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zadná strana 
  

 Podľa § 25 ods. 5 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov osoby poverené výkonom kontroly sú oprávnené: 

a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým 

zariadením, 

b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom a orgánom 

Policajného zboru na účely konaní podľa § 27 až 32,  

c) na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,  

d) vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po 

vymedzených úsekoch ciest,  

e) požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie 

priestupku alebo správneho deliktu, 

f) požadovať od vodiča vozidla predloženie dokladu o úhrade mýta,  

g) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,  

h) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta, 

i) uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla povinnosť výmeny palubnej jenotky, ak z údajov podľa písmena 

a) zistí, že palubná jednotka správne nezískava údaje potrebné na výpočet mýta alebo neumožňuje výkon kontroly.  

Podľa § 25 ods. 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. osoby poverené výkonom kontroly sú na účely 

rozkazného konania podľa § 29 až 31 tohto zákona oprávnené: 

a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým 

zariadením, 

b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom,  

c) vypočítať sumu  mýta,  

d) vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po 

vymedzených úsekoch ciest,  

e) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,  

f) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta. 

 
 
 

 

 
Fotografia  

30 x 35 mm 
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