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

z 26. februára 2003

o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 41
ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplat-
koch za znečis�ovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší) (ïalej len „zákon“) ustano-
vuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje emisné limity pre mobilné
zdroje, lehoty a podrobnosti ich overovania, podmien-
ky ude¾ovania, zmeny, predĺženia, zrušenia a zániku
oprávnení právnických osôb a fyzických osôb na zis-
�ovanie množstva vypúš�aných znečis�ujúcich látok
z mobilných zdrojov (ïalej len „oprávnenie“).

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) mobilným zdrojom cestné motorové vozidlo kategó-

rie M1, M2, M3, N1, N2, N3, L, T, S a R1) vedené
v evidencii vozidiel pod¾a osobitného predpisu2)
(ïalej len „vozidlo“),

b) emisnou kontrolou kontrola technického stavu mo-
tora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú
tvorbu znečis�ujúcich látok vo výfukových plynoch
a meraním zistené dodržanie podmienok a hodnôt
určených jeho výrobcom a dodržanie emisných li-
mitov motora vozidla určených jeho výrobcom; ak
ich neurčil, dodržanie ustanovených emisných li-
mitov pod¾a § 3,

c) emisným systémom výfuková sústava spa¾ovacieho
motora vozidla bez zariadenia na dodatočné znižo-
vanie škodlivín v emisiách z výfuku alebo výfuková
sústava spa¾ovacieho motora vozidla so zariadením
na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z vý-
fuku, pri ktorom príprava zmesi nie je riadená v zá-
vislosti od obsahu vo¾ného kyslíka vo výfukových
plynoch (nezdokonalený emisný systém), alebo vý-
fuková sústava zážihového spa¾ovacieho motora vo-

zidla so zariadením na dodatočné znižovanie škod-
livín v emisiách výfuku, pri ktorom príprava zmesi
je riadená v závislosti od obsahu vo¾ného kyslíka vo
výfukových plynoch (zdokonalený emisný systém),

d) druhom pohonu druh paliva schváleného na pohon
motora vozidla (benzín, nafta, plyn),

e) emisným limitom množstvo znečis�ujúcich látok vo
výfukových plynoch motora vozidla pod¾a § 3,

f) administratívnou kontrolou porovnávanie identifi-
kačných údajov vozidla a jeho motora s identifikač-
nými údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,3)

g) prevádzkovate¾om vozidla osoba oprávnená rozho-
dova� o použití vozidla alebo osoba zapísaná v do-
kladoch vozidla,

h) prvým prihlásením vozidla do evidencie4) dátum
prvého pridelenia evidenčného čísla,

i) pracoviskom emisnej kontroly stacionárny objekt
spĺňajúci podmienky pod¾a § 18,

j) prvým podrobením vozidla emisnej kontrole po jeho
prvom prihlásení do evidencie prvé overenie splne-
nia emisných limitov (§ 4).

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevz�ahujú na
a) vozidlo kategórie L, T, S a R, vozidlo, ktorého motor

je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja, a na
vozidlo kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3 so zážihovým
motorom so zdokonaleným emisným systémom,

b) vozidlo pod¾a osobitného predpisu.5)

§ 3

Emisné limity pre vozidlo

(1) Objemová koncentrácia oxidu uho¾natého (CO)
a nespálených uh¾ovodíkov (HC) pri vo¾nobežných
otáčkach neza�aženého zážihového motora vozidla,
ktorého výfukové plyny nečistí zdokonalený emisný
systém, nesmie prekroči� emisné limity určené výrob-
com; ak ich neurčil, tieto emisné limity:
a) 6,0 % CO a 2 000 ppm HC, ak ide o zážihový motor

vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie
do 31. decembra 1972,

b) 4,5 % CO a 1 200 ppm HC, ak ide o zážihový motor
vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie
do 31. decembra 1985,

1) § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na
pozemných komunikáciách.

2) § 88 ods. 1 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
3) § 93 a 108 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 405/2000 Z. z.
4) § 22 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel.
5) § 126 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
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c) 3,5 % CO a 800 ppm HC, ak ide o zážihový motor
vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie
od 1. januára 1986.

(2) Objemová koncentrácia oxidu uho¾natého na vo-
zidle so vznetovým motorom prestavaným na zážihový
motor s pohonom na plynné palivo nesmie prekroči�
limit ustanovený pre zážihový motor pod¾a roku výroby
pôvodného vznetového motora.

(3) Objemová koncentrácia oxidu uho¾natého pod¾a
odseku 1 pri prevádzke motora s pohonom na plynné
palivo nesmie prekroči� limit určený alebo ustanovený
pre zážihový motor.

(4) Objemová koncentrácia nespálených uh¾ovodí-
kov pod¾a odseku 1 pri prevádzke motora s pohonom
na plynné palivo sa nezis�uje.

(5) Emisie vidite¾ných škodlivín (ïalej len „dymi-
vos�“) výfukových plynov vznetového motora vozidla
zistené metódou vo¾nej akcelerácie nesmú prekroči�
emisné limity určené výrobcom vozidla; ak ich neurčil,
tieto emisné limity:
a) 4,0 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo

prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra
1979,

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

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

§ 4

Lehota emisnej kontroly

Lehota emisnej kontroly vozidla so vznetovým moto-
rom je rovnaká ako lehota kontroly technického stavu
vozidla pod¾a osobitného predpisu.6) Lehota emisnej
kontroly vozidla so zážihovým motorom bez zdokona-
leného emisného systému je 12 mesiacov po jeho
prvom prihlásení do evidencie4) a potom každých
12 mesiacov.

§ 5

Vykonanie emisnej kontroly

(1) Emisnú kontrolu môže vykonáva� len fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné opráv-
nenie udelené ministerstvom na príslušný emisný sys-
tém, druh pohonu a kategóriu vozidla (ïalej len „opráv-
nená osoba“), a to na pracovisku emisnej kontroly
uvedenom v oprávnení.

(2) Oprávnená osoba môže vykonáva� emisné kon-
troly len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá má
platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ïalej len
„osvedčenie“) udelené ministerstvom na príslušný
emisný systém a druh pohonu (ïalej len „odborne
spôsobilá osoba“), ak sama nie je touto osobou.

(3) Počas emisnej kontroly nesmie odborne spôsobi-

lá osoba vykonáva� opravu ani nastavenie motora
kontrolovaného vozidla, ani jeho príslušenstva.

(4) Pred kontrolou technického stavu motora vozidla
a jeho príslušenstva a pred meraním sa porovnávajú
identifikačné údaje vozidla a jeho motora s identifikač-
nými údajmi uvedenými v dokladoch vozidla. Zistený
nesúlad identifikačných údajov so skutočným stavom
sa zapisuje do Protokolu o emisnej kontrole vozidla so
zážihovým motorom alebo do Protokolu o emisnej kon-
trole vozidla so vznetovým motorom (ïalej len „Proto-
kol o emisnej kontrole“) a do Osvedčenia o emisnej
kontrole.

(5) Na vozidle so zážihovým motorom sa vykonáva
kontrola
a) úplnosti a funkčnosti motora a jeho príslušenstva,

ktoré ovplyvňujú tvorbu znečis�ujúcich látok vo
výfukových plynoch, zameraná najmä na prívod
a čistenie nasávaného vzduchu, palivovú, zapa¾o-
vaciu a výfukovú sústavu; plniace hrdlo palivovej
nádrže sa kontroluje, ak sa vyžaduje osobitná úpra-
va, napr. jeho zúženie pri motore s neriadeným
katalyzátorom,

b) nastavenia motora zohriateho na prevádzkovú tep-
lotu z h¾adiska dodržiavania hodnôt určených vý-
robcom, najmä otáčok vo¾nobehu, uhla predstihu
zážihu a pri zapa¾ovacej sústave s kontaktným
prerušovačom uhla zopnutia kontaktov prerušova-
ča pri otáčkach vo¾nobehu, kontrola uhla predstihu
zážihu a pri zapa¾ovacej sústave s kontaktným
prerušovačom aj uhla zopnutia pri zvýšených otáč-
kach neza�aženého motora pod¾a určenia 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 najbližší,

c) objemovej koncentrácie oxidu uho¾natého a nespá-
lených uh¾ovodíkov meraním pri otáčkach vo¾nobe-
hu a ich porovnanie s hodnotami určenými výrob-
com motora alebo výrobcom dodatočne
namontovaného neriadeného katalyzátora; kontro-
la objemovej koncentrácie oxidu uho¾natého a ne-
spálených uh¾ovodíkov pri zvýšených otáčkach sa
vykonáva len na motore s neriadeným katalyzáto-
rom, ak to určil výrobca.

(6) Na vozidle so vznetovým motorom sa vykonáva
kontrola
a) úplnosti a funkčnosti motora a jeho príslušenstva,

ktoré ovplyvňujú tvorbu znečis�ujúcich látok vo
výfukových plynoch, zameraná najmä na prívod
a čistenie nasávaného vzduchu, preplňovacie za-
riadenie, palivový a výfukový systém, reguláciu do-
dávky paliva a kontrolu elektronického indikátora
poruchy,

b) nastavenia motora zohriateho na prevádzkovú tep-
lotu z h¾adiska dodržiavania hodnôt určených vý-
robcom, najmä otáčok vo¾nobehu a maximálnych
otáčok motora,

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

6) § 2 ods. 1 vyhlášky č. 327/1997 Z. z.
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(7) Administratívna kontrola sa vykonáva na žiados�
prevádzkovate¾a vozidla mimo lehôt emisnej kontroly,
pred prvým overením splnenia emisných limitov vozid-
la alebo počas platnosti emisnej kontroly (§ 7 ods. 8)
v čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pod¾a odse-
ku 4.

(8) Pri emisnej kontrole sa meranie vykonáva platne
overenými technickými prostriedkami (ïalej len „me-
radlá“) schváleného typu7) a ïalšími meradlami odpo-
rúčanými ministerstvom, platne kalibrovanými a po-
d¾a metodík a metód schválených ministerstvom.
Metodiky a technické požiadavky na odporúčané me-
radlá zverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.

§ 6

Výsledok a vyhodnotenie emisnej kontroly

(1) Výsledkom emisnej kontroly sú údaje zistené
kontrolou technického stavu motora a jeho príslušen-
stva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečis�ujúcich látok vo
výfukových plynoch, a na vozidle so zážihovým moto-
rom meraním hodnôt objemovej koncentrácie oxidu
uho¾natého a objemovej koncentrácie nespálených uh-
¾ovodíkov, na vozidle so vznetovým motorom meraním
hodnôt dymivosti. Namerané hodnoty množstva zne-
čis�ujúcich látok vo výfukových plynoch motora sa
porovnávajú s emisnými limitmi určenými výrobcom
alebo s emisnými limitmi pod¾a § 3. Výsledok vyhod-
notenia sa zapisuje do Protokolu o emisnej kontrole.

(2) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky spôsobilé na
cestnú premávku, ak
a) motor a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvor-

bu znečis�ujúcich látok vo výfukových plynoch, sú
úplné, nepoškodené, funkčné a indikačné zariade-
nie poruchového stavu vlastnej diagnostiky vzneto-
vého motora (ak je ním kontrolovaný typ vozidla
vybavený) je funkčné a nesignalizuje poruchu,

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

c) objemová koncentrácia oxidu uho¾natého a obje-
mová koncentrácia nespálených uh¾ovodíkov vo vý-
fukových plynoch kontrolovaného zážihového mo-
tora neprekračuje emisné limity určené jeho
výrobcom; ak ich výrobca neurčil, emisné limity
pod¾a § 3 a

d) dymivos� vo výfukových plynoch kontrolovaného
vznetového motora neprekračuje emisné limity ur-
čené jeho výrobcom; ak ich výrobca neurčil, emisné
limity pod¾a § 3.

(3) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky nespôsobilé na
cestnú premávku,8) ak
a) motor a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvor-

bu znečis�ujúcich látok vo výfukových plynoch, sú
neúplné, poškodené a nefunkčné alebo indikačné
zariadenie poruchového stavu vlastnej diagnostiky

vznetového motora (ak je ním kontrolovaný typ
vozidla vybavený) je nefunkčné alebo signalizuje
poruchu,

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

c) objemová koncentrácia oxidu uho¾natého alebo ob-
jemová koncentrácia nespálených uh¾ovodíkov vo
výfukových plynoch kontrolovaného zážihového
motora prekračuje emisné limity určené jeho výrob-
com; ak ich výrobca neurčil, emisné limity pod¾a § 3
alebo

d) dymivos� vo výfukových plynoch kontrolovaného
vznetového motora prekračuje emisné limity určené
jeho výrobcom; ak ich výrobca neurčil, emisné limi-
ty pod¾a § 3.

(4) Výsledkom administratívnej kontroly sú údaje,
ktoré sa zistia porovnaním identifikačných údajov vo-
zidla a jeho motora s identifikačnými údajmi uvedený-
mi v dokladoch vozidla. Výsledok vyhodnotenia údajov
sa zapisuje do Protokolu o emisnej kontrole.

§ 7

Vyznačovanie emisnej kontroly, doklady
a preukazovanie emisnej kontroly

(1) Ak je pri emisnej kontrole vozidlo vyhodnotené
ako
a) technicky spôsobilé na cestnú premávku, výsledok

emisnej kontroly vyznačí odborne spôsobilá osoba
zápisom do Protokolu o emisnej kontrole; originál
Protokolu o emisnej kontrole a Osvedčenie o emis-
nej kontrole vydá prevádzkovate¾ovi vozidla alebo
osobe ním určenej a na zadnú tabu¾ku s evidenč-
ným číslom umiestni perforovanú kontrolnú nálep-
ku,

b) technicky nespôsobilé na cestnú premávku, výsle-
dok emisnej kontroly vyznačí odborne spôsobilá
osoba zápisom do Protokolu o emisnej kontrole
a jeho originál vydá prevádzkovate¾ovi vozidla alebo
osobe ním určenej; Osvedčenie o emisnej kontrole
a kontrolnú nálepku nevydáva.

(2) Ak sa pri administratívnej kontrole identifikačné
údaje vozidla
a) zhodujú, výsledok administratívnej kontroly vyzna-

čí odborne spôsobilá osoba zápisom do Protokolu
o emisnej kontrole; originál Protokolu o emisnej
kontrole a Osvedčenie o emisnej kontrole vydá pre-
vádzkovate¾ovi vozidla alebo osobe ním určenej a na
zadnú tabu¾ku s evidenčným číslom umiestni per-
forovanú kontrolnú nálepku,

b) nezhodujú, výsledok administratívnej kontroly vy-
značí odborne spôsobilá osoba zápisom do Protoko-
lu o emisnej kontrole a jeho originál vydá prevádz-
kovate¾ovi vozidla alebo osobe ním určenej;
Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolnú nálepku
nevydáva.

7) § 8 až 13 a § 15 až 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 110 ods. 2 písm. n) a ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.
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(3) Vzor Protokolu o emisnej kontrole, postup pri
vyhotovovaní Protokolu o emisnej kontrole a vyznačo-
vaní emisnej kontroly sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Vzor Osvedčenia o emisnej kontrole, postup pri
vyhotovovaní Osvedčenia o emisnej kontrole a vyzna-
čovaní emisnej kontroly sú uvedené v prílohe č. 2.

(5) Vzor kontrolnej nálepky, postup pri vyhotovovaní
kontrolnej nálepky a vyznačovaní emisnej kontroly sú
uvedené v prílohe č. 3.

(6) Postup pri vyhotovovaní informačného systému
je uvedený v prílohe č. 4.

(7) V cestnej premávke splnenie podmienok pod¾a
§ 21 ods. 2 zákona preukazuje vodič9) vozidla kontrol-
ným orgánom10) Osvedčením o emisnej kontrole a per-
forovanou kontrolnou nálepkou umiestnenou na zad-
nej tabu¾ke s evidenčným číslom. Ak vodič nepreukáže
splnenie podmienok pod¾a § 21 ods. 2 zákona, vozidlo
sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú pre-
mávku.

(8) Ak sa počas platnosti emisnej kontroly poškodí,
stratí alebo odcudzí
a) Osvedčenie o emisnej kontrole,
b) perforovaná kontrolná nálepka,
c) tabu¾ka alebo tabu¾ky s evidenčným číslom alebo

sa vymenia,
oprávnená osoba, ktorá vydala Protokol o emisnej
kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole a perforovanú
kontrolnú nálepku, na základe platného Protokolu
o emisnej kontrole vykoná administratívnu kontrolu.
Pri vyhodnotení výsledku a vyznačovaní administratív-
nej kontroly sa postupuje pod¾a odseku 2 písm. a)
alebo písm. b). 

§ 8

Podmienky na udelenie oprávnenia a osvedčenia

(1) Sie� pracovísk emisných kontrol na príslušný
emisný systém a druh pohonu vozidla (ïalej len „urče-
ná sie�“) určuje ministerstvo pod¾a § 30 písm. d) záko-
na.

(2) Pod¾a kapacít určenej siete oprávnenie na vyko-
návanie emisných kontrol na požadovaný emisný sys-
tém, druh pohonu a kategóriu vozidla ministerstvo
udelí na základe písomnej žiadosti tomu, kto sám
alebo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby spĺňa
podmienky pod¾a odseku 3 a súčasne
a) vlastní alebo má v nájme objekt spĺňajúci podmien-

ky pracoviska emisnej kontroly pod¾a § 18 ods. 1
až 5,

b) vlastní alebo má v nájme technické vybavenie pod¾a
§ 18 ods. 6,

c) disponuje technickými údajmi motora a jeho prí-
slušenstva pod¾a typu vozidla, na ktorom bude
vykonáva� emisné kontroly,

d) v posledných piatich rokoch odo dňa podania žia-
dosti mu nebolo zrušené oprávnenie pod¾a § 16
ods. 5 písm. b), d) až g),

e) je hodnotený pod¾a § 13 ods. 2 záverom „spĺňa
podmienky“.

(3) Osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol
udelí ministerstvo fyzickej osobe, ktorá
a) má spôsobilos� na právne úkony,
b) je bezúhonná,
c) má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,
d) absolvovala základné školenie pod¾a § 10 ods. 1 a 2

a preukázala odbornú spôsobilos� skúškou pod¾a
§ 10 ods. 3 so stupňom hodnotenia „vyhovel“ pod¾a
§ 11 ods. 9,

e) je v pracovnom pomere k oprávnenej osobe; to
neplatí, ak je ňou jej manžel (manželka) alebo ak
ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen.

(4) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol prá-
voplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten,
komu v posledných piatich rokoch odo dňa podania
žiadosti nebolo zrušené osvedčenie pod¾a § 16 ods. 7
písm. b) až e).

(5) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou sa
rozumie
a) skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stup-

ňa technického smeru alebo úplné stredné odborné
vzdelanie a najmenej trojročná odborná prax, alebo

b) skončené stredné odborné vzdelanie v odbore auto-
mechanik, autoelektrikár alebo v príbuznom odbo-
re a najmenej šes�ročná odborná prax.

(6) Odbornou praxou sa rozumie prax v odbore auto-
opravárenstva alebo v inom príbuznom odbore.

§ 9

Žiados� o udelenie oprávnenia a osvedčenia

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

(2) Žiadate¾ v žiadosti uvedie
a) názov (obchodné meno), sídlo a adresu, identifikač-

né číslo organizácie (IČO), meno, priezvisko, podpis
štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, sídlo pra-
coviska emisnej kontroly, ak je žiadate¾om právnic-
ká osoba,

b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalé-
ho pobytu, sídlo a adresu pracoviska emisnej kon-
troly a podpis, ak je žiadate¾om fyzická osoba,

c) kategóriu vozidla, emisný systém a druh pohonu
vozidla, na ktorom bude vykonáva� emisné kontro-
ly,

d) meno a priezvisko fyzickej osoby, pre ktorú žiada
o udelenie osvedčenia.

(3) K žiadosti pod¾a odseku 2 žiadate¾ pripojí
a) originál výpisu z listu vlastníctva nie starší ako

3 mesiace a kópiu z katastrálnej mapy k objektu
[§ 8 ods. 2 písm. a)] alebo nájomnú zmluvu s ove-
rením podpisov, originál výpisu z listu vlastníctva
nie starší ako 3 mesiace a kópiu z katastrálnej

  9) § 2 písm. ap) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
10) § 65 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 381/2001 Z. z.
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mapy objektu [§ 8 ods. 2 písm. a)] a súhlas obce na
nájom objektu pod¾a osobitného predpisu,11)

b) doklad o vlastníctve technického vybavenia alebo
nájme technického vybavenia [§ 8 ods. 2 písm. b)],

c) stavebný výkres objektu s uvedením jeho pôdorys-
ných a výškových rozmerov, situačný výkres ob-
jektu vrátane prístupových komunikácií a odstav-
ných plôch pod¾a § 18 ods. 1 až 5, odborný posudok
z h¾adiska vetrania12) vydaný autorizovaným sta-
vebným inžinierom pod¾a osobitného predpisu,13)
kópiu jeho autorizačného osvedčenia;13) ak ide o po-
hon plynom, aj odborný posudok z h¾adiska nebez-
pečenstva výbuchu,12)

d) úplný zoznam technického vybavenia pod¾a § 18
ods. 6 a doklady o ich metrologickej kontrole; ak
ide o pohon plynom, vyhlásenie o zhode detektorov
úniku plynu vydaný pod¾a osobitného predpisu,14)

e) 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 a ko-
laudačné rozhodnutie stavby (objektu),

f) posudok štátneho okresného hygienika o pracovis-
ku emisnej kontroly pod¾a druhu pohonu vozidla,

g) originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného
registra, ak je žiadate¾om právnická osoba.

(4) K žiadosti pod¾a odseku 2 písm. d) žiadate¾ pre
fyzickú osobu pod¾a § 8 ods. 3 pripojí
a) originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri

mesiace,
b) overenú kópiu dokladu o vzdelaní [§ 8 ods. 5

písm. a) alebo písm. b)],
c) originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujú-

cu dĺžku odbornej praxe (§ 8 ods. 5 a 6),
d) overenú kópiu pracovnej zmluvy [§ 8 ods. 3

písm. e)].

(5) Ak oprávnená osoba písomne požiada o udelenie
osvedčenia pre fyzickú osobu pod¾a § 8 ods. 3, v žia-
dosti uvedie náležitosti pod¾a odseku 2 písm. a) ale-
bo písm. b) a d) a pripojí doklady pod¾a odseku 4.

§ 10

Základné školenie

(1) Základné školenie fyzickej osoby na získanie
osvedčenia na vykonávanie emisných kontrol na prí-
slušný emisný systém a druh pohonu organizuje a za-
bezpečuje organizácia poverená ministerstvom (ïalej
len „poverená organizácia“), ktorá zároveň vedie údaje
o školení. Náklady spojené so základným školením
hradí žiadate¾.

(2) Cie¾om základného školenia je oboznámi� fyzickú
osobu s
a) organizáciou vykonávania emisných kontrol a so

systémom riadenia pracovísk emisnej kontroly,

b) právnymi predpismi upravujúcimi vykonávanie
emisných kontrol,

c) metodikami a metódami používanými pri vykoná-
vaní emisných kontrol,

d) vplyvom zmien technického stavu motora vozidla
a jeho príslušenstva na životné prostredie,

e) konštrukciou, funkciou meradiel a s praktickým
vykonávaním emisných kontrol,

f) vedením informačného systému oprávnenou oso-
bou a poverenou organizáciou,

g) metrologickým zabezpečením meradiel používa-
ných pri vykonávaní emisných kontrol,

h) bezpečnostnými predpismi, poskytovaním prvej po-
moci, zariadeniami pre plynové pohony, spôsobmi
zis�ovania úniku plynu; ak ide o základné školenie,
na druh pohonu plyn.

(3) Po absolvovaní základného školenia preukazuje
fyzická osoba odbornú spôsobilos� skúškou pod¾a § 12
pred skúšobnou komisiou vymenovanou minister-
stvom (ïalej len „skúšobná komisia“), ktorá sa skladá
z predsedu a ïalších štyroch členov.

§ 11

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti

(1) Odbornou spôsobilos�ou sa rozumie súbor od-
borných vedomostí a zručností vz�ahujúcich sa na
kontrolu, meranie a hodnotenie technického stavu
motora vozidla a jeho príslušenstva, metrologické za-
bezpečenie používaných meradiel, vedenie informač-
ného systému, ako aj schopnos� ich uplatnenia pri
vykonávaní emisnej kontroly príslušného emisného
systému a druhu pohonu.

(2) Termín a miesto konania skúšky z odbornej spô-
sobilosti určí ministerstvo tak, aby sa mohla vykona�
spravidla do 30 dní odo dňa absolvovania základného
školenia alebo doško¾ovacieho kurzu. Ak fyzická osoba
preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčast-
ni� skúšky v určenom termíne, ministerstvo môže ur-
či� nový termín najneskôr do šiestich mesiacov odo
dňa pôvodne určeného termínu skúšky, inak sa musí
fyzická osoba podrobi� opätovne základnému škole-
niu. Skúška sa skladá z písomnej časti a praktickej
časti.

(3) Obsahom písomnej časti skúšky je formou testu
preukáza� vedomosti z oblastí
a) právnych predpisov upravujúcich vykonávanie

emisných kontrol,
b) vplyvu zmien technického stavu motora vozidla

a jeho príslušenstva na životné prostredie,
c) metód a metodík upravujúcich postup pri vykoná-

vaní emisnej kontroly,
d) funkcie, konštrukcie a údržby meradiel používa-

ných pri vykonávaní emisnej kontroly,
e) vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov emis-

11) Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
12) Čl. 91 STN 73 6059 Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacích staníc pohonných hmôt.
13) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení

neskorších predpisov.
14) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

zákona č. 436/2001 Z. z.
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ných kontrol a ich evidovania v informačnom sys-
téme.

 (4) Obsahom praktickej časti skúšky je prakticky
a ústne overi� technické vedomosti a zručnos� pri po-
užívaní meradiel najmä so zameraním na správnos�
vykonávania, vyhodnotenia a vyznačenia výsledkov
emisnej kontroly do príslušných dokladov.

 (5) Písomná čas� skúšky trvá 45 minút.

 (6) Výsledok písomnej časti skúšky hodnotí skú-
šobná komisia bodovaním jednotlivých skúšobných
otázok stupňom
a) „vyhovel“, ak fyzická osoba pri skúške dosiahla

najmenej 80 % dosiahnute¾ného bodového hodno-
tenia,

b) „nevyhovel“, ak fyzická osoba pri skúške dosiahla
menej ako 80 % dosiahnute¾ného bodového hodno-
tenia.

 (7) Výsledok praktickej časti skúšky hodnotí skú-
šobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“
hlasovaním.

 (8) Ak fyzická osoba počas niektorej časti skúšky
použije pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu člena
skúšobnej komisie alebo svojím správaním inak naru-
šuje riadne vykonávanie skúšky, môže by� z ïalšieho
priebehu skúšky vylúčená. Dôvod vylúčenia sa zapíše
do záznamu o skúške. Ak fyzická osoba bola z nie-
ktorej časti skúšky vylúčená, hodnotí sa stupňom
„nevyhovel“.

 (9) Skúška sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe
časti skúšky pod¾a odsekov 6 a 7 boli hodnotené
stupňom „vyhovel“.

(10) O výsledku oboch častí skúšky vyhotoví skú-
šobná komisia záznam o skúške. Záznam o skúške
obsahuje
a) meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, ktorá sa

podrobila skúške,
b) dátum narodenia,
c) číslo testu a dátum skúšky,
d) hodnotenie skúšky pod¾a odsekov 6 až 9,
e) poradové číslo v protokole o skúškach,
f) dôvod vylúčenia zo skúšky, ak bola fyzická osoba

vylúčená,
g) mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komi-

sie.

(11) Výsledok skúšky sa zapisuje do protokolu
o skúškach. Protokol o skúškach obsahuje
a) poradové číslo,
b) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia fyzickej

osoby, ktorá sa podrobila skúške,
c) hodnotenie skúšky pod¾a odsekov 6, 7 a 9,
d) dátum skúšky a mená, priezviská a podpisy členov

skúšobnej komisie.

(12) Protokol o skúškach vedie predsedom určený
člen skúšobnej komisie.

(13) Ak fyzická osoba, ktorá absolvovala základné
školenie alebo doško¾ovací kurz, nevyhovela z nie-
ktorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, môže
skúšku opakova� najviac jedenkrát. Každá opakovaná

skúška sa môže vykona� najskôr po siedmich dňoch
a najneskôr do troch mesiacov odo dňa nezloženia
skúšky. Ministerstvo vypíše termín opakovanej skúš-
ky najneskôr do troch mesiacov odo dňa nezloženia
skúšky. Ak fyzická osoba nevyhovela ani pri opakova-
nej skúške, ïalšiu skúšku môže vykona� až po opätov-
nom absolvovaní základného školenia.

§ 12

Doško¾ovací kurz

(1) Doško¾ovací kurz odborne spôsobilých osôb, kto-
ré požiadali o predĺženie platnosti osvedčenia pod¾a
§ 16 ods. 2, organizuje a zabezpečuje poverená orga-
nizácia pod¾a § 10 ods. 2, ktorá zároveň vedie údaje
o doško¾ovacom kurze. Náklady spojené s doško¾ova-
cím kurzom hradí žiadate¾.

(2) Po absolvovaní doško¾ovacieho kurzu preukazuje
fyzická osoba odbornú spôsobilos� skúškou pod¾a § 11
pred skúšobnou komisiou.

§ 13

Overenie plnenia podmienok
na udelenie oprávnenia

(1) Overenie plnenia podmienok na udelenie opráv-
nenia vykonáva poverená organizácia na základe žia-
dosti a dokladov (§ 9 ods. 2 až 4) v objekte určenom
žiadate¾om alebo overenie plnenia podmienok na pre-
dĺženie platnosti oprávnenia vykonáva poverená orga-
nizácia na základe žiadosti oprávnenej osoby a dokla-
dov [§ 9 ods. 2, ods. 3 písm. a), b) a ods. 4 písm. a)] na
pracovisku emisnej kontroly. Náklady spojené s ove-
rením hradí žiadate¾.

(2) Overenie sa hodnotí záverom „spĺňa podmienky“
alebo „nespĺňa podmienky“. O výsledku overenia spra-
cuje poverená organizácia písomnú správu v troch
vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie správy bezodklad-
ne doručí žiadate¾ovi, druhé ministerstvu.

(3) Vzor správy o overení plnenia podmienok na
udelenie oprávnenia je uvedený v prílohe č. 5.

§ 14

Oprávnenie

(1) Ministerstvo udelí oprávnenie žiadate¾ovi na prí-
slušný emisný systém, druh pohonu a kategóriu vo-
zidla, ak boli splnené podmienky pod¾a § 8 ods. 1 až 3
a pri overení splnenia podmienok pod¾a § 13 bol hod-
notený záverom „spĺňa podmienky“. Dňom udelenia
oprávnenia sa žiadate¾ stáva oprávnenou osobou pod¾a
§ 5 ods. 1.

(2) Oprávnenie má platnos� pä� rokov odo dňa jeho
udelenia.

(3) Vzor oprávnenia je uvedený v prílohe č. 6.

(4) Oprávnená osoba musí bezodkladne, najneskôr
do piatich dní, písomne oznámi� ministerstvu zmenu
údajov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),
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alebo ods. 3 písm. a), alebo písm. b), alebo písm. e),
alebo v § 9 ods. 2 písm. a) alebo písm. b).

§ 15

Osvedčenie

(1) Ministerstvo udelí osvedčenie fyzickej osobe na
príslušný emisný systém a druh pohonu, ak boli spl-
nené podmienky pod¾a § 8 ods. 3. Dňom udelenia
osvedčenia sa fyzická osoba stáva odborne spôsobilou
osobou pod¾a § 5 ods. 2.

(2) Osvedčenie má platnos� pä� rokov odo dňa jeho
udelenia.

(3) Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 7.

§ 16

Zrušenie oprávnenia a osvedčenia

(1) Ministerstvo predĺži platnos� oprávnenia a vydá
nové oprávnenie, ak
a) oprávnená osoba najskôr 120 dní a najneskôr

90 dní pred uplynutím platnosti oprávnenia požia-
da o predĺženie jeho platnosti,

b) oprávnená osoba vykonávala emisné kontroly v sú-
lade s ustanoveniami tejto vyhlášky a spĺňa pod-
mienky pod¾a § 8 ods. 2 písm. a) až d) a podrobila
sa overeniu plnenia podmienok pod¾a § 13.

(2) Ministerstvo predĺži platnos� osvedčenia a vydá
nové osvedčenie, ak
a) oprávnená osoba najskôr 120 dní a najneskôr

90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia požia-
da o predĺženie jeho platnosti,

b) odborne spôsobilá osoba spĺňa podmienky pod¾a
§ 8 ods. 3 písm. a), b) a e), absolvovala doško¾ovací
kurz pod¾a § 12 a pri skúške pod¾a § 11 ods. 9 bola
hodnotená stupňom „vyhovel“.

(3) Ministerstvo platné oprávnenie zruší a vydá nové
oprávnenie, ak oprávnená osoba písomne požiada
o zmenu pod¾a § 8 ods. 2 písm. a) alebo pod¾a § 9 ods. 2
písm. a) alebo písm. b), alebo písm. c). Taktiež ak ide
o zmenu rozsahu emisného systému s druhom poho-
nu benzín na druh pohonu plyn a spĺňa podmienky
pod¾a § 8 ods. 2 písm. a) až c) a e).

(4) Ministerstvo platné osvedčenie zruší a vydá nové
osvedčenie, ak oprávnená osoba písomne požiada po-
d¾a § 9 ods. 2 písm. c) o zmenu rozsahu emisného
systému s druhom pohonu benzín na druh pohonu
plyn pre odborne spôsobilú osobu, ktorá je v pracov-
nom pomere k oprávnenej osobe a spĺňa podmienky
pod¾a § 8 ods. 3. písm. d).

(5) Ministerstvo zruší oprávnenie, ak oprávnená osoba
a) písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b) neoznámi ministerstvu zmenu údajov alebo vykoná

emisnú kontrolu mimo pracoviska emisnej kontroly
(§ 5 ods. 1), 

c) v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendár-
nych mesiacov nevykonala aspoň 20 emisných kon-
trol,

d) po písomnom upozornení poverenou organizáciou
nepostupuje pod¾a § 7 ods. 6,

e) umožní vykona� emisnú kontrolu mimo rozsahu
platného oprávnenia a osvedčenia alebo umožní
vykona� emisnú kontrolu v rozpore s postupom
ustanoveným touto vyhláškou,

f) umožní neoprávnené použitie tlačiva Protokol
o emisnej kontrole alebo Osvedčenie o emisnej kon-
trole, alebo kontrolná nálepka, alebo

g) získala oprávnenie na základe nepravdivých údajov
uvedených v žiadosti pod¾a § 9 ods. 1 až 4.

(6) Ministerstvo zruší oprávnenej osobe všetky
oprávnenia, ak niektoré jej oprávnenie bolo zrušené
pod¾a odseku 5 písm. b), d) až g).

(7) Ministerstvo zruší osvedčenie, ak odborne spôso-
bilá osoba
a) nevykonávala emisné kontroly nepretržite viac ako

šes� mesiacov alebo
b) stratila bezúhonnos�,
c) získala osvedčenie na základe nepravdivých údajov

uvedených v žiadosti o udelenie osvedčenia pod¾a
§ 9 ods. 4 a 5,

d) vykonala emisnú kontrolu mimo rozsahu platného
osvedčenia alebo vykonala emisnú kontrolu v roz-
pore s postupom ustanoveným touto vyhláškou,
alebo

e) spôsobila alebo umožnila neoprávnené použitie tla-
čiva Protokol o emisnej kontrole alebo Osvedčenie
o emisnej kontrole, alebo kontrolná nálepka.

(8) Ministerstvo zruší odborne spôsobilej osobe všet-
ky osvedčenia, ak niektoré jej osvedčenie bolo zrušené
pod¾a odseku 7 písm. b) až e).

§ 17

Zánik oprávnenia a osvedčenia

(1) Oprávnenie zaniká
a) zánikom oprávnenej osoby,
b) smr�ou odborne spôsobilej osoby alebo jej vyhláse-

ním za mŕtvu, skončením pracovného pomeru od-
borne spôsobilej osoby, ak je jedinou odborne spô-
sobilou osobou, alebo uplynutím času platnosti
osvedčenia, ak je jedinou odborne spôsobilou oso-
bou, alebo uplynutím času platnosti osvedčenia
všetkým odborne spôsobilým osobám, alebo

c) uplynutím času platnosti oprávnenia.

(2) Osvedčenie zaniká
a) smr�ou odborne spôsobilej osoby alebo jej vyhláse-

ním za mŕtvu,
b) ak odborne spôsobilá osoba stratila spôsobilos� na

právne úkony, alebo
c) uplynutím času platnosti osvedčenia.

§ 18

Priestorové a technické vybavenie
pracoviska emisnej kontroly

(1) Pracovisko emisnej kontroly vrátane priestorové-
ho usporiadania, prístupových komunikácií a odstav-
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ných plôch musí primerane spĺňa� podmienky ustano-
vené slovenskými technickými normami.15)

(2) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
pre vozidlo kategórie M

1
 a N

1
 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,

d) vnútorná šírka brány 2,3 m a vnútorná výška brány
2,1 m.

(3) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
pre vozidlo kategórie M

1
 a N

1
, ktorého rozmery sú

väčšie ako rozmery kontrolovaného vozidla uvedené
v odseku 2, sú:
a) vnútorná dĺžka 9,7 m,
b) vnútorná šírka 4,7 m,
c) vnútorná výška 3,4 m alebo 4,6 m pri inštalovanom

vozidlovom zdviháku,
d) vnútorná šírka brány 2,8 m a vnútorná výška brány

3 m.

(4) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
pre vozidlo kategórie M

2
, M

3
, N

2
 a N

3 
sú:

a) vnútorná dĺžka 13,4 m,
b) vnútorná šírka 5 m,
c) vnútorná výška 4,6 m alebo 5,8 m pri inštalovanom

vozidlovom zdviháku,
d) vnútorná šírka brány 3,2 m a vnútorná výška brány

3,4 m.

(5) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
sú ustanovené bez zabudovanej technológie a bez pevne
zabudovaných súčastí stavby, napr. nosníkov, pilierov.

(6) Pracovisko emisnej kontroly pod¾a rozsahu
oprávnenia musí by� vybavené
a) meradlom na meranie otáčok motora,
b) meradlom na meranie teploty oleja v motore,
c) meradlom na meranie uhla zopnutia kontaktov pre-

rušovača,
d) meradlom na meranie predstihu zážihu,
e) meradlom na meranie objemovej koncentrácie zne-

čis�ujúcich látok vo výfukových plynoch,
f) meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov,
g) meradlami na detekciu úniku plynu (stacionárnym

a prenosným), ak ide o pohon plynom,
h) zariadením na odsávanie spalín, ak to vyplýva z od-

borného posudku z h¾adiska vetrania pod¾a § 9
ods. 3 písm. c).

§ 19

Označenie, tlačivá, pečiatka a zoznam

(1) Oprávnená osoba označí pracovisko emisnej kon-
troly pod¾a prílohy č. 8.

(2) Tlačivá Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie
o emisnej kontrole a kontrolná nálepka majú charak-
ter ceniny. Výrobu tlačív zabezpečuje poverená orga-
nizácia, ktorá ich predáva a distribuuje oprávneným
osobám na základe objednávok a zodpovedá za kvan-
titatívnu reguláciu ich výroby, predaja a distribúcie.
Poverená organizácia vedie evidenciu príjmu a výdaja
tlačív a preh¾ad o výsledkoch emisných kontrol v in-
formačnom systéme. Postup pri vyhotovovaní infor-
mačného systému je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Výrobu, predaj a evidenciu pečiatok pride¾ova-
ných odborne spôsobilým osobám zabezpečuje pove-
rená organizácia. Spôsob vedenia evidencie pečiatok
v informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 4. Vzor
odtlačku pečiatky odborne spôsobilej osoby je uvedený
v prílohe č. 9.

(4) Oprávnená osoba a odborne spôsobilá osoba sa
zapisujú do zoznamu, ktorý vedie poverená organizá-
cia. Oprávnenú osobu a odborne spôsobilú osobu,
ktorých oprávnenie alebo osvedčenie bolo zrušené ale-
bo zaniklo, poverená organizácia vyčiarkne zo zozna-
mu.

(5) Zoznam oprávnených osôb zverejňuje minister-
stvo vo svojom vestníku.

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej mi-
nisterstvo zrušilo oprávnenie pod¾a § 16 ods. 5 a 6
alebo ktorej oprávnenie zaniklo pod¾a § 17 ods. 1, musí
bezodkladne, najneskôr do piatich dní odo dňa zruše-
nia oprávnenia alebo zániku oprávnenia, odovzda�
poverenej organizácii Knihu príjmu a výdaja, Zázna-
movú knihu a pečiatky odborne spôsobilých osôb,
nespotrebované poškodené tlačivá Protokol o emisnej
kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole, kontrolná
nálepka, odstráni� označenie pracoviska emisnej kon-
troly a odpreda� poverenej organizácii za nadobúdaciu
cenu nespotrebované nepoškodené tlačivá Protokol
o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole,
kontrolná nálepka.

§ 20

Metrológia

(1) Oprávnená osoba pri vykonávaní emisných kon-
trol
a) zodpovedá za riadnu údržbu, opravu a prípadnú

obmenu meradiel, za vedenie metrologickej eviden-
cie o meradlách a za jednotnos� a správnos� vyko-
naných meraní,

b) nesmie dopusti� použitie meradla s poruchou, kto-
rá môže ovplyvni� správnos� merania, alebo použi-
tie meradla bez platného overenia7) alebo iného
meradla ako ministerstvom odporúčaného bez plat-
nej kalibrácie.

(2) Odborne spôsobilá osoba zodpovedá za správ-
nos� obsluhy meradiel, za dodržiavanie metodík a me-

15) STN 30 0552 Zis�ovanie stopových a obrysových priemerov zatáčania a prejazdnosti kruhovým oblúkom cestných motorových vozidiel.
STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel.
STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia.
STN 73 6059 Servisy a opravovne motorových vozidiel. Čerpacie stanice pohonných hmôt. Základné ustanovenia.
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.
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tód merania, za správne vyhodnotenie merania, za
údržbu a riadny technický stav meradla.

§ 21

Prechodné ustanovenia

(1) Doklady Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie
o emisnej kontrole a perforovaná kontrolná nálepka
vydané pod¾a doterajších predpisov zostávajú v plat-
nosti do času, ktorý je v nich vyznačený.

(2) Doterajšie tlačivá Protokol o emisnej kontrole
a Osvedčenie o emisnej kontrole možno používa� do
31. augusta 2003.

(3) Oprávnenie a osvedčenie udelené pod¾a doteraj-
ších predpisov zostávajú v platnosti do času, ktorý je
v nich vyznačený.

(4) Prvému overeniu splnenia emisných limitov pod-
lieha motorové vozidlo so vznetovým motorom prvýkrát
prihlásené do evidencie4) v lehote pod¾a § 4 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 do
30. júna 2003, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do
evidencie od 1. januára 1990.

§ 22

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a te-
lekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.
o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel
v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a teleko-
munikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z. a vy-
hlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky č. 21/2002 Z. z.

§ 23

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. apríla 2003.

Pavol Prokopovič v. r.
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Séria: SK č.:

PROTOKOL

o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom

Opráv ne ná oso ba čís lo: Dr ži te¾ vo zid la

Ná zov (meno a priez vis ko): Meno a priez vis ko (ná zov):

Síd lo a ad re sa PEK:*) Síd lo a ad re sa:

Vo zid lo Mo tor

Evid. čís lo: Typ:

Znač ka: Vý rob né čís lo (VIN kód):

Typ: Druh po ho nu:

Ka te gó ria: Emis ný sys tém:

Rok vý ro by: Hod no ty ur če né pod ¾a:

Druh emis nej kon tro ly:                                      p r a v i d e l n á                a d m i n i s t r a t í v n a 

Vi zu ál na kon tro la — vo zid lo pre ïal šiu kon tro lu: v y h o v u j e         n e v y h o v u j e

KON TRO LO VA NÝ
PA RA ME TER

HOD NO TA UR ČE NÁ
(USTA NO VE NÁ)

HOD NO TA
NA ME RA NÁ HOD NO TE NIE**)

Otáč ky              (min-1)

Uhol pred sti hu zá ži hu       (o)

Uhol zop. kon tak tov   (o); (%)

Ob jem. kon cen trá cia CO  (%)

HC    (ppm)

Otáč ky              (min-1)

Uhol pred sti hu zá ži hu       (o)

Uhol zop. kon tak tov   (o); (%)

Ob jem. kon cen trá cia CO  (%)

HC                              (ppm)

Cel ko vé hod no te nie — vo zid lo je tech nic ky na cest nú pre máv ku    s p ô s o b i l é      n e s p ô s o b i l é

Osved če nie o EK***) a kon trol ná ná lep ka č.:                     Čas plat nos ti emis nej kon tro ly:

Po znám ka:

.........................        ......................................................                               ............................................
Dá tum kon tro ly                      Kon tro lu vy ko nal              Od tla čok pe čiat ky 

               (meno a priez vis ko, pod pis                                            od bor ne spô so bi lej oso by
                od bor ne spô so bi lej oso by)

  *) PEK — pra co vi sko emis nej kon tro ly.
 **) V — na me ra ná hod no ta pa ra met ra vy ho vu je, N — na me ra ná hod no ta pa ra met ra ne vy ho vu je.
***) EK — emis ná kon tro la.
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Sé ria: SK č.:           

PROTOKOL

o emisnej kontrole vozidla so vznetovým motorom

Opráv ne ná oso ba čís lo: Dr ži te¾ vo zid la

Ná zov (meno a priez vis ko): Meno priez vis ko (ná zov):

Síd lo a ad re sa PEK:*) Síd lo a ad re sa:

Vo zid lo Mo tor

Evid. čís lo: Typ:

Znač ka: Vý rob né čís lo (VIN kód):

Typ: Druh po ho nu:

Ka te gó ria: Emis ný sys tém:

Rok vý ro by: Hod no ty ur če né pod ¾a:

Druh emis nej kon tro ly:                                     p r a v i d e l n á                   a d m i n i s t r a t í v n a

Vi zu ál na kon tro la — vo zid lo pre ïal šiu kon tro lu: v y h o v u j e                    n e v y h o v u j e

KON TRO LO VA NÝ
PA RA ME TER

HOD NO TA UR ČE NÁ
(USTA NO VE NÁ)

HOD NO TA
NA ME RA NÁ HOD NO TE NIE**)

Tep lo ta ole ja (OC)

Otáč ky vo¾ no bež né       (min-1)

Otáč ky ma xi mál ne       (min-1)

Roz ptyl hod nôt dy mi vos ti (m-1)

Dy mi vos�          (m-1)

Cel ko vé hod no te nie — vo zid lo je tech nic ky na cest nú pre máv ku:    s p ô s o b i l é  n e s p ô s o b i l é

Osved če nie o EK***) a kon trol ná ná lep ka č.:                      Čas plat nos ti emis nej kon tro ly:

Po znám ka:

.........................                    ..........................................                               ......................................
Dá tum kon tro ly                            Kon tro lu vy ko nal                                               Od tla čok pe čiat ky

 (meno a priez vis ko, pod pis      od bor ne spô so bi lej oso by
  od bor ne spô so bi lej oso by)

  *) PEK — pra co vi sko emis nej kon tro ly.
 **) V — na me ra ná hod no ta pa ra met ra vy ho vu je, N — na me ra ná hod no ta pa ra met ra ne vy ho vu je.
***) EK — emis ná kon tro la.
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POSTUP PRI VYHOTOVOVANÍ PROTOKOLU
O EMISNEJ KONTROLE A VYZNAČOVANÍ EMISNEJ KONTROLY

 

 1. Pro to kol o emis nej kon tro le je tla či vo svet lo ze le nej far by for má tu A4. 

 2. Sé ria a evi denč né čís lo Pro to ko lu o emis nej kon tro le sa skla da jú z ozna če nia „SK“ a šes� miest ne ho čís la. Po na -
pl ne ní sé rie „SK“ na sle du jú sé rie „SKA“ až „SKZ“.

 3. Pro to kol o emis nej kon tro le vy pi su je od bor ne spô so bi lá oso ba v dvoch vy ho to ve niach pod ¾a pred tla če v  sú -
lade s údaj mi zis te ný mi v Tech nic kom pre u ka ze mo to ro vé ho vo zid la — prí po jné ho vo zid la a v Osved če ní o evi den cii
 vozid la. VIN kód sa uvá dza, ak mo tor nie je ozna če ný vý rob ným čís lom.

 4. V čas ti „Mo tor — druh po ho nu“ sa vy zna čí „B“ pri ben zí no vom po ho ne, „LPG“ pri po ho ne skva pal ne ným ply nom
propán-butánom, „B/LPG“ pri al ter na tív nom ben zí no vom po ho ne ale bo po ho ne skva pal ne ným ply nom
propán-butánom, „CNG“ pri po ho ne stla če ným ply nom ale bo bio ply nom, „B/CNG“ pri al ter na tív nom ben zí no vom
po ho ne ale bo po ho ne stla če ným ply nom, „D“ pri po ho ne mo to ro vou na ftou.

 5. V čas ti „Emis ný sys tém“ sa vy zna čí „BEZ KAT“ pri vo zid le bez zdo ko na le né ho ale bo ne zdo ko na le né ho emis né ho
sys té mu, „NKAT“ pri vo zid le s ne zdo ko na le ným emis ným sys té mom.

 6. V čas ti „Vi zu ál na kon tro la“ sa vy zna čí „vo zid lo pre ïal šiu kon tro lu vy ho vu je“, iba ak mo tor vo zid la a jeho prí slu -
šen stvo, kto ré ovplyv ňu jú tvor bu zne čis �u jú cich lá tok vo vý fu ko vých ply noch, sú úpl né, ne po ško de né, funk čné a in -
di kač né za ria de nie po ru cho vé ho sta vu vlast nej dia gnos ti ky mo to ra (ak je ním kon tro lo va ný typ vo zid la vy ba ve ný) je
funk čné a ne sig na li zu je po ru chu.

 7. Kon tro lo va né pa ra met re sa vy pi su jú hod no ta mi ur če ný mi vý rob com vo zid la; ak ich ne ur čil, tak usta no ve ný mi
hod no ta mi a na me ra ný mi hod no ta mi. Ak na me ra né hod no ty kon tro lo va ných pa ra met rov zod po ve da jú usta no ve ným 
pod mien kam, v pred tla či sa do ko lón ky „hod no te nie“ vy zna čí pís me no „V“. Ak na me ra né hod no ty kon tro lo va ných pa -
ra met rov ne zod po ve da jú usta no ve ným pod mien kam, v pred tla či sa do ko lón ky „hod no te nie“ vy zna čí pís me no „N“.

 8. Pod ¾a vý sled ku me ra ní sa vy zna čí cel ko vé hod no te nie tech nic kej spô so bi los ti vo zid la na cest nú pre máv ku  po -
d¾a pod mie nok usta no ve ných to u to vy hláš kou.

 9. V čas ti „Čas plat nos ti emis nej kon tro ly“ pri cel ko vom hod no te ní „vo zid lo je tech nic ky spô so bi lé na cest nú pre -
máv ku“ sa uve die dá tum (deň, me siac a rok), do ke dy je emis ná kon tro la plat ná a kedy vzni ká po vin nos� vy ko na� ïal -
šiu emis nú kon tro lu. Pri cel ko vom hod no te ní „vo zid lo je tech nic ky ne spô so bi lé na cest nú pre máv ku“ sa čas plat nos ti
emis nej kon tro ly ne vy zna ču je.

10. V čas ti „Po znám ka“ sa uvá dza jú dô le ži té sku toč nos ti, kto ré sa zis ti li pri vy ko ná va ní emis nej kon tro ly (napr. ne -
sú lad vý rob ných čí siel mo to ra s úda jom uve de ným v Tech nic kom pre u ka ze mo to ro vé ho — prí po jné ho vo zid la
a v Osved če ní o evi den cii vo zid la).

11. Po vy ko na ní emis nej kon tro ly sa v Pro to ko le o emis nej kon tro le vy zna čí deň, me siac a rok vy ko na nia emis nej
kon tro ly, od bor ne spô so bi lá oso ba uve die či ta te¾ ne svo je meno a priez vis ko, pod pi som po tvr dí správ nos� úda jov
a Pro to kol o emis nej kon tro le opat rí od tlač kom pe čiat ky od bor ne spô so bi lej oso by. Ori gi nál Pro to ko lu o emis nej kon -
tro le vydá dr ži te ¾o vi vo zid la a kó piu ulo ží na 24 me sia cov po vy ko na ní emis nej kon tro ly.

12. Vý tla čok tla čiar ne me rad la (ana ly zá tor vý fu ko vých ply nov, dy mo mer) s vý sled ka mi me ra nia musí by� pri po je -
ný ku kó pii Pro to ko lu o emis nej kon tro le a spo lu s ním ulo že ný. Pri al ter na tív nom po ho ne ben zín — plyn sa vý tlač ky
z tla čiar ne me rad la pri kla da jú ku kó pii Pro to ko lu o emis nej kon tro le pre oba dru hy po ho nu.

13. Pri ad mi nis tra tív nej kon tro le vy ko na nej pred pr vým ove re ním spl ne nia emis ných li mi tov sa vy zna čí čas plat -
nos ti emis nej kon tro ly rov na ký, ako je le ho ta pr vé ho ove re nia pre prí sluš nú ka te gó riu vo zid la. Pri ad mi nis tra tív nej
kon tro le vy ko na nej po čas plat nos ti emis nej kon tro ly sa vy zna čí čas plat nos ti emis nej kon tro ly rov na ký s ča som plat -
nos ti uve de ným v plat nom (pô vod nom) Pro to ko le o emis nej kon tro le.
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OSVEDČENIE O EMISNEJ KONTROLE

 

POSTUP PRI VYHOTOVOVANÍ OSVEDČENIA
O EMISNEJ KONTROLE A VYZNAČOVANÍ EMISNEJ KONTROLY

1. Osved če nie o emis nej kon tro le je tla či vo ze le nej far by s roz mer mi 105 ×  70 mm a ob sa hu je ochran né prv ky.

2. Sé ria a evi denč né čís lo Osved če nia o emis nej kon tro le sa skla dá z ozna če nia „SK“ a šes� miest ne ho čís la. Po na pl -
ne ní sé rie „SK“ na sle du jú sé rie „SKA“ až „SKZ“.

3. Osved če nie o emis nej kon tro le vy pi su je a vy dá va od bor ne spô so bi lá oso ba v jed nom vy ho to ve ní, ak je vo zid lo
hod no te né ako tech nic ky spô so bi lé na cest nú pre máv ku.

4. Osved če nie o emis nej kon tro le sa vy pl ňu je pod ¾a pred tla če pí sa cím stro jom ale bo na po čí ta či v sú la de s údaj mi
zis te ný mi v Tech nic kom pre u ka ze mo to ro vé ho — prí po jné ho vo zid la a v Osved če ní o evi den cii vo zid la. Vý rob né čís lo
mo to ra sa uvá dza pod ¾a sku toč ne zis te ných úda jov na mo to re.

5. Druh po ho nu sa vy zna čí „B“ pri ben zí no vom po ho ne, „LPG“ pri po ho ne skva pal ne ným ply nom propán-butánom, 
„B/LPG“ pri al ter na tív nom ben zí no vom po ho ne ale bo po ho ne skva pal ne ným ply nom propán-butánom, „CNG“ pri
po ho ne stla če ným ply nom ale bo bio ply nom, „B/CNG“ pri al ter na tív nom ben zí no vom po ho ne ale bo po ho ne stla če -
ným ply nom, „D“ pri po ho ne mo to ro vou na ftou. V čas ti „Emis ný sys tém“ sa vy zna čí „BEZ KAT“ pri vo zid le bez zdo ko -
na le né ho ale bo ne zdo ko na le né ho emis né ho sys té mu, „NKAT“ pri vo zid le s ne zdo ko na le ným emis ným sys té mom.

6. Od bor ne spô so bi lá oso ba vy zna čí dá tum vy ko na nia emis nej kon tro ly ale bo dá tum ad mi nis tra tív nej kon tro ly
(deň, me siac a rok) a čas plat nos ti emis nej kon tro ly (deň, me siac a rok) a opat rí Osved če nie o emis nej kon tro le od tlač -
kom pe čiat ky a svo jím pod pi som. Do po znám ky uve die ne sú lad zá sad ných úda jov, naj mä roz diel ne vý rob né čís lo mo -
to ra uve de né v do kla doch vo zid la so sku toč ne zis te ným vý rob ným čís lom pri vi zu ál nej kon tro le.
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 90/2003 Z. z.

OSVEDČENIE O EMISNEJ KONTROLE 

č. SK

 Vo zid lo — znač ka, typ:

 Evi denčné číslo:

 Vý robné číslo mo to ra:

 Druh po ho nu (emis. sys tém), rok výro by: 

 Čas plat nos ti emis nej kon tro ly:

 Opráv nená oso ba č.:                        vy da la dňa:

 Od tlač ok peč iat ky a pod pis
 od bor ne spôso bi lej oso by:

 Po znám ka:



KONTROLNÁ NÁLEPKA

POSTUP PRI VYHOTOVOVANÍ KONTROLNEJ NÁLEPKY

A VYZNAČOVANÍ EMISNEJ KONTROLY

1. Sé ria a evi denč né čís lo kon trol nej ná lep ky sa skla dá z ozna če nia „SK“ a šes� miest ne ho čís la. Po na pl ne ní sé rie
„SK“ na sle du jú sé rie „SKA“ až „SKZ“. Sé ria a čís lo sú zhod né so sé riou a s čís lom Osved če nia o emis nej kon tro le.

2. Roz me ry: výš ka kon trol nej ná lep ky — 37 mm,
                       šír ka kon trol nej ná lep ky — 32 mm,
                       prie me ry kruž níc — 27 mm, 17 mm, 7 mm,
                       výš ka čís lic 1 až 12 (ozna če nie me sia ca) — 3 mm,
                       výš ka dvoj čís lic (ozna če nie roku) — 1,5 mm,
                       výš ka sym bo lu „EK“ — 3 mm,
                       výš ka pís men a čís lic ozna če nia sé rie a evi denč né ho čís la — 3 mm.
   3. Far by:                  pod klad (ok raj) ozna če nia — bie ly,

                  pole ná lep ky — ze le né,
                  stre do vý kruh a ve¾ ký kru ho vý vý sek — žlté,
                  kruž ni ce, úseč ky, čís li ce, dvoj čís li ce a sym bol „EK“ — čier ne.

4. Čas plat nos ti emis nej kon tro ly sa na kon trol nej ná lep ke vy zna ču je pod ¾a času plat nos ti uve de né ho v Pro to ko le
o emis nej kon tro le tak to: na von kaj šom me dzi kru ží sa dier ko va cí mi klieš �a mi vy zna ču je me siac a na vnú tor nom me -
dzi kru ží rok.

5. Per fo ro va nú kon trol nú ná lep ku na le pí od bor ne spô so bi lá oso ba na zad nú ta bu¾ ku s evi denč ným čís lom vo zid la,
ak je
a) jed no riad ko vá ̃— do dol nej po lo vi ce me dze ry za pr vou sku pi nou pís men,
b) dvoj riad ko vá — v hor nom riad ku do pra vej po lo vi ce me dze ry za pr vou sku pi nou pís men k pra vé mu ok ra ju.
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POSTUP PRI VYHOTOVOVANÍ INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

1. Ve de nie evi den cie príj mu a vý da ja, úscho vy Pro to ko lu o emis nej kon tro le, Osved če nia o emis nej kon tro -
le a kon trol nej ná lep ky

Po ve re ná or ga ni zá cia

Po ve re ná or ga ni zá cia ve die evi den ciu príj mu a vý da ja všet kých vy ro be ných Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved -
če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek. 

V Kni he príj mu a vý da ja po ve re ná or ga ni zá cia uvá dza
a) po čet pri ja tých Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek s uve de ním

ich sé rie a evi denč ných čí sel, dá tum príj mu a pod pis zod po ved nej oso by po ve re nej or ga ni zá cie, kto rá ich pri ja la,
b) po čet vy da ných Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek s uve de ním

ich sé rie a evi denč ných čí sel, dá tum vý da ja, ná zov, síd lo a ozna če nie opráv ne nej oso by, kto rá ich pri ja la, s pod pi -
som opráv ne nej oso by ale bo ňou ur če nej oso by, kto rá sa pre u ká že a odo vzdá po ve re nej or ga ni zá cii pí som né pl no -
mo cen stvo na ich pri ja tie.

Po ve re ná or ga ni zá cia ve die na kaž dý druh tla čív (Pro to kol o emis nej kon tro le, Osved če nie o emis nej kon tro le, kon -
trol ná ná lep ka) a na kaž dý druh ma te riá lu (evi denč né kni hy, ozna če nia pra co vísk a po dob ne) skla do vú kar tu a me -
sač ne vy ko ná va po rov na nie príj mu, vý da ja a sta vu skla do vých zá sob. 

Ne plat né a po ško de né Pro to ko ly o emis nej kon tro le, Osved če nia o emis nej kon tro le a kon trol né ná lep ky po ve re ná
or ga ni zá cia ko mi sio nál ne vy ra ïu je štvr� roč ne.

Opráv ne ná oso ba

Opráv ne ná oso ba (šta tu tár ny or gán opráv ne nej oso by ale bo fy zic ká oso ba, kto rej bolo mi nis ter stvom ude le né
opráv ne nie) zod po ve dá za ve de nie Kni hy príj mu a vý da ja.

Kni ha príj mu a vý da ja musí ob sa ho va� ná zov a síd lo opráv ne nej oso by, pod pis opráv ne nej oso by, od tla čok pe čiat ky 
opráv ne nej oso by, dá tum jej za lo že nia, po čet lis tov, meno a priez vis ko oso by, kto rá ve die Kni hu príj mu a vý da ja,
mená a priez vis ká od bor ne spô so bi lých osôb, kto ré sú opráv ne né do Kni hy príj mu a vý da ja vy ko ná va� zá pi sy. Po vy -
pí sa ní ce lej kni hy sa uve die dá tum skon če nia zá pi sov a Kni hu príj mu a vý da ja opráv ne ná oso ba ulo ží na dobu troch
ro kov. Tla čo vú úpra vu a prí pad né zme ny Kni hy príj mu a vý da ja za bez pe ču je po ve re ná or ga ni zá cia.

V Kni he príj mu a vý da ja uvá dza opráv ne ná oso ba ale bo ňou ur če ná oso ba
a) po čet pri ja tých Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek s uve de ním

ich sé rie a evi denč né ho čís la, dá tum príj mu a pod pis fy zic kej oso by, kto rá ich pri ja la,
b) po čet vy da ných Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek vy da ných po -

čas jed nej pra cov nej zme ny, dá tum a pod pis od bor ne spô so bi lej oso by, kto rá vy da la Pro to ko ly o emis nej kon tro le,
Osved če nia o emis nej kon tro le a kon trol né ná lep ky a kto rá vy ko na la uzá vier ku po skon če ní zme ny.

Opráv ne ná oso ba ale bo ňou ur če ná oso ba vy ko ná va v Kni he príj mu a vý da ja štvr� roč ne (v bež nom ka len dár nom
roku) uzá vier ku príj mu a vý da ja Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek. 
V uzá vier ke uve die poč ty pri ja tých a vy da ných Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a kon -
trol ných ná le piek v sle do va nom štvr� ro ku. Opráv ne ná oso ba po tvr dzu je správ nos� vý sled kov štvr� roč nej uzá vier ky
svo jím pod pi som. Zos ta tok ne vy da ných Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a ne vy da ných
kon trol ných ná le piek po uzá vier ke tvo rí pre nos do príj mu na sle du jú ce ho štvr� ro ka.

Ak sa ma ni pu lá ciou Pro to kol o emis nej kon tro le, Osved če nie o emis nej kon tro le ale bo kon trol ná ná lep ka po ško dia
ale bo inak zne hod no tia, od bor ne spô so bi lá oso ba o tom vy ko ná zá pis do Kni hy príj mu a vý da ja. V zá pi se uve die pred -
met, dô vod po ško de nia ale bo zne hod no te nia, dá tum a svoj pod pis. Opráv ne ná oso ba po ško de né ale bo zne hod no te né
Pro to ko ly o emis nej kon tro le, Osved če nia o emis nej kon tro le a kon trol né ná lep ky uscho vá a vždy raz za štvr� rok odo -
vzdá po ve re nej or ga ni zá cii. Ak sa Pro to kol o emis nej kon tro le, Osved če nie o emis nej kon tro le ale bo kon trol ná ná lep -
ka zni čia tak, že ich ne mož no iden ti fi ko va�, musí sa vy ho to vi� zá pis o zni če ní, kto rý opráv ne ná oso ba za sie la po ve re -
nej or ga ni zá cii.

Opráv ne ná oso ba ale bo ňou ur če ná oso ba za bez pe čí úscho vu pri ja tých a zne hod no te ných Pro to ko lov o emis nej
kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek tak, aby ich ne bo lo mož né od cu dzi� ale bo zne uži�.
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2. Zhro maž ïo va nie a spra cú va nie úda jov o emis ných kon tro lách

Po ve re ná or ga ni zá cia

Po ve re ná or ga ni zá cia štvr� roč ne vy hod no cu je a ukla dá Hlá se nia o vy ko na ných emis ných kon tro lách (ïa lej len
„hlá se nie“) jed not li vých opráv ne ných osôb a ve die pre h¾ad o vy ko na ných emis ných kon tro lách v štruk tú re pod ¾a
úda jov uvá dza ných v hlá se niach. Doba ulo že nia štvr� roč né ho hlá se nia je 12 me sia cov.

Po ve re ná or ga ni zá cia odo vzdá va mi nis ter stvu štvr� roč ne (v bež nom ka len dár nom roku) hlá se nia, a to do kon ca pr -
vé ho me sia ca po usta no ve nom ob do bí. Vy hod no te né vý sled ky sa vy u ží va jú pre pot re by mi nis ter stva, naj mä pri vý ko -
ne štát ne ho od bor né ho do zo ru nad vy ko ná va ním emis ných kon trol vo zi diel a na šta tis tic ké úče ly.

Opráv ne ná oso ba

Opráv ne ná oso ba pros tred níc tvom od bor ne spô so bi lej oso by ve die Zá zna mo vú kni hu evi den cie emis ných kon trol
(ïa lej len „Zá zna mo vá kni ha“), do kto rej uvá dza
a) po ra do vé čís lo a dá tum vy ko na nia emis nej kon tro ly, 
b) znač ku a typ vo zid la, druh pa li va a emis né ho sys té mu,
c) evi denč né čís lo vo zid la,
d) vy da nie Pro to ko lu o emis nej kon tro le s uve de ním jeho sé rie a evi denč né ho čís la,
e) vy da nie Osved če nia o emis nej kon tro le a kon trol nej ná lep ky s uve de ním ich sé rie a evi denč né ho čís la,
f) pod pis od bor ne spô so bi lej oso by,
g) pod pis fy zic kej oso by, kto rá pre vza la Pro to kol o emis nej kon tro le, Osved če nie o emis nej kon tro le a kon trol nú ná -

lep ku.

Na zá kla de úda jov zo Zá zna mo vej kni hy od bor ne spô so bi lá oso ba ur če ná opráv ne nou oso bou spra cú va vy hod no te -
nie ob sa hu jú ce znač ky vo zi diel, ich po čet, po čet vy da ných Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon -
tro le a na le pe ných per fo ro va ných kon trol ných ná le piek ako pod klad na spra co va nie štvr� roč nej uzá vier ky.

Zá zna mo vá kni ha musí ob sa ho va� ná zov a síd lo opráv ne nej oso by, pod pis opráv ne nej oso by, od tla čok pe čiat ky
opráv ne nej oso by, dá tum jej za lo že nia, po čet lis tov, meno a priez vis ko od bor ne spô so bi lej oso by ur če nej na ve de nie
Zá zna mo vej kni hy, mená a priez vis ká od bor ne spô so bi lých osôb opráv ne ných vy ko ná va� zá pi sy do Zá zna mo vej kni -
hy. Po vy pí sa ní ce lej Zá zna mo vej kni hy sa uve die dá tum skon če nia zá zna mov. Zá zna mo vú kni hu opráv ne ná oso ba
ulo ží na dobu troch ro kov. Tla čo vú úpra vu Zá zna mo vej kni hy za bez pe ču je po ve re ná or ga ni zá cia.

Opráv ne ná oso ba ale bo ňou ur če ná oso ba odo vzdá va osob ne ale bo za sie la do po ru če nou po štou po ve re nej or ga ni -
zá cii štvr� roč ne (v bež nom ka len dár nom roku) hlá se nia, naj ne skôr do de sia te ho dňa me sia ca na sle du jú ce ho po usta -
no ve nom ob do bí. Ob sa hom hlá se nia je su ma ri zá cia vy ko na ných emis ných kon trol evi do va ných v Zá zna mo vej kni he
a vý sle dok štvr� roč nej uzá vier ky. Tla čo vú úpra vu hlá se nia za bez pe ču je po ve re ná or ga ni zá cia. V hlá se ní sa uvá dza
a) znač ka vo zid la, druh pa li va a emis né ho sys té mu,
b) po čet kon tro lo va ných vo zi diel pod ¾a zna čiek a vý sled ky ich emis nej kon tro ly,
c) po čet vy da ných Pro to ko lov o emis nej kon tro le pod ¾a dru hu,
d) po čet vy da ných Osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek,
e) po čet po ško de ných Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek,
f) zos tat ky Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek u opráv ne nej oso by,
g) pod pis spra co va te ¾a, pod pis a od tla čok pe čiat ky opráv ne nej oso by,
h) úda je pot reb né na iden ti fi ká ciu opráv ne nej oso by.

Opráv ne ná oso ba je po vin ná za sla� po ve re nej or ga ni zá cii hlá se nie, aj keï v da nom štvr� ro ku emis né kon tro ly ne vy -
ko ná va la. Ak v za sla nom hlá se ní opráv ne nej oso by po ve re nej or ga ni zá cii sa zis tia ne dos tat ky vo vy ka zo va ní poč tov
Pro to ko lov o emis nej kon tro le, Osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných ná le piek, po ve re ná or ga ni zá cia až do vy -
rie še nia ne dos tat kov za sta ví opráv ne nej oso be ich ïal ší vý daj. 

Opráv ne ná oso ba, kto rá v skú šob nom ob do bí po u ží va auto ma ti zo va ný in for mač ný sys tém, môže hlá se nie za sie la�
spô so bom spra co va ným tým to sys té mom.

3. Ve de nie evi den cie a úscho va pe čia tok

Po ve re ná or ga ni zá cia

Po ve re ná or ga ni zá cia ve die evi den ciu vy ro be ných pe čia tok v Kni he príj mu a vý da ja pe čia tok (ïa lej len „Kni ha pe -
čia tok“). V Kni he pe čia tok sa uvá dza
a) dá tum príj mu pe čiat ky, po čet pri ja tých pe čia tok s uve de ním čís la opráv ne nej oso by a po ra do vé ho čís la pe čiat ky

a pod pis ur če nej oso by po ve re nej or ga ni zá cie, kto rá pe čiat ky pri ja la,
b) dá tum vý da ja pe čiat ky, po čet vy da ných pe čia tok s uve de ním čís la opráv ne nej oso by a po ra do vé ho čís la pe čiat ky

a pod pis ur če nej oso by po ve re nej or ga ni zá cie oso by, kto rá pe čiat ku vy da la, a pod pis opráv ne nej oso by ale bo ňou
ur če nej oso by, kto rá sa pre u ká že a odo vzdá po ve re nej or ga ni zá cii pí som né pl no mo cen stvo na ich pre vza tie.
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Opráv ne ná oso ba

Opráv ne ná oso ba ve die evi den ciu pri de le ných a odob ra tých pe čia tok v Kni he pe čia tok. Kni ha pe čia tok musí ob sa -
ho va� ná zov a síd lo opráv ne nej oso by, pod pis a od tla čok pe čiat ky opráv ne nej oso by, dá tum za lo že nia Kni hy pe čia tok, 
po čet lis tov, mená a priez vis ká od bor ne spô so bi lých osôb. Po jej za pí sa ní sa uve die dá tum skon če nia zá pi sov, kto rý
opat rí svo jím pod pi som opráv ne ná oso ba. Kni hu pe čia tok opráv ne ná oso ba ulo ží na dobu troch ro kov.

V Kni he pe čia tok sa uvá dza
a) dá tum pri de le nia pe čiat ky a pod pis ur če nej oso by po ve re nej or ga ni zá cie, kto rá pe čiat ku odo vzda la, pod pis opráv -

ne nej oso by ale bo ňou ur če nej oso by, kto rá sa pre u ká že a odo vzdá po ve re nej or ga ni zá cii pí som né pl no mo cen stvo
na pre vza tie pe čiat ky, pod pis od bor ne spô so bi lej oso by, kto rej bola pe čiat ka pri de le ná; Kni ha pe čia tok musí ob sa -
ho va� aj od tla čok pri de le nej pe čiat ky,

b) dá tum odob ra tia pe čiat ky a pod pis od bor ne spô so bi lej oso by, kto rej bola pe čiat ka odob ra tá, pod pis ur če nej oso by
po ve re nej or ga ni zá cie, kto rá pe čiat ku odob ra la.

Opráv ne ná oso ba a od bor ne spô so bi lá oso ba, kto rej opráv ne nie ale bo osved če nie za nik lo ale bo bolo zru še né, odo -
vzdá bez od klad ne, naj ne skôr do pia tich dní, Kni hu pe čia tok a pe čiat ky po ve re nej or ga ni zá cii, kto rá ich ulo ží na dobu
troch ro kov. Pe čiat ku od bor ne spô so bi lej oso by mož no po u ží va� len pre pot re bu opráv ne nej oso by, kto rej bola pri de -
le ná.

S pe čiat kou od bor ne spô so bi lej oso by môže dis po no va� a po u ží va� ju iba od bor ne spô so bi lá oso ba, kto rej bola  po -
d¾a po ra do vé ho čís la pe čiat ky pri de le ná.

Opráv ne ná oso ba a od bor ne spô so bi lá oso ba za bez pe čia úscho vu pri ja tých pe čia tok tak, aby ich ne bo lo mož né od -
cu dzi� ale bo zne uži�.
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(Hlavička poverenej organizácie)

Správa o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

číslo ...............

1. Iden ti fi ká cia žia da te ¾a
a) ná zov a síd lo (meno a priez vis ko) žia da te ¾a: ..................................................................................
b) IČO (dá tum na ro de nia): ...............................................................................................................
c) šta tu tár ny or gán: .........................................................................................................................
d) síd lo a ad re sa ob jektu: ................................................................................................................

2. Roz sah opráv ne nia
a) ka te gó ria vo zi diel: ........................................................................................................................
b) druh po ho nu: ..............................................................................................................................
c) emis ný sys tém: ............................................................................................................................
d) dá tum po da nia žia dos ti/č. j. MDPT SR: ........................................................................................

3. Fy zic ká oso ba (§ 8 ods. 3)
a) meno a priez vis ko: .......................................................................................................................
b) dá tum na ro de nia: ........................................................................................................................
c) druh po ho nu a emis ný sys tém: .....................................................................................................

4. Pred lo že né ná le ži tos ti (§ 9 ods. 3)
a) ori gi nál vý pi su z lis tu vlast níc tva a kó pia z ka tas trál nej mapy k ob jektu 
    ale bo ná jom ná zmlu va s ove re ný mi pod pis mi ............................................................................... áno — nie*)
b) do klad o vlast níc tve tech nic ké ho vy ba ve nia ale bo o ná jme tech nic ké ho vy ba ve nia ........................ áno — nie*)
 c) sta veb ný vý kres a si tu ač ný vý kres k ob jektu ................................................................................ áno — nie*)
d) sú hlas né sta no vi sko sta veb né ho úra du k pra co vi sku emis nej kon tro ly ... . . .................................... áno — nie*)
 e) sú hlas né sta no vi sko hy gie ni ka k pra co vi sku emis nej kon tro ly ...................................................... áno — nie*)
 f) vý pis z ob chod né ho re gis tra, ak je žia da te ¾om práv nic ká oso ba ...................................................... áno — nie*)
g) po su dok pra co vi ska z h¾a di ska vet ra nia ........................................................................................ áno — nie*)
h) po su dok pra co vi ska z h¾a di ska ne bez pe čen stva vý bu chu, ak ide o po hon ply nom........................... áno — nie*)

5. Prie sto ro vé a tech nic ké vy ba ve nie (§ 18)
a) prí stu po vé ko mu ni ká cie a od stav né plo chy .................................................................................. áno — nie*)
b) roz me ry pra co vi ska: ..................................................................................................................... áno — nie*)
c) tech nic ké vy ba ve nie: .............................................................................................................. áno — nie*)
d) stav me ra diel
    — plat ne ove re né    áno — nie*)
    — plat ne ka lib ro va né    áno — nie*)

Po znám ka:

Cel ko vý zá ver: spĺ ňa pod mien ky — ne spĺ ňa pod mien ky*)

Sprá vu spra co va li (mená, priez vis ká a pod pi sy za mest nan cov po ve re nej or ga ni zá cie): ......................................... 

Mies to a dá tum: ........................................ 

                ............................................................................ 
      Pod pis šta tu tár ne ho or gá nu po ve re nej or ga ni zá cie

       a od tla čok pe čiat ky

*) Nehodiace sa prečiarknite.
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MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OPRÁVNENIE
na vykonávanie

emisných kontrol cestných motorových vozidiel
číslo ................

ude¾uje

Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky na zá kla de žia dos ti čís lo ...............................
zo dňa .................................. a sprá vy o ove re ní pl ne nia pod mie nok na ude le nie opráv ne nia čís lo ..................... 
pod ¾a § 14 vy hláš ky Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te leko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky čís lo ..... Z. z. o emis ných
kon tro lách cest ných mo to ro vých vo zi diel.

Žia da te¾ ná zov (meno a priez vis ko):
IČO (dá tum na ro de nia):
so síd lom (ad re sa tr va lé ho po by tu):
šta tu tár ny or gán:

Roz sah opráv ne nia:
druh po ho nu*) .................................
emis ný sys tém**) .............................
ka te gó ria vo zid la ..............................

na pra co vi sku emis nej kon tro ly so síd lom ..........................................................................................................

Opráv ne nie má plat nos� do ..............................................

V Bra ti sla ve
 

......................... ....................................           ..............................
        Dá tum       Po ve re ná oso ba Od tla čok pe čiat ky

 

  *) B — ben zín, D — na fta, LPG — skva pal ne ný rop ný plyn, CNG — stla če ný plyn.
**) BEZ KAT — bez ka ta ly zá to ro vý emis ný sys tém NKAT — emis ný sys tém s ne ria de ným ka ta ly zá to rom,
     RKAT — emis ný sys tém s ria de ným ka ta ly zá to rom.
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MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OSVEDČENIE
na vykonávanie

emisných kontrol cestných motorových vozidiel
číslo ...............

ude¾uje

Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky na zá kla de žia dos ti čís lo ...............................
zo dňa .................................. a zá pi su v pro to ko le o skúš kach čís lo ..................................................................
pod ¾a  § 15  vy hláš ky Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky č. ...... Z. z. o emis ných
kon tro lách cest ných mo to ro vých vo zi diel.

Fy zic ká oso ba — meno a priez vis ko: .............................
dá tum na ro de nia: .......................................................

Roz sah osved če nia:
druh po ho nu*) ............................................................
emis ný sys tém**) ........................................................

Dá tum vy ko na nia skúš ky: ..........................................
Po ra do vé čís lo v pro to ko le o skúš kach: ....................... 

Osved če nie má plat nos� do ......................................... 

V Bra ti sla ve

.......................... ................................        .............................
        Dá tum                    Po ve re ná oso ba         Od tla čok pe čiat ky

 *) B — ben zín, D — na fta, LPG — skva pal ne ný rop ný plyn, CNG — stla če ný plyn.
**) BEZ KAT — bez ka ta ly zá to ro vý emis ný sys tém NKAT — emis ný sys tém s ne ria de ným ka ta ly zá to rom,
     RKAT — emis ný sys tém s ria de ným ka ta ly zá to rom.
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Príloha č. 7
k vyhláške č. 90/2003 Z. z.



OZNAČENIE PRACOVISKA EMISNEJ KONTROLY

1. Ozna če nie opráv ne nej oso by je vy ho to ve né na bie lom pod kla de s roz mer mi 630 mm ×  460 mm.
2. Roz me ry:             prie me ry kruž níc sú 335 mm, 210 mm, 75 mm,

             výš ka čís lic je 1 až 12 mm a výš ka tex tu „PRA CO VI SKO EMIS NEJ KON TRO LY“ je 33 mm,
             výš ka sym bo lu „EK“ je 35 mm.

3. Far by:             ok raj ozna če nia a pole ná lep ky sú ze le né,
             stre do vý kruh a ve¾ ký kru ho vý vý sek sú žlté,
             kruž ni ce, úseč ky, čís li ce a sym bol „EK“ sú čier ne.
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Príloha č. 8
k vyhláške č. 90/2003 Z. z.



ODTLAČOK PEČIATKY ODBORNE SPÔSOBILEJ OSOBY

1. Od tla čok pe čiat ky má prie mer 20 mm.

2. Od tla čok pe čiat ky ob sa hu je:
    2.1 ná pis „PRA CO VI SKO EMIS NEJ KON TRO LY“,
    2.2 čís lo opráv ne nej oso by — štvor miest ne čís lo pri de le né mi nis ter stvom opráv ne nej oso be (napr. 0023),
    2.3 čís lo pe čiat ky — po ra do vé čís lo pri de le né mi nis ter stvom od bor ne spô so bi lej oso be u opráv ne nej oso by.

3. Vy ho to ve nie pe čiat ky:
    3.1 výš ka pís men ná pi su „PRA CO VI SKO EMIS NEJ KON TRO LY“ je 2 mm,
    3.2 výš ka čís lic čís la opráv ne nej oso by je 3 mm,
    3.3 výš ka čís li ce po ra do vé ho čís la pe čiat ky je 1,5 mm.
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Príloha č. 9
k vyhláške č. 90/2003 Z. z.



91

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 2001 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ¾udovej republiky o spolupráci v oblasti karantény
a ochrany rastlín.

Dohoda nadobudla platnos� 13. apríla 2001 na základe článku 15.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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92

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 2001 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ¾udovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej
medicíny.

Dohoda nadobudla platnos� 13. apríla 2001 na základe článku 9.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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