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OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA NITRA 
Mostná 6, 949 01  Nitra 

 

 

Č.j. 73/2015         v Nitre dňa 3.7.2015 

 

 

         Poľovnícke organizácie 

         v org. štruktúre OPK Nitra 

 

 

VEC: Novela k zákonu o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. 

 

  Obvodná poľovnícka komora Nitra Vás upozorňuje  na  novelu k zákonu  

o zbraniach a strelive  č. 190/2003 Z. z., ktorá bola schválená Národnou radou Slovenskej 

republiky s účinnosťou od 1. júla 2015.  Niektoré ustanovenia novely zákona sa vzťahujú aj na 

výkon práva poľovníctva, a preto si Vás na tie najdôležitejšie dovoľujeme upozorniť.  

 

1. Boli zrušené tlakové skúšky v pravidelných intervaloch. Povinnosť podrobiť zbraň tlakovej 

skúške ostáva na rozhodnutí príslušného policajného orgánu, ktorý tak rozhodne na základe 

technického stavu zbrane. 

2. Pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu skupiny D bolo doteraz potrebné doložiť potvrdenie 

o členstve v poľovníckej organizácii v ktorej bol člen registrovaný. Tu nastala zmena. Toto 

potvrdenie nahrádza  úradne osvedčená kópia platného poľovného lístka. (To znamená kopia  

overená u notára, alebo na Obecnom úrade.) 

3. Zákon ukladá Obvodnej poľovníckej komore povinnosť ohlásiť do 7dní  policajnému zboru 

odňatie alebo ukončenie platnosti poľovných lístkov u svojich členov. Preto ak držiteľovi PL 

zanikne jeho platnosť dňom 31.12. príslušného kalendárneho roka, bude tento nahlásený na 

príslušný policajný zbor.  

4. Sprísnilo sa posudzovanie priestupkov spáchaných držiteľom zbrojného preukazu. V prípade 

spáchania už dvoch a viac priestupkov počas dvoch rokov bude držiteľovi zbrojný preukaz odňatý.  

5. Pozitívnou zmenou je, že držiteľ európskeho zbrojného preukazu nebude mať povinnosť hlásiť 

vývoz a opätovný dovoz zbrane (v prípade ak poľuje mimo SR). Samozrejme, tomu kto nie je 

držiteľom európskeho  zbrojného preukazu táto ohlasovacia povinnosť naďalej zostáva a na 

oddelení policajného zboru si musí vybaviť zbrojný sprievodný list.  

 

 Upozorňujeme Vás len na niektoré zmeny novely tohto zákona. Odporúčame Vám, aby ste 

si ju vo vlastnom záujme naštudovali. Prikladáme ju v elektronickej forme ako prílohu tohto 

prípisu. V najbližších dňoch  bude uverejnená aj na našej webovej stránke: www.opknitra.sk 
 

S pozdravom, 

 

Poľovníctvu zdar! 

 

prof. Ing. Imrich Točka, CSc., v.r.     Ing. Igor Škutil, v.r. 

         predseda OPK Nitra            predseda legislatívnej komisie OPK Nitra 

 

http://www.opknitra.sk/


 

 

 

 


