
Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 1 

 

Číslo 

oprávnenia 
Strana 

Označenie oprávnenia (§ 9  ods. 2  

písm. a) zákona o dôveryhodných 

sluţbách) 

Skrátené 

označenie 

oprávnenia 

Štátny orgán 

a orgán 

územnej 

samosprávy 

1 8 Jednotné kontaktné miesto 
JKM 

MV SR 

2 9 Poskytovanie údajov z katastra 
 

ÚGKK SR 

3 10 
Zastúpenie na základe 

plnomocenstva Plnomocenstvo 
MV SR 

4 11,12 

Povoľovanie dočasného alebo 

trvalého vývozu zbierkového 

predmetu alebo predmetu kultúrnej 

hodnoty a dočasného vývozu 

kultúrnej pamiatky z územia 

Slovenskej republiky a z colného 

územia Európskej únie 

Vývozná 

licencia – ZP, 

PKH, NPK 

MK SR 

5 13,14 

Vydávanie povolenia na dovoz alebo 

vývoz jadrových materiálov, Zmena 

povolenia na dovoz alebo vývoz 

jadrových materiálov, Zrušenie 

povolenia na dovoz alebo vývoz 

jadrových materiálov, Povolenie na 

vývoz špeciálnych materiálov a 

zariadení 

JM1, JM2, 

JM3 a SMZ 

UJD SR 

6 15 Advokát 
Advokát 

MS SR 

7 16 Prokurátor 
Prokurátor 

MS SR 

8 17 
Vydávanie licencii a certifikátov, 

Vývozné náhrady Ag10, Ag11 
MPaRV SR 

9 18 CEP Agenda 13 – Rastlinný tovar 
Agenda 13 

MPaRV SR 

10 19,20 
CEP Agenda 14 – Prípravky na 

ochranu rastlín Agenda 14 
MPaRV SR 

11 21 CEP Agenda 15 – Krmivo 
Agenda 15 

MPaRV SR 

12 22 
CEP Agenda 16 – Hnojivá, 

substráty a pôdne pomocné látky Agenda 16 
MPaRV SR 

13 23 
CEP Agenda 17 – Ekologické 

poľnohospodárstvo (EP) Agenda 17 
MPaRV SR 

14 
24, 

25,26 

CEP Agenda 44 – Osivá 

a mnoţiteľský materiál Agenda 44 
MPaRV SR 
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15 27 Rektor 
Rektor 

MŠVVŠ SR 

16 28 Dekan 
Dekan 

MŠVVŠ SR 

17 29 

Vydanie povolenia na 

zaobchádzanie s OLPL, Zmena 

povolenia na zaobchádzanie 

s OLPL, Zrušenie povolenia na 

zaobchádzanie s OLPL  

Agenda 25 – 

zaobchádzanie 

s OLPL 

MZ SR 

18 30 

Vydanie vývozného povolenia, 

Vydanie dovozného povolenia, 

Vydanie povolenia na tranzit 

Agenda 25 – 

eximptranz 

OLPL 

MZ SR 

19 31 

Vydanie povolenia na 

zaobchádzanie s humánnymi liekmi 

a so zdravotníckymi pomôckami, 

Zmena povolenia na zaobchádzanie 

s humánnymi liekmi a so 

zdravotníckymi pomôckami, 

Zrušenie povolenia na 

zaobchádzanie s humánnymi liekmi 

a so zdravotníckymi pomôckami 

Agenda 27 - 

lieky 

MZ SR 

20 32 
predseda Ústavného súdu 

Slovenskej republiky 

predseda ÚS 

SR 
ÚS SR 

21 33 
podpredseda Ústavného súdu 

Slovenskej republiky 

podpredseda 

ÚS SR 
ÚS SR 

22 34 
sudca Ústavného súdu Slovenskej 

republiky sudca ÚS SR 
ÚS SR 

23 35 
vedúci Kancelárie Ústavného súdu 

Slovenskej republiky vedúci KÚS SR 
ÚS SR 

24 36 

zástupca vedúceho Kancelárie 

Ústavného súdu Slovenskej 

republiky 

zástupca 

vedúceho KÚS 

SR 

ÚS SR 

25 37 Notár 
Notár 

MS SR 

26 38 Správca 
Správca 

MS SR 

27 39 Súdny exekútor 
Exekútor 

MS SR 

28 40 Znalec 
Znalec 

MS SR 

29 41 Tlmočník 
Tlmočník 

MS SR 

30 42 Prekladateľ 
Prekladateľ 

MS SR 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 3 

31 43 Colník 
Colník 

MF SR 

32 44 
Vydávanie osvedčení 

o nepreferenčnom pôvode tovaru  

Osvedčenie 

o pôvode 
MF SR 

33 45 
Vydávanie karnetov ATA a ručenie 

za karnety ATA Karnety ATA 
MF SR 

34 46 

Neţivočíšne potraviny – dovozy 

z tretích krajín, ohlásenie 

a registrácia prevádzkovateľov 

potravinárskych podnikov: 

potraviny, malé mnoţstvá potravín, 

výroba klíčkov, tabakové výrobky,  

oznámenie o registrácii  a ohlásení 

činnosti, ţiadosť a odpoveď na 

ţiadosť  

Neţivočíšne 

potraviny 

MPaRV SR 

35 47 

Zvieratá a produkty ţivočíšneho 

pôvodu – Veterinárna kontrola: 

registrácia chovu, vývoz produktov 

ţivočíšneho pôvodu 

Zvieratá a 

ţivočíšne 

potraviny 

MPaRV SR 

36 48 
Predseda Úradu priemyselného 

vlastníctva SR 

Predseda ÚPV 

SR 
ÚPV SR 

37 49 Námestník riaditeľa Colného úradu 
NRCU 

MF SR 

38 50 Vedúci pobočky Colného úradu 
VPCU 

MF SR 

39 51 
Zástupca vedúceho pobočky 

Colného úradu ZVPCU 
MF SR 

40 52 Vedúci stanice Colného úradu 
VSCU 

MF SR 

41 53 
Zástupca vedúceho stanice Colného 

úradu ZVSCU 
MF SR 

42 54 Vedúci oddelenia Colného úradu 
VO 

MF SR 

43 55 Riaditeľ Colného úradu 
RCU 

MF SR 

44 56 

Generálny riaditeľ sekcie 

Finančného riaditeľstva Slovenskej 

republiky GRSFR 

MF SR 

45 57 
Riaditeľ odboru Finančného 

riaditeľstva Slovenskej republiky ROFR 
MF SR 

46 58 
Vedúci oddelenia  Finančného 

riaditeľstva Slovenskej republiky VOFR 
MF SR 

47 59 Colník - SPD 
Colník - SPD 

MF SR 
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48 60 Prezident Finančnej správy 
prezident FS 

MF SR 

49 61 

Zamestnanec poštového podniku 

poskytujúceho univerzálnu poštovú 

sluţbu 

Zamestnanec 

pošty 

MDVaRR SR 

50 62 Štatutárny orgán obce 
Štatutárny 

orgán obce 
MV SR 

51 63 Pracovník obecného úradu 

Pracovník 

obecného 

úradu 

MV SR 

52 64 Prednosta okresného úradu 

Prednosta 

okresného 

úradu 

MV SR 

53 65 Pracovník okresného úradu 

Pracovník 

okresného 

úradu 

MV SR 

54 66 Predseda samosprávneho kraja 

Predseda 

samosprávneho 

kraja 

MV SR 

55 67 Pracovník samosprávneho kraja 

Pracovník 

samosprávneho 

kraja 

MV SR 

56 68 Minister 
 

MZ SR 

57 69 Štátny tajomník 
 

MZ SR 

58 70 Primátor 
Primátor 

MV SR 

59 71 Starosta 
Starosta 

MV SR 

60 72 Námestník primátora 
Námestník 

primátora 
MV SR 

61 73 Zástupca primátora 
Zástupca 

primátora 
MV SR 

62 74 Zástupca starostu 
Zástupca 

starostu 
MV SR 

63 75 
Zamestnanec mesta poverený 

primátorom 

Poverený 

zamestnanec 
MV SR 

64 76 
Zamestnanec obce poverený 

starostom 

Poverený 

zamestnanec 
MV SR 

65 77 
Zamestnanec mestskej časti 

poverený starostom 

Poverený 

zamestnanec 
MV SR 

66 78 
Poskytovanie výpisov z registrov, 

evidencií a zoznamov (MV SR) 

Výpisy REZ 

(MV SR) 
MV SR 
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67 79 
Poskytovanie výpisov z registrov, 

evidencií a zoznamov (OÚ) 

Výpisy REZ 

(OÚ) 
MV SR 

68 80 
Poskytovanie výpisov z registra 

politických strán Výpisy RPS 
MV SR 

69 81, 82 

Úkon vedúceho zamestnanca 

Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky na 3. a 4. stupni riadenia 

(generálny riaditeľ, riaditeľ 

kancelárie ministra, riaditeľ 

kancelárie štátneho tajomníka, 

riaditeľ kancelárie vedúceho 

sluţobného úradu, riaditeľ 

samostatného odboru, riaditeľ 

Sprostredkovateľského orgánu pod 

Riadiacim orgánom pre Regionálny 

operačný program Prioritná os 7, 

generálny riaditeľ 

Sprostredkovateľského orgánu 

rezortu kultúry pre Operačný 

program informatizácia spoločnosti 

prioritná os 2, riaditeľ 

Sprostredkovateľského orgánu pre 

integrovaný regionálny operačný 

program Prioritná os 3, riaditeľ 

odboru začleneného do sekcie); 

úkon generálneho riaditeľa a/alebo 

riaditeľa príspevkovej alebo 

rozpočtovej organizácie 

v pôsobnosti Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky. 

VZ MK SR, R 

ORG MK SR 

MK SR 

70 83 
Hlavný hygienik SR a vedúci 

sluţobného úradu HH SR a VSÚ 
MZ SR 

71 84 
Zástupca hlavného hygienika SR 

pre odborné činnosti 

Zástupca HH 

SR pre OČ 
MZ SR 

72 85 
Zástupca hlavného hygienika SR 

pre ekonomické činnosti 

Zástupca HH 

SR pre EČ 
MZ SR 

73 86 
Regionálny hygienik SR a vedúci 

sluţobného úrad RH a VSÚ 
MZ SR 

74 87 
Zástupca regionálneho hygienika 

SR pre odborné činnosti 

Zástupca RH 

pre OČ 
MZ SR 

75 88 Vedúci zamestnanec ministerstva 
VZM 

MH SR 

76 89 
Štatutárny orgán príspevkovej 

alebo rozpočtovej organizácie ŠOORG 
MH SR 

77 90 

Štatutárny orgán občianskeho 

zdruţenia alebo záujmového 

zdruţenia právnických osôb 

ŠOOZ, 

ŠOZZPO 

MH SR 
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78 91 
Vedúci zamestnanec príspevkovej 

alebo rozpočtovej organizácie  VZ ORG 
MH SR 

79 92 

Riaditeľ odboru všeobecnej 

vnútornej správy sekcie verejnej 

správy Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

Riaditeľ OVVS 

SVS MV SR 

MV SR 

80 93 

Vedúci oddelenia odboru všeobecnej 

vnútornej správy sekcie verejnej 

správy Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

Vedúci odd.  

OVVS SVS MV 

SR 

MV SR 

81 94 

Predseda Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej 

republiky 

Predseda 

ÚGKK SR 

ÚGKK SR 

82 95 

Podpredseda Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej 

republiky 

Podpredseda 

ÚGKK SR 

ÚGKK SR 

83 96 

Úkon vedúceho štátneho 

zamestnanca Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej 

republiky (riaditeľ odboru) VZ ÚGKK SR 

ÚGKK SR 

84 97 Sudca 
Sudca 

MS SR 

85 98 Vyšší súdny úradník 
VySdÚk 

MS SR 

86 99 
Vedúci Úradu vlády Slovenskej 

republiky Vedúci ÚV SR 
ÚV SR 

87 100 
Vedúci sluţobného úradu Úradu 

vlády Slovenskej republiky VSÚ 
ÚV SR 

88 101 
Podpredseda vlády a minister 

spravodlivosti Slovenskej republiky 

Minister 

spravodlivosti 

SR 

MS SR 

89 102 
Štátny tajomník Ministerstva 

spravodlivosti SR 

 

Štátny 

tajomník 

MS SR 

90 103 
Vedúci sluţobného úradu 

Ministerstva spravodlivosti SR 

Vedúci 

sluţobného 

úradu 

MS SR 

91 104 
Generálny riaditeľ sekcie 

Ministerstva spravodlivosti SR 

Generálny 

riaditeľ MS SR 
MS SR 

92 105 
Riaditeľ samostatného odboru 

Ministerstva spravodlivosti SR 

Riaditeľ 

samostatného 

odboru MS SR 

MS SR 

93 106 Riaditeľ Centra právnej pomoci 
Riaditeľ CPP 

MS SR 
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94 107 Predseda súdu 
Predseda súdu 

MS SR 

95 108 Súdny tajomník 
Tajomník 

MS SR 

96 109 Asistent 
Asistent súdu 

MS SR 

97 110 
Konanie na základe poverenia 

generálneho riaditeľa 

Poverenie od 

GR 
MPSVaR 

98 111 
Vedúci, Predseda, Riaditeľ 

ústredného orgánu štátnej správy VPR ÚOŠS 
NBÚ 

99 112 Probačný a mediačný úradník 
PMÚ 

MS SR 

100 113 Justičný čakateľ 
Justičný 

čakateľ 
MS SR 

101 114 
Poverenie na zastupovanie 

v konaniach pred súdom Poverenie 
MS SR 

102 115 
Vedúci štátny zamestnanec alebo 

nadriadený VŠZ 
NBÚ 

103 116 
Splnomocnenec vlády Slovenskej 

republiky SVSR 
ÚV SR 

104 117 

Zamestnanec oprávnený úradne 

overovať výsledky vybraných 

geodetických a kartografických 

činností 

Úradný 

overovateľ 

GaK činností 

ÚGKK SR 

105 118 

Zamestnanec s osobitnou odbornou 

spôsobilosťou rozhodovať o návrhu 

na vklad Vkladár 

ÚGKK SR 

106 119 Vedúci sluţobného úradu 
VSÚ 

ÚPPVII  
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Číslo oprávnenia: 1 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.1 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Jednotné kontaktné miesto 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: JKM 

 

3) Právny predpis:  

§ 66b a § 66ba  zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra  SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Písomné potvrdenie odboru ţivnostenského podnikania MV SR, ţe osoba 

zabezpečuje plnenie úloh jednotného kontaktného miesta 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 
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Číslo oprávnenia: 2 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.2 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Poskytovanie údajov z katastra 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Nie je 

 

3) Právny predpis:  

§ 69 ods. 6 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 

predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Doklad o uzatvorenom štátnozamestnaneckom pomere (Rozhodnutie o vymenovaní 

do štátnej sluţby, Sluţobná zmluva) s miestom výkonu práce na úseku katastra 

príslušného okresného úradu 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 
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Číslo oprávnenia : 3 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.3 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zastúpenie na základe plnomocenstva 
 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Plnomocenstvo 

 

3) Právny predpis:  

§ 31 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) 
 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Originál plnej moci 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 
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Číslo oprávnenia: 4 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.4 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Povoľovanie dočasného alebo trvalého vývozu zbierkového predmetu alebo predmetu 

kultúrnej hodnoty a dočasného vývozu kultúrnej pamiatky z územia Slovenskej 

republiky a z colného územia Európskej únie 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Vývozná licencia – ZP, PKH, NPK 

 

3) Právny predpis:  

1. Vydanie vývoznej licencie (na vývoz mimo colného územia Európskej únie): článok 

2 nariadenia rady ES č. 116/2009 z 18. Decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho 

charakteru 

2. Rozhodnutie o povolení na trvalý vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej 

republiky: § 6 písm. h) zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.206/2009 Z. z.“) 

3. Rozhodnutie o súhlase na dočasný vývoz zbierkových predmetov z územia 

Slovenskej republiky: § 6 písm. i) zákona č. 206/2009 Z. z. 

4. Rozhodnutie o povolení na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia 

Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie: § 2 ods. 2 zákona 

č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty 

a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 207/2009 

Z.z.“) 

5. Potvrdenie prijatia oznámenia o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty 

z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie: § 3 ods. 2 

zákona č. 207/2009 Z. z. 

6. Rozhodnutie o povolení dočasného vývozu kultúrnej pamiatky z územia Slovenskej 

republiky:  § 25 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov. 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo kultúry SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Zmocňovacia listina  vo forme 

  Originál sluţobnej zmluvy alebo originál dodatku k sluţobnej zmluve, ktorou je 

štátny zamestnanec vymenovaný do funkcie vedúceho zamestnanca:  

„vedúci zamestnanec – generálny štátny radca- generálny riaditeľ sekcie kultúrneho 

dedičstva“  

alebo 

  Originál zmocňovacej listiny vystavenej ministrom kultúry Slovenskej 

republiky, ktorou je štátny zamestnanec v sluţobnom pomere k sluţobnému úradu 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poverený k vykonávaniu oprávnenia 
„Povoľovanie trvalého alebo dočasného vývozu zbierkového predmetu alebo predmetu 
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kultúrnej hodnoty a dočasného vývozu kultúrnej pamiatky z územia Slovenskej 

republiky a z colného územia Európskej únie“. 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Listina podpísaná ministrom kultúry Slovenskej republiky, ktorou oznamuje 

  zánik zaradenia štátneho zamestnanca do funkcie vedúceho zamestnanca „vedúci 

zamestnanec – generálny štátny radca- generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva“ 

alebo 

  zánik poverenia štátneho zamestnanca k vykonávaniu oprávnenia „Povoľovanie 

trvalého alebo dočasného vývozu zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej 

hodnoty a dočasného vývozu kultúrnej pamiatky z územia Slovenskej republiky 

a z colného územia Európskej únie“ 

 

Pri vydaní mandátneho certifikátu je pracovník registračnej autority povinný overiť 

pravdivosť údajov na predloženej listine telefonicky na jednom z nasledujúcich 

telefónnych čísel: 

- riaditeľka / riaditeľ kancelárie ministra +421 – 2 - 2048 2105 

- vedúca / vedúci služobného úradu +421 – 2 – 2048 2202 

- štátny tajomník +421 – 2 – 2048 2101 

- riaditeľka / riaditeľ osobného úradu +421 – 2 – 2048 2212 
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Číslo oprávnenia : 5 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.5 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vydávanie povolenia na dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, Zmena povolenia 

na dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, Zrušenie povolenia na dovoz alebo vývoz 

jadrových materiálov, Povolenie na vývoz špeciálnych materiálov a zariadení 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: JM1, JM2, JM3 a SMZ 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuţívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 3 písm. 

h), i),  § 5 ods. 5,  § 9. 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad jadrového dozoru SR  

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. platný občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát, 

2. platný vodičský preukaz alebo cestovný pas ţiadateľa o mandátny certifikát, 

3. originál dokladu, ktorým žiadateľ o mandátny certifikát preukazuje vymenovanie do 

funkcie: generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky. Týmto dokladom je rozhodnutie o 

vymenovaní do štátnej služby, rozhodnutie o zmene štátnozamestnaneckého pomeru alebo 

služobná zmluva alebo jej dodatok, 

4. originál platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu vydaného podľa 

ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z.. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre žiadateľa o mandátny 

certifikát na stupeň utajenia prísne tajné, 

5. originál potvrdenia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o existencii 

oprávnenia žiadateľa o mandátny certifikát na „Vydávanie povolenia na dovoz alebo 

vývoz jadrových materiálov, Zmenu povolenia na dovoz alebo vývoz jadrových 

materiálov, Zrušenie povolenia na dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, Povolenie 

na vývoz špeciálnych materiálov a zariadení''. 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 
1. informácia o zániku určenia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  

2. rozhodnutie Národného bezpečnostného úradu, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia 

na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na stupeň utajenia prísne tajné,  

3. doklad o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo  

4. potvrdenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o zániku existencie oprávnenia na 

„Vydávanie povolenia na dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, Zmenu povolenia na 

dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, Zrušenie povolenia na dovoz alebo vývoz 

jadrových materiálov, Povolenie na vývoz špeciálnych materiálov a zariadení'' alebo  
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5. úmrtný list v prípade úmrtia  

 

 

Pred vydaním mandátneho certifikátu je nevyhnutné overiť pravdivosť údajov na 

predložených dokladoch telefonicky na jednom z nasledujúcich telefónnych čísel: 

- vedúca / vedúci služobného úradu +421 – 2 – 5822 1119 

- zamestnanec osobného úradu +421 – 2 – 5822 1136 
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Číslo oprávnenia : 6 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.6 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Advokát 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Advokát 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 586/2003  Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

 

Mandátne certifikáty sa môžu vydávať len na Registračných autoritách oprávnených na 

vydávanie takýchto certifikátov zo strany Slovenskej advokátskej komory (ďalej ako 

„RA SAK“). Operátor RA SAK potvrdzuje na základe jemu dostupnej aktuálnej internej 

evidencie  Slovenskej advokátskej komory, že žiadateľ o certifikát je platným členom SAK 

a nachádza sa v zozname advokátov SAK 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 
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Číslo oprávnenia : 7 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.7 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Prokurátor 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Prokurátor 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky  

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Sluţobný preukaz prokurátora (§5 ods. 1 zákona) 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Rozhodnutie generálneho prokurátora o zániku sluţobného pomeru prokurátora 

odvolaním z funkcie prokurátora (§ 15 zákona) 

2. Rozhodnutie generálneho prokurátora o prerušení výkonu funkcie prokurátora 

(§ 12 zákona) 

3. Rozhodnutie generálneho prokurátora o dočasnom pozastavení výkonu funkcie 

prokurátora (§ 13 zákona) 

4. Oznámenie generálneho prokurátora o zániku sluţobného pomeru vzdaním sa 

funkcie prokurátora (§ 16 ods. 2 zákona) 

5. Oznámenie generálneho prokurátora o zániku sluţobného pomeru prokurátora zo 

zákona (§ 11 ods. 3, § 12 ods. 6) 

6. Doklad o zániku sluţobného pomeru prokurátora smrťou prokurátora alebo 

vyhlásením prokurátora za mŕtveho (§ 17 písm. b) zákona). 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Oznámenie generálneho prokurátora o zániku služobného pomeru prokurátora zo zákona  

( § 11 ods. 3, § 12 ods. 6) môže formálne vyzerať ako oznámenie generálneho prokurátora 

o zániku služobného pomeru vzdaním sa funkcie prokurátora (§16 ods. 2 zákona). 

 

Doklad o zániku služobného pomeru prokurátora smrťou prokurátora alebo vyhlásením 

prokurátora za mŕtveho (§ 17 písm. b) môže byť : úmrtný list  alebo rozhodnutie súdu 

o vyhlásení za mŕtveho. 
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Číslo oprávnenia : 8 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.8 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vydávanie licencii a certifikátov, Vývozné náhrady 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Ag10, Ag11 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 473/2003 z 24. októbra 2003 o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o 

podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

§ 6 ods. l písm. d) a e), § 14 

 

Zákon č. 543/2007 z 25. októbra 2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri 

poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, § 7 ods. l písm. g) 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné 

pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred 

stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky v platnom znení 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné 

podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad za poľnohospodárske 

výrobky v platnom znení 
 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa, 

2. Súhlas s vydaním zamestnaneckého mandátneho certifikátu podpísaný štatutárom 

– originál alebo overená kópia, 

3. Doklad o uzatvorenom štátnozamestnaneckom pomere (Rozhodnutie o vymenovaní 

do štátnej sluţby) 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Súhlas s odobratím zamestnaneckého mandátneho certifikátu podpísaný 

štatutárom – originál alebo overená kópia 
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Číslo oprávnenia : 9 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.9 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

CEP Agenda 13 – Rastlinný tovar 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Agenda 13 

 

3) Právny predpis:  

Smernica rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu 

organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti 

ich rozšíreniu  v rámci spoločenstva 

 

Zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti  a o zmene zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov v znení zákona NR SR č. 387/2013 Z. z. o pomocných 

prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenie vlády SR č. 250/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 199/2005 Z.  z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu 

a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení 

neskorších predpisov 

 

Nariadenie vlády SR č. 65/2004 Z. z. o minimálnych podmienkach na vykonávanie 

rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov 

pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu 

 

Nariadenie vlády SR č. 69/2004 Z. z.,  ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz 

a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov 

a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely 

 

Nariadenie vlády SR č. 74/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie 

o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa, 

2. Opis štátnozamestnaneckého miesta 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 
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Číslo oprávnenia : 10 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.10 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

CEP Agenda 14 – Prípravky na ochranu rastlín 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Agenda 14 

 

3) Právny predpis:  

Nariadenie  Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní  

prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS 

a 91/414/EHS 

 

Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivostí a o zmene zákona NR SR 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

 

Vyhláška MPRV SR č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

prípravkoch na ochranu rastlín 

 

Vyhláška  MPRV SR  č. 117/2013 Z. z., ktorou  sa  mení  a dopĺňa vyhláška  MPRV  

SR  č. 485/2011 Z. z. 

 

Vyhláška MPRV SR č. 486/201l Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej 

účinnosti, o ţiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a 

vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii 

 

Vyhláška MPRV SR č. 163/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 

486/2011 Z. z. 

 

Vyhláška  MPRV SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách 

a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a 

iných necieľových organizmov, ţivotného prostredia a osobitných oblasti pri 

pouţívaní  prípravkov na ochranu rastlín 

 

Nariadenie vlády SR č. 186/2012 Z. z. o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov 

na ochranu rastlín 

 

Nariadenie Komisie č. 540/2011/EÚ, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho  

parlamentu a Rady č. 1107/2009/ES, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok 

v platnom znení 

 

Nariadenie  Komisie (EU) č. 283/2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 

trh stanovujú poţiadavky na údaje o účinných látkach 

 

Nariadenie Komisie (EU) č. 284/2013, ktorým sa v súlade s nariadením  Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 

trh stanovujú poţiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín 
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Nariadenie Komisie č. 546/2011/EÚ, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1107/2009/ES, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a 

povoľovania prípravkov na ochranu rastlín 

 

Nariadenie Komisie č. 547/2011/EÚ, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1107/2009/ES, pokiaľ ide o poţiadavky na označovanie 

prípravkov na ochranu  rastlín 

 

Vykonávacie  nariadenia Komisie, ktorými sa neschvaľujú niektoré  účinné  látky 

 

Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných  prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

Vyhláška MPRV SR č. 477/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o pomocných 

prípravkoch v ochrane rastlín 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa, 

2. Opis štátnozamestnaneckého miesta 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 
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OID: 1.3.158.36061701.1.1 21 

 

Číslo oprávnenia : 11 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.11 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

CEP Agenda 15 – Krmivo 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Agenda 15 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 271/2005 Z. z 

 

Nariadenie  vlády SR č. 380/2009 Z. z. 

 

Nariadenie (ES) č. 183/2005 

 

Nariadenie (ES) č. 882/2004 

 

Nariadenie (ES) č. 767/2009 

 

Nariadenie  (ES) č. 669/2009 

 

Nariadenie  vlády SR č. 438/2006 Z. z. 

 

Nariadenie  (ES) č. l069/2009 

 

Nariadenie  (ES) č. 999/2001 

 

Nariadenie  (ES) č. 178/2002 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa, 

2. Opis štátnozamestnaneckého miesta 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 22 

 

Číslo oprávnenia : 12 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.12 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

CEP Agenda 16 – Hnojivá, substráty a pôdne pomocné látky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Agenda 16 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 

 

Vyhláška MP SR č. 245/2005 Z. z. 

 

Vyhláška MP SR č. 577/2005 Z. z. 

 

Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/2003 o hnojivách 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa, 

2. Opis štátnozamestnaneckého miesta 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 23 

 

Číslo oprávnenia : 13 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.13 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

CEP Agenda 17 – Ekologické poľnohospodárstvo (EP) 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Agenda 17 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických 

produktov, ktorým  sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 v znení neskorších 

predpisov 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú 

podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej 

výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, 

označovanie a kontrolu v znení neskorších predpisov. 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú 

podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o 

opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín v znení 

neskorších predpisov. 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa, 

2. Opis štátnozamestnaneckého miesta 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 24 

 

Číslo oprávnenia : 14 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.14 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

CEP Agenda 44 – Osivá a mnoţiteľský materiál 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Agenda 44 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie 

odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní mnoţiteľského materiálu pestovaných rastlín 

na trh, v znení zákona č. 467/2008 Z. z. 

 

Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v 

poľnohospodárskej výrobe, v znení zákona č. 78/2008 Z. z. 

 

Nariadenie vlády SR č. 48/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na uvádzanie 

mnoţiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu 

ovocia na trh, v znení neskorších predpisov 

 

Nariadenie vlády SR č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na uvádzanie 

mnoţiteľského materiálu viniča na trh 

 

Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z., o registrácii odrôd pestovaných rastlín, v znení 

neskorších predpisov 

 

Nariadenie vlády SR č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na uvádzanie 

osiva olejnín a priadnych rastlín na trh, v znení neskorších predpisov 

 

Nariadenie vlády SR č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na uvádzanie 

osiva krmovín na trh, v znení neskorších predpisov 

 

Nariadenie vlády SR č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na uvádzanie 

osiva repy na trh 

 

Nariadenie vlády SR č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na uvádzanie 

sadiva a sadeníc zelenín na trh 

 

Nariadenie vlády SR č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na  uvádzanie 

sadiva zemiakov na trh 

 

Nariadenie vlády SR č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na uvádzanie 

mnoţiteľského materiálu okrasných rastlín  na trh 

 

Nariadenie vlády SR č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na uvádzanie 

osiva obilnín na trh, v znení neskorších predpisov 

 

Nariadenie vlády SR č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na uvádzanie 

osiva zelenín na trh, v znení neskorších predpisov 
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Nariadenie vlády SR č. 215/2009 Z. z., ktorým  sa ustanovujú výnimky  na registráciu 

druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie 

mnoţiteľského materiálu týchto druhov a odrôd  na trh v znení  nariadenia vlády SR 

č. 417/2010 Z. z. 

 

Nariadenie vlády SR č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na 

uvádzanie mnoţiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na 

výrobu ovocia na trh, v znení  neskorších predpisov 

 

Vyhláška MP SR č. 364 z 12. júla 2007 o vykonávaní uznávania a skúšania 

mnoţiteľského materiálu pestovaných rastlín 

 

Vyhláška MP SR č. 69/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o 

pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 

 

Vyhláška MPRV SR č. 123/2011 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR 

č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní  uznávania  a skúšania  mnoţiteľského materiálu 

pestovaných rastlín 

 

Rozhodnutie Rady 2003/l7/ES  z 16. decembra 2002 o rovnocennosti poľných 

prehliadok vykonávaných v tretích krajinách na mnoţiteľských porastoch na výrobu 

osiva a o rovnocennosti osiva vyrobeného v tretej krajine, v znení neskorších 

predpisov 

 

Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z l. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, 

podľa ktorých môţu členské  štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva 

patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná ţiadosť o zápis do štátneho katalógu 

poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov 

 

Rozhodnutie Komisie 2004/371/ES z 20. apríla  2004  o podmienkach  umiestnenia na 

trh  zmesi  osív  určených  na pouţitie ako  krmovina 

 

Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca  2004 o  povoľovaní nezmazateľného 

značenia poţadovaných údajov na obaloch osiva krmovín 

 

Rozhodnutie Komisie 2011/180/EÚ z 23. marca 20l1, ktorým sa vykonáva smernica 

Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa môţe povoľovať uvádzanie 

na trh malých  balení zmesi štandardného osiva rôznych odrôd zeleniny rovnakého 

druhu  

 

Nariadenie Komisie č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, pokiaľ 

ide o povolenie pre členské štáty umoţniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré 

nespĺňa minimálne poţiadavky na klíčivosť 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 
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1. Občiansky preukaz ţiadateľa, 

2. Opis štátnozamestnaneckého miesta 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 27 

 

Číslo oprávnenia: 15 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.15 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Rektor 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Rektor 

 

3) Právny predpis:  

§ 10 ods. 1 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (vysokoškolský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Menovací dekrét vydaný prezidentom Slovenskej republiky alebo poverenie 

ministra školstva na výkon funkcie rektora (§ 10 ods. 2 a 4 zákona NR SR č. 131/2002 

Z. z. ) 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Odvolací dekrét vydaný prezidentom Slovenskej republiky 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 28 

 

Číslo oprávnenia: 16 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.16 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Dekan 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Dekan 

 

3) Právny predpis:  

§ 28 ods. 1 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (vysokoškolský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Menovací dekrét alebo poverenie na výkon funkcie dekana vydané rektorom 

vysokej školy Slovenskej republiky, ktorej je fakulta súčasťou  (§ 28 ods. 2 a 6 zákona 

NR SR č. 131/2002 Z. z.) 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Odvolací dekrét vydaný rektorom vysokej školy Slovenskej republiky, ktorej je 

fakulta súčasťou 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 29 

 

Číslo oprávnenia: 17 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.17 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vydanie povolenia na zaobchádzanie s OLPL, Zmena povolenia na zaobchádzanie s 

OLPL, Zrušenie povolenia na zaobchádzanie s OLPL 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Agenda 25 – zaobchádzanie s OLPL 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 

v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Zmocňovacia listina vo forme:  

   a) originálu sluţobnej zmluvy alebo originálu dodatku k sluţobnej zmluve, ktorou je 

štátny zamestnanec menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca: „vedúci zamestnanec – 

generálny štátny radca – generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky“ alebo 

„vedúci zamestnanec – hlavný štátny radca – riaditeľ odboru farmácie“  alebo 

   b) originálu zmocňovacej listiny vystavenej ministrom zdravotníctva SR, ktorou je 

štátny zamestnanec v služobnom pomere k služobnému úradu MZ SR poverený 

k vykonávaniu oprávnenia „Povoľovanie zaobchádzania s omamnými látkami 

a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom“ 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Listina podpísaná ministrom zdravotníctva SR, ktorou oznamuje:  

   a) zánik zaradenia štátneho zamestnanca do funkcie vedúceho zamestnanca: „vedúci 

zamestnanec – generálny štátny radca – generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej 

politiky“ alebo „vedúci zamestnanec – hlavný štátny radca – riaditeľ odboru 

farmácie“  alebo 

   b) zánik poverenia štátneho zamestnanca k vykonávaniu oprávnenia „Povoľovanie 

zaobchádzania s omamnými látkami a psychotropnými látkami a prípravkami s ich 

obsahom“ 
 

Pri vydaní mandátneho certifikátu je pracovník registračnej autority povinný overiť pravdivosť 

údajov na predloženej listine telefonicky na jednom z nasledujúcich telefónnych čísel: 

- riaditeľka / riaditeľ kancelárie ministra +421 – 2 – 59 373 576 

- vedúca / vedúci služobného úradu +421 – 2 – 59 373 113 

- štátny tajomník +421 – 2 – 59 373 126 

- riaditeľka / riaditeľ osobného úradu +421 – 2 – 59 373 380 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 30 

 

Číslo oprávnenia: 18 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.18 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vydanie vývozného povolenia, Vydanie dovozného povolenia, Vydanie povolenia na 

tranzit 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Agenda 25 – eximptranz OLPL 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 

v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Zmocňovacia listina vo forme:  

   a) originálu sluţobnej zmluvy alebo originálu dodatku k sluţobnej zmluve, ktorou je 

štátny zamestnanec menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca: „vedúci zamestnanec – 

generálny štátny radca – generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky“ alebo 

„vedúci zamestnanec – hlavný štátny radca – riaditeľ odboru farmácie“  alebo 

   b) originálu zmocňovacej listiny vystavenej ministrom zdravotníctva SR, ktorou je 

štátny zamestnanec v služobnom pomere k služobnému úradu MZ SR poverený 

k vykonávaniu oprávnenia „Povoľovanie vývozu, dovozu a tranzitu omamných látok 

a psychotropných látok a prípravkov s ich obsahom“ 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Listina podpísaná ministrom zdravotníctva SR, ktorou oznamuje:  

   a) zánik zaradenia štátneho zamestnanca do funkcie vedúceho zamestnanca: „vedúci 

zamestnanec – generálny štátny radca – generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej 

politiky“ alebo „vedúci zamestnanec – hlavný štátny radca – riaditeľ odboru 

farmácie“  alebo 

   b) zánik poverenia štátneho zamestnanca k vykonávaniu oprávnenia „Povoľovanie 

vývozu, dovozu a tranzitu omamných látok a psychotropných látok a prípravkov 

s ich obsahom“ 
 

Pri vydaní mandátneho certifikátu je pracovník registračnej autority povinný overiť pravdivosť 

údajov na predloženej listine telefonicky na jednom z nasledujúcich telefónnych čísel: 

- riaditeľka / riaditeľ kancelárie ministra +421 – 2 – 59 373 576 

- vedúca / vedúci služobného úradu +421 – 2 – 59 373 113 

- štátny tajomník +421 – 2 – 59 373 126 

- riaditeľka / riaditeľ osobného úradu +421 – 2 – 59 373 380 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 31 

 

Číslo oprávnenia: 19 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.19 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vydanie povolenia na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi 

pomôckami, Zmena povolenia na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so 

zdravotníckymi pomôckami, Zrušenie povolenia na zaobchádzanie s humánnymi 

liekmi a so zdravotníckymi pomôckami 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Agenda 27 – lieky 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Zmocňovacia listina vo forme:  

   a) originálu sluţobnej zmluvy alebo originálu dodatku k sluţobnej zmluve, ktorou je 

štátny zamestnanec menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca: „vedúci zamestnanec – 

generálny štátny radca – generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky“ alebo 

„vedúci zamestnanec – hlavný štátny radca – riaditeľ odboru farmácie“  alebo 

   b) originálu zmocňovacej listiny vystavenej ministrom zdravotníctva SR, ktorou je 

štátny zamestnanec v služobnom pomere k služobnému úradu MZ SR poverený 

k vykonávaniu oprávnenia „Povoľovanie zaobchádzania s humánnymi liekmi a so 

zdravotníckymi pomôckami“ 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Listina podpísaná ministrom zdravotníctva SR, ktorou oznamuje:  

   a) zánik zaradenia štátneho zamestnanca do funkcie vedúceho zamestnanca: „vedúci 

zamestnanec – generálny štátny radca – generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej 

politiky“ alebo „vedúci zamestnanec – hlavný štátny radca – riaditeľ odboru 

farmácie“  alebo 

   b) zánik poverenia štátneho zamestnanca k vykonávaniu oprávnenia „Povoľovanie 

zaobchádzania s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami“ 
 

Pri vydaní mandátneho certifikátu je pracovník registračnej autority povinný overiť pravdivosť 

údajov na predloženej listine telefonicky na jednom z nasledujúcich telefónnych čísel: 

- riaditeľka / riaditeľ kancelárie ministra +421 – 2 – 59 373 576 

- vedúca / vedúci služobného úradu +421 – 2 – 59 373 113 

- štátny tajomník +421 – 2 – 59 373 126 

- riaditeľka / riaditeľ osobného úradu +421 – 2 – 59 373 380 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 32 

 

Číslo oprávnenia: 20 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.20 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

    predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: predseda ÚS SR 

 

3) Právny predpis:  

1. čl. 102 ods. 1 písm. s) a čl. 135 Ústavy Slovenskej republiky 

 

2. §7 a §11 ods. 2 zákona 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ústavný súd SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. listina Prezidenta Slovenskej republiky o vymenovaní do funkcie 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Oznámením zaslaným vedúcim Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to  

a) podľa §12 a §13 zákona 38/1993 Z: z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, 

b) podľa čl. 102 ods. 1 písm. s) Ústavy Slovenskej republiky o odvolaní sudkyne/sudcu 

Ústavného súdu Slovenskej republiky 
 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 33 

 

Číslo oprávnenia: 21 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.21 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: podpredseda ÚS SR 

 

3) Právny predpis:  

1. čl. 102 ods. 1 písm. s) a čl. 135 Ústavy Slovenskej republiky 

 

2. §7 a §11 ods. 2 zákona 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ústavný súd SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. listina Prezidenta Slovenskej republiky o vymenovaní do funkcie 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Oznámením zaslaným vedúcim Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

a to  

a) podľa §12 a §13 zákona 38/1993 Z: z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, 

b) podľa čl.102 ods. 1 písm. s) Ústavy Slovenskej republiky o odvolaní sudkyne/sudcu 

Ústavného súdu Slovenskej republiky 
 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 34 

 

Číslo oprávnenia: 22 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.22 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: sudca ÚS SR 

 

3) Právny predpis:  

1. čl. 102 ods. 1 písm. s) a čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 

 

2. §11 ods. 2 zákona 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ústavný súd SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. listina Prezidenta Slovenskej republiky o vymenovaní do funkcie 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Oznámením zaslaným vedúcim Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

a to  

a) podľa §12 a §13 zákona 38/1993 Z: z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, 

b) podľa čl. 102 ods. 1 písm. s) Ústavy Slovenskej republiky o odvolaní sudkyne/sudcu 

Ústavného súdu Slovenskej republiky 
 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 35 

 

Číslo oprávnenia: 23 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.23 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: vedúci KÚS SR 

 

3) Právny predpis:  

1. §9 ods. 2 zákona 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 

2. §13 ods. 5 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ústavný súd SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Rozhodnutie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky o vymenovaní do 

funkcie 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Rozhodnutie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie 

 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 36 

 

Číslo oprávnenia: 24 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.24 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

zástupca vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: zástupca vedúceho KÚS SR 

 

3) Právny predpis:  

1. §9 ods. 2 zákona 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 

 

2. §13 ods. 8 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ústavný súd SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Poverenie vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 

k zastupovaniu v plnom rozsahu 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Oznámením vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky k zrušeniu 

zastupovania v plnom rozsahu 

 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 37 

 

Číslo oprávnenia: 25 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.25 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Notár 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Notár 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 323/1992 o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení 

neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Rozhodnutie o vymenovaní za notára vydané ministrom spravodlivosti Slovenskej 

republiky 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Právoplatné rozhodnutie o odvolaní z funkcie notára vydané ministrom 

spravodlivosti Slovenskej republiky 

2. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 38 

 

Číslo oprávnenia: 26 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.26 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Správca 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Správca 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a o reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov ( § 24 ods. 5 zákona o správcoch) 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Rozhodnutie MS SR o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov (§ 26 zákona 

o správcoch)  

 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 39 

 

Číslo oprávnenia: 27 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.27 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Súdny exekútor 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Exekútor 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Rozhodnutie ministra spravodlivosti SR o vymenovaní exekútora (Dekrét 

o vymenovaní) ( § 9 písm. a) zákona č. 233/1995 Zb.) 

2. Zoznam exekútorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR (§ 8 ods. 1 zákona 

č.233/1995 Zb.) 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Rozhodnutie ministra spravodlivosti SR o odvolaní exekútora ( § 9 písm. a) zákona 

č. 233/1995 Zb.)  

2. Zánik funkcie exekútora smrťou exekútora alebo vyhlásením exekútora za 

mŕtveho (§ 16 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 233/1995 Zb.) 

3. Rozhodnutie ministra spravodlivosti SR o prerušení výkonu funkcie exekútora 

(§ 15a ods. 4 zákona č. 233/1995 Zb.) 

4. Oznámenie exekútora o prerušení výkonu funkcie exekútora (§ 15a ods. 1 zákona č. 

233/1995 Zb.) 

5. Rozhodnutie ministra spravodlivosti SR o pozastavení výkonu funkcie exekútora 

(§ 222 ods. 1 a 2 zákona č. 233/1995 Zb.) 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 40 

 

Číslo oprávnenia: 28 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.28 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Znalec 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Znalec 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZTP“) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

5) Zoznam dokladov ((§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Výpis zo zoznamu znalcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR na základe 

ZZTP vydaným v súlade s poloţkou 5 písmena i) zákona číslo 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Právoplatné rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti SR: 

- o vyčiarknutí podľa § 6 ZZTP 

- o zákaze výkonu činností podľa § 27 ods. 3 písmena c) ZZTP 

- o dočasnom pozastavení výkonu činností podľa § 28 ZZTP 

 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 41 

 

Číslo oprávnenia: 29 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.29 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Tlmočník 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Tlmočník 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZTP“) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Výpis zo zoznamu znalcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR na základe 

ZZTP vydaným v súlade s poloţkou 5 písmena i) zákona číslo 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Právoplatné rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti SR: 

- o vyčiarknutí podľa § 6 ZZTP 

- o zákaze výkonu činností podľa § 27 ods. 3 písmena c) ZZTP 

- o dočasnom pozastavení výkonu činností podľa § 28 ZZTP 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 42 

 

Číslo oprávnenia: 30 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.30 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Prekladateľ 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Prekladateľ 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZTP“) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Výpis zo zoznamu znalcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR na základe 

ZZTP vydaným v súlade s poloţkou 5 písmena i) zákona číslo 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Právoplatné rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti SR: 

- o vyčiarknutí podľa § 6 ZZTP 

- o zákaze výkonu činností podľa § 27 ods. 3 písmena c) ZZTP 

- o dočasnom pozastavení výkonu činností podľa § 28 ZZTP 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 43 

 

Číslo oprávnenia: 31 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.31 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Colník 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Colník 

 

3) Právny predpis:  

§ 9, 10 a 10a zákona č. 652/2004 Z. z. z 26. októbra o orgánoch štátnej správy v 

colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

§ 4 zákona č. 333/2011 Z. z. zo 14. septembra o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, 

poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 44 

 

Číslo oprávnenia: 32 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.32 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vydávanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode tovaru 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Osvedčenia o pôvode 

 

3) Právny predpis:  

§ 5 písm. g)  zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení 

neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Notifikačná listina č. 47/2014-ÚMS obsahujúca meno, priezvisko a podpisový vzor 

ţiadateľa o mandátny certifikát 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 45 

 

Číslo oprávnenia: 33 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.33 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vydávanie karnetov ATA a ručenie za karnety ATA 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Karnety ATA 

 

3) Právny predpis:  

§ 5 písm. g)  zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení 

neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Notifikačná listina č. 47/2014-ÚMS obsahujúca meno, priezvisko a podpisový vzor 

ţiadateľa o mandátny certifikát 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 46 

 

Číslo oprávnenia: 34 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.34 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Neţivočíšne potraviny 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Neţivočíšne potraviny 

 

3) Právny predpis:  

a) Dovozy potravín neţivočíšneho pôvodu z tretích krajín – Nariadenie (ES) 

č. 882/2004 o úradných kontrolách , kapitola V, článok 15 aţ 25 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 884/2014, ktorým sa stanovujú osobitné 

podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín 

Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva Nariadenie EP a Rady 

č. 882/2004 

b) Ohlásenie a registrácia prevádzkovateľov potravinárskych podnikov – Nariadenie 

(ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, článok 6 

Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov §6 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 210/2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky 

Zákon NR SR č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch 

Nariadenie vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické poţiadavky na 

priamy predaj a dodávanie malého mnoţstva prvotných produktov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Menovací dekrét – ústredného riaditeľa ŠVPS menuje minister pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

2. Menovací dekrét – ústredný riaditeľ ŠVPS menuje 40 riaditeľov RVPS 

3. Organizačný poriadok 

4. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 47 

 

Číslo oprávnenia: 35 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.35 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zvieratá a produkty ţivočíšneho pôvodu – Veterinárna kontrola: registrácia chovu, 

zrušenie registrácie, zmena podmienok registrácie, vývoz produktov ţivočíšneho 

pôvodu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Zvieratá a ţivočíšne potraviny 

 

3) Právny predpis:  

Nariadenie (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách 

Zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Menovací dekrét – ústredného riaditeľa ŠVPS menuje minister pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

2. Menovací dekrét – ústredný riaditeľ ŠVPS menuje 40 riaditeľov RVPS 

3. Organizačný poriadok 

4. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 48 

 

Číslo oprávnenia: 36 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.36 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Predseda ÚPV SR 

 

3) Právny predpis:  

§ 22 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy  

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad priemyselného vlastníctva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Menovací dekrét vlády Slovenskej republiky 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Odvolací dekrét vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

 

Pri vydaní mandátneho certifikátu je pracovník registračnej autority povinný 

overiť pravdivosť údajov v predložených dokladoch telefonicky na jednom z 

nasledujúcich telefónnych čísel: 

-vedúci služobného úradu  +42148 4300 116 

- zamestnanec kancelárie úradu a osobného úradu  +42148 4300 119 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 49 

 

Číslo oprávnenia: 37 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.37 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Námestník riaditeľa Colného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: NRCU 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie Námestníka riaditeľa CÚ 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 50 

 

Číslo oprávnenia: 38 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.38 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vedúci pobočky Colného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: VPCU 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie Vedúceho pobočky CÚ 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 51 

 

Číslo oprávnenia: 39 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.39 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zástupca vedúceho pobočky Colného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: ZVPCU 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie Zástupcu vedúceho pobočky CÚ 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 52 

 

Číslo oprávnenia: 40 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.40 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vedúci stanice Colného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: VSCU 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie Vedúceho stanice CÚ 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 53 

 

Číslo oprávnenia: 41 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.41 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zástupca vedúceho stanice Colného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: ZVSCU 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie Zástupcu vedúceho stanice CÚ 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 54 

 

Číslo oprávnenia: 42 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.42 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vedúci oddelenia Colného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: VO 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie Vedúceho oddelenia CÚ 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 55 

 

Číslo oprávnenia: 43 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.43 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Riaditeľ Colného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: RCU 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie Riaditeľa CÚ 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 56 

 

Číslo oprávnenia: 44 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.44 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Generálny riaditeľ sekcie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: GRSFR 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie generálneho riaditeľa sekcie FR SR 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 57 

 

Číslo oprávnenia: 45 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.45 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Riaditeľ odboru Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: ROFR 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie riaditeľa odboru FR SR 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 58 

 

Číslo oprávnenia: 46 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.46 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vedúci oddelenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: VOFR 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie vedúci oddelenia FR SR 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 59 

 

Číslo oprávnenia: 47 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.47 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Colník - SPD 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Colník - SPD 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o ustanovení do funkcie 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 60 

 

Číslo oprávnenia: 48 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.48 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Prezident finančnej správy 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: prezident FS 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo financií SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Sluţobný preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

3. Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prezidenta FS 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

 

Mandátny certifikát v zmysle tohto oprávnenia sa vydáva v zmysle interných predpisov 

finančnej správy na Registračných autoritách finančnej správy oprávnených na vydávanie 

takýchto certifikátov zo strany finančnej správy.  

Operátor registračnej autority finančnej správy potvrdzuje na základe aktuálnej internej 

evidencie finančnej správy, že žiadateľ o certifikát je zamestnancom finančnej správy vo 

funkcii, na ktorú je mandátny certifikát vydávaný. 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 61 

 

Číslo oprávnenia: 49 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.49 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zamestnanec poštového podniku poskytujúceho univerzálnu poštovú sluţbu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Zamestnanec pošty 

 

3) Právny predpis:  

a) § 11 ods. 1, § 43, § 46 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 

b) § 3 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o o poštových sluţbách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa  

2. Originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia o výkone činnosti pracovníka 

integrovaného obsluţného miesta poštového podniku poskytujúceho univerzálnu 

sluţbu, podpísaná oprávneným zamestnancom poštového podniku 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 62 

 

Číslo oprávnenia: 50 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.50 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Štatutárny orgán obce 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Štatutárny orgán obce 

 

3) Právny predpis:  

§ 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Osvedčenie o zvolení (§ 49 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov)  

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 63 

 

Číslo oprávnenia: 51 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.51 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Pracovník obecného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Pracovník obecného úradu 

 

3) Právny predpis:  

§ 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov 

§ 11 ods. 1, § 43, § 46 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia o výkone činnosti pracovníka 

obecného úradu, podpísaná štatutárom obecného úradu 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 64 

 

Číslo oprávnenia: 52 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.52 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Prednosta okresného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Prednosta okresného úradu 

 

3) Právny predpis:  

§ 2 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Osvedčenie o vymenovaní  

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 65 

 

Číslo oprávnenia: 53 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.53 

 

1) Označenie oprávnenia ((§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Pracovník okresného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Pracovník okresného úradu 

 

3) Právny predpis:  

§ 4 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia o výkone činnosti pracovníka 

okresného úradu, podpísaná štatutárom okresného úradu  

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 66 

 

Číslo oprávnenia: 54 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.54 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Predseda samosprávneho kraja 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Predseda 

 

3) Právny predpis:  

Článok 69 ods. 4 písm. b) a ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky 

§ 16 ods. 1 a 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Osvedčenie o voľbe predsedu vyššieho územného celku (§ 44 zákona 

č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávneho kraja a o doplnení 

Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov) 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Písomné oznámenie riaditeľa Úradu vyššieho územného celku o tom, ţe mandát 

predsedu vyššieho územného celku zanikol (§ 17 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. 

o samospráve vyšších územných celkov) 

 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 67 

 

Číslo oprávnenia: 55 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.55 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Pracovník samosprávneho kraja 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Pracovník samosprávneho kraja 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Originál výpisu z uznesenia zastupiteľstva samosprávneho kraja o voľbe alebo 

pracovná zmluva medzi samosprávnym krajom a ţiadateľom o mandátny certifikát, 

z ktorej vyplýva, ţe ţiadateľ je zamestnancom samosprávneho kraja 

3. Originál súhlasu predsedu samosprávneho kraja s vydaním mandátneho 

certifikátu 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Písomné oznámenie predsedu samosprávneho kraja o tom, ţe drţiteľ mandátneho 

certifikátu prestal vykonávať pracovnú pozíciu 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 68 

 

Číslo oprávnenia: 56 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.56 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Minister 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

 

3) Právny predpis:  

§ 4 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo zdravotníctva SR v zmysle § 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Vymenúvací dekrét 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 69 

 

Číslo oprávnenia: 57 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.57 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Štátny tajomník 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

 

3) Právny predpis:  

§ 4 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo zdravotníctva SR v zmysle § 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Vymenúvací dekrét 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 70 

 

Číslo oprávnenia: 58 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.58 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Primátor 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Primátor 

 

3) Právny predpis:  

§ 24 ods. 2 v spojitosti s § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

§ 12 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

§ 11 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Osvedčenie mestskej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora 

3. Zápisnica (resp. uznesenie) mestského zastupiteľstva zo zasadnutia, na ktorom 

novozvolený primátor zloţil sľub 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. doklady, ktorými sa preukazuje vznik oprávnenia novozvolenému primátorovi 

zároveň preukazujú zánik oprávnenia predchádzajúcemu primátorovi 

2. oznámenie mesta o zániku mandátu primátora v ostatných prípadoch 

ustanovených zákonom (§ 13a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 71 

 

Číslo oprávnenia: 59 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.59 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Starosta 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Starosta 

 

3) Právny predpis:  

§ 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

§ 17 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

§ 15 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Osvedčenie mestskej volebnej komisie o zvolení do funkcie starostu 

3. Zápisnica (resp. uznesenie) obecného/miestneho zastupiteľstva zo zasadnutia, na 

ktorom novozvolený starosta zloţil sľub 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. doklady, ktorými sa preukazuje vznik oprávnenia novozvolenému starostovi 

zároveň preukazujú zánik oprávnenia predchádzajúcemu starostovi 

2. oznámenie obce/mestskej časti o zániku mandátu starostu v ostatných prípadoch 

ustanovených zákonom (§ 13a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 72 

 

Číslo oprávnenia: 60 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.60 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Námestník primátora 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Námestník primátora 

 

3) Právny predpis:  

§ 12a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

§ 11a zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Písomné poverenie primátorom alebo uznesenie mestského zastupiteľstva o zvolení 

námestníka primátora, ak ho nevymenuje primátor v lehote ustanovenej zákonom 

 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. odvolanie (zrušenie) písomného poverenia primátorom 

2. oznámenie hlavného mesta Bratislava / mesta Košice o zániku funkcie námestníka 

primátora 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 73 

 

Číslo oprávnenia: 61 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.61 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zástupca primátora 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Zástupca primátora 

 

3) Právny predpis:  

§ 13b ods. 2 v spojitosti s § 24 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Písomné poverenie primátorom alebo uznesenie mestského zastupiteľstva o zvolení 

zástupcu primátora, ak ho nevymenuje primátor v lehote ustanovenej zákonom 

 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. odvolanie (zrušenie) písomného poverenia primátorom 

2. oznámenie mesta o zániku funkcie zástupcu primátora 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 74 

 

Číslo oprávnenia: 62 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.62 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zástupca starostu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Zástupca starostu 

 

3) Právny predpis:  

§ 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

§ 17a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

§ 15a zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Písomné poverenie starostom alebo uznesenie obecného/miestneho zastupiteľstva 

o zvolení zástupcu starostu, ak ho nevymenuje starosta v lehote ustanovenej zákonom 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. odvolanie (zrušenie) písomného poverenia starostom 

2. oznámenie obce/mestskej časti o zániku funkcie zástupcu starostu 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 75 

 

Číslo oprávnenia: 63 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.63 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zamestnanec mesta poverený primátorom 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Poverený zamestnanec 

 

3) Právny predpis:  

§ 13 ods. 5 v spojitosti s § 24 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

§ 12 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

§ 11 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Písomné poverenie primátorom 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. odvolanie (zrušenie) písomného poverenia primátorom 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 76 

 

Číslo oprávnenia: 64 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.64 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zamestnanec obce poverený starostom 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Poverený zamestnanec 

 

3) Právny predpis:  

§ 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Písomné poverenie starostom 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. odvolanie (zrušenie) písomného poverenia starostom 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 77 

 

Číslo oprávnenia: 65 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.65 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zamestnanec mestskej časti poverený starostom 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Poverený zamestnanec 

 

3) Právny predpis:  

§ 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

§ 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Písomné poverenie starostom 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. odvolanie (zrušenie) písomného poverenia starostom 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 78 

 

Číslo oprávnenia: 66 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.66 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Poskytovanie výpisov z registrov, evidencií a zoznamov (MV SR) 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Výpisy REZ (MV SR) 

 

3) Právny predpis:  

1. § 7 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov 

a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. Výpis z registra nadácií vedeného ministerstvom vnútra SR (§ 2 ods. 2, § 6 ods. 1, 

§ 9 ods. 1 a §10 aţ 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so Sadzobníkom správnych 

poplatkov – II. časťou, poloţkou 34 písm. d), ktorý tvorí prílohu zákona 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) 

3. Výpis z evidencie odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov (§ 9a 

ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších predpisov 

v spojení so Sadzobníkom správnych poplatkov – II. časťou, poloţkou 34 písm. d), 

ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov) 

4. Výpis zo zoznamu občianskych zdruţení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní 

občanov v znení neskorších predpisov (§ 7 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní 

občanov v znení neskorších predpisov v spojení so Sadzobníkom správnych 

poplatkov – II. časťou, poloţkou 34 písm. d), ktorý tvorí prílohu zákona 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) 

5. Výpis z evidencie organizácií s medzinárodným prvkom (§3 ods. 1 zákona 

č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom 

v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Písomné potvrdenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, ţe osoba zabezpečuje vybavovanie výpisov 

prostredníctvom elektronickej sluţby ústredného portálu verejnej správy zo 

zdrojového registra 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 79 

 

Číslo oprávnenia: 67 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.67 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Poskytovanie výpisov z registrov, evidencií a zoznamov (OÚ) 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Výpisy REZ (OÚ) 

 

3) Právny predpis:  
1. § 7 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. Výpis z registra neinvestičných fondov vedeného okresným úradom (§ 9 ods. 1 a 2 zákona 

č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojení so Sadzobníkom správnych 

poplatkov – II. časťou, poloţkou 34 písm. d), ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) 

3. Výpis z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby 

vedeného okresným úradom (§ 9 ods. 1 a 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby v znení neskorších predpisov 

v spojení so Sadzobníkom správnych poplatkov – II. časťou, poloţkou 34 písm. d), ktorý tvorí 

prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) 

4. Výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného 

okresným úradom (§ 7 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov v spojení so Sadzobníkom správnych poplatkov – II. 

časťou, poloţkou 34 písm. d), ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov) 

5. Výpis z registra záujmových zdruţení právnických osôb vedeného okresným úradom (§20i 

ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení so 

Sadzobníkom správnych poplatkov – II. časťou, poloţkou 34 písm. d), ktorý tvorí prílohu 

zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) 

6. Výpis z registra zdruţení obcí vedeného okresným úradom (§ 20b ods. 3 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Písomné potvrdenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, ţe osoba zabezpečuje vybavovanie výpisov 

prostredníctvom elektronickej sluţby ústredného portálu verejnej správy zo 

zdrojového registra 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 80 

 

Číslo oprávnenia: 68 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.68 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Poskytovanie výpisov z registra politických strán 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Výpisy RPS 

 

3) Právny predpis:  

1. Výpis z registra politických strán vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky (§ 4 ods. 2, § 5, § 6 ods. 1, § 7 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v spojení so 

Sadzobníkom správnych poplatkov – II. časťou, poloţkou 34 písm. d), ktorý tvorí 

prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Písomné potvrdenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, ţe osoba zabezpečuje poskytovanie výpisov z registra 

politických strán 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 81 

 

Číslo oprávnenia: 69 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.69 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Úkon vedúceho zamestnanca Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na 3. a 4. 

stupni riadenia (generálny riaditeľ, riaditeľ kancelárie ministra, riaditeľ kancelárie 

štátneho tajomníka, riaditeľ kancelárie vedúceho sluţobného úradu, riaditeľ 

samostatného odboru, riaditeľ Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim 

orgánom pre Regionálny operačný program Prioritná os 7, generálny riaditeľ 

Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre Operačný program 

informatizácia spoločnosti prioritná os 2, riaditeľ Sprostredkovateľského orgánu pre 

integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3, riaditeľ odboru 

začleneného do sekcie); úkon generálneho riaditeľa a/alebo riaditeľa príspevkovej 

alebo rozpočtovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky. 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: VZ MK SR, R ORG MK SR 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov (§ 4, § 5 a § 18) 

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo  

MK-2358/2013-110/10472 v znení jeho dodatkov vydaný v súlade s § 5 ods. 5 zákona 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo kultúry SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Splnomocňovacia listina vo forme 

 a) originál sluţobnej zmluvy alebo originál dodatku k sluţobnej zmluve, ktorou je 

štátny zamestnanec vymenovaný do funkcie vedúceho zamestnanca na 3. alebo 4. 

stupni riadenia:  

      vedúci zamestnanec (generálny riaditeľ, riaditeľ kancelárie ministra, riaditeľ kancelárie 

štátneho tajomníka, riaditeľ kancelárie vedúceho služobného úradu, riaditeľ 

samostatného odboru, riaditeľ Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom 

pre Regionálny operačný program Prioritná os 7, generálny riaditeľ 

Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre Operačný program informatizácia 

spoločnosti prioritná os 2, riaditeľ Sprostredkovateľského orgánu pre integrovaný 

regionálny operačný program Prioritná os 3, riaditeľ odboru začleneného do sekcie 

alebo 

 b) originál splnomocňovacej listiny vystavenej/podpísanej ministrom kultúry 

Slovenskej republiky, ktorou je ţiadateľ vymenovaný za generálneho riaditeľa 

a/alebo riaditeľa príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie v pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 82 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Listina podpísaná ministrom kultúry SR, štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry 

SR alebo vedúcim sluţobného úradu Ministerstva kultúry SR, ktorou oznamuje: 

a) zánik zaradenia štátneho zamestnanca do funkcie vedúceho zamestnanca 

alebo  

b) odvolanie z funkcie generálneho riaditeľa a/alebo riaditeľa príspevkovej alebo 

rozpočtovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR 

 

Pri vydaní mandátneho certifikátu je pracovník registračnej autority povinný overiť 

pravdivosť údajov na predloženej listine telefonicky na jednom z nasledujúcich 

telefónnych čísel: 

- kancelária vedúcej/vedúceho služobného úradu +421 – 2 - 2048 2213 

- osobný úrad MK SR +421 – 2 - 2048 2212 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 83 

 

Číslo oprávnenia: 70 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.70 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Hlavný hygienik SR a vedúci sluţobného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: HHSR a VSÚ  

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz  

2. Doklad o uzatvorení štátnozamestnaneckého pomeru (Rozhodnutie o vymenovaní 

do funkcie hlavného hygienika SR a vedúceho sluţobného úradu, Sluţobná zmluva) 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Doklad o ukončení štátnozamestnaneckého pomeru (Rozhodnutie o odvolaní z 

funkcie hlavného hygienika SR a vedúceho sluţobného úradu) 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 84 

 

Číslo oprávnenia: 71 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.71 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zástupca hlavného hygienika SR pre odborné činnosti 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Zástupca HHSR pre OČ  

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz  

2. Doklad o uzatvorení štátnozamestnaneckého pomeru (Rozhodnutie o vymenovaní 

do funkcie zástupcu hlavného hygienika SR pre odborné činnosti, Sluţobná zmluva) 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Doklad o ukončení štátnozamestnaneckého pomeru (Rozhodnutie o odvolaní z 

funkcie zástupcu hlavného hygienika SR pre odborné činnosti) 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 85 

 

Číslo oprávnenia: 72 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.72 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zástupca hlavného hygienika SR pre ekonomické činnosti 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Zástupca HHSR pre EČ  

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz  

2. Doklad o uzatvorení štátnozamestnaneckého pomeru (Rozhodnutie o vymenovaní 

do funkcie zástupcu hlavného hygienika SR pre ekonomické činnosti, Sluţobná 

zmluva) 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Doklad o ukončení štátnozamestnaneckého pomeru (Rozhodnutie o odvolaní z 

funkcie zástupcu hlavného hygienika SR pre ekonomické činnosti) 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 86 

 

Číslo oprávnenia: 73 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.73 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Regionálny hygienik a vedúci sluţobného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: RH a VSÚ  

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz  

2. Doklad o uzatvorení štátnozamestnaneckého pomeru (Rozhodnutie o vymenovaní 

do funkcie regionálneho hygienika a vedúceho sluţobného úradu, Sluţobná zmluva) 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Doklad o ukončení štátnozamestnaneckého pomeru (Rozhodnutie o odvolaní z 

funkcie regionálneho hygienika SR a vedúceho sluţobného úradu) 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 87 

 

Číslo oprávnenia: 74 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.74 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zástupca regionálneho hygienika pre odborné činnosti 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: Zástupca RH pre OČ  

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz  

2. Doklad o uzatvorení štátnozamestnaneckého pomeru (Rozhodnutie o vymenovaní 

do funkcie zástupcu regionálneho hygienika pre odborné činnosti, Sluţobná zmluva) 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Doklad o ukončení štátnozamestnaneckého pomeru (Rozhodnutie o odvolaní z 

funkcie zástupcu regionálneho hygienika SR pre odborné činnosti) 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 88 

 

Číslo oprávnenia: 75 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.75 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vedúci zamestnanec ministerstva 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: VZM 

 

3) Právny predpis:  

§ 5 ods. 5  zákona č. 575/2001Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo hospodárstva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Splnomocňovacia listina vo forme - originál sluţobnej zmluvy alebo originál dodatku 

k sluţobnej zmluve ktorou je štátny zamestnanec vymenovaný do funkcie vedúceho 

zamestnanca ministerstva: vedúci zamestnanec (generálny riaditeľ, riaditeľ kancelárie 

ministra, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka, riaditeľ kancelárie vedúceho služobného 

úradu, riaditeľ samostatného odboru, riaditeľ odboru začleneného do sekcie. 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Listina podpísaná ministrom, štátnym tajomníkom alebo vedúcim sluţobného úradu, 

ktorou oznamuje zánik zaradenia štátneho zamestnanca do funkcie vedúceho 

zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 89 

 

Číslo oprávnenia: 76 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.76 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Štatutárny orgán príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: ŠOORG 

 

3) Právny predpis:  

§ 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo hospodárstva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Splnomocňovacia listina vystavená/podpísaná ministrom, ktorou je ţiadateľ v zmysle 

zákona vymenovaný za štatutárny orgán príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie 

v pôsobnosti Ministerstva 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Listina, na základe ktorej došlo k odvolaniu ţiadateľa z funkcie štatutárneho orgánu 

príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie v pôsobnosti ministerstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 90 

 

Číslo oprávnenia: 77 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.77 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Štatutárny orgán občianskeho zdruţenia alebo záujmového zdruţenia právnických 

osôb 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: ŠOOZ,ŠOZZPO 

 

3) Právny predpis:  

§ 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov, 

§ 20f a nasl. zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník  

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo hospodárstva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Splnomocňovacia listina, na základe ktorej sa ţiadateľ stal štatutárnym orgánom 

zdruţenia a aktuálne stanovy zdruţenia 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Listina, na základe ktorej došlo k odvolaniu ţiadateľa z funkcie štatutárneho orgánu 

zdruţenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 91 

 

Číslo oprávnenia: 78 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.78 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vedúci zamestnanec príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia: VZ ORG 

 

3) Právny predpis:  

zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo hospodárstva SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Splnomocňovacia listina, na základe ktorej sa ţiadateľ stal vedúcim zamestnancom 

rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Listina, na základe ktorej došlo k odvolaniu ţiadateľa z funkcie vedúceho 

zamestnanca rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 92 

 

Číslo oprávnenia: 79 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.79 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Riaditeľ odboru všeobecnej vnútornej správy sekcie verejnej správy Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Riaditeľ OVVS SVS MV SR 

 

3) Právny predpis:  

§ 5 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov 

§ 11 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát, 

Písomné potvrdenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ţe osoba vykonáva funkciu riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa 

odboru všeobecnej vnútornej správy sekcie verejnej správy MV SR. 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 93 

 

Číslo oprávnenia: 80 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.80 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vedúci oddelenia odboru všeobecnej vnútornej správy sekcie verejnej správy 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Vedúci odd. OVVS SVS MV SR 

 

3) Právny predpis:  

§ 11 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo vnútra SR 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát, 

Písomné potvrdenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ţe osoba vykonáva funkciu vedúceho oddelenia alebo 

povereného vedením oddelenia na odbore všeobecnej vnútornej správy sekcie 

verejnej správy MV SR. 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 94 

 

Číslo oprávnenia: 81 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.81 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Predseda ÚGKK SR 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 6) 

Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. P-5724/2012 

o schválení a vydaní Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Menovací dekrét vlády Slovenskej republiky 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Odvolací dekrét vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 95 

 

Číslo oprávnenia: 82 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.82 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Podpredseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Podpredseda ÚGKK SR 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 7) 

Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. P-5724/2012 

o schválení a vydaní Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Originál sluţobnej zmluvy alebo originál dodatku k sluţobnej zmluve, ktorou je 

štátny zamestnanec vymenovaný do funkcie vedúceho štátneho zamestnanca 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Odvolací dekrét vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 96 

 

Číslo oprávnenia: 83 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.83 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Úkon vedúceho štátneho zamestnanca Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky (riaditeľ odboru) 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

VZ ÚGKK SR 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov (§ 23 a § 5) 

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. P-5724/2012 

o schválení a vydaní Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Originál sluţobnej zmluvy alebo originál dodatku k sluţobnej zmluve, ktorou je 

štátny zamestnanec vymenovaný do funkcie vedúceho štátneho zamestnanca 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Písomné potvrdenie podpísané vedúcim sluţobného úradu Úradu geodézie, 

kartografie a katastra SR, ktorou sa oznamuje zánik zaradenia štátneho zamestnanca 

do funkcie vedúceho zamestnanca alebo 

2. Originál sluţobnej zmluvy alebo originál dodatku k sluţobnej zmluve, ktorou 

dochádza k zmene štátnozamestnaneckého pomeru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 97 

 

Číslo oprávnenia: 84 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.84 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Sudca 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Sudca 
 

3) Právny predpis:  

Ústava Slovenskej republiky 

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vymenovaní do funkcie sudcu bez 

časového obmedzenia 

Preukaz sudcu 

Platný občiansky preukaz 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie sudcu 

Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie sudcu 

Rozhodnutie ministra spravodlivosti o prerušení výkonu sudcu (§ 24 ods. 4 zák. č. 

385/2000 Z. z.) 

Rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony 

Deň straty štátneho občianstva Slovenskej republiky 

Zmena trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky 

Neodstránenie dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu (§ 23 ods. 1 zák. č. 

385/2000 Z. z.) 

Nezloţenie sľubu, zloţenie sľubu s výhradou a vypovedanie sľubu 

Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení sudcu za mŕtveho 
 

6)  Tieto mandátne certifikáty sa môţu vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 
 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 98 

 

Číslo oprávnenia: 85 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.85 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Vyšší súdny úradník 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

VySdÚk 
 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

Platný občiansky preukaz 

Sluţobná zmluva, ktorou sa zakladá štátnozamestnanecký pomer 

Dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 

400/2009 Z. z. (vo forme písomného dodatku k sluţobnej zmluve) 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru 

Výpoveď 

Okamţité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru 

Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe 

Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona 

Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho 

Dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 

400/2009 Z. z. (vo forme písomného dodatku k sluţobnej zmluve) 

 

6)  Tieto mandátne certifikáty sa môţu vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MS SR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 99 

 

Číslo oprávnenia: 86 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.86 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Vedúci ÚV SR 
 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 1) 

 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad vlády Slovenskej republiky 
 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Menovací dekrét vlády Slovenskej republiky 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Odvolací dekrét vlády Slovenskej republiky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 100 

 

Číslo oprávnenia: 87 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.87 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Vedúci sluţobného úradu Úradu vlády Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

VSÚ 
 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (§ 12) 

 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad vlády Slovenskej republiky 
 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Menovací dekrét vlády Slovenskej republiky 
 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Odvolací dekrét vlády Slovenskej republiky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 101 

 

Číslo oprávnenia: 88 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.88 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Minister spravodlivosti SR 
 

3) Právny predpis:  

Ústava Slovenskej republiky 

Zákon č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov 

 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Vymenúvací dekrét 

2. Platný občiansky preukaz 
B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie ministra 

2. Nezloţenie sľubu, zloţenie sľubu s výhradou a vypovedanie sľubu 

3. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

4. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení ministra za mŕtveho 

 

6) Tento mandátny certifikát sa môţe vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 102 

 

Číslo oprávnenia: 89 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.89 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Štátny tajomník 
 

3) Právny predpis:  

§ 4 zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz 

2. Vymenovanie do funkcie štátneho tajomníka 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Odvolanie z funkcie štátneho tajomníka 

2. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

3. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho 

 

6) Tento mandátny certifikát sa môţe vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 103 

 

Číslo oprávnenia: 90 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.90 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Vedúci sluţobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Vedúci sluţobného úradu 
 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz 

2. Vymenovanie do funkcie vedúceho sluţobného úradu 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Odvolanie z funkcie vedúceho sluţobného úradu 

2. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

3. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho 

 

6) Tento mandátny certifikát sa môţe vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 104 

 

Číslo oprávnenia: 91 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.91 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Generálny riaditeľ sekcie Ministerstva spravodlivosti SR 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Generálny riaditeľ MS SR 
 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz 

2. Sluţobná zmluva, ktorou sa zakladá štátnozamestnanecký pomer 

3. Dodatok k sluţobnej zmluve o zmene štátnozamestnaneckého pomeru 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru 

2. Výpoveď 

3. Okamţité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru 

4. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe 

5. Potvrdenie o skončení vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca na základe 

zákona 

6. Dodatok k sluţobnej zmluve o zmene štátnozamestnaneckého pomeru 

7. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

8. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho 

 

6) Tento mandátny certifikát sa môţe vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 105 

 

Číslo oprávnenia: 92 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.92 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Riaditeľ samostatného odboru Ministerstva spravodlivosti SR 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Riaditeľ samostatného odboru MS SR 
 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz 

2. Sluţobná zmluva, ktorou sa zakladá štátnozamestnanecký pomer 

3. Dodatok k sluţobnej zmluve o zmene štátnozamestnaneckého pomeru 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru 

2. Výpoveď 

3. Okamţité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru 

4. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe 

5. Potvrdenie o skončení vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca na základe 

zákona 

6. Dodatok k sluţobnej zmluve o zmene štátnozamestnaneckého pomeru 

7. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

8. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 106 

 

Číslo oprávnenia: 93 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.93 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Riaditeľ Centra právnej pomoci 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Riaditeľ CPP 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o 

zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz 

2. Rozhodnutie ministra spravodlivosti o vymenovaní do funkcie riaditeľa Centra 

právnej pomoci 

3. Pracovná zmluva podľa Zákonníka práce 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Dohoda o skončení pracovného pomeru 

2. Výpoveď 

3. Okamţité skončenie pracovného pomeru 

4. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 

5. Skončenie pracovného pomeru na základe zákona 

6. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

7. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení riaditeľa za mŕtveho 

8. Rozhodnutie ministra spravodlivosti o odvolaní z funkcie riaditeľa Centra 

právnej pomoci 

9. Písomné vzdanie sa funkcie riaditeľa Centra právnej pomoci 

 

6) Tento mandátny certifikát sa môţe vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 107 

 

Číslo oprávnenia: 94 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.94 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Predseda súdu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Predseda súdu 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vymenovaní do funkcie sudcu bez 

časového obmedzenia 

2. Preukaz sudcu 

3. Platný občiansky preukaz 

4. Rozhodnutie ministra spravodlivosti o vymenovaní do funkcie predsedu súdu 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie sudcu 

2. Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie sudcu 

3. Rozhodnutie ministra spravodlivosti o prerušení výkonu funkcie sudcu (§ 24 ods. 

4 zák. č. 385/2000 Z. z.) 

4. Rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony 

5. Deň straty štátneho občianstva Slovenskej republiky 

6. Zmena trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky 

7. Neodstránenie dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu (§ 23 ods. 1 zák. č. 

385/2000 Z. z.) 

8. Nezloţenie sľubu, zloţenie sľubu s výhradou a vypovedanie sľubu 

9. Úmrtný list vydaný príslušným matičným úradom 

10. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení predsedu súdu za mŕtveho 

11. Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu 

12. Rozhodnutie ministra spravodlivosti o odvolaní z funkcie predsedu súdu 

13. Zánik súdu, na ktorom vykonáva funkciu predsedu súdu 

14. Uplynutie funkčného obdobia 

 

6) Tento mandátny certifikát sa môţe vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 108 

 

Číslo oprávnenia: 95 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.95 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Súdny tajomník 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Tajomník 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz 

2. Sluţobná zmluva, ktorou sa zakladá štátnozamestnanecký pomer 

3. Dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 400/2009 Z. z. (vo forme písomného dodatku k sluţobnej zmluve) 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru 

2. Výpoveď 

3. Okamţité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru 

4. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe 

5. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona 

6. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

7. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho 

8. Dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 400/2009 Z. z. (vo forme písomného dodatku k sluţobnej zmluve) 

 

6) Tento mandátny certifikát sa môţe vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 109 

 

Číslo oprávnenia: 96 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.96 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Asistent 
2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Asistent súdu 
3) Právny predpis:  

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz 

2. Sluţobná zmluva, ktorou sa zakladá štátnozamestnanecký pomer 

3. Dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 400/2009 Z. z. (vo forme písomného dodatku k sluţobnej zmluve) 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru 

2. Výpoveď 

3. Okamţité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru 

4. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe 

5. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona 

6. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

7. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho 

8. Dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 400/2009 Z. z. (vo forme písomného dodatku k sluţobnej zmluve) 

 

6) Tento mandátny certifikát sa môţe vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 110 

 

Číslo oprávnenia: 97 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.97 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Konanie na základe poverenia generálneho riaditeľa 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Poverenie od GR 

 

3) Právny predpis:  

§ 20 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Originál poverenia 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Ukončenie pracovného pomeru povereného pracovníka podľa Zákonníka práce 
  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 111 

 

Číslo oprávnenia: 98 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.98 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Vedúci, Predseda, Riaditeľ ústredného orgánu štátnej správy 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

VPR ÚOŠS 

 

3) Právny predpis:  

§ 22 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Národný bezpečnostný úrad 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Listina preukazujúca, ţe osoba bola Národnou radou Slovenskej republiky 

zvolená do funkcie riaditeľa alebo predsedu 

2. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vymenovaní do funkcie predsedu 

3. Menovací dekrét vlády Slovenskej republiky 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Listina preukazujúca, ţe osoba bola Národnou radou Slovenskej republiky   

odvolaná z funkcie riaditeľa alebo predsedu 

2. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie predsedu 

3. Odvolací dekrét vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 112 

 

Číslo oprávnenia: 99 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.99 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Probačný a mediačný úradník 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

PMÚ 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č.550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz 

2. Sluţobná zmluva, ktorou sa zakladá štátnozamestnanecký pomer 

3. Dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 400/2009 Z. z. (vo forme písomného dodatku k sluţobnej zmluve) 
 B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru 

2. Výpoveď 

3. Okamţité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru 

4. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe 

5. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona 

6. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

7. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho 

8. Dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 400/2009 Z. z. (vo forme písomného dodatku k sluţobnej zmluve) 
 

6) Tento mandátny certifikát sa môţe vydávať výhradne na Registračných autoritách 

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 113 

 

Číslo oprávnenia: 100 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.100 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Justičný čakateľ 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Justičný čakateľ 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Platný občiansky preukaz 

2. Sluţobná zmluva, ktorou sa zakladá štátnozamestnanecký pomer 

3. Dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 400/2009 Z. z. (vo forme písomného dodatku k sluţobnej zmluve)  
B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru 

2. Výpoveď 

3. Okamţité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru 

4. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe 

5. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona 

6. Úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom 

7. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho 

8. Dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 400/2009 Z. z. (vo forme písomného dodatku k sluţobnej zmluve) 
 

6) Tento mandátny certifikát sa môţe vydávať výhradne na Registračných autoritách   

oprávnených na vydávanie takýchto certifikátov zo strany MS SR (RA MSSR) 
  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 114 

 

Číslo oprávnenia: 101 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.101 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Poverenie na zastupovanie v konaniach pred súdom 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Poverenie 

 

3) Právny predpis:  

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Poverenie na zastupovanie v konaniach pred súdom 

2. Sluţobný preukaz 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru 

2. Výpoveď 

3. Okamţité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru 

4. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe 

5. (iný doklad preukazujúci skončenie štátnozamestnaneckého pomeru) 

6. Zrušenie (odvolanie) poverenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 115 

 

Číslo oprávnenia: 102 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.102 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Vedúci štátny zamestnanec alebo nadriadený 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

VŠZ 

 

3) Právny predpis:  

§ 23 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy  

§ 11 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

§ 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej sluţbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej sluţby, Zboru väzenskej a justičnej stráţe Slovenskej republiky 

a Ţelezničnej polície v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Národný bezpečnostný úrad 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Rozhodnutie o ustanovení do funkcie 

2. Listina preukazujúca poverenie, vymenovanie alebo zvolenie do funkcie vedúceho 

zamestnanca 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Rozhodnutie o odvolaní z funkcie  

2. Listina preukazujúca odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca 
  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 116 

 

Číslo oprávnenia: 103 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.103 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

SVSR 

 

3) Právny predpis:  

zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov (§2 ods. 1) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Menovací dekrét vlády Slovenskej republiky 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Odvolací dekrét vlády Slovenskej republiky 
  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 117 

 

Číslo oprávnenia: 104 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.104 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zamestnanec oprávnený úradne overovať výsledky vybraných geodetických a 

kartografických činností 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Úradný overovateľ GaK činností 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 2015/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

1. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

2. Doklad o uzatvorenom štátnozamestnaneckom pomere ( rozhodnutie 

o vymenovaní do štátnej sluţby, sluţobná zmluva) s miestom výkonu práce na 

úseku katastra príslušného okresného úradu 

3. Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti vydané Úradom geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

1. Doklad preukazujúci odňatie  osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti zo 

strany Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (rozhodnutie 

o odňatí osvedčenia) alebo 

2. Doklad preukazujúci zánik štátnozamestnaneckého pomeru 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

Pred vydaním mandátneho certifikátu je potrebné overiť, či zamestnancovi bolo vydané 

osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti a toto je stále v platnosti, t.j. nebolo 

rozhodnuté o jeho odňatí. Overenie sa vykonáva prostredníctvom Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky na tel. č. 02/20816051 alebo 02/20816002. 

 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 118 

 

Číslo oprávnenia: 105 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.105 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.): 

Zamestnanec s osobitnou odbornou spôsobilosťou rozhodovať o návrhu na vklad 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

Vkladár 

 

3) Právny predpis:  

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

4. Občiansky preukaz ţiadateľa o mandátny certifikát 

5. Doklad o uzatvorenom štátnozamestnaneckom pomere ( rozhodnutie 

o vymenovaní do štátnej sluţby, sluţobná zmluva) s miestom výkonu práce na 

úseku katastra príslušného okresného úradu 

6. Oprávnenie na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad udelené predsedom 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

3. Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky o odobratí oprávnenia na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad 

alebo 

4. Doklad preukazujúci zánik štátnozamestnaneckého pomeru 

 

Podmienky vydania mandátneho certifikátu: 

Pred vydaním mandátneho certifikátu je potrebné overiť, či zamestnancovi bolo vydané 

osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti a toto je stále v platnosti, t.j. nebolo 

rozhodnuté o jeho odňatí. Overenie sa vykonáva prostredníctvom Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky na tel. č. 02/20816008 alebo 02/20816002. 

  



Zoznam oprávnení podľa §9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných sluţbách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

OID: 1.3.158.36061701.1.1 119 

 

Číslo oprávnenia: 106 OID oprávnenia: 1.3.158.36061701.1.1.106 

 

1) Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.):  

Vedúci sluţobného úradu 

 

2) Skrátené označenie oprávnenia:  

VSÚ 

 

3) Právny predpis:  

zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov (§22 ods. 5) 

 

4) Štátny orgán a orgán územnej samosprávy:  

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

 

5) Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.) 

A: ktorými sa preukazuje oprávnenie: 

2. Menovací dekrét vlády Slovenskej republiky 

B: ktorými sa preukazuje zánik oprávnenia: 

2. Odvolací dekrét vlády Slovenskej republiky 
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