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Podpis

Súvisiace predpisy:
-

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.

Informácie o zmenách:
Vydáva sa nový interný riadiaci akt v pôsobnosti Úradu vládneho auditu.
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S účinnosťou od 01.08.2016 a v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydávam
Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Úradu vládneho auditu.

Por.
číslo
1.

2.

Utajovaná skutočnosť

Správy, rozhodnutia, návrhy, žiadosti a
informácie
súvisiace
s úkonmi
v prípravnom trestnom konaní, ktoré by
ohrozovali
život,
bezpečnosť
a dôstojnosť jednotlivých fyzických
osôb, alebo by mohli viesť k mareniu
prípravného konania.

Nariadenie
vlády
č. 216/2004
Z. z.
podľa § 1
písm.:

Stupeň
utajenia

V

c) d) r)

Správy, rozhodnutia a ďalšie materiály
z vládnych auditov.
V

3.

Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a dokumentácia
s nimi súvisiaca

V

Dôvod

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými
údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov právnických a
fyzických osôb, ktoré by mohli byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

c) d) r)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými
údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov právnických
a fyzických osôb, ktoré by mohli byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

c) d) r)

Následkom neoprávnenej manipulácie by
mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov
štátnych orgánov, a tým k jednoduchej
ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

JUDr. Oľga Polášková

riaditeľka Úradu vládneho auditu
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