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•  Nutnou podmienkou na používanie elektronických 
služieb je, aby občan mal vydaný občiansky preukaz s 
elektronickým čipom a na niektoré služby aj ZEP. 

•  Následne je potrebné, aby mal občan nainštalované vo 
svojom počítači potrebné komponenty. Občan nájde 
všetky informácie na stránke 
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-
decembra-2013-vydava-slovenska-republika-
elektronicke-obcianske-preukazy-eid-karty  

 
 

Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel 



   Ministry of Interior of the Slovak Republic 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
 
 
 

§  Informačné služby 
 

§  Podané žiadosti s vozidlom  
§  Exekútorské blokácie vozidla 
§  Súdne, daňové a colné blokácie 
§  Tabuľky a doklady od vozidla 
§  Držiteľ vozidla 
§  Kontrola originality vozidla 
§  Pôvod vozidla 
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§  Transakčné služby k vozidlám 
§  Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu 
§  Žiadosť o nahlásenie straty alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom vozidla 
§  Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie 
§  Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie 
§  Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla 
§  Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu 
§  Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu 
§  Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla 
§  Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov 
§  Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu autobazárom 
§  Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla 
§  Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny 
§  Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla 
§  Podanie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla  
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§  Služby k dohodnutiu termínu na dopravnom inšpektoráte 
 

§  Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte  
§  Žiadosť o zaradenie do radu čakateľov na dopravnom inšpektoráte  
§  Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom 

inšpektoráte  
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§  Žiadosti o udelenie a zrušenie splnomocnenia 
 

§  Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom 
§  Žiadosť o zrušenie splnomocnenia 
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Po prihlásení sa na portál uvidí občan tieto služby 
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Okrem prihlásenia nového vozidla, ktoré môžu vykonávať predajcovia 
novozakúpených vozidiel, je súčasťou poskytovaných služieb  možnosť podania 
žiadosti o odhlásenie vozidla na inú osobu pri predaji, kde je najväčším bonusom 
to, že nie je potrebná osobná návšteva na dopravnom inšpektoráte. Vlastník 
vozidla zadáva evidenčné číslo vozidla 
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Po nájdení vozidla sa zadávajú údaje o kupujúcom vozidla 
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•  Následne sa zmena prenesie do systému evidencie vozidiel a kupujúci si môže 
vozidlo na seba prihlásiť, kde môže využiť ďalšiu elektronickú službu alebo objednať 
sa na vybavenie na dopravný inšpektorát. 

•  Všetka komunikácia ohľadom priebehu elektronického podania prebieha v 
elektronickej schránke žiadateľa.  
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Pred prihlásením vozidla má občan možnosť dohodnutia termínu na 
vybavenie na dopravnom inšpektoráte. Túto službu je možné podať aj 
bez vlastníctva eID. 
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Občanovi systém ponúkne voľné termíny na vybavenie, kde si zadáva 
požadovaný čas vybavenia. 
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Systém preverí, či je požadovaný termín voľný. Ak áno, systém oznámi 
vytvorenie rezervácie a PIN kód, ktorý občan musí zadať do kiosku 
vyvolávacieho systému na dopravnom inšpektoráte. 
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Ďalej nastáva proces zápisu ďalšieho držiteľa vozidla, kedy občan 
použije službu Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla (po 
predchádzajúcom odhlásení vozidla) 
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Po konečnom potvrdení sa zobrazí informácia o doručení komunikácie 
do elektronickej schránky občana 
Tu je ukážka komunikácie elektronickej schránky s občanom, kde je 
postupne zaznamenávaný celý proces priebehu žiadosti 
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Ďalej nasleduje výzva na zaplatenie správneho poplatku, ktorý občan 
následne uhrádza prevodom na účet 
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Po uhradení správneho poplatku je občan o tejto skutočnosti  
informovaný 
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Podaná žiadosť je systémovo prenesená do IS evidencie vozidiel na 
dopravnom inšpektoráte, kde je zavedený avizačný systém 
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Po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte je občanovi do 
elektronickej schránky zaslaná informácia 
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Následne občan príde na dopravný inšpektorát prevziať doklady a TEČ 
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Po úspešnom ukončení podanej žiadosti príde občanovi do 
elektronickej schránky záverečná informácia 
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Hore uvedený príklad bol pre podanie žiadosti o pridelenie TEČ, ktorá je 
na sklade dopravného inšpektorátu. 
 
V prípade podania žiadosti o vlastné evidenčné číslo (napr. BABORIS), 
o zadnú TEČ vyžarujúcu svetlo alebo o duplikát TEČ je proces odlišný  
v tom, že takéto TEČ sa musia individuálne vyrobiť a dodať na 
dopravný inšpektorát. Rovnako ako v uvedenom príklade vydania 
štandardnej TEČ sú zasielané potrebné informácie o priebehu procesu 
do jeho elektronickej schránky. 
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Služby	   Poda
né	  

Spra
cova
né	  

Platené	   Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla	   43	   40	  
Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa 
z iného okresu 	  

26	   18	  

Žiadosť o prihlásenie nového vozidla do 
evidencie importérom vozidla	  

101	   84	  

Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie	   3	   1	  
Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny	   1	   1	  
Výmena TEČ za klasickú	   1	   1	  
Výmena TEČ za duplikát	   2	   0	  
Výmena TEČ za plastovú	   2	   0	  
Výmena dokladov od vozidla	   31	   13	  
Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii 
vozidla po strate alebo odcudzení 	  

4	   0	  

Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným 
číslom na nosič bicyklov	  

20	   10	  

Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení 
leasingu vozidla	  

1	   0	  

Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva 
vozidla	  

1	   1	  

Celkom platených	   236	   169	  
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Neplatené	    	    	    	  
Poskytnutie technických údajov vozidla	   365	   365	  
Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu	   145	   143	  
Strata dokladov od vozidla	   5	   5	  
Nález dokladov od vozidla	   1	   1	  
Poskytnutie PZP vozidla	   217	   217	  
Poskytnutie histórie vozidla	   237	   237	  
Informovanie sa o stave podanej žiadosti s 
vozidlom	  

531	   531	  

Žiadosť o nahlásenie straty alebo odcudzenia 
tabuliek s evidenčným číslom vozidla	  

1	   1	  

Informovanie sa o exekútorských blokáciách 
vozidla	  

223	   223	  

Informovanie sa o súdnych, daňových a colných 
blokáciách vozidla	  

36	   36	  

Informovanie sa o držiteľovi vozidla	   339	   339	  
Informovanie sa o kontrole originality vozidla	   118	   118	  
Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú 
osobu	  

2	   2	  

Informovanie sa o pôvode vozidla	   351	   351	  
Žiadosť o zápis splnomocnenia	   37	   36	  
Žiadosť o zrušenie splnomocnenia	   3	   3	  
Zaradenie sa do radu na dopravnom inšpektoráte	   313	   313	  
Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom 
inšpektoráte	  

4 943	   4943	  

Celkom neplatených	   7 867	   7 864	  
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•  Priestor na diskusiu 
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Ďakujem za pozornosť. 
 

boris.krizanek@minv.sk  

 


