INŠTRUKCIA
18/2021
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. júla 2021
č. 25316/2021/100,
ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových
a dispozičných oprávnení v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016
č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení
inštrukcie 17/2016, inštrukcie 6/2017, inštrukcie 13/2017, inštrukcie 5/2018, inštrukcie
11/2018, inštrukcie 14/2019, inštrukcie 4/2020, inštrukcie 6/2020 a inštrukcie 11/2020 sa mení
a dopĺňa takto:
1. V čl. 4 ods. 1 písm. f) sa za slovo „transakciách“ vkladajú slová „a iných výboroch OECD v
pôsobnosti ministerstva“.
2. V čl. 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) plánované zahraničné pracovné cesty zástupcu Slovenskej republiky vo výboroch
pracovných skupin OSN v pôsobnosti ministerstva.“.
3. V čl. 6 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,“.
4. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
5. V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na základe odporúčania generálneho tajomníka služobného
úradu“.
6. Za čl. 9a sa vkladajú čl. 9b a 9c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Čl. 9b
Podpisové a dispozičné oprávnenia v agende informatizácie
Písomnosti strategického alebo koncepčného charakteru týkajúce sa agendy
informatizácie, ako aj akékoľvek dispozície s finančnými prostriedkami v agende
informatizácie sa schvaľujú aj na základe odporúčania poradcu ministerky pre IT.

Čl. 9c
Podpisové a dispozičné oprávnenia v agende Plánu obnovy a odolnosti
Písomnosti strategického alebo koncepčného charakteru týkajúce sa agendy Plánu
obnovy a odolnosti, ako aj akékoľvek dispozície s finančnými prostriedkami v agende Plánu
obnovy a odolnosti sa schvaľujú aj na základe odporúčania poradcu ministerky pre Plán obnovy
a odolnosti.“.
7. V čl. 13 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) rozhodnutia o strete európskeho zatýkacieho rozkazu a žiadosti o vydanie tretieho štátu
alebo iného členského štátu týkajúcej sa tej istej osoby podľa § 28 ods. 1 zákona č. 154/2010
Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze,“.
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená h) až l).
8. V čl. 13 ods. 1 písmená j) a k) znejú:
„j) rozhodnutia o povolení prevozu osoby územím Slovenskej republiky na účely trestného
stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu trestu odňatia slobody v cudzine
podľa § 543 Trestného poriadku, § 38 ods. 5 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom
rozkaze a § 25 ods. 6 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa
ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona
č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov,
k) rozhodnutia o odklade vydania, o povolení dočasného odovzdania a o odklade návratu osoby
na vykonanie úkonov do cudziny podľa § 546 ods. 1 a § 511 ods. 1, 2 a 4 Trestného poriadku,“.
9. V čl. 14 ods. 1 sa slovo „schválení“ nahrádza slovom „odporúčaní“.
10. V čl. 15 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „so záverom „vyhovieť“ alebo „zvážiť““.
11. V čl. 15 ods. 1 písm. e) sa za slovo „cudziny“ vkladajú slová „podľa § 513 ods. 1 Trestného
poriadku“.
12. V čl. 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „výsledok prešetrenia podnetov voči sudcom a súdom
a“.
13. V čl. 15 sa vypúšťa odsek 4.
14. V čl. 16 ods. 1 písm. h) sa za slovo „komisií“ vkladajú slová „a ich náhradníkov“.
15. V čl. 16 ods. 1 písm. j) znie:
„j) menovacie dekréty dvoch členov skúšobnej komisie na notárskej skúške a menovacie
dekréty dvoch zástupcov na výberovom konaní na obsadenie notárskeho úradu.“.
16. V čl. 18 písm. c) sa za slovo „rozsudku“ vkladá slovo „komory“.
17. V čl. 18 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
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18. V čl. 19 odsek 1 znie:
„(1) V konaniach pred súdmi EÚ, na ktorých sa Slovenská republika aktívne zúčastňuje,
ministerka schvaľuje vyjadrenia a stanoviská k týmto konaniam, ktoré Slovenská republika
doručuje súdom EÚ alebo ich prezentuje ústne na pojednávaní pred súdmi EÚ. Ak ide o konanie
pred súdmi EÚ, v ktorom je Slovenská republika hlavným účastníkom konania, prejudiciálne
konanie iniciované slovenským vnútroštátnym súdom alebo osobitne významné konanie
iniciované subjektom, pri ktorom je zjavné, že ide o slovenský subjekt, ministerka schvaľuje aj
nevykonanie úkonu Slovenskej republiky v takomto konaní, pre ktorý Slovenskej republike
plynie lehota. Písomnosti týkajúce sa činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi
Európskej únie, ktoré nie sú vyjadreniami alebo stanoviskami ku konaniam pred súdmi
Európskej únie, schvaľuje alebo schvaľuje a podpisuje ministerka v rozsahu podľa Postupov
pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie.“.
19. Čl. 20a sa vypúšťa.
20. Za čl. 20b sa vkladá čl. 20c, ktorý znie:
„Čl. 20c
Podpisové a dispozičné oprávnenia štátnych tajomníkov sa v čase, kedy nie je obsadená
funkcia ani jedného štátneho tajomníka, spravujú takto:
a) podpisové a dispozičné oprávnenia podľa čl. 12 ods. 2 písm. c) a čl. 15 ods. 2 vykonáva
ministerka,
b) podpisové a dispozičné oprávnenia podľa čl. 6 ods. 3 a čl. 12 ods. 2 písm. a) a b)
vykonáva generálny riaditeľ právnej sekcie,
c) podpisové a dispozičné oprávnenia v oblastiach vyplývajúcich zo
štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v priamej riadiacej
pôsobnosti štátneho tajomníka vykonáva generálny tajomník služobného úradu.“.
Čl. II
Táto inštrukcia nadobúda účinnosť 29. júla 2021.

Mária Kolíková v. r.
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
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