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V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 5. novembra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
 Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných

komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
 Slovenskej republiky č. 308/1999 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 130
ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komuniká-
ciách a po dohode s Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1 písm. b), § 5
ods. 5 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane
ovzdušia pred znečis�ujúcimi látkami (zákon o ovzdu-
ší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustano-
vuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o pod-
mienkach premávky vozidiel na pozemných komuni-
káciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/1999
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 20 sa v tretej vete slová „odseku 8
poslednej vety“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

2. V § 41 ods. 7 sa vypúš�a slovo „nie“.

3. V § 47 ods. 2 sa slovo „musí“ nahrádza slovom
„môže“.

4. V § 100 ods. 3 písm. c) sa slovo „okrem“ nahrádza
slovom „a“.

5. V § 100 ods. 9 sa slová v zátvorke „§ 2 ods. 13“
nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 15“.

6. V § 107 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré
znie:
„h) vlastníkovi vozidla.“.

7. V § 108 sa vypúš�ajú odseky 5 a 6.

8. V § 109 sa slová v zátvorke „§ 108 ods. 2 až 6“
nahrádzajú slovami „§ 108 ods. 2 až 4“.

9. Príloha číslo 6 vrátane nadpisu znie:

ZOZNAM PREDPISOV
s uvedením série zmien, ktorých plnenie je predpokladom schválenia

technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla

„Príloha č. 6 
k vyhláške č. 116/1997 Z. z.

Číslo
predpisu

EHK
Názov

Kategórie
vozidiel

Predpis
prijatý dňa

Dátum
nadobudnutia

účinnosti
predpisu pre

Slovensko

Séria zmien

Dátum
nadobudnutia

účinnosti
tejto série zmien

9 Hluk trojkolesových
vozidiel

L
2
, L

4
, L

5
1. 3. 1969 1. 3. 1969 9-05 26. 1. 1994

13 
Brzdenie vozidiel M

1
, M

2
, M

3
N

1
, N

2
, N

3
O

2
, O

3
, O

4

1. 6. 1970 18. 9. 1982 13-08 26. 3. 1995
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Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

Jozef Macejko v. r.

Číslo
predpisu

EHK 
Názov

Kategórie
vozidiel

Predpis
prijatý dňa

Dátum
nadobudnutia

účinnosti
predpisu pre

Slovensko

Séria zmien

Dátum
nadobudnutia

účinnosti
tejto série

zmien

24

Emisie vidite¾ných
častíc vo
vznetových
motoroch

M
1
, M

2
, M

3
,

N
1
, N

2
, N

3
,

T, S
S

1. 12. 1971 9. 12. 1975 24-03 20. 4. 1986

40
Emisie plynných
znečis�ujúcich 
látok z motocyklov

L
3
, L

4
, L

5
1. 9. 1979 18. 9. 1982 40-01 31. 5. 1988

41 Hluk motocyklov L
3

1. 6. 1980 1. 8. 1980 41-02 1. 4. 1994

47
Emisie plynných
znečis�ujúcich 
látok z mopedov

L
1
, L

2
1. 11. 1981 18. 9. 1982 47-00 1. 11. 1981

49

Emisie plynných
znečis�ujúcich 
látok zo vznetových
motorov

M
1
 nad 3 500kg

M
2
, M

3
,

N
1
, N

2
, N

3

15. 4. 1982 15. 4. 1982 49-02 B 1. 10. 1995

51
Hluk
štvorkolesových
vozidiel

M
1
, M

2
, M

3
,

N
1
, N

2
, N

3

15. 7. 1982 4. 1. 1983 51-02 18. 4. 1995

63 Hluk mopedov L
1

15. 8. 1985 15. 8. 1985 63-00 15. 8. 1985

78
Brzdenie  vozidiel
kategórie  L

L 15. 10. 1988 1. 1. 1990 78-02 8. 1. 1995

83

Emisie plynných
znečis�ujúcich 
látok zo zážihových
motorov

M
1
, N

1
5. 11. 1989 10. 8. 1990 83-02 B 2. 7. 1995

83

Emisie plynných
znečis�ujúcich 
látok zo vznetových
motorov

M
1
, N

1
5. 11. 1989 10. 8. 1990 83-02 C 2. 7. 1995

Hladina hluku
(§ 37 ods. 3 
vyhlášky MDPT SR
č. 116/1997 Z. z.)

T, S
S

17. 3. 1997 1. 4. 1997 - -

Brzdenie 
(§ 128 zákona 
Národnej rady
Slovenskej
republiky
č. 315/1996 Z. z.)

T, S
S

- 1. 4. 1997 - -

“.
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21

V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 5. novembra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
 Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 č. 307/1999 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 3
ods. 1 písm. b), § 5 ods. 6 a § 9 ods. 2 zákona
č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečis�ujú-
cimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona
č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emis-
ných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení
vyhlášky č. 307/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slová „vo výfukových
plynoch“ vkladajú slová „alebo vozidlo so vznetovým
motorom“.

2. V § 2 ods.1 písmeno c) znie:
„c) emisným limitom množstvo znečis�ujúcich látok vo

výfukových plynoch motora vozidla pod¾a § 2a,“.

3. V § 2 ods. 2 sa vypúš�ajú slová „oprávnená na
podnikanie3)“ vrátane poznámky pod čiarou k odka-
zu 3.

4. V § 2 ods. 3 sa za slová „(ïalej len „odborne
spôsobilá osoba“)“ vkladá čiarka a slová „ak sama nie
je touto osobou“.

5. V § 2a ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a) 6,0 % CO a 2 000 ppm HC na vozidle prvýkrát

prihlásenom do evidencie3a) pred 1. januárom 1973,
b) 4,5 % CO a 1 200 ppm HC na vozidle prvýkrát

prihlásenom do evidencie3a) pred 1. januárom 1986,
c) 3,5 % CO a 800 ppm HC na vozidle prvýkrát prihlá-

senom do evidencie3a) od 1. januára 1986.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 115 ods. 1 písm. g) a § 115 ods. 2 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
§ 22 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o  kontrolách technic-
kého stavu vozidiel.“.

6. V § 2a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

„(5) Emisie vidite¾ných škodlivín (ïalej len „dymi-
vos�“) výfukových plynov vznetového motora vozidla

v premávke zistené metódou vo¾nej akcelerácie nesmú
prekroči� emisné limity určené výrobcom  vozidla. Ak
emisné limity výrobca neurčil, ustanovujú sa tieto
emisné limity:
a) 4,0 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo

prvýkrát prihlásené do evidencie3a) pred 1. januá-
rom 1980,

b) 3,0 m-1, ak ide o preplňovaný vznetový motor vozid-
la, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) od
1. januára 1980,

c) 2,5 m-1, ak ide o nepreplňovaný vznetový motor
vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do eviden-
cie3a) od 1. januára 1980.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

7. V § 2a ods. 6 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú
slovami „odsekov 1 až 5“. Súčasne sa nad slová „na
vozidle kategórie L s pohotovostnou hmotnos�ou vo-
zidla neprevyšujúcou 400 kg, na vozidle kategórie T,
S a R“ umiestňuje odkaz „3b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b) § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-

venskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky
na pozemných komunikáciách.“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) § 110 ods. 2 písm. n) a ods. 3 vyhlášky č. 116/1997 Z. z.“.

9. § 2b vrátane nadpisu znie:

„§ 2b

Lehota emisnej kontroly vozidla v premávke

Lehota emisnej kontroly vozidla v premávke pod¾a
§ 2a je rovnaká, ako je lehota kontroly technického
stavu vozidla pod¾a osobitného predpisu,3c) s výnim-
kou vozidla so zážihovým motorom bez zdokonaleného
emisného systému, ktorého lehota kontroly je 12 me-
siacov po jeho prvom prihlásení do evidencie3a) a potom
každých 12 mesiacov.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c) § 2 ods. 1 vyhlášky č. 327/1997 Z. z.“.

10. § 3 znie:
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„§ 3

(1) Na vozidle so zážihovým motorom sa vykonáva
kontrola
a) úplnosti a funkčnosti motora vozidla a jeho príslu-

šenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečis�ujúcich
látok vo výfukových plynoch, zameraná najmä na
prívod a čistenie nasávaného vzduchu, palivovú,
zapa¾ovaciu a výfukovú sústavu; plniace hrdlo pa-
livovej nádrže sa kontroluje, ak sa vyžaduje osobit-
ná úprava, napríklad jeho zúženie pri motore s ne-
riadeným katalyzátorom,

b) nastavenia motora zohriateho na prevádzkovú tep-
lotu z h¾adiska dodržiavania predpísaných hodnôt
určených pre vozidlo výrobcom, najmä otáčok vo¾-
nobehu, uhla predstihu zážihu a pri zapa¾ovacej
sústave s kontaktným prerušovačom uhla zopnutia
kontaktov prerušovača pri otáčkach vo¾nobehu,
kontrola uhla predstihu zážihu a pri zapa¾ovacej
sústave s kontaktným prerušovačom aj uhla zo-
pnutia pri zvýšených otáčkach neza�aženého moto-
ra pod¾a predpisu výrobcu v jednom otáčkovom
bode v rozsahu 2 500 až 3 500 min.-1; ak výrobca
určil otáčkový bod mimo ustanoveného rozsahu,
kontroluje sa v bode, ktorý je tomuto rozsahu naj-
bližší,

c) objemovej koncentrácie oxidu uho¾natého (CO)
a nespálených uh¾ovodíkov (HC) meraním pri otáč-
kach vo¾nobehu a ich porovnanie s hodnotami ur-
čenými výrobcom vozidla alebo výrobcom dodatoč-
ne namontovaného neriadeného katalyzátora;
kontrola objemovej koncentrácie (CO) a (HC) pri
zvýšených otáčkach sa vykonáva len pri vozidlách
s neriadeným katalyzátorom, ak to určil výrobca.

(2) Na vozidle so vznetovým motorom sa vykonáva
kontrola
a) úplnosti a funkčnosti motora vozidla a jeho príslu-

šenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečis�ujúcich
látok vo výfukových plynoch, zameraná najmä na
prívod a čistenie nasávaného vzduchu, preplňova-
cie zariadenie, palivový a výfukový systém, regulá-
ciu dodávky paliva a kontrolu elektronického indi-
kátora poruchy,

b) nastavenia motora vozidla zohriateho na prevádz-
kovú teplotu z h¾adiska dodržiavania predpísaných
hodnôt určených pre vozidlo výrobcom, najmä otá-
čok vo¾nobehu a maximálnych otáčok motora,

c) dymivosti metódou vo¾nej akcelerácie meraním sú-
činite¾a absorpcie a jej porovnanie s emisným limi-
tom.

 (3) Pred kontrolou technického stavu motora vozid-
la a jeho príslušenstva a pred meraním sa kontrolujú
doklady o vozidle.2) Porovnajú sa najmä identifikačné
údaje vozidla a motora s údajmi uvedenými v dokla-
doch o vozidle. Zistený nesúlad evidenčných údajov so
skutočným stavom sa zapisuje do Protokolu o emisnej
kontrole a do Osvedčenia o emisnej kontrole.

(4) Pri emisnej kontrole sa meranie vykonáva platne
overenými5) technickými prostriedkami (ïalej len „me-
radlá“) schváleného typu6) a ïalšími meradlami odpo-
rúčanými ministerstvom, platne kalibrovanými a po-
d¾a metód a metodík schválených ministerstvom.

Metódy, metodiky a technické požiadavky na odporú-
čané meradlá zverejňuje ministerstvo vo svojom pub-
likačnom prostriedku.“.

11. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5) § 8 a § 15 až 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.
 6) § 8 až 13 zákona č. 142/2000 Z. z.“.

12.  V § 4 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Výsledkom emisnej kontroly sú údaje, ktoré sa

zistia kontrolou technického stavu motora vozidla a je-
ho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečis�ujú-
cich látok vo výfukových plynoch, a pri vozidlách so
zážihovým motorom meraním hodnôt objemovej kon-
centrácie oxidu uho¾natého (CO) a objemovej koncen-
trácie nespálených uh¾ovodíkov (HC), pri vozidlách so
vznetovým motorom meraním hodnôt dymivosti. Na-
merané hodnoty množstva znečis�ujúcich látok vo vý-
fukových plynoch motora vozidla sa porovnávajú
s emisnými limitmi určenými výrobcom alebo s emis-
nými limitmi ustanovenými pod¾a § 2a. Výsledok vy-
hodnotenia sa zaznamená v Protokole o emisnej kon-
trole.

(2) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky spôsobilé na
premávku, ak
a) motor vozidla a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňu-

jú tvorbu znečis�ujúcich látok vo výfukových ply-
noch, sú úplné, nepoškodené a funkčné a indikač-
né zariadenie poruchového stavu vlastnej
diagnostiky vznetového motora (ak je ním kontrolo-
vaný typ vozidla vybavený) je funkčné a nesignali-
zuje poruchu,

b) namerané hodnoty nastavenia motora a jeho prí-
slušenstva zodpovedajú hodnotám určeným výrob-
com motora alebo hodnotám určeným výrobcom
jeho príslušenstva,

c) na vozidle so zážihovým motorom objemová kon-
centrácia oxidu uho¾natého (CO) a objemová kon-
centrácia nespálených uh¾ovodíkov (HC), na vozidle
so vznetovým motorom dymivos�, vo výfukových
plynoch kontrolovaného motora neprekračujú
emisné limity určené jeho výrobcom alebo, ak ich
výrobca neurčil, emisné limity ustanovené v § 2a.

(3) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky nespôsobilé na
premávku,7) ak
a) motor vozidla a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňu-

jú tvorbu znečis�ujúcich látok vo výfukových ply-
noch, sú neúplné, poškodené a nefunkčné alebo
indikačné zariadenie poruchového stavu vlastnej
diagnostiky vznetového motora (ak je ním kontrolo-
vaný typ vozidla vybavený) je nefunkčné alebo sig-
nalizuje poruchu, alebo

b) namerané hodnoty nastavenia motora a jeho prí-
slušenstva nezodpovedajú hodnotám určeným vý-
robcom motora alebo hodnotám určeným výrobcom
jeho príslušenstva, alebo

c) na vozidle so zážihovým motorom objemová kon-
centrácia oxidu uho¾natého (CO) alebo objemová
koncentrácia nespálených uh¾ovodíkov (HC), na vo-
zidle so vznetovým motorom dymivos�, vo výfuko-
vých plynoch kontrolovaného motora prekračujú
emisné limity určené jeho výrobcom, alebo ak ich
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výrobca neurčil, prekračujú emisné limity ustano-
vené v § 2a.“.

13. V § 5 ods. 1 písm. b) sa v poslednej vete čiarka
nahrádza bodkou a vypúš�ajú sa slová „pričom pred-
ložené Osvedčenie o emisnej kontrole sa vracia držite-
¾ovi vozidla a pôvodná kontrolná nálepka sa odstráni“.

14. V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Vzor Protokolu o emisnej kontrole vozidla so

zážihovým motorom, vzor Protokolu o emisnej kontrole
vozidla so vznetovým motorom a postup pri vyznačo-
vaní výsledku emisnej kontroly sú v prílohe č. 2.“.

15. V § 5 ods. 4 sa vypúš�a písmeno e). Doterajšie
písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

16. V § 6 ods. 1 úvodná veta znie: „Oprávnenie na
vykonávanie emisných kontrol možno udeli� tomu, kto
sám alebo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
spĺňa podmienky pod¾a odseku 2 a súčasne“. Vypúš-
�ajú sa písmená a) až c) vrátane poznámok pod čiarou
k odkazom 10 a 11. Doterajšie písmená d) až g) sa
označujú ako písmená a) až d).

17. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 18 ods. 2“
nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 6“.

18. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Odborne spôsobilá osoba môže vykonáva� emis-
né kontroly, len ak je  v pracovnom pomere k opráv-
nenej osobe; to neplatí, ak ňou je manžel (manželka)
podnikate¾a alebo ak ide o právnickú osobu, jej spo-
ločník alebo člen.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4
až 6.

19. § 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7

Žiados� o udelenie oprávnenia a osvedčenia

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada
o udelenie oprávnenia (ïalej len „žiadate¾“), predkladá
žiados� ministerstvu.

(2) Žiadate¾ v žiadosti uvedie
a) názov (obchodné meno) a sídlo, alebo meno a prie-

zvisko, ak je žiadate¾om fyzická osoba,
b) identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo dátum

narodenia, ak je žiadate¾om fyzická osoba,
c) značku a typ vozidla, druh paliva, pracovného obe-

hu motora a emisného systému, na ktorom bude
vykonáva� emisné kontroly,

d) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu
a odtlačok pečiatky, alebo meno, priezvisko a vlast-
noručný podpis, ak je žiadate¾om fyzická osoba,

e) dátum podania žiadosti.

(3) K žiadosti pod¾a odseku 2 žiadate¾ pripojí
a) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že

odmeny odborne spôsobilej osoby nebudú závisie�
od výsledkov emisných kontrol,

b) údaje o sídle a opis pracoviska emisnej kontroly
vrátane rozmerov, priestorového usporiadania, prí-
stupových komunikácií a odstavných plôch (§ 18
ods. 1 až 5),

c) úplný zoznam meradiel a technologického vybave-
nia pracoviska emisnej kontroly (§ 18 ods. 6),

d) stanovisko príslušného stavebného úradu k vhod-
nosti umiestnenia pracoviska emisnej kontroly,
k jeho súladu s územným plánom, iným verejným
záujmom a s ochranou životného prostredia,

e) stanovisko okresného hygienika k pracovisku
emisnej kontroly.

(4) K žiadosti pod¾a odseku 2 žiadate¾ pre každú
fyzickú osobu (§ 6 ods. 2) pripojí
a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b) overený doklad o vzdelaní pod¾a § 6 ods. 5 písm. a)

alebo b),
c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku

odbornej praxe,
d) pracovnú zmluvu.

(5) Doklady pod¾a odsekov 3 a 4 pripojí žiadate¾
k žiadosti v dvoch vyhotoveniach.

(6) Ak žiados� neobsahuje náležitosti pod¾a odse-
kov 2 až 5, ministerstvo vyzve žiadate¾a, aby ich dopl-
nil, a určí lehotu.“.

20. V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 6 ods. 4“
nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 5“ a slová „§ 6 ods. 5“ sa
nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 6“.

21. V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) zánikom alebo smr�ou oprávnenej osoby,“.

22. V § 14 ods. 1 písm. b) sa vypúš�ajú slová „alebo
obdobného pracovného vz�ahu“.

23. V § 14 ods. 2 písm. c) sa slová „(§ 6 ods. 3)“
nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 4)“.

24. V § 15 sa slová „§ 6 ods. 1 písm. a) až f)“ nahrá-
dzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. a) až c)“, slová „§ 7 ods. 3
písm. a) až f)“ sa nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3 písm. a)
až e)“ a slová „[§ 6 ods. 2 písm. a) až d)]“ sa nahrádzajú
slovami „[§ 6 ods. 2 písm. a) až c), § 6 ods. 3]“.

25. V § 18 ods. 1 sa vypúš�a slovo „rozmerov“ a čiarka.

26. V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až
5, ktoré znejú:

„(2) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
pre kategórie vozidiel M1, N1, L3b) sú:
a) vnútorná dĺžka 6,9 m pre najväčšiu dĺžku kontro-

lovaného vozidla 4,5 m,
b) vnútorná šírka 4,2 m pre najväčšiu šírku kontrolo-

vaného vozidla 1,8 m,
c) vnútorná výška 3 m pre najväčšiu výšku kontrolo-

vaného vozidla 1,6 m alebo 3,4 m pri inštalovanom
vozidlovom zdviháku.
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(3) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
pre ostatné vozidlá kategórie M1, N1

3b) sú:
a) vnútorná dĺžka 9,7 m,
b) vnútorná šírka 4,7 m,
c) vnútorná výška 3,4 m alebo pri inštalovanom vo-

zidlovom zdviháku 4,6 m.

(4) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
pre kategórie vozidiel M2, M3, N2, N3

3b) a ostatné vozidlá
sú:
a) vnútorná dĺžka 13,4 m,
b) vnútorná šírka 5 m,
c) vnútorná výška 4,6 m alebo pri inštalovanom vo-

zidlovom zdviháku 5,8 m.

(5) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
sú stanovené bez zabudovanej technológie a bez  pev-
ne zabudovaných súčastí stavby, napríklad nosníkov,
pilierov.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 6.

27. V § 18 ods. 6 sa za slová „emisnej kontroly“
vkladajú slová „pod¾a druhu oprávnenia“. Súčasne sa
odsek 6 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) na meranie dymivosti výfukových plynov,
g) na indikáciu prítomnosti stlačeného zemného ply-

nu a bioplynu (CNG) a skvapalneného ropného ply-
nu (LPG).“.

28. Za § 20 sa vkladá nový § 20a, ktorý vrátane
nadpisu znie:

„§ 20a

Osobitné ustanovenie

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevz�ahujú na vozidlá
pod¾a osobitného predpisu.16)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 126 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 315/1996 Z. z.“.

29. § 21 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Prvému overeniu splnenia emisných limitov pod-

lieha motorové vozidlo so vznetovým motorom prvýkrát
prihlásené do evidencie3a) v lehote pod¾a § 2b od nado-
budnutia účinnosti tejto vyhlášky. Ak už táto lehota
uplynula, prvému overeniu splnenia emisných limitov
podlieha motorové vozidlo so vznetovým motorom po
nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky najneskôr v lehote
a) 9 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do

evidencie3a) pred 31. decembrom 1979,
b) 12 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do

evidencie3a) od 1. januára 1980 do 31. decembra
1989,

c) 15 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do
evidencie3a) od 1. januára 1990.

(6) Za Protokol o emisnej kontrole vozidla zo zážiho-
vým motorom sa považuje aj Protokol o emisnej kon-
trole vydaný do 30. júna 2002.“.

30. Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
č. 265/1996 Z. z. znie:

VZOR

 Séria: SK č. 000 000

P R O T O K O L
o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom

Pracovisko emisnej kontroly — názov:
 sídlo:
 číslo:

Držite¾ vozidla — meno a priezvisko:
      trvalý pobyt:

Vozidlo — značka, typ:     Evid. číslo:
Vozidlo — rok výroby: Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:   km
Typ motora:
Motor — výrobné číslo a rok výroby:
Motor — druh paliva, pracovný obeh:     Emisný systém:

„Príloha č. 2
k vyhláške č. 265/1996 Z. z.
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Namerané hodnoty veličín zodpovedajú — nezodpovedajú ustanoveným podmienkam.

Vozidlo je spôsobilé — nespôsobilé.

Kontrolná nálepka bola — nebola pridelená.

Čas platnosti emisnej kontroly:

Poznámka:

..................................................... ................................................. .............................................
Dátum Kontrolu vykonal Odtlačok pečiatky pracoviska

   (meno a priezvisko, podpis  emisnej kontroly
    odborne spôsobilej osoby)

VZOR

  Séria: SK č.: 000 000

P R O T O K O L
o emisnej kontrole vozidla so vznetovým motorom

Pracovisko emisnej kontroly Držite¾ vozidla
Číslo: Meno:
Meno: Adresa:
Adresa: Obec:
Obec: PSČ:

Vozidlo Motor
Evid. číslo: Typ:
Značka: Rok výroby:
Typ: Výrobné číslo:
Kategória: Druh paliva:
Prvé prihlásenie do evidencie: Emisný systém:
Rok výroby: Predpísané hodnoty pod¾a:
Stav počítadla v km:

Merané parametre Výrobcom určené hodnoty Namerané hodnoty

P
ri

 v
o
¾n

ob
eh

u Otáčky    [min.-1]

Predstih zážihu    [o]

Uhol zop. kontaktov    [o];[%]

Objem. koncentrácia CO    [%]

      HC    [ppm]

P
ri

 z
vý

še
n

ýc
h

o
tá

čk
a
ch

Otáčky    [min.-1]

Predstih zážihu    [o]

Uhol zop. kontaktov    [o];[%]

Objem. koncentrácia CO    [%]

      HC    [ppm]
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Vizuálna kontrola — vozidlo na ïalšiu kontrolu:  v y h o v u j e     n e v y h o v u j e

Celkové hodnotenie — vozidlo je:     s p ô s o b i l é  n e s p ô s o b i l é

Osvedčenie o EK a kontrolná nálepka č. r i a d n e  n á h r a d n é

Dátum kontroly:

Dátum platnosti kontroly:

Poznámka:

............................................... ............................................... .............................................
  Dátum Kontrolu vykonal Odtlačok pečiatky pracoviska

  (meno a priezvisko, podpis  emisnej kontroly
   odborne spôsobilej osoby)

* V — nameraná hodnota parametra vyhovuje, N — nameraná hodnota parametra nevyhovuje

PARAMETER HODNOTA URČENÁ HODNOTA NAMERANÁ HODNOTENIE*

Teplota oleja  (oC)

Otáčky vo¾nobežné  (min-1)

Otáčky maximálne  (min-1)

Rozptyl hodnôt dymivosti  (m-1)

Dymivos�  (m-1)
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VYHOTOVENIE PROTOKOLU
O EMISNEJ KONTROLE A VYZNAČOVANIE EMISNEJ KONTROLY

Protokol o emisnej kontrole je tlačivo svetlozelenej farby formátu A4.

Séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole sa skladajú z označenia „SK“ a šes�miestneho čísla. Po
naplnení série „SK“ nasledujú série „SKA“ až „SKZ“.

Číslo pracoviska emisnej kontroly je poradové číslo, ktoré pridelilo ministerstvo tomuto pracovisku.

Protokol o emisnej kontrole vypisuje odborne spôsobilá osoba v dvoch vyhotoveniach pod¾a predtlače v súlade
s údajmi zistenými v technickom preukaze vozidla a v Osvedčení o evidencii vozidla ustanovenými hodnotami
veličín určenými výrobcom vozidla a pod¾a skutočne zistených údajov a nameraných hodnôt veličín. Rok výroby
motora sa uvádza v prípadoch, ak nie je zhodný s rokom výroby vozidla, pokia¾ je jednoznačne určený.

Pod¾a výsledku meraní sa v protokole vyznačí záver o stave nameraných hodnôt veličín pod¾a podmienok
ustanovených touto vyhláškou.

Ak namerané hodnoty veličín zodpovedajú ustanoveným podmienkam, v predtlači sa pri vozidlách so zážihovým
motorom prečiarknu slová „nezodpovedajú“, „nespôsobilé“ a „nebola“, pri vozidlách so vznetovým motorom sa do
kolonky „hodnotenie“ vyznačí písmenom „V“ a vyznačí sa čas platnosti emisnej kontroly dátumom, dokedy je emisná
kontrola platná a kedy  vzniká povinnos� vykona� ïalšiu emisnú kontrolu.

Ak namerané hodnoty veličín nezodpovedajú ustanoveným podmienkam, v predtlači sa prečiarknu slová
„zodpovedajú“, „spôsobilé“ a „bola“ a nevyznačí sa čas platnosti emisnej kontroly.

V časti „Motor — druh paliva“ sa vyznačí „B“ pri benzínovom pohone, „LPG“ pri pohone skvapalneným plynom
propán-butánom, „B/LPG“ pri alternatívnom benzínovom pohone alebo pohone skvapalneným plynom propán-bu-
tánom, „CNG“ pri pohone stlačeným plynom alebo bioplynom, „B/CNG“ pri alternatívnom benzínovom pohone
alebo pohone stlačeným plynom, „D“ pri pohone na motorovú naftu.

V časti „Emisný systém“ sa vyznačí „BEZKAT“ pri nezdokonalenom (bezkatalyzátorovom) emisnom systéme,
„NKAT“ pri emisnom systéme s neriadeným katalyzátorom.

V poznámke sa uvádzajú dôležité skutočnosti, ktoré sa zistili pri vykonávaní emisnej kontroly (napr. nesúlad
výrobných čísiel motora s údajom uvedeným v technickom preukaze alebo v Osvedčení o evidencii vozidla,
nemožnos� zistenia roku výroby motora).

Po vykonaní emisnej kontroly sa v Protokole o emisnej kontrole vyznačí deň, mesiac a rok vykonania emisnej
kontroly a odborne spôsobilá osoba uvedie čitate¾ne svoje meno a priezvisko, podpisom potvrdí správnos� údajov
a Protokol o emisnej kontrole opatrí odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly). Originál
Protokolu o emisnej kontrole vydá držite¾ovi vozidla, kópiu založí a archivuje pod¾a podmienok ustanovených
v informačnom systéme.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

Jozef Macejko v. r.
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22

V Y H L Á Š K A
Národnej banky Slovenska

zo 14. decembra 2001

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk
pri príležitosti 100. výročia narodenia ¼udovíta Fullu

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. a) zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992
Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona
č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia ¼udovíta
Fullu sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince
v hodnote 200 Sk (ïalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej
750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnos�
je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,8 mm. Pri razbe
dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka
v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená
horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu strieb-
ra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka v pravej hornej časti min-
cového po¾a je v kompozícii charakteristických výtvar-
ných prvkov z tvorby ¼udovíta Fullu umiestnený štát-
ny znak Slovenskej republiky a vpravo pod ním je
letopočet razby „2002“. V ¾avej časti mincového po¾a je
vyobrazená postava ženy z diela „Černoška“ a v pravej

časti detail mládenca s píš�alou z  diela „Pieseň a prá-
ca“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch
riadkoch pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka uprostred mincového
po¾a je vyobrazený portrét ¼udovíta Fullu v pozadí
s kompozíciou charakteristických výtvarných prvkov
z jeho tvorby. V pravej spodnej časti je faksimile jeho
podpisu „¼. Fulla“ a v hornej časti v dvoch riadkoch sú
letopočty označujúce rok jeho narodenia a úmrtia
„1902“, „1980“. Označenie nominálnej hodnoty dve-
stokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch vpravo od
portrétu. Štylizované iniciálky autora výtvarného ná-
vrhu dvestokorunáka akademického maliara Emila
Fulku „EF“ a značka Mincovne Kremnica, štátny pod-
nik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené v¾avo
od spodnej časti portrétu.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky
„¼UDOVÍT FULLA — MALIAR — GRAFIK — ILUSTRÁ-
TOR“. Začiatok a koniec textu je oddelený značkou
v tvare maliarskej palety.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Marián Jusko v. r.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v zákone č. 554/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

V čl. II za slovami „SKUPINA 213 — Stavebníctvo“ majú by� namiesto slov „por. č. 10“ správne uvedené slová
„por. č. 11“.
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