
 

 

Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie ministerstvo vnútra  

upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy nasledovne : 

 

Evidencia vozidiel 08:00 h – 12:00 h 

Vydávanie dokladov : 

občianske preukazy, cestovné doklady, 

vodičské preukazy 

08:00 h – 12:00 h 

Evidencia zbraní  a zbrojných 

preukazov 

08:00 h – 12:00 h 

okrem štvrtka 

 

 EVIDENCIA VOZIDIEL : bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov 

 DOKLADY : prijímajú sa iba žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu po jeho 

strate/odcudzení, žiadosti o výmenu starého typu OP za elektronický, žiadosti 

o odblokovanie či zmenu bezpečnostného osobného kódu na vydaných OP, žiadosti 

o aktiváciu certifikátov KEP po ich zablokovaní/strate prístupového kódu, žiadosti 

o vydanie nového vodičského preukazu po jeho strate/odcudzení a tiež po získaní 

vodičského oprávnenia, žiadosti o vydanie cestovného pasu len v prípade urýchleného 

vydania do 2 a 10 pracovných dní za príslušný poplatok 

 AGENDA ZBRANÍ A STRELIVA : nerobia sa žiadne úkony s výnimkou úkonov, pri ktorých 

počas krízovej situácie neplynú predlžené správne lehoty 

Upozorňujeme obyvateľov, že počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej 

republike stále trvá, sa platnosť mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje . 

 

Ďalšie informácie, ktoré budú závisieť od vývoja pandemickej situácie, nájdete na www.minv.sk. 

 

Zároveň upozorňujeme obyvateľov, že  
oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Okresného 
dopravného inšpektorátu a oddelenie zbraní a streliva Odboru poriadkovej 

polície sa sťahujú z dočasných priestorov v budove Obvodného oddelenia  PZ 
v Rimavskej Sobote na Ul. Stavbárov 2 (pri úrade práce).  

Z uvedeného dôvodu budú tieto pracoviská  
v dňoch 07. 01. 2021 – 08. 01. 2021 ZATVORENÉ. 

 
Klientov opäť privítame od 11. 01. 2021 v budove Okresného riaditeľstva PZ  

na Ul. Hostinského 2 v Rim. Sobote (oproti Bille). 

 

Pri vstupe do budov MV SR dodržujte všetky hygienické opatrenia v súvislosti s COVID-19 ! 

UPOZORNENIE NA AKTUÁLNY REŽIM   

A ÚPRAVU ÚRADNÝCH HODÍN 

NA PRACOVISKÁCH MINISTERSTVA VNÚTRA 

http://www.minv.sk/

