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           SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
                    MINISTERSTVO DOPRAVY, 
                PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR 

      PREUKAZ KONTROLÓRA 
               Priezvisko, titul 
                  .................................................................................................................................... 
               Meno 
                  .................................................................................................................................... 
               Orgán ŠOD 
                  .................................................................................................................................... 
               Dátum vydania 
                  ....................................................................................................................................         
               Platnos
                  .................................................................................................................................... 

  POVERENÉHO VYKONÁVA

      .............................................................................................. 
       nad dodržiavaním zákona . 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 

   vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
............................................................           a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie 

      dopravy, pôšt a telekomunikácií 

      na území ............................................................................. 

zadná strana

V súlade s § 104 zákona . 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 
a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak nie je alej ustanovené inak, poverené osoby 
a kontrolované osoby postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru pod a základných pravidiel kontrolnej innosti 39).
Okrem oprávnení a povinností pod a základných pravidiel kontroly 40) sú poverené osoby oprávnené : 

a) vstupova  na pozemky, do budov a do prevádzkových priestorov technickej základne kontrolovanej osoby a do  
    kontrolovaných vozidiel,  
b) overova  totožnos  osôb vykonávajúcich innosti v rozsahu kontrolovanej osoby oprávnenej vykonáva  technickú kontrolu,  
    emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových zariadení s platnými osved eniami o odbornej spôsobilosti  
    pod a tohto zákona,  
c) vyžadova  od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v ur enej lehote bezodplatne poskytli 
    1. doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosi och údajov, ako aj  
        úradne osved ené preklady preverovanej dokumentácie potrebné na ú ely kontroly,  
    2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,  
d) nahliada  do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,  
e) prevzia  a odnies  v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti  
     a veci,
f)  zis ova  ozna enie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel,  
g) prepravova  sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykona  iba v pohybujúcom sa vozidle,  
h) vykonáva alšie potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly, napríklad zaznamena
    kontrolované skuto nosti audiovizuálnou technikou,  
i) vyžadova  sú innos  kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie poverenej osoby zabezpe i  potrebné
    sprevádzanie. 
(2) Kontrolovaná osoba je povinná poskytnú  orgánu štátneho odborného dozoru sú innos  pod a ods. 1 písm. c) aj v prípade 
výkonu štátneho dozoru pod a § 102 ods. 2 písm. c). 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
39) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov 
40) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 10/1996 Z. z. 

          Preukaz . 0000 

     …….............................................................
odtla ok pe iatky  

a podpis oprávnenej osoby

Fotografia  
30 x 35 mm 
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