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Kazenske evidence državnega tožilstva Republike Slovaške
Naslov:

Kvetná 13
814 23 Bratislava
Tel.:+421 2 554 25 649 +421 2 208 36 129 +208 36 133 421 2
E-naslov: register.trestov@genpro.gov.ske-podateľňa:
https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluziebweb:
http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html
oddelek – uradne ure
Ponedeljek 8.00–12.00 13.00–17.00
Torek

7.30–12.00 13.00–15.00

Sreda,

7.30–12.00 13.00–15.00

Četrtek,

7.30–12.00 13.00–15.00

Petek

7.30–12.00 13.00–15.00

Več informacij o prošnji za zdrs/kopija kazenske evidence
Od leta 01.11.2015 je mogoče vložiti zahtevek za poročilo in izvod registra kazenskih evidenc samo day-book urad generalnega
državnega tožilstva Republike Slovaške – Workplace Kvetná 13, Bratislava. Zahtevki bodo obravnavani v okviru „live“.
Od leta 02.07.2016 je mogoče uporabiti na delovnem mestu IOMO Slovenská Pošta. Zahtevki bodo obravnavani v okviru „live“.
Nadaljnje podrobne informacije o storitvi, ki daje IOMO Slovenská Pošta, so na voljo na naslednji povezavi:Https:// www.posta.sk
/sluzby/sluzby-statu-na-poste. https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste
Izpisek iz kazenske evidence
V izpisku iz kazenske evidence obsodb sodišč Slovaške republike ter sodišča druge države članice Evropske unije in druge
države, katere odločbe sodišč so sodišča Republike Slovaške, vključno s podatki o izrečenih kazni, varnostne ukrepe in ustrezne
omejitve ali obveznosti, če sodišče ne kot storilca kaznivega dejanja, če je bil obsojen.
Kopija kazenske evidence
Kopija kazenske evidence je javna listina, ki vsebuje podatke o
na podlagi pravnomočnih obsodb sodišč druge države članice Evropske unije ali druge države, katere je bila odločba
priznana s strani sodišča Republike Slovaške,
v okviru kazenskega pregona in izvršitve zaščitnega ukrepa
obsodbah, čeprav je sodišče ali so bili izbrisani.
Del amortizacije so podatki o kazenskih evidencah

pravnomočne odločbe sodišča oziroma dokončne odločbe o pogojnem tožilca, da se pregon ne izvede
pravnomočne odločbe sodišča oziroma dokončne odločbe o odobritvi spravo in tožilca za pregon,
pravnomočnih obsodb državljana Slovaške republike ali pravnomočno obsodbo osebe, ki ima stalno prebivališče na ozemlju
Slovaške republike, pristojna sodišča v državi, ki ni država članica Evropske unije, ki ni bila priznana s strani sodišča
Republike Slovaške, kar kaže, da ta odločitev nima nobenih pravnih učinkov na ozemlju Slovaške republike in je zgolj za
informativne namene.
V odpis kazenskih evidenc, ki se izda za namene iz odstavkov 14 in 3 oddelka 2 Zakona o kazenski evidenci in spremembi
nekaterih zakonov v zvezi z nezahladenému obsodbe, ki jo je izreklo sodišče druge države članice Evropske unije in pred sodišči
druge države, ki so priznane s strani sodišča Republike Slovaške, je razvidno, da ti sklepi nimajo pravnih učinkov na ozemlju
Slovaške republike, so le smernice.
Odgovor na zahtevek za podatke, izpisane iz kazenske evidence
Če centralni organ v drugi državi članici Evropske unije, javno tožilstvo zaprosi za informacije iz kazenske evidence o državljanu
Republike Slovaške, javno tožilstvo zagotovi v desetih delovnih dneh z informacijami o
unexpunged pravnomočne obsodbe, ki jo je sodišče v Slovaški republiki, ki je vpisana v kazensko evidenco;
unexpunged pravnomočne obsodbe, ki jo je sodišče druge države članice Evropske unije, ki je bila posodobljena v skladu s
točko 17 odstavka 4 Zakona o kazenski evidenci in spremembi nekaterih zakonov
unexpunged pravnomočne obsodbe, ki jo je sodišče druge države članice, ki so bile posredovane in vpisane v kazensko
evidenco.

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno
prevedenega besedila.
Zadnja posodobitev: 31/08/2018

