
1.   Kľúčové procesy (hlavné) 

Výklad pojmov v zmysle zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a 

správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ Zákon č. 

312/2020 Z. z.“): 

Majetkom sa rozumejú veci podľa Občianskeho zákonníka, živé zvieratá, práva alebo iné 

majetkové hodnoty, najmä byty, nebytové priestory, peniaze v hotovosti alebo peniaze vedené 

na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky a peniazmi oceniteľné hodnoty vrátane 

virtuálnej meny, okrem jadrového materiálu, rádioaktívneho odpadu, vyhoretého jadrového 

paliva alebo inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu. 

Príslušným orgánom je orgán verejnej moci, ktorý vydal rozhodnutie o zaistení majetku. Po 

podaní obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu je príslušným 

orgánom súd. 

Dotknutou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorej majetok bol alebo má byť 

zaistený. 

Správou zaisteného majetku sa rozumie súhrn činností, ktorými sa vykonávajú oprávnenia a 

povinnosti Úradu pre správu zaisteného majetku k majetku, ktorý bol zaistený. 

Rozhodnutím o zaistení majetku sa na účely tohto zákona rozumie aj rozhodnutie o 

zabezpečení majetku pri správe daní. 

Úrad pre správu zaisteného majetku (ďalej ako „Úrad“) je štátnou rozpočtovou 

organizáciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Účelom správy zaisteného 

majetku je v zmysle zákona č. 312/2020 Z. z. zabrániť, aby došlo k bezdôvodne zníženiu 

hodnoty zaisteného majetku alebo k jeho zmenšeniu, a zabezpečiť, aby sa hodnota 

zaisteného majetku očakávaným spôsobom zvýšila. Úrad zabezpečuje výkon rozhodnutí 

o zaistení majetku a správe zaisteného majetku vydaných: 

• v trestnom konaní vrátane výkonu rozhodnutí o zaistení majetku v rámci medzinárodnej 

spolupráce justičných orgánov v trestných veciach, 

• pri správe daní, 

• pri preukazovaní pôvodu majetku, 

• pri vykonávaní medzinárodných sankcií. 

Náklady potrebné na riadny výkon správy zaisteného majetku hradí Úrad. 

  



Proces Evidencia zaisteného majetku 

Popis Evidencia zaisteného majetku - Úrad vedie o zaistenom majetku evidenciu 

až do doby ukončenia správy zaisteného majetku. Evidencia majetku je 

závislá na povahe majetku t.j. v rámci evidencie sa rozlišuje evidencia 

hnuteľného majetku, nehnuteľného majetku, finančného majetku 

a majetkových práv. Súčasťou evidencie zaisteného majetku sú informácie 

o pridelenom správcovi tzv. gestorovi  prípadu a ďalšie informácie, ktoré sú 

potrebné pre evidenciu zaisteného majetku (ako napr. spisové údaje, 

identifikačné údaje dotknutej osoby, hodnota zaisteného majetku atď.). 

 

Hnuteľný majetok – motorové vozidlá – Úrad preberá zaistený hnuteľný 

majetok od príslušného orgánu. Po zaistení a prevzatí majetku do dispozície 

Úradu sú motorové vozidlá prevezené a uskladnené v skladových 

priestoroch, v ktorých je vykonávaná aj ich základná údržba tak, aby bol 

naplnený účel zákona. 

 

Hnuteľný majetok – napr. zlato, mince šperky, hodinky – po zaistení 

a prevzatí majetku do dispozície Úradu od príslušného orgánu je vo väčšine 

prípadov tento typ majetku odovzdaný znalcovi na odborné posúdenie 

všeobecnej hodnoty a následne uložené do bezpečnostnej schránky v banke, 

ku ktorej majú prístup len oprávnené osoby uvedené v podpisovom vzore. 

Do budúcna sa uvažuje aj o zabezpečení ochrany pri prevoze veľmi cenného 

majetku do bezpečnostnej schránky. 

 

Hnuteľný majetok - zbrane, omamné látky a prekurzory – podliehajú 

osobitnému režimu, majetok je uskladnený v skladoch PZ SR, Úrad 

neprevezme do dispozície uvedený hnuteľný majetok, vedie iba evidenciu 

tohto majetku. 

Finančný majetok – napr. finančné prostriedky vedené na účtoch, 

finančné prostriedky uložené vo fondoch, finančné prostriedky na 

investičnom produkte, poistenie, akcie, dlhopisy – príslušný orgán zasiela 

rovnopis rozhodnutia o zaistení majetku orgánu alebo osobe, ktorá podľa 

osobitných predpisov vedie evidenciu (napr. banka), ktorá uvedený finančný 

majetok zaistí proti ďalšej manipulácií. Orgánu alebo osobe, ktoré podľa 

osobitných predpisov vedú evidenciu zaisteného majetku zašle Úrad žiadosť 

o vyjadrenie, či im príslušný orgán zaslal rozhodnutie o zaistení majetku.  

Majetkové práva – majetkové účasti (obchodné podiely) v právnických 

osobách – príslušný orgán zasiela rovnopis rozhodnutia o zaistení majetku 

do obchodného registra SR, ktorý uvedený finančný majetok zaistí proti 

ďalšej manipulácií. V prípade väčšinových obchodných podielov sa zväčša 

správa realizuje prostredníctvom externého správcu. Externý správca 

vykonáva svoju činnosť na základe poverenia. Úrad oznámi obchodnému 

registru SR, že správa bola zverená externému správcovi na základe 

poverenia. 

Virtuálne meny sa ukladajú na virtuálne peňaženky - na zariadenie v správe 

Úradu. 



 

Nehnuteľný majetok – v prípade zaisteného nehnuteľného majetku 

príslušný orgán zasiela rovnopis rozhodnutia o zaistení majetku na príslušný 

Okresný Úrad - katastrálny odbor, kde je pri zaistenom nehnuteľnom 

majetku vyznačená poznámka. Úrad preto požaduje v rámci implementácie 

svojho AIS prepojenie na Kataster SR. 

Úrad následne vyzve na súčinnosť dotknutú osobu o zaslanie informácií 

o zaistenej nehnuteľnosti. V rámci výzvy na súčinnosť Úrad vyzýva 

dotknuté osoby na zaslanie informácií o užívaní zaistenej nehnuteľnosti, 

popisu a fotodokumentácie nehnuteľnosti, o zaslanie kópie dokumentov na 

základe, ktorého dotknutá osoba nadobudla vlastnícke právo k predmetnej 

nehnuteľnosti (napr. kúpnu zmluvu, rozhodnutie o dedičstve), o zaslanie 

kópie časti znaleckého posudku, kde je uvedená hodnota nehnuteľnosti, o 

zaslanie informácie, či je nehnuteľnosť poistená. Dotknutá osoba, je povinná 

Úradu poskytnúť potrebnú súčinnosť. Ak dotknutá osoba bez dostatočného 

ospravedlnenia nevyhovie výzve Úradu a neposkytne mu potrebnú 

súčinnosť, môže jej Úrad uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 1 650 eur, 

v prípade opakovaného porušenia až do výšky 15 000 eur. 

Ak dotknutá osoba alebo tretia osoba ďalej užíva zaistenú nehnuteľnosť, 

Úrad nezodpovedá za konanie dotknutej osoby ani tretej osoby. Úrad takúto 

nehnuteľnosť nie je povinný udržiavať v stave spôsobilom na riadne 

užívanie, zabezpečovať údržbu a opravy a vykonávať ďalšie úkony, ktoré 

inak vo vzťahu k zaistenej nehnuteľnosti vykonáva dotknutá osoba alebo 

užívateľ takejto nehnuteľnosti. Na úkony podľa predchádzajúcej vety je v 

súlade s rozhodnutím o zaistení majetku oprávnená a povinná dotknutá 

osoba. Úrad v takomto prípade vykonáva neposesórnu správu. 

 

Zamestnanec Úradu môže vstupovať bez účasti príslušného orgánu výlučne 

len na miesta určené na podnikanie, v ostatných prípadoch musí byť vydaný 

príkaz na obhliadku nehnuteľnosti, ktorý vydáva sudca pre prípravné 

konanie na návrh prokurátora v zmysle Trestného poriadku.  

 

V prípade, že zaistený nehnuteľný majetok neužíva dotknutá osoba, ani 

žiadna tretia osoba Úrad vykonáva posesórnu správu, pričom legislatívny 

základ je daný len vo vzťahu k miestam slúžiacim na podnikanie; pre ostatné 

nehnuteľnosti v takomto prípade existuje len vecná potreba prevzatia do 

posesórnej správy  bez doriešenia legislatívneho základu pre vstup Úradu do 

takýchto nehnuteľností. Úrad je v takom prípade povinný zabezpečiť správu 

zaistenej nehnuteľnosti tak, aby majetok nestrácal na hodnote, pričom na 

jeho správu, údržbu a opravy môže Úrad zaobstarať v potrebnom rozsahu 

zmluvných dodávateľov, pričom o každom úkone vedie evidenciu. 

 

Požiadavka 

na IS 

Pre elektronickú evidenciu zaisteného majetku by bolo vhodné vybudovať 

registre. Registre budú podporovať modularitu systému a rozvoj Úradu 

a jeho kompetencií. V prípade rozšírenia kompetencií Úradu umožnia 

jednoduché založenie novej evidencie s jej unikátnymi parametrami, 

notifikáciami, procesmi. Registre budú uľahčovať napĺňanie prípadných 

požiadaviek na zdieľanie informácií medzi inštitúciami. Základným 



vstupom pre definovanie registrov je doménový model, ktorý je súčasťou 

priložených dokumentov. 

 

Proces Evidovanie nového prípadu zaistenia majetku 

Popis Úrad začína vykonávať správu zaisteného majetku doručením 

vykonateľného rozhodnutia o zaistení majetku.. Doručenému rozhodnutiu 

o zaistení majetku je pridelené číslo spisu a vedúci oddelenia správy 

majetku pridelí prípad konkrétnemu správcovi resp. gestorovi. Správca resp. 

gestor ďalej vykonáva všetky potrebné úkony v rámci správy zaisteného 

majetku.  

Požiadavky 

na IS 

Proces by mal byť podporený registratúrou a zároveň v časti pridelenia  

správcovi  podporený manažérskymi funkciami IS pre sledovanie 

vyťaženosti správcov (napr. aj stavu ich prípadov). To uľahčí vedúcemu 

oddelenia správy majetku rozdeľovať jednotlivé prípady a skrátiť dobu od 

prijatia informácie Úradom po začatie realizácie činnosti. V prípade 

špecializácie správcu (napr. na automobily) môže byť prideľovanie riadené 

automaticky – resp. návrhom zo systému, ktorý vedúci pracovník validuje. 

Kolobeh prípadu aj dokumentu v Úrade by mal byť sledovaný, systém by 

mal umožniť informácie o tom, kto aktuálne spracováva prípad a v akom je 

stave, evidovať termínovanie splnenia, notifikovať užívateľov, sledovať 

a zadávať úlohy, umožniť reportovanie. 

Nastavenie postupov pre každý nový typ zaisteného majetku. Je potrebné 

stanoviť povahu majetku, vlastnosti, ktoré budú charakteristikami jeho 

hodnoty a udržania hodnoty. Na základe týchto vlastností majetku určiť 

postup a formu správy zaisteného majetku a zabezpečiť partnerov. Pripraviť 

informačný systém na evidenciu a správu nového typu zaisteného majetku. 

 

Proces Prvotné úkony v rámci správy zaisteného majetku 

Popis Prvotné úkony v rámci správy zaistného majetku vykonáva poverený 

správca, resp. gestor. Po oboznámení sa s prípadom a zistení všetkých 

skutočností od príslušných orgánov, gestor určuje ďalší postup vzhľadom na 

typ majetku, od ktorého sa odvíja posesórna alebo neposesórna správa.  

V prípade hnuteľného majetku, ktorý bol zaistený príslušným orgánom 

správca zabezpečí, aby bol majetok prevzatý do dispozície Úradu 

(zaevidovanie majetku,, prevzatie majetku od príslušného orgánu, fyzický 

presun hnuteľného majetku do priestorov na to určených, uskladnenie 

a správa zaisteného majetku).V prípade nehnuteľného majetku, finančného 

majetku a majetkových práv gestor prostredníctvom Výzvy na súčinnosť 

vyzve dotknutú osobu o poskytnutie súčinnosti.  

Požiadavky 

na IS 

Proces plánovania a organizovania zaistenia majetku vyžaduje dobrú 

informovanosť a informácie v čase. Pre získanie správnych informácií je 

potrebná koordinácia činností spolupracujúcich orgánov a inštitúcií. 

Poverený zamestnanec zisťuje informácie často pracne. Správne a úplné 

informácie o zaistenom majetku pre Úrad budú znamenať významnú úsporu 

času. Pre podporu tohto procesu je potrebné rozvinúť spoluprácu 

s príslušnými orgánmi a začleniť tento proces do jedného komplexného 

procesu zaistenia majetku vnímaného a podporovaného aj ich stranou. 

Tento proces taktiež kladie nároky na administratívne evidovanie informácií 

o majetku – pre uľahčenie práce je možné aplikovať vyťažovacie softvéry 



pre prenos údajov z elektronickej dokumentácie a ich zápis do IS. 

Budúcnosť je v takom zdieľaní informácií medzi inštitúciami cez 

automatické rozhrania – bez zásahu človeka, na čo musí byť nasadený 

systém v Úrade pripravený (napr. vydané rozhodnutie súdu bude 

elektronicky zaznamenané v ich IS a na základe pravidla na zdieľanie 

informácií sa automaticky informácie o tomto rozhodnutí prenesie na Úrad) 

 

Proces Prebratie a uskladnenie zaisteného majetku 

Popis Gestor daného prípadu, alebo iný správca organizuje zaistenie, prevzatie do 

dispozície a uskladnenie zaisteného majetku. Podľa povahy majetku ďalej 

koná, napr. v prípade motorových vozidiel sa zabezpečí prevoz 

a uskladnenie v skladových priestoroch, v prípade iných hnuteľných vecí 

ako šperky, hodinky sa zabezpečí prevoz a uskladnenie v bezpečnostnej 

schránke v banke. Príslušný pracovník zabezpečí podklady k pracovnej 

ceste na zrealizovanie protokolárneho prevzatia. Nasleduje proces 

realizovania starostlivosti o zaistený majetok. 

Požiadavky 

na IS 

V procese prebratia a uskladnenia zaisteného majetku sa vyhotovuje 

dokumentácia k zaistenému majetku a jeho prebratiu. Elektronizáciou 

dokumentov sa zabezpečí ich jednoduchšie vypĺňanie, zároveň workflowom 

týchto dokumentov a predvyplnením pre danú časť procesu 

z predchádzajúcej časti procesu sa eliminuje duplicitné zadávanie 

informácií. Pracovník by mal možnosť dopĺňať informácie do protokolov / 

zápisníc priamo v teréne a následne si dokument vytlačiť v teréne na 

prenosnej tlačiarni. Do budúcna by bolo možné protokoly / zápisnice 

podpisovať na mieste elektronicky s priamym rozoslaním dokumentácie 

príslušným účastníkom a orgánom. K dokumentácii by bolo možné na 

mieste dopĺňať sprievodnú dokumentáciu ako napr. fotodokumentáciu. 

Napojením tejto dokumentácie k riadeniu úloh / kalendáru / agende / 

správam a vyúčtovaniu z pracovnej cesty pracovníka by bolo možné dostať 

komplexný pohľad o činnosti pracovníka pri prebraní a uskladnení 

zaisteného majetku, zároveň znížiť jeho administratívnu záťaž. 

Taktiež je potrebné evidencia príslušenstva majetku – napr. kľúče – ich 

počet a umiestnenie. 

 

Proces Realizovanie starostlivosti o zaistený majetok 

Popis Účelom správy zaisteného majetku je zabrániť, aby došlo bezdôvodne k 

zníženiu hodnoty zaisteného majetku alebo k jeho zmenšeniu, a zabezpečiť, 

aby sa hodnota zaisteného majetku očakávaným spôsobom zvýšila.  Pri 

správe zaisteného majetku Úrad postupuje s odbornou starostlivosťou. Úrad 

zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone správy zaisteného majetku ním 

alebo osobami, prostredníctvom ktorých zabezpečil plnenie svojich úloh, 

tomu, komu bola škoda spôsobená v súvislosti s výkonom tejto činnosti; 

tejto zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani 

pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú je možné od neho spravodlivo 

požadovať. 

V prípade potreby údržby a starostlivosti o zaistený majetok, príslušný 

pracovník zabezpečí vstup do skladových priestorov, zabezpečí podklady 

k služobnej ceste, prevedie a zaeviduje servisný úkon a vyúčtuje služobnú 

cestu. 



Požiadavky 

na IS 

Proces by mal byť podporený notifikáciami z IS na potrebný servisný zásah/ 

vykonanie starostlivosti na zaistenom majetku. V prípade motorových 

vozidiel, notifikáciu o blížiacom sa konci platnosti TK a EK s následným 

generovaním žiadosti o dočasné vyradenie takýchto vozidiel z evidencie 

MVSR. Zároveň by sa tieto notifikácie prepájali s plánmi a kalendármi 

pracovníkov. Úkony ohľadom zabezpečenia a vyúčtovania služobnej cesty 

by mali byť podporené IS a tým znížená administratíva. Evidencia tvorená 

v tomto procese by mala byť elektronická – pre aktuálne informácie v čase, 

rýchlu kontrolu a zabezpečenie informácií pre budúce notifikácie 

o starostlivosti. Prenos informácií do IS by bol ideálny z mobilných 

zariadení, čím sa eliminuje prepisovanie informácií do IS a zaznamenajú sa 

všetky potrebné informácie o zaistenom majetku v čase (napr. fotky, videá, 

označenie defektov a poškodení na fotke alebo pôdoryse nehnuteľnosti). 

Systém musí umožňovať import údajov typu: pdf, doc, docx, xlsx, jpg, 

Pri zaisťovaní majetku sa prikladajú rôzne zápisnice, protokoly, uznesenia, 

príkaz na zaistenie, OEV, protokol TK, EK, protokol nacenenia vozidla, atď. 

 

Proces Odovzdanie zaisteného majetku 

Popis V prípade, že nastala skutočnosť, že rozhodnutie o zaistení majetku bolo 

zrušené, vráti Úrad zaistený majetok dotknutej osobe; o odovzdaní 

zaisteného majetku dotknutej osobe sa vyhotoví záznam, a ak je to vhodné, 

vyhotoví sa aj fotodokumentácia alebo audiovizuálny záznam k vráteniu 

majetku. Ak došlo k predaju zaisteného majetku a rozhodnutie o zaistení 

majetku bolo zrušené, vráti Úrad dotknutej osobe peňažné prostriedky 

získané predajom zaisteného majetku.  

 

V takýchto prípadoch Úrad listom vyzve dotknutú osobu na prevzatie 

zaisteného majetku. Po odovzdaní zaisteného majetku dotknutej osobe 

Gestor vyhotoví Oznámenie o ukončení správy, ktorým upovedomí 

príslušné orgány a dotknutú osobu o ukončení správy. V tomto momente je 

majetok vyradený z evidencie zaisteného majetku. 

 

V prípade, že bolo rozhodnuté Uznesením o prepadnutí veci zaistený 

majetok sa odovzdá Okresnému Úradu na ďalšie konanie, o čom sa 

upovedomí dotknutá osoba. Pri odovzdávaní majetku do dispozície 

dotknutej osoby, alebo Okresného Úradu je vyhotovená zápisnica, ktorá 

reflektuje aktuálny stav zaisteného majetku  a priloží sa doplňujúca 

dokumentácia napr. fotodokumentácia.  

 

Proces Stanovenie hodnoty majetku 

Popis Proces stanovenia hodnoty majetku sa aplikuje v prípadoch ak bol zaistený 

majetok prevzatý do dispozície Úradu a je potrebné stanoviť hodnotu 

zaisteného majetku.. Stanovenie hodnoty zaisteného majetku je vykonané 

znalcom prostredníctvom odborného vyjadrenia alebo prostredníctvom 

programu na ocenenie motorových vozidiel.  

Proces Predaj majetku - speňaženie 

Popis Úrad môže predať zaistený majetok okrem nehnuteľností, bytov a 

nebytových priestorov s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby a 

príslušného orgánu; súhlas dotknutej osoby musí byť udelený písomne alebo 



ústne do zápisnice. Dotknutá osoba sa v takom prípade môže vyjadriť k 

najnižšej cene, za ktorú je možné majetok predať; o tomto práve musí byť 

poučená. 

Bez súhlasu dotknutej osoby môže Úrad predať zaistený majetok okrem 

nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov len vtedy, ak možno dôvodne 

predpokladať, že 

a)zaistený majetok podľahne rýchlej skaze alebo inej ťažko odvrátiteľnej 

škode, 

b)zaistený majetok bude rýchlo strácať na hodnote, alebo 

c)so správou zaisteného majetku budú dlhodobo spojené neprimerané 

náklady v pomere k hodnote zaisteného majetku, dotknutá osoba napriek 

výzve Úradu nezloží peňažnú zábezpeku na ich úhradu a tento zaistený 

majetok nemá osobitný význam pre dotknutú osobu. 

O predaji zaisteného majetku podľa odseku 2 písm. b) a c) Úrad vydá 

rozhodnutie, ktoré sa doručuje dotknutej osobe. Úrad upovedomuje o predaji 

zaisteného majetku príslušný orgán. 

Pri určení ceny a pri predaji postupuje 

a)úrad primerane podľa osobitného predpisu,17) 

b)zmluvný správca spôsobom dohodnutým v zmluve. 

Peňažné prostriedky získané predajom sa zložia do úschovy úradu. 

 

Ak došlo k predaju zaisteného majetku a rozhodnutie o zaistení majetku bolo 

zrušené, vráti Úrad dotknutej osobe peňažné prostriedky získané predajom 

zaisteného majetku. 

 

Požiadavky 

na IS 

Pre Úrad je dôležité zabezpečiť dlhodobú spoluprácu - na zmluvnom 

základe, s dodávateľmi služby pre speňaženie podľa vybraných komodít 

(môžu to byť hospodárske zvieratá, plodiny, exotické zvieratá, ropné 

produkty ap.) IS pre správu zaisteného majetku by mal byť pripravený na 

zadávanie parametrov dôležitých pre vykonávanie aktivít prameniacich 

z týchto zmlúv tak, aby sa eliminovala opakovaná potreba vypĺňať známe 

dáta, rozsahy, či hodnoty, ktoré sú definované samotnou uzavretou zmluvou. 

Spresnenie tejto požiadavky je súčasťou doménového modelu. 

 

Proces Integračné požiadavky 

Požiadavky 

na IS 

Systém  pre správu zaisteného majetku bude integrovaný či už priamo alebo  

prostredníctvom ESB do systémov a centrálnych komponentov štátnej a  

verejnej správy, z ktorých bude čerpať požadované údaje. Zároveň bude  

integrovateľný či už priamo alebo prostredníctvom ESB na interné  

agendové systémy (najmä Registratúru) prostredníctvom štandardizovaného  

integračného rozhrania (zabezpečené REST API, WS a poodbne) 

 

Proces Reporting zaisteného majetku 

Popis Prehľad aktuálneho stavu zaisteného majetku podľa zadefinovaných 

parametrov pre potreby manažmentu, MS SR, iných oprávnených inštitúcií.  

Požiadavky 

na IS 

V rámci reportu je potrebné, aby systém umožnil automatickú tvorbu 

všetkých evidenčných pomôcok v elektronickej aj tlačovej forme, vrátane 

rôznych možností tlače podľa zadaných atribútov, napr. generovanie 

výstupov evidencie podľa výberu parametrov časového obdobia, 



regionálneho členenia, typu majetku (napr. hnuteľný majetok, nehnuteľný 

majetok, finančný majetok a majetkové práva), druhu majetku (napr. osobné 

motorové vozidlá, nákladné motorové vozidlá, domy, byty, finančné 

prostriedky na účte), hodnoty zaisteného majetku, priamych nákladov na 

správu zaisteného majetku, umiestnenia zaisteného majetku (napr. skladové 

priestory, bezpečnostné schránky), dotknutých osôb a ich vzájomných 

kombinácií formou databázových súborov, ktoré je možné vytlačiť alebo 

uložiť vo formáte xlsx, csv, pdf. 

Systém bude obsahovať nástroj na užívateľskú tvorbu reportov, 

parametrizovanie  existujúcich reportov a preddefinované reporty podľa 

požiadaviek  verejného obstarávateľa. 

 

Proces Udelenie pokuty 

Popis Na účely riadneho výkonu správy zaisteného majetku je Úrad oprávnený 

vykonať všetky potrebné úkony, nahliadať do účtovných záznamov, zmlúv 

a ďalších písomností týkajúcich sa zaisteného majetku a vstupovať na miesta 

určené na podnikanie, kde sa nachádzajú; dotknutá osoba, ako aj iné osoby, 

voči ktorým je úkon vykonávaný, sú povinné Úradu poskytnúť potrebnú 

súčinnosť. Ak osoby uvedené v prvej vete bez dostatočného ospravedlnenia 

neuposlúchnu príkaz alebo nevyhovejú výzve Úradu a neposkytnú mu 

potrebnú súčinnosť, môže im Úrad uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 1 

650 eur, v prípade opakovaného porušenia až do výšky 15 000 eur. Ak taký 

príkaz alebo výzvu neuposlúchne fyzická osoba, ktorá koná za právnickú 

osobu, poriadková pokuta sa uloží tejto fyzickej osobe; o tom je potrebné 

tieto osoby vopred poučiť. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. 

Požiadavka 

na IS 

IS musí podporiť evidenciu pohľadávky, vymáhanie pohľadávky 

 

Proces Inventúra majetku 

Popis Bude sa vykonávať len pre vlastné účely Úradu. 

Požiadavka 

na IS 

Inventarizáciu majetku je potrebné maximálne automatizovať. Navrhujeme 

systém generovaných štítkov s čiarovým kódom, alebo QR kódom ktorý 

bude možné načítať prenosnou čítačkou, alebo mobilom a tak čo 

najrýchlejším spôsobom získať informáciu o majetku. Následne 

vyhodnotenie či je v sklade v ktorom prebehla inventúra všetko na mieste, 

so zvýraznením prípadných nezrovnalostí. V prípade navrhnutia systému na 

označovanie majetku bude Úrad požadovať aj špecifikáciu, alebo ideálne 

dodanie potrebných technológií pre výrobu označovacích štítkov.  

 


