
DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.

Podnetom na vypracovanie návrhu zákona je zavedenie evidencie expanzných zbraní 
z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo by mohlo viesť k reálnemu ohrozeniu bezpečnostnej 
situácie v Slovenskej republike. V tejto súvislosti sa ustanovuje povinnosť ohlásiť nadobudnutie 
takejto zbrane  policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie. Na základe zaevidovania bude 
vydaný preukaz zbrane. Zároveň bude jej držiteľ povinný pri trvalom vývoze alebo trvalom 
dovoze požiadať o vydanie zbrojného sprievodného listu rovnako, ako je to aj u zbraní ostatných 
kategórií. Upravujú sa tiež povinnosti držiteľa skupiny B zbrojnej licencie a postup vo vzťahu k 
úprave zbraní na expanzné zbrane. Konkrétne sa ustanovuje povinnosť upravenú zbraň označiť 
expanznou značkou a rozširuje sa splnomocňovacie ustanovenie pre Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o stanovenie postupu pri úprave na expanznú 
zbraň.

 
Návrhom zákona sa opätovne zavádza zákaz predaja zbraní na diaľku aj na zbrane 

kategórie D vrátane expanznej zbrane, okrem vybraných druhov zbraní. 
 
Predložený návrh ďalej zosúlaďuje ustanovenia o podmienkach na nadobudnutie a 

odňatie zbrojného preukazu vydaného na poľovné účely. V nadväznosti na to sa zavádza 
povinnosť Slovenskej poľovníckej komory oznámiť odňatie poľovného lístka policajnému 
útvaru, ktorý má byť podmienkou na vydanie zbrojného preukazu na poľovné účely.

 
Rozširujú sa dôvody na predbežné zaistenie zbrane. Ide o prípady, kedy môže byť 

ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo sú pochybnosti o zdravotnej, psychickej alebo odbornej 
spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

 
Návrh zákona obsahuje aj novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa navrhujú 

úpravy súvisiace so zmenami v zákone o strelných zbraniach a strelive a zároveň sa upresňujú 
niektoré nejednoznačné ustanovenia zákona.

 
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými 
je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
 

 


