomocenstvo inej osobe,
čo musí byť v splnomocnení uvedené, alebo
b) ak je splnomocniteľom právnická osoba.
3. Ku každému úkonu pripájať lístok z kiosku vyvolávacieho systému. Pre prípady, kedy
je nevyhnutné vykonanie úkonu z dôvodu subjektov vykonávajúcich práce vo

všeobecnom verejnom záujme alebo subjektov v kritickej infraštruktúre, zaviesť
samostatnú evidenciu takto vykonaných úkonov, ktoré je možné riešiť len so súhlasom
nadriadeného.
4. Na pracoviskách, ktoré sú vybavené vyvolávacím systémom prvej generácie (VYSYS1)
od 03. mája 2021 zabezpečiť kombinovaný režim vybavovania vopred objednaných
občanov, ako aj ostatných občanov podľa kapacitných možností vyvolávacieho
systému.
5. Na pracoviskách, ktoré sú vybavené vyvolávacím systémom druhej generácie
(VYSYS2) zabezpečiť najneskôr od 17. mája 2021 vybavovanie občanov systémom,
kedy v
a) pondelky, stredy a piatky vybavovať len občanov, ktorí neboli vopred objednaní,
b) utorky a štvrtky vybavovať len vopred objednaných občanov.
2. Na úseku vydávania dokladov
a) občianskych preukazov bez obmedzení:
b) vodičských preukazov bez obmedzení,
c) cestovných pasov bez obmedzení.
1. Na úseku zbraní a streliva
a) zabezpečovať všetky úkony bez obmedzení,
b) pri skúške odbornej spôsobilosti podľa § 21 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných
zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s poukazom na § 3 vyhlášky MV SR č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z., je potrebné dodržiavať aktuálne platné
uznesenia vlády SR, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a usmernenia
vedúceho hygienika MV SR a zabezpečiť, aby v miestnosti súčasne nebolo viac ako 6
osôb vrátane členov komisie.

