
 

 

 

VZOR ZÁZNAMU O KONTROLE 

 

 
(označenie a adresa orgánu vykonávajúceho odborný dozor alebo technickej služby vykonávajúcej 

odborný dozor) 

……………………..……...........................................................…….............................….. 

 

Z Á Z N A M 

o výsledku kontroly 
 

 

Zamestnanci ............(označí sa orgán vykonávajúci štátny odborný dozor alebo 

technická služba vykonávajúca odborný dozor) a prizvané osoby................................  

 

(meno a priezvisko vedúceho kontrolnej skupiny) - vedúci kontrolnej skupiny (preukaz kontrolóra 

č. .....) 

(meno a priezvisko člena kontrolnej skupiny) - člen kontrolnej skupiny (preukaz kontrolóra č.  .....) 

(meno a priezvisko prizvanej osoby ako člena kontrolnej skupiny pri štátnom odbornom dozore) - 

člen kontrolnej skupiny  

 

od .............. do ................ vykonali (hlavný) štátny odborný dozor (ďalej len „ŠOD“) alebo 

odborný dozor technickej služby (ďalej len „OD TS“) nad ..........(uvedie sa názov a adresa 

kontrolovanej osoby) .......... . 

 

Kontrolované bolo dodržiavanie vybraných podmienok zákona č. 106/2018 Z. z. 

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa 

zamerania ŠOD alebo OD TS.  

 

Vykonaným ŠOD alebo OD TS nebolo u kontrolovanej osoby zistené porušenie 

všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. 

V dôsledku toho sa vypracoval záznam o kontrole. 

Kontrolované obdobie : od ..................... do ........................... . 

 

Kontrolované bolo :  

1. ...... (uvedú sa jednotlivé body kontroly podľa ustanovení všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ako  aj interných predpisov) .... 
2. ...... 

3. ..... 

     ..... 

 n ..... . 

 

Vyhodnotenie jednotlivých bodov ŠOD alebo OD TS: 

 

K bodu 1. 



 

 

Kontrolou plnenia tejto podmienky bolo zistené, že kontrolovaná osoba plní ......................... 

(uvedú a riadne sa popíšu a v prílohe zdokumentujú všetky zistené skutočnosti) 

........................... .  

Nedostatky neboli zistené. 

 

K bodu 2. 

Kontrolou plnenia tejto podmienky bolo zistené, že kontrolovaná osoba plní ......................... 

(uvedú a riadne sa popíšu a v prílohe zdokumentujú všetky zistené skutočnosti) 

........................... .  

Nedostatky neboli zistené. 

 

K bodu 3. ..... 

.... 

.... 

....  

K bodu n. 

Nedostatky neboli zistené. 

 

Zoznam príloh : 
(uvedie sa zoznam príloh) 

 

Záznam bol vypracovaný v ............................ dňa .................. . 

 

 

Mená a priezviská poverených zamestnancov a prizvaných osôb: 

 
(meno a priezvisko vedúceho kontrolnej skupiny)                                                            (podpis) 

..................................................................................                                               ..................................… 

vedúci kontrolnej skupiny 

 
(meno a priezvisko člena kontrolnej skupiny)                                                                  (podpis) 

............................................................................                                                     ..................................… 

člen kontrolnej skupiny 

 

.........................................................................     .................................................... 
(meno a priezvisko prizvanej osoby ako člena kontrolnej skupiny pri ŠOD) 

                                                                  (podpis) 

 

Podpis štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby, ktorému bol záznam odovzdaný: 

 

 
(meno a priezvisko štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby)                                                 (podpis) 

...............................................................................................                                  ..................................… 

(uvedie sa funkcia) 

 

 

 

V ....................................... dňa ......................... . 

 

(Pripoja sa prílohy podľa zoznamu) 
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