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Z Á K O N

z 2. de cem bra 2004

o pod mien kach pre vádz ky vo zi diel v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met zá ko na

(1) Ten to zá kon upra vu je pod mien ky pre vádz ky cest -
ných vo zi diel a zvlášt nych vo zi diel v pre máv ke na po -
zem ných ko mu ni ká ciách:1)
a) pod mien ky kon štruk cie a schva ¾o va nie cest ných vo -

zi diel a zvlášt nych vo zi diel, sys té mov, kom po nen tov
ale bo samo stat ných tech nic kých jed no tiek vrá ta ne
ove ro va nia cest ných vo zi diel a zvlášt nych vo zi diel na 
úče ly ich schva ¾o va nia,

b) prá va a po vin nos ti osôb, kto ré vy rá ba jú ale bo do vá -
ža jú a uvá dza jú do pre vádz ky na účely pre máv ky na
po zem ných ko mu ni ká ciách cest né vo zid lá a zvlášt -
ne vo zid lá, prá va a po vin nos ti osôb, kto ré uvá dza jú
na trh sys té my, kom po nen ty ale bo samo stat né tech -
nic ké jed not ky cest ných vo zi diel a zvlášt nych vo zi -
diel,

c) po vin nos ti pre vádz ko va te ¾ov cest ných vo zi diel
a zvlášt nych vo zi diel,

d) vy ra de nie cest ných vo zi diel a zvlášt nych vo zi diel
z pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách,

e) po ve ro va nie osôb vý ko nom tech nic kých slu žieb,
f) tech nic ké kon tro ly cest ných vo zi diel a zvlášt nych

vo zi diel, prá va a po vin nos ti osôb, kto ré pre vádz ku jú
sta ni ce tech nic kej kon tro ly, 

g) emis né kon tro ly cest ných mo to ro vých vo zi diel
a zvlášt nych mo to ro vých vo zi diel, prá va a po vin nos ti 
osôb, kto ré pre vádz ku jú pra co vi ská emis nej kon tro -
ly,

h) kon tro ly ori gi na li ty cest ných vo zi diel a zvlášt nych
vo zi diel, prá va a po vin nos ti osôb, kto ré pre vádz ku jú
pra co vi ská kon tro ly ori gi na li ty, 

i) mon tá že ply no vých za ria de ní, prá va a po vin nos ti
osôb, kto ré pre vádz ku jú pra co vi ská mon tá že ply no -
vých za ria de ní.

(2) Ten to zá kon upra vu je pô sob nos� or gá nov štát nej
sprá vy a zod po ved nos� za po ru še nie po vin nos tí usta -
no ve ných tým to zá ko nom.

(3) Ten to zá kon sa vz�a hu je na his to ric ké vo zid lá
a špor to vé vo zid lá, iba ak je to vý slov ne usta no ve né. 

§ 2

Vy me dze nie zá klad ných poj mov 

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie 
a) cest ným vo zid lom mo to ro vé vo zid lo ale bo ne mo to ro -

vé vozidlo2) vy ro be né na úče ly pre vádz ky v pre máv ke
na po zem ných ko mu ni ká ciách, ur če né na pre pra vu
osôb, zvie rat ale bo to va ru, 

b) zvlášt nym vo zid lom mo to ro vé vo zid lo ale bo ne mo to -
ro vé vozidlo2) vy ro be né na iné úče ly než na pre vádz -
ku na po zem ných ko mu ni ká ciách, kto ré po spl ne ní
usta no ve ných pod mie nok mož no schvá li� na pre -
vádz ku v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách,

c) prí po jným vo zid lom cest né ne mo to ro vé vo zid lo ur če -
né na �a ha nie iným vo zid lom, s kto rým je spo je né do
jazd nej sú pra vy,3)

d) his to ric kým vo zid lom mo to ro vé vo zid lo ale bo ne mo -
to ro vé vo zid lo,2) kto ré má pre u kaz his to ric ké ho vo -
zid la vy da ný prí sluš ným ná rod ným or gá nom Me dzi -
ná rod nej or ga ni zá cie his to ric kých vo zi diel FIVA, 

e) špor to vým vo zid lom mo to ro vé vo zid lo, kto ré má pre -
u kaz špor to vé ho vo zid la vy da ný prí sluš ným ná rod -
ným or gá nom Me dzi ná rod nej or ga ni zá cie auto mo bi -
lov FIA ale bo ná rod ným or gá nom Me dzi ná rod nej
or ga ni zá cie mo to cyk lov FIM,

f) ty po vým schva ¾o va cím úra dom úrad štá tu zod po -
ved ný za všet ky as pek ty ty po vé ho schvá le nia vo zid -
la, sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech -
nic kej jed not ky, kto rý ude ¾u je a odo be rá ty po vé
schvá le nie; slú ži ako kon takt né mies to pre ty po vé
schva ¾o va cie úra dy ostat ných štá tov a kon tro lu je
opat re nia pri ja té hro mad ným vý rob com ale bo zá -
stup com hro mad né ho vý rob cu na za bez pe če nie zho -
dy vý rob ku,

g) schva ¾o va cím úra dom úrad štá tu zod po ved ný za
všet ky as pek ty schvá le nia jed not li vé ho vo zid la, sys -
té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej
jed not ky,

h) ty pom vo zid la vo zid lo prí sluš nej ka te gó rie, kto ré sa
ne lí ši v hlav ných špe ci fi ko va ných kon štrukč ných
zna koch a môže ob sa ho va� rôz ne va rian ty typu vo -
zid la ale bo ver zie va rian tu typu vo zid la,

i) ka te gó riou vo zid la rad vo zi diel, kto ré majú rov na ké
kon štrukč né zna ky,
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1) Zá kon č. 135/1961 Zb. o po zem ných ko mu ni ká ciách (cest ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) § 2 písm. x) a y) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 315/1996 Z. z. o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách.
3) § 2 písm. o) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 315/1996 Z. z.



j) ty po vým schvá le ním ES pos tup, kto rým ty po vý
schva ¾o va cí úrad člen ské ho štá tu Eu róp skych spo -
lo čen stiev (ïa lej len „člen ský štát“) osved ču je, že typ
vo zid la, typ sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat -
nej tech nic kej jed not ky spĺ ňa jú tech nic ké po žia dav -
ky usta no ve né na ty po vé schvá le nie ES,

k) osved če ním o ty po vom schvá le ní ES do klad, kto rým
ty po vý schva ¾o va cí úrad člen ské ho štá tu osved ču je,
že typ vo zid la, typ sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky spĺ ňa jú pod mien ky 
usta no ve né na ty po vé schvá le nie ES, 

l) znač kou ty po vé ho schvá le nia ES znač ka pri de le ná
ty po vým schva ¾o va cím úra dom člen ské ho štá tu pre
typ vo zid la, typ sys té mu, kom po nen tu ale bo samo -
stat nej tech nic kej jed not ky,

m) ty po vým schvá le ním pos tup, kto rým ty po vý schva ¾o -
va cí úrad osved ču je, že typ vo zid la, typ sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky
spĺ ňa jú pod mien ky usta no ve né tým to zá ko nom
a me dzi ná rod ný mi zmlu va mi, kto rý mi je Slo ven ská
re pub li ka via za ná (ïa lej len „me dzi ná rod ná zmlu -
va“),4) a tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše obec -
ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi na vy -
ko na nie toh to zá ko na, 

n) osved če ním o ty po vom schvá le ní do klad, kto rým ty -
po vý schva ¾o va cí úrad osved ču je, že typ vo zid la, typ
sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej 
jed not ky spĺ ňa jú pod mien ky usta no ve né na ty po vé
schvá le nie, 

o) znač kou ty po vé ho schvá le nia znač ka pri de le ná ty -
po vým schva ¾o va cím úra dom pre typ vo zid la, typ
sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej 
jed not ky,

p) sprá vou o ho mo lo gi zá cii typu do klad, kto rým ty po vý
schva ¾o va cí úrad osved ču je, že typ sys té mu, kom po -
nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky spĺ ňa -
jú pod mien ky na ty po vé schvá le nie usta no ve né me -
dzi ná rod ný mi zmlu va mi,4)

q) ho mo lo gi zač nou znač kou znač ka pri de le ná ty po vým 
schva ¾o va cím úra dom pre typ sys té mu, kom po nen -
tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky v sú la de
s pod mien ka mi usta no ve ný mi me dzi ná rod ný mi
zmlu va mi, 

r) schvá le ním jed not li vé ho vo zid la, sys té mu, kom po -
nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky  po -
stup, kto rým schva ¾o va cí úrad osved ču je, že jed not -
li vo vy ro be né vo zid lo, jed not li vo do ve ze né vo zid lo
ale bo jed not li vo pre sta va né vo zid lo, sys tém, kom po -
nent ale bo samo stat ná tech nic ká jed not ka spĺ ňa jú
pod mien ky usta no ve né na schvá le nie,

s) osved če ním o schvá le ní jed not li vé ho vo zid la, sys té -
mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed -
not ky do klad, kto rým schva ¾o va cí úrad osved ču je,
že jed not li vo vy ro be né vo zid lo, jed not li vo do ve ze né
vo zid lo ale bo jed not li vo pre sta va né vo zid lo, sys tém,

kom po nent ale bo samo stat ná tech nic ká jed not ka
spĺ ňa jú pod mien ky usta no ve né na schvá le nie jed -
not li vé ho vo zid la, sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky,

t) viac stup ňo vým ty po vým schvá le ním vo zid la pos tup, 
kto rým ty po vý schva ¾o va cí úrad člen ské ho štá tu ale -
bo ty po vý schva ¾o va cí úrad via ce rých člen ských štá -
tov osved ču je, že typ ne do kon če né ho vo zid la ale bo
do kon čo va né ho vo zid la v zá vis los ti od stup ňa do -
kon čo va nia spĺ ňa pod mien ky usta no ve né na ty po vé
schvá le nie ale bo ty po vé schvá le nie ES,

u) ty pom zá klad né ho vo zid la kto ré ko¾ vek ne do kon če né 
vo zid lo, kto ré má po ne cha né iden ti fi kač né čís lo vo -
zid la VIN v prie be hu ná sled ných stup ňov pro ce su
viac stup ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia,

v) ne do kon če ným ty pom vo zid la kto rý ko¾ vek typ vo zid -
la, kto ré vy ža du je do kon če nie ešte mi ni mál ne v jed -
nom stup ni, aby spĺ ňa lo pod mien ky usta no ve né na
ty po vé schvá le nie ale bo ty po vé schvá le nie ES,

w) do kon če ným ty pom vo zid la vo zid lo, kto ré pre šlo pro -
ce som viac stup ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia a spĺ ňa
pod mien ky usta no ve né na ty po vé schvá le nie ale bo
ty po vé schvá le nie ES,

x) sys té mom rad za ria de ní skom bi no va ných na vy ko -
ná va nie špe ci fic kej funk cie vo vo zid le, na prí klad
brz dy, za ria de nie na ria de nie emi sií, vnú tor né vy ba -
ve nie,

y) kom po nen tom za ria de nie, kto ré má by� čas �ou vo -
zid la a môže by� ty po vo schvá le né ne zá vis le od vo zid -
la, na prí klad sve tel né za ria de nia,

z) samo stat nou tech nic kou jed not kou za ria de nie, kto -
ré má by� čas �ou vo zid la a môže by� ty po vo schvá le -
né samo stat ne vo vz�a hu k jed né mu ale bo via ce rým
špe ci fi ko va ným ty pom vo zid la, na prí klad zad né
ochran né za ria de nie, nad stav ba vo zid la; samo stat -
nou tech nic kou jed not kou sa ro zu mie aj do pln ko vé
prí slu šen stvo vo zid la a vý ba va vo zid la,

aa) do pln ko vým prí slu šen stvom vo zid la a vý ba vou vo -
zid la samo stat ná tech nic ká jed not ka, kto rou môže
by� vo zid lo vy ba ve né nad rá mec schvá le né ho typu,
va rian tu typu ale bo ver zie va rian tu typu, pri čom ich
po u ži tie vo vo zid le nie je po vin né,

ab) vý rob com pod ni ka te¾ so síd lom ale bo s tr va lým po -
by tom na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo mimo
úze mia Slo ven skej re pub li ky, kto rý vy ví ja ale bo ne -
chá vy ví ja� vo zid lo, hro mad ne vy rá ba ale bo ne chá
hro mad ne vy rá ba� vo zid lo, sys tém, kom po nent ale -
bo samo stat nú tech nic kú jed not ku, ale bo vy ko ná va
hro mad né pre stav by typu vo zid la a kto rý zod po ve dá
ty po vé mu schva ¾o va cie mu úra du za všet ky as pek ty
pro ce su ty po vé ho schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá -
le nia ES a za za bez pe če nie zhod nos ti vý ro by so
schvá le ným ty pom bez oh¾a du na to, či je pria mo za -
po je ný do všet kých stup ňov hro mad nej vý ro by vo -
zid la, sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej
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4) Do ho da o pri ja tí jed not ných pod mie nok pre ho mo lo gá ciu (ove ro va nie zhod nos ti) a o vzá jom nom uzná va ní ho mo lo gá cie vý stro ja a sú čas tí 
mo to ro vých vo zi diel v zne ní ne skor ších pred pi sov (vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 176/1960 Zb.).
Ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 245/1996 Z. z. o usku toč ne ní no ti fi ká cie suk ce sie Slo ven skej re pub -
li ky do Do ho dy o pri ja tí jed not ných pod mie nok pre ho mo lo gá ciu (ove ro va nie zhod nos ti) a vzá jom nom uzná va ní ho mo lo gá cie vý stro ja
a sú čas tí mo to ro vých vo zi diel uzav re tej 20. mar ca 1958 v Že ne ve.
Ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 415/2003 Z. z. o pri ja tí Do ho dy tý ka jú cej sa tvor by glo bál nych tech -
nic kých pred pi sov pre ko le so vé vo zid lá, vy ba ve nie a čas ti, kto ré sa môžu mon to va� ale bo po u ží va� na ko le so vých vo zid lách. 



tech nic kej jed not ky, a to aj v ob do bí, keï sú tie to
uve de né do pre vádz ky v pre máv ke na po zem ných
ko mu ni ká ciách ale bo na trh, a kto ré mu štát ny do -
prav ný úrad [§ 99 písm. o)] ude lil osved če nie vý rob -
cu, 

ac) zá stup com vý rob cu pod ni ka te¾ so síd lom ale bo s tr -
va lým po by tom na úze mí Slo ven skej re pub li ky, kto -
rý má so za hra nič ným vý rob com uza tvo re ný zmluv -
ný vz�ah o ob chod nom za stú pe ní pod ¾a prá va
Slo ven skej re pub li ky ale bo prá va iné ho štá tu a kto -
ré ho za hra nič ný vý rob ca po ve ril svo jím za stu po va -
ním v ko na ní pred štát nym do prav ným úra dom [§ 99
písm. o)] vo veci ty po vé ho schvá le nia, ty po vé ho
schvá le nia ES ale bo ude le nia ho mo lo gi zá cie typu,
ale bo ty po vé ho schvá le nia hro mad nej pre stav by
typu vo zid la a kto ré mu štát ny do prav ný úrad ude lil
osved če nie zá stup cu vý rob cu, 

ad) jed not li vým vý rob com fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká 
oso ba, kto rá vy ví ja ale bo ne chá vy ví ja� jed not li vé vo -
zid lo ale bo vy rá ba ale bo ne chá vy rá ba� jed not li vé vo -
zid lo, sys tém, kom po nent ale bo samo stat nú tech -
nic kú jed not ku a kto rá zod po ve dá schva ¾o va cie mu
úra du za všet ky as pek ty pro ce su schvá le nia jed not -
li vo vy ro be né ho vo zid la, sys té mu, kom po nen tu ale -
bo samo stat nej tech nic kej jed not ky a za za bez pe če -
nie zhod nos ti vý ro by so schvá le ným vy ho to ve ním
bez oh¾a du na to, či je pria mo za po je ná do všet kých
stup ňov vý ro by jed not li vo vy ro be né ho vo zid la, sys -
té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej
jed not ky, a to aj v ob do bí, keï sú tie to uve de né do
pre vádz ky v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká -
ciách,

ae) in for mač ným do ku men tom zoz nam in for má cií, úda -
jov a tech nic kej do ku men tá cie na schva ¾o va nie typu
vo zid la, typu sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat -
nej tech nic kej jed not ky a na schva ¾o va nie jed not li vo
vy ro be né ho ale bo do ve ze né ho vo zid la, jed not li vo vy -
ro be né ho ale bo do ve ze né ho sys té mu, kom po nen tu
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky, kto rý vy dá va 
Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo") a uve rej -
ňu je ho vo ves tní ku mi nis ter stva; ob sa hu je in for -
mač nú zlož ku, in for mač ný zvä zok a sú pis
in for mač né ho zväz ku, 

af) in for mač nou zlož kou úpl ná zlož ka úda jov, vý kre sov, 
fo to gra fií a iných do kla dov uve de ných v in for mač -
nom do ku men te,

ag) in for mač ným zväz kom in for mač ná zlož ka so všet ký -
mi pro to kol mi o tes toch a s iný mi do ku men tmi, 

ah) sú pi som in for mač né ho zväz ku ob sah in for mač nej
zlož ky vhod ne očís lo va ný ale bo inak ozna če ný tak,
aby boli zre te¾ ne iden ti fi ko va né všet ky jeho stra ny,

ai) osved če ním o zho de COC do klad vy sta ve ný vý rob -
com osved ču jú ci, že vy ro be ný typ vo zid la v čase vý -
ro by spĺ ňa všet ky tech nic ké po žia dav ky usta no ve né
pre ty po vé schvá le nie ES,

aj) vý rob ným štít kom vý rob cu iden ti fi kač ný ští tok vo -
zid la, kto rý ob sa hu je kó do vé, čí sel né a pís me no vé
iden ti fi kač né ozna če nie vo zid la VIN, úda je o naj väč -
šej prí pust nej hmot nos ti vo zid la, naj väč šej prí pust -

nej cel ko vej hmot nos ti jazd nej sú pra vy, ak ide o �až -
né vo zid lo, úda je o naj väč šej prí pust nej hmot nos ti
pri pa da jú cej na jed not li vé ná pra vy, naj väč šej prí -
pust nej hmot nos ti ne brz de né ho prí po jné ho vo zid la,
čís lo osved če nia o ty po vom schvá le ní ale bo čís lo
osved če nia o ty po vom schvá le ní ES, ale bo čís lo roz -
hod nu tia o schvá le ní jed not li vo vy ro be né ho vo zid la, 

ak) do pln ko vým štít kom vý rob cu ští tok vo zid la ob sa hu -
jú ci úda je o ná zve vý rob cu ale bo ob chod nom mene
vý rob cu, znač ke vo zid la, čís lo ty po vé ho schvá le nia
ale bo ty po vé ho schvá le nia ES, ale bo čís lo roz hod nu -
tia o schvá le ní pre stav by jed not li vé ho vo zid la, ale bo
čís lo osved če nia o schvá le ní hro mad nej pre stav by
typu vo zid la, stu peň ty po vé ho schva ¾o va nia, sé rio vé
čís lo vo zid la, úda je o naj väč šej prí pust nej hmot nos ti 
vo zid la, naj väč šej prí pust nej hmot nos ti jazd nej sú -
pra vy, naj väč šej prí pust nej hmot nos ti pri pa da jú cej
na jed not li vé ná pra vy a v prí pa de ná ve su naj väč šej
prí pust nej hmot nos ti v bode spo je nia,

al) iden ti fi kač ným čís lom vo zid la VIN kom bi ná cia zna -
kov na iden ti fi ká ciu pri de le ná vo zid lu vý rob com,

am) pre vádz ko va te ¾om vo zid la vlast ník vo zid la ale bo ním
ur če ný dr ži te¾ osved če nia o evi den cii, kto rí sú za pí -
sa ní v osved če ní o evi den cii a opráv ne ní roz ho do va�
o po u ži tí vo zid la, ale bo vlast ník vo zid la ale bo ním ur -
če ný dr ži te¾ tech nic ké ho osved če nia vo zid la, kto rí sú 
opráv ne ní roz ho do va� o po u ží va ní vo zid la, 

an) in for mač ným sys té mom sú hrn do kla dov, tla čív,
kníh, prog ra mo vé ho vy ba ve nia a toku in for má cií
v prí sluš nej ob las ti, kto rý sa ve die ruč ne ale bo auto -
ma ti zo va ným spô so bom,

ao) ne zdo ko na le ným emis ným sys té mom vý fu ko vá sús -
ta va spa ¾o va cie ho mo to ra vo zid la bez za ria de nia na
do da toč né zni žo va nie škod li vín v emi siách z vý fu ku
ale bo vý fu ko vá sús ta va spa ¾o va cie ho mo to ra vo zid la
so za ria de ním na do da toč né zni žo va nie škod li vín
v emi siách z vý fu ku, pri kto rom prí pra va zme si nie je
ria de ná v zá vis los ti od ob sa hu vo¾ né ho kys lí ka vo vý -
fu ko vých ply noch,

ap) zdo ko na le ným emis ným sys té mom vý fu ko vá sús ta -
va zá ži ho vé ho spa ¾o va cie ho mo to ra vo zid la so za ria -
de ním na do da toč né zni žo va nie škod li vín v emi siách
vý fu ku, pri kto rom prí pra va zme si je ria de ná v zá vis -
los ti od ob sa hu vo¾ né ho kys lí ka vo vý fu ko vých ply -
noch,

aq) pa lub ným dia gnos tic kým sys té mom OBD pa lub ná
dia gnos ti ka sta vu emis ne re le vant ných kom po nen -
tov mo to ra vo zid la a jeho prí slu šen stva, 

ar) ply no vým za ria de ním sú bor všet kých špe ci fic kých
kom po nen tov vo zid la, kto ré po u ží va vo svo jom po -
hon nom sys té me stla če ný zem ný plyn CNG ale bo
skva pal ne ný rop ný plyn LPG,

as) pr vým pri hlá se ním vo zid la do evi den cie vo zi diel dá -
tum pr vé ho pri de le nia evi denč né ho čís la v Slo ven -
skej republike5) ale bo v inom štá te,

at) ojaz de ným vo zid lom vo zid lo, u kto ré ho odo dňa dá -
tu mu jeho pr vé ho pri hlá se nia do evi den cie vo zi diel
uply nu lo viac ako šes� me sia cov ale bo kto ré naj az di -
lo viac ako 6 000 km,

au) ob chod ným ná zvom vo zid la, sys té mu, kom po nen tu,
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samo stat nej tech nic kej jed not ky ale bo typu vo zid la
slov ný ale bo čí sel ný ná zov pri de le ný vý rob com vo -
zid lu, sys té mu, kom po nen tu, samo stat nej tech nic -
kej jed not ke ale bo typu vo zid la.

§ 3

Zá klad né dru hy a ka te gó rie
cest ných vo zi diel a zvlášt nych vo zi diel

(1) Cest né vo zid lá sa na úče ly toh to zá ko na čle nia na
tie to zá klad né dru hy:
a) dvoj ko le so vé vo zid lá ale bo troj ko le so vé vo zid lá

a štvor kol ky,
b) osob né vo zid lá,
c) auto bu sy,
d) ná klad né vo zid lá,
e) špe ciál ne vo zid lá,
f) prí po jné vo zid lá,
g) ostat né vo zid lá.

(2) Zvlášt ne vo zid lá sa na úče ly toh to zá ko na čle nia
na tie to zá klad né dru hy:
a) po ¾no hos po dár ske trak to ry a les né trak to ry a ich

prí po jné vo zid lá,
b) pra cov né stro je samo hyb né,
c) pra cov né stro je prí po jné,
d) ne mo to ro vé pra cov né stro je a ne mo to ro vé vo zid lá �a -

ha né ale bo tla če né peši idú cou oso bou.

(3) Roz de le nie zá klad ných dru hov cest ných vo zi diel
a zvlášt nych vo zi diel do ka te gó rií je uve de né v prí lo he
č. 1.

(4) Ten to zá kon sa vz�a hu je na cest né vo zid lá
a zvlášt ne vo zid lá (ïa lej len „vo zid lo“) s vý nim ka mi
usta no ve ný mi v od se koch 5 až 7.

(5) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na vo zid lá Mi nis ter -
stva ob ra ny Slo ven skej re pub li ky a roz poč to vých or ga -
ni zá cií a prí spev ko vých or ga ni zá cií v jeho pô sob nos ti,
na vo zid lá ozbro je ných síl Slo ven skej re pub li ky, Mi nis -
ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky vrá ta ne ním ur če -
ných roz poč to vých or ga ni zá cií a prí spev ko vých or ga ni -
zá cií, Po li caj né ho zbo ru, Zbo ru vä zen skej a jus tič nej
strá že, Že lez nič nej po lí cie, Slo ven skej in for mač nej
služ by, Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru a na vo zid lá
tvo ria ce mo bi li zač né re zer vy, kto ré nie sú pri hlá se né do 
evi den cie vo zi diel.5) 

(6) Usta no ve nia dru hej čas ti sa ne vz�a hu jú na vo zid -
lá za stu pi te¾ ských úra dov, dip lo ma tov, kon zu lov z po -
vo la nia a ïal ších osôb, kto ré pod ¾a me dzi ná rod né ho
prá va po ží va jú vý sa dy a imu ni tu po čas svoj ho pô so be -
nia v Slo ven skej re pub li ke, za pred po kla du, že je za ru -
če ná vzá jom nos�.

(7) Usta no ve nia dru hej čas ti a dru hej až štvr tej hla vy
tre tej čas ti sa ne vz�a hu jú na vo zid lá pod ¾a od se ku 1
písm. g) a od se ku 2 písm. d).

(8) Vo zid lá pod ¾a od se ku 1 písm. g) a od se ku 2
písm. d) mu sia pre pre máv ku na po zem ných ko mu ni -
ká ciách spĺ ňa� tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy -
ko na nie toh to zá ko na. 

(9) Po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách, kto ré
mu sia spĺ ňa� vo zid lá pod ¾a od se ku 8, usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

DRU HÁ ČASŤ
SCHVA ¼O VA NIE VO ZID LA,
SYS TÉ MU, KOM PO NEN TU

A SAMO STAT NEJ TECH NIC KEJ JED NOT KY 

PRVÁ  HLA  VA

OSVED ČE NIE VÝ ROB CU A ZÁ STUP CU VÝ ROB CU

§ 4

(1) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá chce
vy rá ba� ale bo do vá ža� typ vo zid la, typ sys té mu, kom po -
nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky, ale bo
chce vy ko ná va� hro mad né pre stav by typu vo zid la na
účely ich uve de nia do pre vádz ky v pre máv ke na po zem -
ných ko mu ni ká ciách v Slo ven skej re pub li ke, je po vin -
ná vo pred pí som ne po žia da� štát ny do prav ný úrad
[§ 99 písm. o)] o ude le nie osved če nia vý rob cu ale bo zá -
stup cu vý rob cu.

(2) Žia dos� o ude le nie osved če nia vý rob cu musí ob -
sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu, ak
ide o pod ni ka te ¾a, aj ob chod né meno, iden ti fi kač -
né čís lo, ak bolo pri de le né, mies to pod ni ka nia
a pod pis, 

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá -
nu a od tla čok pe čiat ky,

b) znač ku a ob chod ný ná zov vo zid la, sys té mu, kom po -
nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky; ak ide
o hro mad nú pre stav bu typu vo zid la, ka te gó riu vo -
zid la.

(3) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 2 sú
a) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo živ nos ten ské ho

re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾ pod -
ni ka te ¾om,

b) vy hlá se nie vý rob cu o za ve de ní sys té mu ria de nia
a kva li ty vý ro by.6)

(4) Štát ny do prav ný úrad roz hod ne o ude le ní osved -
če nia vý rob cu, ak žia da te¾ spl nil pod mien ky uve de né
v od se koch 2 a 3, inak žia dos� za miet ne; v roz hod nu tí
môže ur či� ïal šie pod mien ky. 

(5) Žia dos� o ude le nie osved če nia zá stup cu vý rob cu
musí ob sa ho va� ná le ži tos ti pod ¾a od se ku 2 písm. a)
a b).

(6) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 5 sú
a) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo živ nos ten ské ho

re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾ pod -
ni ka te ¾om,

b) zmlu va o ob chod nom za stú pe ní uza tvo re ná so za -
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hra nič ným vý rob com s úrad ne osved če ným pod pi -
som oso by ale bo osôb, kto ré sú šta tu tár nym or gá -
nom,

c) vy hlá se nie vý rob cu o za ve de ní sys té mu ria de nia
a kva li ty vý ro by,6)

d) spl no moc ne nie žia da te ¾a na za stu po va nie za hra nič -
né ho vý rob cu pred štát nym do prav ným úra dom na
ko na nie vo veci ty po vé ho schva ¾o va nia vo zid la, sys -
té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej
jed not ky, ale bo hro mad nej pre stav by typu vo zid la
s úrad ne osved če ným pod pi som oso by ale bo osôb,
kto ré sú šta tu tár nym or gá nom vý rob cu, ak nie je sú -
čas �ou zmlu vy pod ¾a pís me na b).

 (7) Osved če nie zá stup cu vý rob cu sa ne u de ¾u je pri
do vo ze typu sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej
tech nic kej jed not ky uve de ných v § 8 ods. 19 a 20; to ne -
pla tí, ak ide o do voz ho mo lo gi zo va né ho typu ply no vé ho
za ria de nia.

 (8) Štát ny do prav ný úrad roz hod ne o ude le ní osved -
če nia zá stup cu vý rob cu, ak žia da te¾ spl nil pod mien ky
uve de né v od se koch 5 a 6, inak žia dos� za miet ne; v roz -
hod nu tí môže ur či� ïal šie pod mien ky. 

 (9) Na zme nu, zru še nie a zá nik osved če nia vý rob cu
ale bo zá stup cu vý rob cu pod ¾a od se kov 4 a 8 sa vz�a hu -
jú usta no ve nia § 9 až 11.

(10) Zoz nam vý rob cov a zá stup cov vý rob cov, ako aj
zme nu, zru še nie a zá nik osved če ní vý rob cov ale bo zá -
stup cov vý rob cov štát ny do prav ný úrad uve rej ňu je vo
ves tní ku mi nis ter stva.

DRU HÁ  HLA  VA

TY PO VÉ SCHVA ¼O VA NIE VO ZID LA,
SYS TÉ MU, KOM PO NEN TU

A SAMO STAT NEJ TECH NIC KEJ JED NOT KY

§ 5

Ty po vé schvá le nie a ty po vé schvá le nie ES vo zid la

(1) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu typu vo zid la je
pred jeho uve de ním do pre vádz ky v pre máv ke na po -
zem ných ko mu ni ká ciách po vin ný pí som ne po žia da�
štát ny do prav ný úrad [§ 99 písm. o)] o ude le nie ty po vé -
ho schvá le nia, ude le nie ty po vé ho schvá le nia ES ale bo
o uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES. Žia dos� o ude le nie
ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la a o jeho roz ší re nie sa
môže poda� len v jed nom člen skom štá te. Žia dos�
o ude le nie ty po vé ho schvá le nia, ude le nie ty po vé ho
schvá le nia ES ale bo o uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES
vo zid la sa po dá va za kaž dý typ vo zid la.

(2) Štát ny do prav ný úrad môže pred ude le ním ty po -
vé ho schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la
ulo ži� vý rob co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu vy ko na nie
tes tov, a ak je to pot reb né, aj kon tro lu hro mad nej mon -
tá že sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic -
kej jed not ky v po ve re nej tech nic kej služ be ove ro va nia
vo zi diel, sys té mov, kom po nen tov ale bo samo stat ných
tech nic kých jed no tiek a ove ro va nia ich zhod nos ti, ove -
ro va nia typu spa ¾o va cích mo to rov in šta lo va ných v ne -
cest ných stro joch a ove ro va nia ich zhod nos ti (ïa lej len
„po ve re ná tech nic ká služ ba ove ro va nia vo zi diel“). Vý -

rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu je po vin ný na vlast né
ná kla dy za bez pe či� vy ko na nie ur če ných tes tov ale bo
kon trol.

(3) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o ude le -
nie ty po vé ho schvá le nia vo zid la musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu — pod ni ka te ¾a, meno a prie -
z vis ko, dá tum a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé -
ho po by tu, ob chod né meno, iden ti fi kač né čís lo,
ak bolo pri de le né, mies to pod ni ka nia a pod pis, 

2. ak ide o práv nic kú oso bu — pod ni ka te ¾a, ob chod -
né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO), meno
a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho šta -
tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá nu
a od tla čok pe čiat ky,

b) znač ku, ob chod ný ná zov, typ, druh a ka te gó riu vo -
zid la,

c) účel, na kto rý má by� typ vo zid la po u ži tý,
d) údaj o tom, či typ vo zid la bude uve de ný do pre vádz -

ky v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v Slo -
ven skej re pub li ke.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú
a) in for mač ný zvä zok,
b) vy hlá se nie vý rob cu o sys té me ria de nia kva li ty a kon -

tro ly vý ro by.6)

(5) Štát ny do prav ný úrad ude lí ty po vé schvá le nie vo -
zid la, ak žia da te¾ spl nil pod mien ky uve de né v od se -
koch 2 až 4 a ak typ vo zid la z h¾a di ska kon štruk cie spĺ -
ňa tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše obec ne
zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi na vy ko na -
nie toh to zá ko na a ne ohro zu je bez peč nos� pre máv ky na 
po zem ných ko mu ni ká ciách, ži vot né pros tre die ale bo
bez peč nos� ces tu jú cich; inak žia dos� za miet ne. 

(6) Ak štát ny do prav ný úrad ude lí ty po vé schvá le nie
pod ¾a od se ku 5,
a) vydá roz hod nu tie o ude le ní ty po vé ho schvá le nia vo -

zid la, v kto rom môže ur či� ïal šie pod mien ky,
b) ude lí osved če nie o ty po vom schvá le ní vo zid la a pri -

de lí znač ku ty po vé ho schvá le nia,
c) vydá zá klad ný tech nic ký opis vo zid la s ob me dze nou

plat nos �ou naj viac na dva roky.

(7) Ak bude typ vo zid la uve de ný do pre vádz ky v pre -
máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v Slo ven skej re -
pub li ke, štát ny do prav ný úrad do roz hod nu tia a zá -
klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid la pod ¾a od se ku 6
uve die, či typ vo zid la vzh¾a dom na svo ju kon štruk ciu
a vy ho to ve nie pod lie ha ale bo ne pod lie ha pri hlá se niu
do evi den cie vo zi diel.5) Na žia dos� dr ži te ¾a osved če nia
o ty po vom schvá le ní vo zid la štát ny do prav ný úrad pre -
dĺ ži plat nos� zá klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid la, ak
vo zid lo spĺ ňa tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše -
obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi na
vy ko na nie toh to zá ko na.

(8) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu je po vin ný ku
kaž dé mu vo zid lu, kto ré vy ro bil ale bo do vie zol a kto ré
má ude le né ty po vé schvá le nie pod ¾a od se kov 6 a 7
a bude uve de né do pre vádz ky na po zem ných ko mu ni -
ká ciách v Slo ven skej re pub li ke, vy sta vi� a vy da� osved -
če nie o evi den cii, ak vo zid lo pod lie ha pri hlá se niu do
evi den cie vo zi diel,5) ale bo tech nic ké osved če nie vo zid -
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la, ak vo zid lo ne pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie vo zi -
diel.5)

 (9) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o ude le -
nie ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la musí ob sa ho va� ná -
le ži tos ti pod ¾a od se ku 3 písm. a) až d).

(10) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 9 sú 
a) in for mač ný zvä zok,
b) vy hlá se nie vý rob cu o sys té me ria de nia kva li ty a kon -

tro ly vý ro by,6)
c) vy hlá se nie vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu, že žia -

dos� o ude le nie ty po vé ho schvá le nia ES ne bo la po -
da ná v inom člen skom štá te.

(11) Štát ny do prav ný úrad ude lí ty po vé schvá le nie
ES vo zid la, ak žia da te¾ spl nil pod mien ky uve de né v od -
se koch 2, 9 a 10 a ak typ vo zid la z h¾a di ska kon štruk cie
spĺ ňa pod mien ky usta no ve né me dzi ná rod ný mi zmlu -
va mi,4) a tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše obec ne
zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi na vy ko na -
nie toh to zá ko na a ne ohro zu je bez peč nos� pre máv ky na 
po zem ných ko mu ni ká ciách, ži vot né pros tre die ale bo
bez peč nos� ces tu jú cich; inak žia dos� za miet ne. 

(12) Ak štát ny do prav ný úrad ude lí ty po vé schvá le nie 
ES vo zid la pod ¾a od se ku 11
a) a žia dos� pod ¾a od se ku 9 po dal vý rob ca so síd lom na

úze mí Slo ven skej re pub li ky, štát ny do prav ný úrad 
1. vydá roz hod nu tie o ude le ní ty po vé ho schvá le nia

ES vo zid la, v kto rom môže ur či� ïal šie pod mien -
ky, 

2. ude lí osved če nie o ty po vom schvá le ní ES vo zid la
a pri de lí znač ku ty po vé ho schvá le nia ES.

Ak typ vo zid la bude uve de ný do pre vádz ky v pre máv ke
na po zem ných ko mu ni ká ciách v Slo ven skej re pub li ke,
v roz hod nu tí uve die, či typ vo zid la vzh¾a dom na svo ju
kon štruk ciu a vy ho to ve nie pod lie ha ale bo ne pod lie ha
pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel;5) 
b) a žia dos� pod ¾a od se ku 9 po dal vý rob ca so síd lom

mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky ale bo zá stup ca
vý rob cu, štát ny do prav ný úrad ude lí osved če nie
o ty po vom schvá le ní ES vo zid la a pri de lí znač ku ty -
po vé ho schvá le nia ES.

(13) Vý rob ca so síd lom na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky je po vin ný ku kaž dé mu vo zid lu, kto ré vy ro bil a kto ré
má ude le né ty po vé schvá le nie ES pod ¾a od se kov 11
a 12, vy sta vi� osved če nie o zho de vo zid la COC. Ak bude
vo zid lo uve de né do pre vádz ky v pre máv ke na po zem -
ných ko mu ni ká ciách v Slo ven skej re pub li ke, vý rob ca
ale bo zá stup ca vý rob cu je po vin ný vy sta vi� a vy da�
osved če nie o evi den cii, ak vo zid lo pod lie ha pri hlá se niu
do evi den cie vo zi diel,5) ale bo tech nic ké osved če nie vo -
zid la, ak vo zid lo ne pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie
vo zi diel.5)

(14) Osved če nie o zho de vo zid la COC sa vy ho to vu je
tak, aby sa za brá ni lo fal šo va niu. Na ten to účel sa na
tlač musí po u ži� pa pier chrá ne ný buï fa reb ným gra fic -
kým vy ho to ve ním, ale bo vo do tla čou, kto rá ob sa hu je
iden ti fi kač nú znač ku vý rob cu.

(15) Žia dos� zá stup cu vý rob cu o uzna nie ty po vé ho
schvá le nia ES vo zid la musí ob sa ho va� ná le ži tos ti pod ¾a 
od se ku 3 písm. a) až d). 

(16) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 15 sú

a) kó pia osved če nia o ty po vom schvá le ní ES ude le ná
iným člen ským štá tom,

b) do klad s uve de ním mena, priez vis ka a vzo ru pod pi -
su oso by opráv ne nej pod pi so va� osved če nie o zho de
vo zid la COC a jej funk cie v or ga ni zá cii.

(17) Štát ny do prav ný úrad uzná ty po vé schvá le nie
ES vo zid la, ak zá stup ca vý rob cu spl nil pod mien ky uve -
de né v od se koch 15 a 16; inak žia dos� za miet ne. 

(18) Ak štát ny do prav ný úrad uzná ty po vé schvá le nie 
ES vo zid la pod ¾a od se ku 17, vydá roz hod nu tie o uzna ní 
ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la, v kto rom môže ur či�
ïal šie pod mien ky. Ak bude typ vo zid la uve de ný do pre -
vádz ky v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách
v Slo ven skej re pub li ke, štát ny do prav ný úrad v roz hod -
nu tí uve die, či typ vo zid la vzh¾a dom na svo ju kon štruk -
ciu a vy ho to ve nie pod lie ha ale bo ne pod lie ha pri hlá se -
niu do evi den cie vo zi diel.5) 

(19) Zá stup ca vý rob cu je po vin ný ku kaž dé mu vo zid -
lu, kto ré do vie zol a kto ré má uzna né ty po vé schvá le nie
ES pod ¾a od se ku 17, do da� osved če nie o zho de vo zid la
COC, a ak bude vo zid lo uve de né do pre vádz ky v pre -
máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v Slo ven skej re -
pub li ke, vy sta vi� a vy da� osved če nie o evi den cii, ak vo -
zid lo pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel,5) ale bo
tech nic ké osved če nie vo zid la, ak vo zid lo ne pod lie ha
pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel.5) 

(20) Na ko na nie o roz ší re nie ude le né ho ty po vé ho
schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la sa pri -
me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia od se kov 2 až 5, 9 až 11;
na vy sta ve nie a vy da nie prí sluš ných do kla dov vo zid la
vý rob com ale bo zá stup com vý rob cu sa pri me ra ne vz�a -
hu jú usta no ve nia od se kov 8, 13 a 14. 

(21) Ak štát ny do prav ný úrad roz ší ri ude le né ty po vé
schvá le nie ale bo ty po vé schvá le nie ES vo zid la pod ¾a
od se ku 20,
a) vydá roz hod nu tie o roz ší re ní ude le né ho ty po vé ho

schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la,
v kto rom môže ur či� ïal šie pod mien ky,

b) ude lí osved če nie o roz ší re ní ty po vé ho schvá le nia ale -
bo ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la s čís lom roz ší re -
nia pô vod né ho osved če nia a pri de lí znač ku ty po vé ho 
schvá le nia ale bo znač ku ty po vé ho schvá le nia ES
s čís lom roz ší re nia pô vod né ho osved če nia,

c) vydá zá klad ný tech nic ký opis vo zid la s ob me dze nou
plat nos �ou naj viac na dva roky, ak ide o roz ší re nie
ty po vé ho schvá le nia.

(22) Na žia dos� dr ži te ¾a osved če nia o ty po vom schvá -
le ní pod ¾a od se ku 21 písm. b) štát ny do prav ný úrad
pre dĺ ži plat nos� zá klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid la, 
ak vo zid lo spĺ ňa tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše -
obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi na
vy ko na nie toh to zá ko na.

(23) Vo zid lo, kto ré má ude le né osved če nie o ty po vom
schvá le ní pod ¾a od se ku 6 ale bo osved če nie o ty po vom
schvá le ní ES pod ¾a od se ku 12, ale bo má vy da né roz -
hod nu tie o uzna ní ty po vé ho schvá le nia ES pod ¾a od se -
ku 18, ale bo roz hod nu tie o roz ší re ní ude le né ho ty po vé -
ho schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES pod ¾a
od se ku 21 a kto ré ho vý rob ná sé ria sa kon čí z dô vo du
zme ny usta no ve ných schva ¾o va cích pod mie nok, môže
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sa uvá dza� do pre vádz ky na po zem ných ko mu ni ká -
ciách v Slo ven skej re pub li ke naj viac po dobu usta no ve -
nú na ria de ním vlá dy pre prí sluš nú ka te gó riu vo zid la. 

(24) Štát ny do prav ný úrad ne smie ude li� ty po vé
schvá le nie ale bo ty po vé schvá le nie ES, ale bo uzna� ty -
po vé schvá le nie ES vo zid la s ria de ním na pra vej stra ne
ale bo v stre de vo zid la; to ne pla tí, ak ide o typ vo zid la
jed no ú če lo vé ho vy u ži tia, kto ré vy ža du je také umies t -
ne nie ria de nia.

(25) Zoz nam schvá le ných ty pov vo zi diel štát ny do -
prav ný úrad uve rej ňu je vo ves tní ku mi nis ter stva.

(26) Po dro bnos ti o ty po vom schvá le ní ES vo zid la
a o tech nic kých po žia dav kách, kto ré musí vo zid lo spĺ -
ňa� z h¾a di ska kon štruk cie, po dro bnos ti o vzo re zna -
čiek ty po vé ho schvá le nia ES a o li mi toch kon čia cich sé -
rií vo zi diel usta no ví na ria de nie vlá dy Slo ven skej
re pub li ky (ïa lej len „na ria de nie vlá dy“).

(27) Po dro bnos ti o ty po vom schvá le ní vo zid la
a o tech nic kých po žia dav kách, kto ré musí vo zid lo spĺ -
ňa� z h¾a di ska kon štruk cie, po dro bnos ti o vzo re zna -
čiek ty po vé ho schvá le nia, o pod mien kach pre dĺ že nia
doby plat nos ti zá klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid la
a o li mi toch kon čia cich sé rií vo zi diel, usta no ví vše obec -
ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 6

Ty po vé schvá le nie a ty po vé schvá le nie ES
vo zid la vy ro be né ho v ma lej sé rii

(1) Ma lou sé riou hro mad nej vý ro by typu vo zid la sa
ro zu mie vý ro ba ale bo do voz vo zi diel vy ro be ných ale bo
do ve ze ných v prie be hu jed né ho ka len dár ne ho roka,
kto rá ne smie pre siah nu� po čet usta no ve ný pre prí sluš -
nú ka te gó riu vo zid la na ria de ním vlá dy (ïa lej len „vo zid -
lo vy ro be né v ma lej sé rii“).

(2) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu typu vo zid la vy -
ro be né ho v ma lej sé rii je pred jeho uve de ním do pre -
vádz ky v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách po -
vin ný pí som ne po žia da� štát ny do prav ný úrad [§ 99
písm. o)] o ude le nie ty po vé ho schvá le nia, ude le nie ty -
po vé ho schvá le nia ES ale bo o uzna nie ty po vé ho schvá -
le nia ES. Žia dos� o ude le nie ty po vé ho schvá le nia ES
vo zid la vy ro be né ho v ma lej sé rii a o jeho roz ší re nie sa
môže poda� len v jed nom člen skom štá te. Žia dos�
o ude le nie ty po vé ho schvá le nia, ude le nie ty po vé ho
schvá le nia ES ale bo o uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES
vo zid la vy ro be né ho v ma lej sé rii sa po dá va za kaž dý typ
vo zid la.

(3) Štát ny do prav ný úrad môže pred ude le ním ty po -
vé ho schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la
vy ro be né ho v ma lej sé rii ulo ži� vý rob co vi ale bo zá stup -
co vi vý rob cu vy ko na nie tes tov, a ak je to pot reb né, aj
kon tro lu hro mad nej mon tá že sys té mu, kom po nen tu
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky v po ve re nej
tech nic kej služ be ove ro va nia vo zi diel. Vý rob ca ale bo
zá stup ca vý rob cu je po vin ný na vlast né ná kla dy za bez -
pe či� vy ko na nie ur če ných tes tov ale bo kon trol.

(4) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o ude le -
nie ty po vé ho schvá le nia vo zid la vy ro be né ho v ma lej sé -
rii musí ob sa ho va� ná le ži tos ti pod ¾a § 5 ods. 3 a 4. 

 (5) Na pos tup štát ne ho do prav né ho úra du pri roz -
ho do va ní v ko na ní o ude le nie ty po vé ho schvá le nia vo -
zid la vy ro be né ho v ma lej sé rii sa pri me ra ne vz�a hu jú
usta no ve nia § 5 ods. 5 až 7. Na vy sta ve nie a vy da nie
prí sluš ných do kla dov vo zid la vý rob com ale bo zá stup -
com vý rob cu sa pri me ra ne vz�a hu je usta no ve nie § 5
ods. 8.

 (6) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o ude le -
nie ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la vy ro be né ho v ma lej
sé rii musí ob sa ho va� ná le ži tos ti pod ¾a § 5 ods. 9 a 10.

 (7) Na pos tup štát ne ho do prav né ho úra du pri roz -
ho do va ní v ko na ní o ude le nie ty po vé ho schvá le nia ES
vo zid la vy ro be né ho v ma lej sé rii sa pri me ra ne vz�a hu jú
usta no ve nia § 5 ods. 11 a 12. Na vy sta ve nie a vy da nie
prí sluš ných do kla dov vo zid la vý rob com ale bo zá stup -
com vý rob cu sa pri me ra ne vz�a hu je usta no ve nie § 5
ods. 13 a 14.

 (8) Žia dos� zá stup cu vý rob cu o uzna nie ty po vé ho
schvá le nia ES vo zid la vy ro be né ho v ma lej sé rii musí
ob sa ho va� ná le ži tos ti pod ¾a § 5 ods. 15 a 16. 

 (9) Na pos tup štát ne ho do prav né ho úra du pri roz -
ho do va ní v ko na ní o uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES
vo zid la vy ro be né ho v ma lej sé rii sa pri me ra ne vz�a hu jú
usta no ve nia § 5 ods. 17 a 18. Na vy sta ve nie a vy da nie
prí sluš ných do kla dov vo zid la zá stup com vý rob cu sa
pri me ra ne vz�a hu je usta no ve nie § 5 ods. 19. 

(10) Na ko na nie o roz ší re nie ude le né ho ty po vé ho
schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la vy ro -
be né ho v ma lej sé rii sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve -
nia § 5 ods. 2 až 5, 9 až 11; na vy sta ve nie a vy da nie prí -
sluš ných do kla dov vo zid la vý rob com ale bo zá stup com
vý rob cu sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia § 5 ods. 8,
13 a 14.

(11) Ak štát ny do prav ný úrad roz ší ri ty po vé schvá le -
nie ale bo ty po vé schvá le nie ES pod ¾a od se ku 10,
a) vydá roz hod nu tie o roz ší re ní ude le né ho ty po vé ho

schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la vy -
ro be né ho v ma lej sé rii, v kto rom môže ur či� ïal šie
pod mien ky,

b) ude lí osved če nie o roz ší re ní ty po vé ho schvá le nia ale -
bo ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la vy ro be né ho v ma -
lej sé rii s roz ší re ným čís lom pô vod né ho osved če nia
a pri de lí znač ku ty po vé ho schvá le nia ale bo znač ku
ty po vé ho schvá le nia ES s čís lom roz ší re nia pô vod -
né ho osved če nia,

c) vydá zá klad ný tech nic ký opis vo zid la s ob me dze nou
plat nos �ou naj viac na dva roky, ak ide o roz ší re nie
ty po vé ho schvá le nia vo zid la vy ro be né ho v ma lej sé -
rii.

(12) Na žia dos� dr ži te ¾a osved če nia o ty po vom schvá -
le ní pod ¾a od se ku 11 písm. b) štát ny do prav ný úrad
pre dĺ ži plat nos� zá klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid la, 
ak vo zid lo spĺ ňa tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše -
obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi na
vy ko na nie toh to zá ko na.

(13) Vo zid lo vy ro be né v ma lej sé rii, kto ré má ude le né
osved če nie o ty po vom schvá le ní pod ¾a od se ku 5 ale bo
osved če nie o ty po vom schvá le ní ES pod ¾a od se ku 7,
ale bo má vy da né roz hod nu tie o uzna ní ty po vé ho schvá -
le nia ES pod ¾a od se ku 9, ale bo roz hod nu tie o roz ší re ní
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ude le né ho ty po vé ho schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá -
le nia ES pod ¾a od se ku 11 a kto ré ho vý rob ná sé ria sa
kon čí z dô vo du zme ny usta no ve ných schva ¾o va cích
pod mie nok, môže sa uvá dza� do pre vádz ky v pre máv ke
na po zem ných ko mu ni ká ciách v Slo ven skej re pub li ke
naj viac po dobu usta no ve nú na ria de ním vlá dy pre prí -
sluš nú ka te gó riu vo zid la. 

(14) Štát ny do prav ný úrad ne smie ude li� ty po vé
schvá le nie ale bo ty po vé schvá le nie ES, ale bo uzna� ty -
po vé schvá le nie ES vo zid la vy ro be né ho v ma lej sé rii
s ria de ním na pra vej stra ne ale bo v stre de vo zid la; to
ne pla tí, ak ide o typ vo zid la jed no ú če lo vé ho vy u ži tia,
kto ré vy ža du je také umies tne nie ria de nia.

(15) Zoz nam schvá le ných ty pov vo zi diel vy ro be ných
v ma lej sé rii štát ny do prav ný úrad uve rej ňu je vo ves tní -
ku mi nis ter stva.

(16) Po dro bnos ti o ty po vom schvá le ní ES vo zid la vy -
ro be né ho v ma lej sé rii a o tech nic kých po žia dav kách,
kto ré musí vo zid lo vy ro be né v ma lej sé rii spĺ ňa� z  h¾adis -
ka kon štruk cie, o li mi toch ma lých sé rií vo zi diel pod ¾a
prí sluš nej ka te gó rie a o li mi toch kon čia cich ma lých sé -
rií vo zi diel pod ¾a prí sluš nej ka te gó rie, usta no ví na ria -
de nie vlá dy.

(17) Po dro bnos ti o ty po vom schvá le ní vo zid la vy ro be -
né ho v ma lej sé rii a o tech nic kých po žia dav kách, kto ré
musí vo zid lo vy ro be né v ma lej sé rii spĺ ňa� z h¾a di ska
kon štruk cie, po dro bnos ti o pod mien kach pre dĺ že nia
doby plat nos ti zá klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid la,
o li mi toch ma lých sé rií vo zi diel pod ¾a prí sluš nej ka te -
gó rie a o li mi toch kon čia cich ma lých sé rií vo zi diel pod ¾a 
prí sluš nej ka te gó rie, usta no ví vše obec ne zá väz ný práv -
ny pred pis.

§ 7

Viac stup ňo vé ty po vé schvá le nie
a viac stup ňo vé ty po vé schvá le nie ES vo zid la

(1) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu typu vo zid la vy -
rá ba né ho vo via ce rých stup ňoch dvo mi ale bo via ce rý mi 
vý rob ca mi je pred jeho uve de ním do pre vádz ky v pre -
máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách po vin ný pí som -
ne po žia da� štát ny do prav ný úrad [§ 99 písm. o)] o ude -
le nie ty po vé ho schvá le nia, ude le nie ty po vé ho
schvá le nia ES ale bo o uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES
po stup ne v samo stat ných ko na niach v zá vis los ti od
stup ňa roz pra co va nia vo zid la. Žia dos� o ude le nie viac -
stup ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la rov na ké ho
stup ňa roz pra co va nia a o jeho roz ší re nie sa môže poda� 
len v jed nom člen skom štá te. Žia dos� o ude le nie viac -
stup ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia, ude le nie viac stup ňo -
vé ho ty po vé ho schvá le nia ES ale bo o uzna nie viac stup -
ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la sa po dá va za
kaž dý typ vo zid la.

(2) Štát ny do prav ný úrad môže ulo ži� vý rob co vi ale bo 
zá stup co vi vý rob cu vy ko na nie tes tov, a ak je to pot reb -
né, aj kon tro lu hro mad nej mon tá že vo zid la v po ve re nej
tech nic kej služ be ove ro va nia vo zi diel. Vý rob ca ale bo
zá stup ca vý rob cu je po vin ný na vlast né ná kla dy za bez -
pe či� vy ko na nie ur če ných tes tov ale bo kon trol.

(3) Viac stup ňo vé ty po vé schvá le nie vo zid la sa môže
za ča� 
a) ko na ním o ude le nie ty po vé ho schvá le nia ale bo ko -

na ním o ude le nie ty po vé ho schvá le nia ES zá klad né -
ho vo zid la vo via ce rých stup ňoch ale bo

b) ko na ním o uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES zá klad -
né ho vo zid la vo via ce rých stup ňoch 

za pred po kla du, že vý rob ca opat ril zá klad né vo zid lo vý -
rob ným štít kom vý rob cu, kto rý zos ta ne za cho va ný aj
po ná sled nom ko na ní vo via ce rých stup ňoch. Do kon -
če ný typ vo zid la, kto ré pre šlo pro ce som viac stup ňo vé -
ho ty po vé ho schvá le nia, viac stup ňo vé ho ty po vé ho
schvá le nia ES ale bo pro ce som uzna nia viac stup ňo vé -
ho ty po vé ho schvá le nia ES, je vý rob ca po vin ný opat ri�
do pln ko vým štít kom vý rob cu.

(4) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o ude le -
nie viac stup ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia zá klad né ho
vo zid la musí ob sa ho va� ná le ži tos ti pod ¾a § 5 ods. 3.

(5) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 4 sú
a) osved če nie o ty po vom schvá le ní zá klad né ho vo zid la

v pred chá dza jú cich stup ňoch,
b) in for mač ná zlož ka, kto rá zod po ve dá sta vu vý ro by

typu do kon če né ho vo zid la, kto rú vý rob ca ale bo zá -
stup ca vý rob cu ne pred kla dal v pred chá dza jú com
ko na ní o ty po vom schvá le ní zá klad né ho vo zid la,

c) vy hlá se nie vý rob cu o sys té me ria de nia kva li ty a kon -
tro ly vý ro by,6) kto rú vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu 
ne pred kla dal v pred chá dza jú com ko na ní o ty po vom
schvá le ní zá klad né ho vo zid la.

(6) Na pos tup štát ne ho do prav né ho úra du pri roz ho -
do va ní v ko na ní o ude le nie viac stup ňo vé ho ty po vé ho
schvá le nia do kon če né ho vo zid la sa pri me ra ne vz�a hu -
jú usta no ve nia § 5 ods. 5 až 7. Na vy sta ve nie a vy da nie
prí sluš ných do kla dov vo zid la vý rob com ale bo zá stup -
com vý rob cu sa pri me ra ne vz�a hu je usta no ve nie § 5
ods. 8.

(7) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o ude le -
nie viac stup ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia ES zá klad né -
ho vo zid la musí ob sa ho va� ná le ži tos ti pod ¾a § 5 ods. 9.

(8) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 7 sú
a) osved če nie o ty po vom schvá le ní ES zá klad né ho vo -

zid la v pred chá dza jú cich stup ňoch,
b) in for mač ný zvä zok, kto rý zod po ve dá sta vu vý ro by

typu do kon če né ho vo zid la, kto rý vý rob ca ale bo zá -
stup ca vý rob cu ne pred kla dal v pred chá dza jú com
ko na ní o ty po vom schvá le ní ES zá klad né ho vo zid la, 

c) vy hlá se nie vý rob cu o sys té me ria de nia kva li ty a kon -
tro ly vý ro by,6) kto rú vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu 
ne pred kla dal v pred chá dza jú com ko na ní o ty po vom
schvá le ní zá klad né ho vo zid la,

d) vy hlá se nie vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu, že žia -
dos� o ude le nie viac stup ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia 
ES ne bo la po da ná v inom člen skom štá te.

(9) Na pos tup štát ne ho do prav né ho úra du pri roz ho -
do va ní v ko na ní o ude le nie viac stup ňo vé ho ty po vé ho
schvá le nia ES do kon če né ho vo zid la sa pri me ra ne vz�a -
hu jú usta no ve nia § 5 ods. 11 a 12. Na vy sta ve nie a vy -
da nie prí sluš ných do kla dov vo zid la vý rob com a zá stup -
com vý rob cu sa pri me ra ne vz�a hu je usta no ve nie § 5
ods. 13 a 14.
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(10) Žia dos� zá stup cu vý rob cu o uzna nie viac stup -
ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia ES zá klad né ho vo zid la
musí ob sa ho va� ná le ži tos ti pod ¾a § 5 ods. 15.

(11) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 10 sú
a) osved če nie o ty po vom schvá le ní ES zá klad né ho vo -

zid la v pred chá dza jú cich stup ňoch ude le né iným
člen ským štá tom,

b) in for mač ný zvä zok, kto rý zod po ve dá sta vu vý ro by
typu do kon če né ho vo zid la, kto rý zá stup ca vý rob cu
ne pred kla dal v pred chá dza jú com ko na ní o uzna nie
viac stup ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia ES zá klad né ho 
vo zid la,

c) do klad s uve de ním mena, priez vis ka a vzo ru pod pi -
su oso by opráv ne nej pod pi so va� osved če nie o zho de
vo zid la COC a jej funk cie v or ga ni zá cii.

(12) Na pos tup štát ne ho do prav né ho úra du pri roz -
ho do va ní v ko na ní o uzna nie viac stup ňo vé ho ty po vé ho
schvá le nia ES do kon če né ho vo zid la sa pri me ra ne vz�a -
hu jú usta no ve nia § 5 ods. 17 a 18. Na vy sta ve nie a vy -
da nie prí sluš ných do kla dov vo zid la zá stup com vý rob -
cu sa pri me ra ne vz�a hu je usta no ve nie § 5 ods. 19.

(13) Na ko na nie o roz ší re nie ude le né ho viac stup ňo -
vé ho ty po vé ho schvá le nia ale bo viac stup ňo vé ho ty po -
vé ho schvá le nia ES do kon če né ho vo zid la sa pri me ra ne
vz�a hu jú usta no ve nia § 5 ods. 2 až 5, 9 až 11; na vy sta -
ve nie a vy da nie prí sluš ných do kla dov vo zid la vý rob com 
ale bo zá stup com vý rob cu sa pri me ra ne vz�a hu jú usta -
no ve nia § 5 ods. 8, 13 a 14. 

(14) Ak štát ny do prav ný úrad roz ší ri ude le né viac -
stup ňo vé ty po vé schvá le nie ale bo viac stup ňo vé ty po vé
schvá le nie ES pod ¾a od se ku 13,
a) vydá roz hod nu tie o roz ší re ní ude le né ho ty po vé ho

schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES do kon če -
né ho vo zid la, v kto rom môže ur či� ïal šie pod mien ky,

b) ude lí osved če nie o roz ší re ní ty po vé ho schvá le nia ale -
bo ty po vé ho schvá le nia ES do kon če né ho vo zid la
s roz ší re ným čís lom pô vod né ho osved če nia a pri de lí
znač ku ty po vé ho schvá le nia ale bo znač ku ty po vé ho
schvá le nia ES do kon če né ho vo zid la s čís lom roz ší re -
nia pô vod né ho osved če nia,

c) vydá zá klad ný tech nic ký opis vo zid la s ob me dze nou
plat nos �ou naj viac na dva roky, ak ide o roz ší re nie
ty po vé ho schvá le nia do kon če né ho vo zid la.

(15) Na žia dos� dr ži te ¾a osved če nia o ty po vom schvá -
le ní pod ¾a od se ku 14 písm. b) štát ny do prav ný úrad
pre dĺ ži plat nos� zá klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid la, 
ak vo zid lo spĺ ňa tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše -
obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi na
vy ko na nie toh to zá ko na.

(16) Vo zid lo, kto ré má ude le né osved če nie o viac -
stup ňo vom ty po vom schvá le ní pod ¾a od se ku 6 ale bo
osved če nie o viac stup ňo vom ty po vom schvá le ní ES
pod ¾a od se ku 9, ale bo má vy da né roz hod nu tie o uzna ní
viac stup ňo vé ho ty po vé ho schvá le nia ES pod ¾a od se -
ku 12, ale bo roz hod nu tie o roz ší re ní ude le né ho ty po vé -
ho schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES pod ¾a od -
se ku 14 a kto ré ho vý rob ná sé ria sa kon čí z dô vo du
zme ny usta no ve ných schva ¾o va cích pod mie nok, môže
sa uvá dza� do pre vádz ky v pre máv ke na po zem ných ko -
mu ni ká ciách v Slo ven skej re pub li ke naj viac po dobu
usta no ve nú na ria de ním vlá dy pre do kon če né vo zid lo

ale bo ne do kon če né vo zid lo pre prí sluš nú ka te gó riu vo -
zid la. 

(17) Štát ny do prav ný úrad ne smie ude li� viac stup ňo -
vé ty po vé schvá le nie ale bo viac stup ňo vé ty po vé schvá -
le nie ES, ale bo uzna� viac stup ňo vé ty po vé schvá le nie
ES vo zid la s ria de ním na pra vej stra ne ale bo v stre de
vo zid la; to ne pla tí, ak ide o typ vo zid la jed no ú če lo vé ho
vy u ži tia, kto ré vy ža du je také umies tne nie ria de nia.

(18) Zoz nam viac stup ňo vo schvá le ných ty pov vo zi -
diel štát ny do prav ný úrad uve rej ňu je vo ves tní ku mi -
nis ter stva.

(19) Po dro bnos ti o ty po vom schvá le ní ES vo zid la vy -
rá ba né ho vo via ce rých stup ňoch a o tech nic kých po žia -
dav kách, kto ré musí vo zid lo vy rá ba né vo via ce rých
stup ňoch spĺ ňa� z h¾a di ska kon štruk cie, po dro bnos ti
o vzo re zna čiek ty po vé ho schvá le nia ES do kon če né ho
vo zid la a o li mi toch kon čia cich sé rií vo zi diel schva ¾o va -
ných vo via ce rých stup ňoch usta no ví na ria de nie vlá dy.

(20) Po dro bnos ti o ty po vom schvá le ní vo zid la vy rá -
ba né ho vo via ce rých stup ňoch a o tech nic kých po žia -
dav kách, kto ré musí vo zid lo vy rá ba né vo via ce rých
stup ňoch spĺ ňa� z h¾a di ska kon štruk cie, po dro bnos ti
o vzo re zna čiek ty po vé ho schvá le nia do kon če né ho vo -
zid la, o pod mien kach pre dĺ že nia doby plat nos ti zá klad -
né ho tech nic ké ho opi su do kon če né ho vo zid la a o li mi -
toch kon čia cich sé rií vo zi diel schva ¾o va ných vo
via ce rých stup ňoch usta no ví vše obec ne zá väz ný práv -
ny pred pis.

§ 8

Ty po vé schvá le nie a ty po vé schvá le nie ES
sys té mu, kom po nen tu a samo stat nej tech nic kej
jed not ky, ude le nie ho mo lo gi zá cie typu sys té mu,
kom po nen tu a samo stat nej tech nic kej jed not ky 

(1) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu typu sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky je
pred ich uve de ním na trh po vin ný pí som ne po žia da�
štát ny do prav ný úrad [§ 99 písm. o)] o ude le nie ty po vé -
ho schvá le nia, ude le nie ty po vé ho schvá le nia ES ale bo
ude le nie ho mo lo gi zá cie typu. Žia dos� o ude le nie ty po -
vé ho schvá le nia ES ale bo o ude le nie ho mo lo gi zá cie
typu ale bo o ich roz ší re nie sa môže poda� len v jed nom
člen skom štá te. Žia dos� o ude le nie ty po vé ho schvá le -
nia, ude le nie ty po vé ho schvá le nia ES ale bo ude le nie
ho mo lo gi zá cie typu sa po dá va za kaž dý typ sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky.

(2) Štát ny do prav ný úrad môže pred ude le ním ty po -
vé ho schvá le nia, ty po vé ho schvá le nia ES ale bo pred
ude le ním ho mo lo gi zá cie typu sys té mu, kom po nen tu
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky ulo ži� vý rob co vi
ale bo zá stup co vi vý rob cu vy ko na nie tes tov, a ak je to
pot reb né, aj kon tro lu sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky v po ve re nej tech nic -
kej služ be ove ro va nia vo zi diel. Vý rob ca ale bo zá stup ca
vý rob cu je po vin ný na vlast né ná kla dy za bez pe či� vy ko -
na nie ur če ných tes tov ale bo kon trol.

(3) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o ude le -
nie ty po vé ho schvá le nia sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky musí ob sa ho va�
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a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to
1. ak ide o fy zic kú oso bu — pod ni ka te ¾a, meno a  prie -

zvisko, dá tum a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé -
ho po by tu, ob chod né meno, iden ti fi kač né čís lo,
ak bolo pri de le né, mies to pod ni ka nia a pod pis, 

2. ak ide o práv nic kú oso bu — pod ni ka te ¾a, ob chod -
né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO), meno
a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho šta -
tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá nu
a od tla čok pe čiat ky,

b) znač ku, ob chod ný ná zov a typ sys té mu, kom po nen -
tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú
a) vý kre sy s úpl ný mi údaj mi a fo to gra fia mi typu sys té -

mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed -
not ky,

b) pro to ko ly o tes toch typu sys té mu, kom po nen tu ale -
bo samo stat nej tech nic kej jed not ky vy da né po ve re -
nou tech nic kou služ bou ove ro va nia vo zi diel,

c) vy hlá se nie vý rob cu o sys té me ria de nia kva li ty a kon -
tro ly vý ro by.6)

Ok rem do kla dov uve de ných v pís me nách a) až c) štát ny 
do prav ný úrad môže po ža do va� pred lo že nie sta no vísk
ale bo od bor ných po sud kov prí sluš ných or gá nov pro ti -
po žiar nej ochra ny, bez peč nos ti prá ce, re gio nál nych
úra dov ve rej né ho zdra vot níc tva a iných or gá nov. Vý -
rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu je po vin ný na vlast né ná -
kla dy za bez pe či� po ža do va né sta no vi ská ale bo od bor né 
po sud ky.

(5) Štát ny do prav ný úrad ude lí ty po vé schvá le nie
sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej
jed not ky, ak žia da te¾ spl nil pod mien ky uve de né v od se -
koch 2 až 4 a ak typ sys té mu, kom po nen tu ale bo samo -
stat nej tech nic kej jed not ky z h¾a di ska kon štruk cie spĺ -
ňa jú tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše obec ne
zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi na vy ko na -
nie toh to zá ko na a z h¾a di ska funk cie ale bo po u ži tia ne -
ohro zu jú bez peč nos� pre máv ky na po zem ných ko mu -
ni ká ciách, ži vot né pros tre die ale bo bez peč nos�
ces tu jú cich; inak žia dos� za miet ne. 

(6) Ak štát ny do prav ný úrad ude lí ty po vé schvá le nie
pod ¾a od se ku 5,
a) vydá roz hod nu tie o ude le ní ty po vé ho schvá le nia sys -

té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej
jed not ky, v kto rom môže ur či� ïal šie pod mien ky,

b) ude lí osved če nie o ty po vom schvá le ní sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky
s ob me dze nou plat nos �ou naj viac na dva roky a pri -
de lí znač ku ty po vé ho schvá le nia.

(7) Na žia dos� dr ži te ¾a osved če nia pod ¾a od se ku 6
písm. b) štát ny do prav ný úrad pre dĺ ži plat nos� osved -
če nia, ak sys tém, kom po nent ale bo samo stat ná tech -
nic ká jed not ka spĺ ňa jú tech nic ké po žia dav ky usta no -
ve né vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi
vy da ný mi na vy ko na nie toh to zá ko na. 

(8) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o ude le -
nie ty po vé ho schvá le nia ES sys té mu, kom po nen tu ale -
bo samo stat nej tech nic kej jed not ky musí ob sa ho va�
ná le ži tos ti pod ¾a od se ku 3 písm. a) a b) a vy hlá se nie vý -
rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu, že žia dos� ne bo la po da -
ná v inom člen skom štá te. 

 (9) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 8 sú do kla dy
pod ¾a od se ku 4.

(10) Štát ny do prav ný úrad ude lí ty po vé schvá le nie
ES sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic -
kej jed not ky, ak žia da te¾ spl nil pod mien ky uve de né
v od se koch 2, 8 a 9 a ak typ sys té mu, kom po nen tu ale -
bo samo stat nej tech nic kej jed not ky z h¾a di ska kon -
štruk cie spĺ ňa jú pod mien ky usta no ve né me dzi ná rod -
ný mi zmlu va mi,4) tech nic ké po žia dav ky usta no ve né
vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi
na vy ko na nie toh to zá ko na a z h¾a di ska funk cie ale bo
po u ži tia ne ohro zu jú bez peč nos� pre máv ky na po zem -
ných ko mu ni ká ciách, ži vot né pros tre die ale bo bez peč -
nos� ces tu jú cich; inak žia dos� za miet ne. 

(11) Ak štát ny do prav ný úrad ude lí ty po vé schvá le nie 
ES pod ¾a od se ku 10 
a) a žia dos� pod ¾a od se ku 8 po dal vý rob ca so síd lom na

úze mí Slo ven skej re pub li ky, štát ny do prav ný úrad 
1. vydá roz hod nu tie o ude le ní ty po vé ho schvá le nia

ES sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej
tech nic kej jed not ky, v kto rom môže ur či� ïal šie
pod mien ky, 

2. ude lí osved če nie o ty po vom schvá le ní ES sys té -
mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej
jed not ky a pri de lí znač ku ty po vé ho schvá le nia
ES;

b) a žia dos� pod ¾a od se ku 8 po dal vý rob ca so síd lom
mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky ale bo zá stup ca
vý rob cu, štát ny do prav ný úrad ude lí osved če nie
o ty po vom schvá le ní ES sys té mu, kom po nen tu ale bo 
samo stat nej tech nic kej jed not ky a pri de lí znač ku ty -
po vé ho schvá le nia ES.

(12) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o ude -
le nie ho mo lo gi zá cie typu sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky musí ob sa ho va� ná le -
ži tos ti pod ¾a od se ku 3 písm. a) a b) a vy hlá se nie vý rob -
cu ale bo zá stup cu vý rob cu, že žia dos� ne bo la po da ná
v inom člen skom štá te. 

(13) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 12 sú do kla dy
pod ¾a od se ku 4.

(14) Štát ny do prav ný úrad ude lí ho mo lo gi zá ciu typu
sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej
jed not ky, ak žia da te¾ spl nil pod mien ky uve de né v od se -
koch 2, 12 a 13 a ak typ sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky z h¾a di ska kon štruk -
cie spĺ ňa jú tech nic ké po žia dav ky usta no ve né me dzi ná -
rod ný mi zmlu va mi,4) a z h¾a di ska funk cie ale bo po u ži -
tia ne ohro zu jú bez peč nos� pre máv ky na po zem ných
ko mu ni ká ciách, ži vot né pros tre die ale bo bez peč nos�
ces tu jú cich; inak žia dos� za miet ne. 

(15) Ak štát ny do prav ný úrad ude lí ho mo lo gi zá ciu
typu pod ¾a od se ku 14
a) a žia dos� pod ¾a od se ku 12 po dal vý rob ca so síd lom

na úze mí Slo ven skej re pub li ky, štát ny do prav ný
úrad 
1. vydá roz hod nu tie o ude le ní ho mo lo gi zá cie typu

sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech -
nic kej jed not ky, v kto rom môže ur či� ïal šie pod -
mien ky, 

2. ude lí sprá vu o ho mo lo gi zá cii typu sys té mu, kom -

Čiastka 298 Zbierka zákonov č. 725/2004 Strana 6895



po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky
a ude lí ho mo lo gi zač nú znač ku;

b) a žia dos� pod ¾a od se ku 12 po dal vý rob ca so síd lom
mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky ale bo zá stup ca
vý rob cu, štát ny do prav ný úrad ude lí sprá vu o ho mo -
lo gi zá cii typu sys té mu, kom po nen tu ale bo samo -
stat nej tech nic kej jed not ky a ude lí ho mo lo gi zač nú
znač ku.

(16) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu je po vin ný ku
kaž dé mu sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej
tech nic kej jed not ke, kto ré vy ro bil ale bo do vie zol a kto ré 
majú ude le né osved če nie o ty po vom schvá le ní ale bo ty -
po vom schvá le ní ES, ale bo majú ude le nú sprá vu o ho -
mo lo gi zá cii typu, do da� kó piu toh to osved če nia ale bo
sprá vy.

(17) Na ko na nie o roz ší re nie ude le né ho ty po vé ho
schvá le nia, ty po vé ho schvá le nia ES ale bo roz ší re nie
ude le nej sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu sys té mu, kom po -
nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky sa pri me -
ra ne vz�a hu jú usta no ve nia od se kov 1 až 5, 8 až 10, 12
až 14; na po vin nos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu sa 
pri me ra ne vz�a hu je usta no ve nie od se ku 16. 

(18) Ak štát ny do prav ný úrad roz ší ri ude le né ty po vé
schvá le nie, ty po vé schvá le nie ES ale bo roz ší ri ude le nú
sprá vu o ho mo lo gi zá cii typu pod ¾a od se ku 17,
a) vydá roz hod nu tie o roz ší re ní ude le né ho ty po vé ho

schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES typu sys té -
mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed -
not ky, ale bo roz hod nu tie o roz ší re ní ude le nej ho mo -
lo gi zá cie typu sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky, v kto rom môže ur -
či� ïal šie pod mien ky,

b) ude lí osved če nie o roz ší re ní ty po vé ho schvá le nia ale -
bo ty po vé ho schvá le nia ES sys té mu, kom po nen tu
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky s roz ší re ným
čís lom pô vod né ho osved če nia a pri de lí znač ku ty po -
vé ho schvá le nia ale bo znač ku ty po vé ho schvá le nia
ES s čís lom roz ší re nia pô vod né ho osved če nia, ale bo
ude lí roz ší re nie ude le nej sprá vy o ho mo lo gi zá cii
typu sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech -
nic kej jed not ky a pri de lí ho mo lo gi zač nú znač ku
s roz ší re ným čís lom sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu.

(19) Osved če nie o ty po vom schvá le ní ES sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky
ude le né iným člen ským štá tom sa uzná va na úze mí
Slo ven skej re pub li ky.

(20) Sprá va o ho mo lo gi zá cii typu sys té mu, kom po -
nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky ude le ná
iným štá tom na zá kla de me dzi ná rod ných zmlúv4) sa
uzná va na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(21) Ak sys tém, kom po nent ale bo samo stat ná tech -
nic ká jed not ka spĺ ňa jú svo je funk cie len v spo je ní s iný -
mi čas �a mi vo zid la, ale bo sú ur če né len pre nie ktorý typ 
vo zid la, štát ny do prav ný úrad v roz hod nu tí a v osved če -
ní o ty po vom schvá le ní ES ale bo v sprá ve o ho mo lo gi zá -
cii typu pod ¾a od se kov 6, 11, 15 a 18 ob me dzí roz sah
ich po u ži tia. 

(22) Zoz nam schvá le ných ty pov sys té mov, kom po -
nen tov ale bo samo stat ných tech nic kých jed no tiek

štát ny do prav ný úrad uve rej ňu je vo ves tní ku mi nis ter -
stva.

(23) Po dro bnos ti o ty po vom schvá le ní a o ude le ní ho -
mo lo gi zá cie typu sys té mu, kom po nen tu ale bo samo -
stat nej tech nic kej jed not ky a o tech nic kých po žia dav -
kách, kto ré musí typ sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky spĺ ňa� z h¾a di ska
kon štruk cie, po dro bnos ti o vzo re zna čiek ty po vé ho
schvá le nia ale bo ho mo lo gi zač nej znač ky a o pod mien -
kach pre dĺ že nia plat nos ti osved če nia o ty po vom schvá -
le ní sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic -
kej jed not ky, usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis.

(24) Po dro bnos ti o ty po vom schvá le ní ES sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky
a o tech nic kých po žia dav kách, kto ré musí typ sys té mu, 
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky
spĺ ňa� z h¾a di ska kon štruk cie, po dro bnos ti o vzo re
zna čiek ty po vé ho schvá le nia ES sys té mu, kom po nentu 
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky usta no ví na ria -
de nie vlá dy.

§ 9

Zme na osved če nia a sprá vy
o ude le ní ho mo lo gi zá cie typu

(1) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu, kto rý má ude le -
né osved če nie pod ¾a § 4 ods. 4 a 8, § 5 ods. 6, 12 a 21,
§ 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14, § 8 ods. 6, 11 a 18
ale bo § 18 ods. 6, 10 a 17 ale bo má ude le nú sprá vu
o ho mo lo gi zá cii typu pod ¾a § 8 ods. 15 a 18, je po vin ný
ozná mi� štát ne mu do prav né mu úra du všet ky zme ny
a do pln ky tý ka jú ce sa úda jov a do kla dov usta no ve ných 
ako ná le ži tos ti žia dos tí a pred lo ži� o nich do kla dy naj -
ne skôr do 10 dní od vzni ku tých to zmien.

(2) Štát ny do prav ný úrad po po sú de ní zmien úda jov
a do kla dov môže roz hod nú� o zme ne osved če ní ale bo
sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu uve de ných v od se ku 1. Ak
roz hod nu tie o zme ne vy ža du je ove re nie zhod nos ti vo -
zid la, sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech -
nic kej jed not ky so schvá le ným ty pom ale bo vy ko na nie
no vých tes tov ale bo skú šok, štát ny do prav ný úrad na -
ria di vý rob co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu ich vy ko na�
na vlast né ná kla dy v po ve re nej tech nic kej služ be ove -
ro va nia vo zi diel.

(3) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa pri me ra ne vz�a hu jú 
aj na uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la pod ¾a § 5
ods. 18, § 6 ods. 9 a § 7 ods. 12.

§ 10

Zru še nie osved če nia a sprá vy
o ude le ní ho mo lo gi zá cie typu

(1) Štát ny do prav ný úrad môže roz hod nú� o zru še ní
osved če nia ude le né ho pod ¾a § 4 ods. 4 a 8, § 5 ods. 6, 12 
a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14, § 8 ods. 6, 11
a 18 ale bo § 18 ods. 6, 10 a 17 ale bo o zru še ní sprá vy
o ho mo lo gi zá cii typu pod ¾a § 8 ods. 15 a 18, ak 
a) dr ži te¾ osved če nia ale bo sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu

pre stal spĺ ňa� nie ktorú z pod mie nok, na kto rých zá -
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kla de mu bolo ude le né osved če nie ale bo sprá va o ho -
mo lo gi zá cii typu,

b) dr ži te¾ osved če nia ale bo sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu
ne pl ní po vin nos ti usta no ve né tým to zá ko nom, ur če -
né roz hod nu tím o ude le ní ty po vé ho schvá le nia ale bo 
ty po vé ho schvá le nia ES, ale bo roz hod nu tím o ude le -
ní ho mo lo gi zá cie typu,

c) to vy ža du je bez peč nos� pre máv ky na po zem ných ko -
mu ni ká ciách, ži vot né pros tre die ale bo bez peč nos�
ces tu jú cich ale bo sa po ško dzu jú po zem né ko mu ni -
ká cie.

(2) Štát ny do prav ný úrad roz hod ne o zru še ní osved -
če ní ale bo sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu uve de ných v od -
se ku 1 ale bo zru ší roz hod nu tie o uzna ní ty po vé ho
schvá le nia ES vo zid la pod ¾a § 5 ods. 18, § 6 ods. 9 a § 7
ods. 12, ak o to pí som ne po žia da dr ži te¾ osved če nia ale -
bo sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu.

§ 11

Zá nik osved če nia a sprá vy
o ude le ní ho mo lo gi zá cie typu

Osved če nie pod ¾a § 4 ods. 4 a 8, § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 
ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14, § 8 ods. 6, 11 a 18 ale bo
§ 18 ods. 6, 10 a 17 ale bo sprá va o ho mo lo gi zá cii typu
pod ¾a § 8 ods. 15 a 18 za ni ka jú
a) uply nu tím času ich plat nos ti,
b) zru še ním vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu, kto rý je

dr ži te ¾om osved če nia ale bo sprá vy o ho mo lo gi zá cii
typu, 

c) smr �ou fy zic kej oso by — pod ni ka te ¾a, kto rá bola dr ži -
te ¾om osved če nia ale bo sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu. 

§ 12

Po vin nos ti vý rob cu a zá stup cu vý rob cu

(1) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu, kto rý má ude le -
né osved če nie pod ¾a § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7
a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14, § 8 ods. 6, 11 a 18 ale bo § 18
ods. 10 a 17 ale bo má roz hod nu tie o uzna ní ty po vé ho
schvá le nia ES vo zid la pod ¾a § 5 ods. 18, § 6 ods. 9 a § 7
ods. 12, ale bo má ude le nú sprá vu o ho mo lo gi zá cii  po -
d¾a § 8 ods. 15 a 18, je po vin ný 
a) uvá dza� do pre vádz ky v pre máv ke na po zem ných ko -

mu ni ká ciách v Slo ven skej re pub li ke len vo zid lá
a uvá dza� na trh v Slo ven skej re pub li ke len sys té my, 
kom po nen ty ale bo samo stat né tech nic ké jed not ky,
kto ré zod po ve da jú schvá le né mu typu a majú ude le -
né osved če nie ale bo sprá vu o ho mo lo gi zá cii typu,

b) do dr žia va� sys tém ria de nia kva li ty a kon tro ly vý ro by 
po čas ce lej doby vý ro by, ak ide o vý rob cu, 

c) za bez pe či� na vlast né ná kla dy na zá kla de roz hod nu -
tia štát ne ho do prav né ho úra du vy ko na nie ove re nia
zhod nos ti ale bo skú šok vy ro be né ho typu vo zid la ale -
bo pre sta va né ho typu vo zid la, sys té mu, kom po nen tu 
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky v sú la de
s ude le ným osved če ním ale bo sprá vou o ho mo lo gi zá -
cii typu v po ve re nej tech nic kej služ be ove ro va nia vo -
zi diel. Ak po ve re ná tech nic ká služ ba ove ro va nia vo -
zi diel zis tí, že vy ro be ný ale bo pre sta va ný typ vo zid la, 
sys tém, kom po nent ale bo samo stat ná tech nic ká
jed not ka nie sú zhod né s ude le ným osved če ním ale -

bo so sprá vou o ho mo lo gi zá cii typu, vý rob ca ale bo
zá stup ca vý rob cu je na zá kla de roz hod nu tia štát ne -
ho do prav né ho úra du po vin ný pri ja� opat re nia
na ob no ve nie zhod nos ti vý ro by,

d) za bez pe či�, aby vý sled ky ove re nia zhod nos ti a skú -
šok boli v sú la de s tým to zá ko nom, me dzi ná rod ný mi
zmlu va mi,4) so vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred -
pis mi vy da ný mi na vy ko na nie toh to zá ko na, a aby
boli ucho va né a do stup né na dobu ur če nú štát -
nym do prav ným úra dom, naj me nej však 10 ro kov,

e) za bez pe či�, aby po kaž dom ove re ní a skúš ke typu vo -
zid la, sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej
tech nic kej jed not ky boli pri ja té opat re nia na ob no -
ve nie zhod nos ti vý ro by, ak sa pre u ká že, že nie sú
zhod né s ude le ným osved če ním ale bo so sprá vou
o ho mo lo gi zá cii typu, 

f) pos kyt nú� na vlast né ná kla dy štát ne mu do prav né -
mu úra du na jeho vy žia da nie typ vo zid la, sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky
na ove re nie do dr žia va nia pod mie nok ur če ných pri
ude le ní osved če nia ale bo sprá vy o ho mo lo gi zá cii
typu a pos kyt nú� in for má cie pot reb né na toto ove re -
nie. Po ukon če ní ove re nia sa musí vo zid lo, sys tém,
kom po nent ale bo samo stat ná tech nic ká jed not ka
vrá ti� vý rob co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu, ak sa ne -
do hod lo inak, na prí klad pri deš trukč nej skúš ke,

g) umož ni� na vlast né ná kla dy štát ne mu do prav né mu
úra du kon tro lu vý ro by a pra vi del né ove ro va nie kon -
trol ných po stu pov po u ží va ných na za bez pe če nie
zhod nos ti vý ro by,

h) sle do va� v pre vádz ke na po zem ných ko mu ni ká ciách
po ru cho vos� typu vo zid la, sys té mu, kom po nen tu
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky a na zá kla de
ana lýz po rúch pri ja� účin né opat re nia na ich od strá -
ne nie,

i) pos kyt nú� bez od plat ne štát ne mu do prav né mu úra -
du na jeho vy žia da nie tech nic ké úda je o vy ro be nom,
pre sta va nom ale bo do ve ze nom type vo zid la, sys té -
me, kom po nen te ale bo samo stat nej tech nic kej jed -
not ke plat né v čase ich vý ro by,

j) za bez pe či� ná hrad né die ly naj me nej do pia tich ro kov 
po ukon če ní hro mad nej vý ro by ale bo hro mad nej
pre stav by ale bo hro mad né ho do vo zu typu vo zid la,
sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej 
jed not ky a ukon če nie ich hro mad nej vý ro by ale bo
hro mad né ho do vo zu na hlá si� štát ne mu do prav né -
mu úra du do 30 dní,

k) pos kyt nú� bez od plat ne na pí som né vy žia da nie štát -
ne mu do prav né mu úra du, ob vod né mu úra du do -
pra vy a po ve re ným tech nic kým služ bám pod ¾a § 25
v sú vis los ti s pl ne ním ich úloh pod ¾a toh to zá ko na
pí som né in for má cie o tech nic kých úda joch vy ro be -
né ho ale bo pre sta va né ho typu vo zid la a iden ti fi kač -
nom čís le vo zid la VIN vrá ta ne in for má cií na tech nic -
kých no si čoch úda jov,

l) za sla� bez od plat ne v elek tro nic kej for me Mi nis ter -
stvu vnút ra Slo ven skej re pub li ky pri uve de ní typu
vo zid la a typu zá klad né ho vo zid la úda je uvá dza né
v osved če ní o evi den cii.

(2) Po vin nos ti usta no ve né pod ¾a od se ku 1 písm. b) až 
g) sa ne vz�a hu jú na zá stup cu vý rob cu, kto rý má roz -
hod nu tie o uzna ní ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la  po -
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d¾a § 5 ods. 18, § 6 ods. 9 a § 7 ods. 12; to ne pla tí, ak ide
o hro mad nú mon táž vo zid la.

(3) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu, kto rý má ude le -
né 
a) osved če nie pod ¾a § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11 

ale bo § 7 ods. 6, 9 a 14, je po vin ný opat ri� kaž dé vo -
zid lo, kto ré zod po ve dá schvá le né mu typu, iden ti fi -
kač ným čís lom vo zid la VIN a vý rob ným štít kom vý -
rob cu umies tne ný mi na ¾ah ko prí stup nom mies te,

b) osved če nie pod ¾a § 18 ods. 10 a 17, je po vin ný opat -
ri� kaž dé vo zid lo, kto ré zod po ve dá schvá le né mu
typu, do pln ko vým štít kom vý rob cu umies tne ným na 
¾ah ko prí stup nom mies te. 

(4) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu, kto rý má ude le -
né osved če nie pod ¾a § 8 ods. 6, 11 a 18 ale bo má ude le -
nú sprá vu o ho mo lo gi zá cii typu pod ¾a § 8 ods. 15 a 18,
je po vin ný na kaž dý sys tém, kom po nent ale bo samo -
stat nú tech nic kú jed not ku umies tni� znač ku a čís lo ty -
po vé ho schvá le nia ale bo ty po vé ho schvá le nia ES ale bo
ho mo lo gi zač nú znač ku. 

(5) Ak v roz hod nu tí a v osved če ní ale bo v sprá ve o ho -
mo lo gi zá cii typu pod ¾a § 8 ods. 6, 11, 15 a 18 sú uve de -
né ob me dze nia roz sa hu po u ži tia sys té mu, kom po nen -
tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky, vý rob ca
ale bo zá stup ca vý rob cu je po vin ný pri lo ži� ku kaž dé mu
sys té mu, kom po nen tu ale bo k samo stat nej tech nic kej
jed notke po dro bné in for má cie o tých to ob me dze niach
a uvies� pod mien ky ich mon tá že.

(6) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu ne smie uvá dza�
do pre vádz ky v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká -
ciách ale bo na trh v Slo ven skej re pub li ke 
a) typ vo zid la, ak ne spĺ ňa pod mien ky ur če né v roz hod -

nu tí pod ¾a § 5 ods. 6, 12, 18 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11,
§ 7 ods. 6, 9, 12 a 14 ale bo § 18 ods. 10 a 17, 

b) typ sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech -
nic kej jed not ky, ak ne spĺ ňa pod mien ky ur če né v roz -
hod nu tí pod ¾a § 8 ods. 6, 11, 15 a 18. 

(7) Pl ne nie po vin nos tí uve de ných v od se ku 1 písm. a)
kon tro lu jú aj or gá ny štát nej sprá vy zria de né pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.7)

§ 13

Štát ny od bor ný do zor
nad hro mad nou vý ro bou a pre stav bou

(1) Štát ny do prav ný úrad v rám ci štát ne ho od bor né -
ho do zo ru do ze rá nad hro mad nou vý ro bou a pre stav -
bou
a) typu vo zid la, kto ré má ude le né osved če nie pod ¾a § 5

ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14
ale bo § 18 ods. 10 a 17 ale bo pre kto ré vy dal roz hod -
nu tie o uzna ní ty po vé ho schvá le nia ES vo zid la pod ¾a 
§ 5 ods. 18, § 6 ods. 9 ale bo § 7 ods. 12,

b) typu sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech -
nic kej jed not ky, kto ré má ude le né osved če nie pod ¾a
§ 8 ods. 6, 11 a 18 ale bo má ude le nú sprá vu o ho mo -
lo gi zá cii typu pod ¾a § 8 ods. 15 a 18. 

(2) Ak štát ny do prav ný úrad zis tí, že vý rob ca ale bo
zá stup ca vý rob cu po ru šu je pri vý ro be, do vo ze ale bo pri
pre stav be po vin nos ti usta no ve né tým to zá ko nom, po -
ru šu je vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy vy da né na
vy ko na nie toh to zá ko na ale bo po ru šu je pod mien ky ur -
če né roz hod nu tím o ude le ní ty po vé ho schvá le nia, ty po -
vé ho schvá le nia ES, ale bo roz hod nu tím o ude le ní ho -
mo lo gi zá cie typu, ale bo roz hod nu tím o uzna ní ty po vé ho
schvá le nia ES, ale bo roz hod nu tím o schvá le ní hro mad -
nej pre stav by typu vo zid la, ulo ží vý rob co vi ale bo zá -
stup co vi vý rob cu sank cie pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Ak na zá kla de vý sled kov kon tro ly na mies te pod ¾a
§ 102 ods. 2 písm. a) sa pre u ká že, že vý ro bou ale bo pre -
vádz kou vo zid la, sys té mu, kom po nen tu ale bo samo -
stat nej tech nic kej jed not ky sa bez pros tred ne ohroz u je
bez peč nos� pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách,
ži vot né pros tre die ale bo bez peč nos� ces tu jú cich, ale bo
sa po ško dzu jú po zem né ko mu ni ká cie, štát ny do prav ný 
úrad ulo ží opat re nie na mies te, kto rým na ria di oka -
mžité ob me dze nie ale bo za sta ve nie hro mad nej vý ro by
ale bo hro mad né ho do vo zu vo zid la ale bo hro mad nej
pre stav by typu vo zid la, ale bo zru ší pod ¾a § 10 ods. 1
písm. c) osved če nie ale bo sprá vu o ho mo lo gi zá cii. Pri
ulo že ní opat re nia na mies te štát ny do prav ný úrad po -
stu pu je pod ¾a § 109 ods. 3 a 4.

(4) Štát ny do prav ný úrad ur ču je le ho ty na od strá ne -
nie kon štrukč ných ale bo vý rob ných chýb, kto ré sa zis -
tia na schvá le nom type vo zid la, sys té me, kom po nen te
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ke ale bo na hro -
mad ne pre sta va nom type vo zid la v pre máv ke na po -
zem ných ko mu ni ká ciách, ale bo vy slo vu je zá kaz ïal šej
pre vádz ky ta kých vo zi diel v pre máv ke na po zem ných
ko mu ni ká ciách [§ 106 ods. 1 písm. a) ale bo b)]. V prí pa -
de, ak štát ny do prav ný úrad ulo ží túto sank ciu for mou
opat re nia na mies te, po stu pu je pod ¾a § 109 ods. 3 a 4.

(5) Ak štát ny do prav ný úrad zis tí, že vo zid lá kon krét -
ne ho typu pred sta vu jú ri zi ko pre bez peč nos� pre máv ky 
na po zem ných ko mu ni ká ciách, ži vot né pros tre die ale -
bo bez peč nos� ces tu jú cich, aj keï majú osved če nie
o zho de, môže na dobu naj viac šes� me sia cov za ká za�
pre daj ta kých vo zi diel ale bo ich uve de nie do pre vádz ky
v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách; bez od klad -
ne o tom in for mu je ostat né člen ské štá ty a Eu róp sku
ko mi siu s uve de ním dô vo du. 

(6) Ak štát ny do prav ný úrad zis tí, že vo zid lá, sys té -
my, kom po nen ty ale bo samo stat né tech nic ké jed not ky
kon krét ne ho typu, kto ré majú osved če nie o zho de ale -
bo znač ku ty po vé ho schvá le nia ES, nie sú zhod né so
schvá le ným ty pom, bez od klad ne po žia da člen ský štát,
kto rý ude lil ty po vé schvá le nie ES, aby ove ril zho du vy -
ro be ných vo zi diel, sys té mov, kom po nen tov ale bo
samo stat ných tech nic kých jed no tiek so schvá le ným
ty pom a aby pri jal opat re nia na za bez pe če nie ich zho -
dy.

(7) Ostat né prá va a po vin nos ti štát ne ho do prav né ho
úra du pri vý ko ne štát ne ho od bor né ho do zo ru nad hro -
mad nou vý ro bou a pre stav bou sú upra ve né v § 102 až
109.
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TRE  T IA  HLA  VA  

PO VO ¼O VA NIE VÝ RO BY A SCHVA ¼O VA NIE
JED NOT LI VO VY RO BE NÉ HO VO ZID LA

§ 14

(1) Za vý ro bu jed not li vé ho vo zid la sa po va žu je vý ro ba 
naj viac pia tich ku sov vo zi diel rov na ké ho typu vy ro be -
ných pod ¾a vlast nej do ku men tá cie jed not li vé ho vý rob -
cu. Typ jed not li vo vy ro be né ho vo zid la môže ob sa ho va�
rôz ne va rian ty typu ale bo ver zie va rian tu typu a na jeho 
vý ro bu môžu by� po u ži té sys té my, kom po nen ty ale bo
samo stat né tech nic ké jed not ky, kto ré sú opat re né ho -
mo lo gi zač nou znač kou ale bo znač kou ty po vé ho schvá -
le nia ES.

(2) Jed not li vý vý rob ca, kto rý chce pod ¾a vlast nej do -
ku men tá cie vy rá ba� a uvá dza� do pre vádz ky vo zid lo, je
po vin ný vo pred pí som ne po žia da� o po vo le nie vý ro by
jed not li vo vy ro be né ho vo zid la schva ¾o va cí úrad, kto -
rým je ob vod ný úrad do pra vy.8) Na vy da nie po vo le nia je
prí sluš ný ob vod ný úrad do pra vy pod ¾a mies ta tr va lé ho
po by tu fy zic kej oso by ale bo síd la práv nic kej oso by. 

(3) Žia dos� jed not li vé ho vý rob cu o po vo le nie vý ro by
musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu
a pod pis, 

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá -
nu a od tla čok pe čiat ky,

b) druh a ka te gó riu jed not li vo vy ro be né ho vo zid la,
c) účel, na kto rý má by� jed not li vo vy ro be né vo zid lo po -

u ží va né,
d) pred po kla da nú dobu ukon če nia vý ro by vo zid la.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú
a) in for mač ná zlož ka, kto rá ob sa hu je úda je, ná kre sy,

fo to gra fie a ïal šie do kla dy uve de né v in for mač nom
do ku men te [§ 2 písm. ae)] na kon štruk ciu vo zid la,
sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej 
jed not ky,

b) ná vrh tech nic ké ho opi su vo zid la v roz sa hu úda jov
uvá dza ných v osved če ní o evi den cii ale bo v tech nic -
kom osved če ní vo zid la vrá ta ne úda jov o pred po kla -
da ných pre vádz ko vých, jazd ných a dy na mic kých
vlast nos tiach vo zid la,

c) osved če nie o schvá le ní typu sys té mu, kom po nen tu
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky, kto ré majú
by� po u ži té na vý ro bu jed not li vo vy ro be né ho vo zid la, 
ale bo pro to kol o skúš kach typu sys té mu, kom po -
nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky, kto ré
majú by� po u ži té na vý ro bu jed not li vo vy ro be né ho
vo zid la a sú vy ro be né pod ¾a vlast nej do ku men tá cie
jed not li vé ho vý rob cu, vy da ný po ve re nou tech nic kou 
služ bou ove ro va nia vo zi diel.

 (5) Ob vod ný úrad do pra vy po vo lí vý ro bu jed not li vo
vy ro be né ho vo zid la, ak jed not li vý vý rob ca spl nil pod -
mien ky uve de né v od se koch 2 až 4; inak žia dos� za miet -
ne. 

 (6) Ak ob vod ný úrad do pra vy po vo lí vý ro bu jed not li -
vo vy ro be né ho vo zid la pod ¾a od se ku 5, vydá roz hod nu -
tie o po vo le ní vý ro by ta ké ho vo zid la s plat nos �ou na dva 
roky. V roz hod nu tí určí pod mien ky pot reb né na schvá -
le nie jed not li vo vy ro be né ho vo zid la, ulo ží jed not li vé mu
vý rob co vi na vlast né ná kla dy vy ko na� skúš ky vo zid la,
a ak je to pot reb né, aj kon tro lu mon tá že jeho sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky
v po ve re nej tech nic kej služ be ove ro va nia vo zi diel,
a ulo ží po vý ro be vo zid la vy ko na� tech nic kú kon tro lu
pred schvá le ním jed not li vo vy ro be né ho vo zid la na pre -
máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách pod ¾a § 49 ods. 2 
písm. b) v sta ni ci tech nic kej kon tro ly a emis nú kon tro -
lu zvlášt nu pod ¾a § 67 ods. 2 písm. b) na pra co vi sku
emis nej kon tro ly, ak vo zid lo ta kej kon tro le pod lie ha.

 (7) Po uply nu tí doby plat nos ti roz hod nu tia o po vo le -
ní vý ro by jed not li vo vy ro be né ho vo zid la ob vod ný úrad
do pra vy ne smie za ča� ko na nie o schvá le nie jed not li vo
vy ro be né ho vo zid la.

 (8) O schvá le ní jed not li vo vy ro be né ho vo zid la roz ho -
du je na zá kla de pí som nej žia dos ti jed not li vé ho vý rob cu 
ten ob vod ný úrad do pra vy,8) kto rý roz ho dol o po vo le ní
jeho vý ro by.

 (9) Žia dos� jed not li vé ho vý rob cu o schvá le nie jed -
not li vo vy ro be né ho vo zid la musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu
a pod pis, 

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá -
nu a od tla čok pe čiat ky,

b) čís lo a dá tum vy da nia roz hod nu tia o po vo le ní vý ro by 
jed not li vo vy ro be né ho vo zid la.

(10) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 9 sú pre kaž dé
schva ¾o va né jed not li vo vy ro be né vo zid lo 
a) pro to kol o skúš kach jed not li vo vy ro be né ho vo zid la,

z kto ré ho vy plý va, že sú spl ne né tech nic ké po žia dav -
ky usta no ve né vše obec ne zá väz ným práv nym pred -
pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na, a ná vrh
zá klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid la, kto ré sú vy -
da né po ve re nou tech nic kou služ bou ove ro va nia vo -
zi diel, 

b) pro to kol o tech nic kej kon tro le pred schvá le ním jed -
not li vo vy ro be né ho vo zid la na pre máv ku na po zem -
ných ko mu ni ká ciách pod ¾a § 49 ods. 2 písm. b) s vý -
sled kom hod no te nia spĺ ňa pod mien ky na schvá le nie 
na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách nie
star ší ako je den me siac odo dňa jeho vy da nia,

c) plat ný pro to kol o emis nej kon tro le mo to ro vé ho vo -
zid la pod ¾a § 67 ods. 2 písm. b), ak vo zid lo ta kej kon -
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tro le pod lie ha, s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé na
pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách,

d) do klad o pri de le ní iden ti fi kač né ho čís la vo zid la VIN,
e) ná vrh vý rob né ho štít ku vý rob cu.

(11) Ob vod ný úrad do pra vy schvá li jed not li vo vy ro -
be né vo zid lo, ak žia da te¾ po žia dal o jeho schvá le nie
v čase plat nos ti roz hod nu tia vy da né ho pod ¾a od se ku 6,
spl nil pod mien ky uve de né v od se koch 9 a 10, ako aj
pod mien ky ur če né v roz hod nu tí pod ¾a od se ku 6, a jed -
not li vo vy ro be né vo zid lo ne ohro zu je bez peč nos� pre -
máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách, ži vot né pros tre -
die ale bo bez peč nos� ces tu jú cich; inak žia dos�
za miet ne. 

(12) Ak ob vod ný úrad do pra vy schvá li jed not li vo vy -
ro be né vo zid lo pod ¾a od se ku 11,
a) vydá roz hod nu tie o schvá le ní jed not li vo vy ro be né ho

vo zid la,
b) vy sta ví zá klad ný tech nic ký opis vo zid la. 
Do roz hod nu tia a zá klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid -
la uve die, či jed not li vo vy ro be né vo zid lo vzh¾a dom na
svo ju kon štruk ciu pod lie ha ale bo ne pod lie ha pri hlá se -
niu do evi den cie vo zi diel.5)

(13) Jed not li vo vy ro be né mu vo zid lu, kto ré pod lie ha
pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel,5) ob vod ný úrad do -
pra vy vydá osved če nie o evi den cii, v kto rom uve die
úda je zo zá klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid la; jed not -
li vo vy ro be né mu vo zid lu, kto ré ne pod lie ha pri hlá se niu
do evi den cie vo zi diel,5) vydá tech nic ké osved če nie vo -
zid la, v kto rom uve die úda je zo zá klad né ho tech nic ké -
ho opi su vo zid la.

(14) Jed not li vý vý rob ca je po vin ný opat ri� jed not li vo
vy ro be né vo zid lo iden ti fi kač ným čís lom vo zid la VIN
a vý rob ným štít kom vý rob cu umies tne ný mi na ¾ah ko
prí stup nom mies te
a) pred jeho pri hlá se ním do evi den cie vo zi diel,5) ak vo -

zid lo pod lie ha ta ké mu pri hlá se niu, ale bo
b) pred jeho uve de ním do pre vádz ky v pre máv ke na po -

zem ných ko mu ni ká ciách, ak vo zid lo ne pod lie ha pri -
hlá se niu do evi den cie vo zi diel.5)

(15) Ob vod ný úrad do pra vy ne smie schvá li� jed not li -
vo vy ro be né vo zid lo s ria de ním na pra vej stra ne ale bo
v stre de vo zid la; to ne pla tí, ak ide o vo zid lo jed no ú če lo -
vé ho vy u ži tia, kto ré vy ža du je také umies tne nie ria de -
nia.

(16) Po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách, kto ré
musí jed not li vo vy ro be né vo zid lo spĺ ňa� z h¾a di ska kon -
štruk cie, o iden ti fi kač nom čís le vo zid la VIN, o vý rob -
nom štít ku vý rob cu a ich umies tňo va ní, usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

ŠTVR  TÁ  HLA  V A

SCHVA ¼O VA NIE JED NOT LI VO VY RO BE NÉ HO
A JED NOT LI VO DO VE ZE NÉ HO SYS TÉ MU,

KOM PO NEN TU A SAMO STAT NEJ TECH NIC KEJ
JED NOT KY

§ 15

(1) Za vý ro bu jed not li vé ho sys té mu, kom po nen tu
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky sa po va žu je vý -

ro ba naj viac pia tich ku sov sys té mov, kom po nen tov
ale bo samo stat ných tech nic kých jed no tiek rov na ké ho
typu vy ro be ných pod ¾a vlast nej do ku men tá cie jed not li -
vé ho vý rob cu.

(2) Jed not li vý vý rob ca, kto rý pod ¾a vlast nej do ku -
men tá cie vy ro bil jed not li vý sys tém, kom po nent ale bo
samo stat nú tech nic kú jed not ku, kto ré chce uvá dza� do 
pre vádz ky, je po vin ný pí som ne po žia da� o ich schvá le -
nie ob vod ný úrad do pra vy.8) Na vy da nie roz hod nu tia
o schvá le ní je prí sluš ný ob vod ný úrad do pra vy pod ¾a
mies ta tr va lé ho po by tu fy zic kej oso by ale bo síd la práv -
nic kej oso by.

(3) Žia dos� jed not li vé ho vý rob cu o schvá le nie jed not -
li vo vy ro be né ho sys té mu, kom po nen tu ale bo samo -
stat nej tech nic kej jed not ky musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu
a pod pis, 

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá -
nu a od tla čok pe čiat ky,

b) druh sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech -
nic kej jed not ky a účel ich po u ži tia,

c) účel po u ži tia, ak ide o do pln ko vé prí slu šen stvo a vý -
ba vu vo zid la.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú
a) vý kre sy s úpl ný mi údaj mi a fo to gra fia mi sys té mu,

kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not -
ky,

b) pro to ko ly o skúš kach sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky vy da né po ve re nou
tech nic kou služ bou ove ro va nia vo zi diel, z kto rých
vy plý va, že jed not li vo vy ro be ný sys tém, kom po nent
ale bo samo stat ná tech nic ká jed not ka z h¾a di ska
kon štruk cie spĺ ňa jú tech nic ké po žia dav ky usta no -
ve né vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy -
da ným na vy ko na nie toh to zá ko na. 

Ok rem do kla dov uve de ných v pís me nách a) a b) ob vod -
ný úrad do pra vy môže po ža do va� pred lo že nie sta no vísk 
ale bo od bor ných po sud kov prí sluš ných or gá nov pro ti -
po žiar nej ochra ny, bez peč nos ti prá ce, re gio nál nych
úra dov ve rej né ho zdra vot níc tva a iných or gá nov.

(5) Ob vod ný úrad do pra vy schvá li jed not li vo vy ro be -
ný sys tém, kom po nent ale bo samo stat nú tech nic kú
jed not ku, ak jed not li vý vý rob ca spl nil pod mien ky uve -
de né v od se koch 3 a 4 a ak jed not li vo vy ro be ný sys tém,
kom po nent ale bo samo stat ná tech nic ká jed not ka
z h¾a di ska funk cie ale bo po u ži tia ne ohro zu jú bez peč -
nos� pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách, ži vot né
pros tre die ale bo bez peč nos� ces tu jú cich; inak žia dos�
za miet ne. 

(6) Ak ob vod ný úrad schvá li jed not li vo vy ro be ný sys -
tém, kom po nent ale bo samo stat nú tech nic kú jed not ku 
pod ¾a od se ku 5, vydá roz hod nu tie o schvá le ní jed not li -
vo vy ro be né ho sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat -
nej tech nic kej jed not ky. 

(7) Za schvá le nie jed not li vo do ve ze né ho sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky sa
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po va žu je schvá le nie naj viac pia tich ku sov do ve ze ných
sys té mov, kom po nen tov ale bo samo stat ných tech nic -
kých jed no tiek rov na ké ho typu.

 (8) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá jed -
not li vo do ve zie sys tém, kom po nent ale bo samo stat nú
tech nic kú jed not ku, kto ré chce uvá dza� do pre vádz ky
a kto ré nie sú opat re né ho mo lo gi zač nou znač kou ale bo
znač kou ty po vé ho schvá le nia ES, je po vin ná pí som ne
po žia da� ob vod ný úrad dopravy8) o ich schvá le nie. Na
vy da nie roz hod nu tia je prí sluš ný ob vod ný úrad do pra -
vy pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu fy zic kej oso by ale bo
síd la práv nic kej oso by. 

 (9) Na žia dos� o schvá le nie jed not li vo do ve ze né ho
sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej
jed not ky a pos tup ob vod né ho úra du do pra vy pri ich
schva ¾o va ní sa pri me ra ne vz�a hu jú od se ky 3 až 6. 

(10) Po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách, kto ré
musí jed not li vo vy ro be ný ale bo jed not li vo do ve ze ný
sys tém, kom po nent ale bo samo stat ná tech nic ká jed -
not ka spĺ ňa� z h¾a di ska kon štruk cie, usta no ví vše obec -
ne zá väz ný práv ny pred pis.

P IA  TA  HLA  VA

SCHVA ¼O VA NIE JED NOT LI VO DO VE ZE NÉ HO
VO ZID LA, UZNA NIE TY PO VÉ HO SCHVÁ LE NIA ES

A UZNA NIE TY PO VÉ HO SCHVÁ LE NIA
JED NOT LI VO DO VE ZE NÉ HO VO ZID LA

§ 16

(1) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá jed -
not li vo do ve zie nové ale bo ojaz de né vo zid lo, je po vin ná
pí som ne po žia da� ob vod ný úrad dopravy8) o schvá le nie
jed not li vo do ve ze né ho vo zid la, uzna nie ty po vé ho
schvá le nia ES jed not li vo do ve ze né ho vo zid la ale bo
uzna nie ty po vé ho schvá le nia jed not li vo do ve ze né ho vo -
zid la. Na vy da nie roz hod nu tia je prí sluš ný ob vod ný
úrad do pra vy pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu fy zic kej
oso by ale bo síd la práv nic kej oso by.

(2) Ob vod ný úrad do pra vy môže pred schvá le ním
ojaz de né ho vo zid la ulo ži� žia da te ¾o vi vy ko na nie skú šok 
v po ve re nej tech nic kej služ be ove ro va nia vo zi diel. Žia -
da te¾ je po vin ný na vlast né ná kla dy za bez pe či� vy ko na -
nie ulo že ných skú šok.

(3) Žia dos� o schvá le nie jed not li vo do ve ze né ho vo zid -
la musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu
a pod pis, 

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá -
nu a od tla čok pe čiat ky,

b) znač ku, ob chod ný ná zov, typ (jeho va riant ale bo ver -
ziu va rian tu typu), druh a ka te gó riu vo zid la, ob -
chod né meno vý rob cu.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú:
a) ak ide o nové vo zid lo,

1. do klad o na do bud nu tí vo zid la, na prí klad fak túra, 
kúp na zmluva ale bo da ro va cia zmluva, 

2. do klad o pre pus te ní vo zid la do vo¾ né ho obe hu, ak
je do ve ze né z tre tích kra jín,

3. od bor ný po su dok o kon tro le ori gi na li ty vo zid la
pod ¾a § 85 s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé na
pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách,

4. pro to kol o tech nic kej kon tro le vo zid la pod ¾a § 49
ods. 2 písm. b) s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé
na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách nie
star ší ako je den me siac odo dňa jeho vy da nia,

5. plat ný pro to kol o emis nej kon tro le mo to ro vé ho
vo zid la pod ¾a § 67 ods. 2 písm. b), ak vo zid lo ta kej
kon tro le pod lie ha, s vý sled kom hod no te nia spô -
so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -
ciách,

6. osved če nie o evi den cii ale bo do klad o vy ra de ní vo -
zid la z evi den cie vo zi diel v štá te, v kto rom bolo evi -
do va né;

b) ak ide o ojaz de né vo zid lo,
1. do klad o na do bud nu tí vo zid la, na prí klad fak túra, 

kúpna zmluva ale bo da ro va cia zmluva, 
2. do klad o pre pus te ní vo zid la do vo¾ né ho obe hu, ak

je do ve ze né z tre tích kra jín,
3. od bor ný po su dok o kon tro le ori gi na li ty vo zid la

pod ¾a § 85 s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé na
pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách,

4. pro to kol o tech nic kej kon tro le vo zid la pod ¾a § 49
ods. 2 písm. b) s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé
na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách nie
star ší ako je den me siac odo dňa jeho vy da nia,

5. plat ný pro to kol o emis nej kon tro le mo to ro vé ho
vo zid la pod ¾a § 67 ods. 2 písm. b), ak vo zid lo ta kej
kon tro le pod lie ha, s vý sled kom hod no te nia spô -
so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -
ciách,

6. osved če nie o evi den cii ale bo iný do klad o vy ra de ní 
vo zid la z evi den cie vo zi diel v štá te, v kto rom bolo
evi do va né,

7. pro to kol o skúš kach vo zid la vy da ný po ve re nou
tech nic kou služ bou ove ro va nia vo zi diel, ak žia da -
te ¾o vi táto po vin nos� pod ¾a od se ku 2 bola ulo že -
ná, z kto ré ho vy plý va, že vo zid lo spĺ ňa pod mien ky 
usta no ve né tým to zá ko nom a tech nic ké po žia -
dav ky usta no ve né na ria de ním vlá dy. 

(5) Ob vod ný úrad do pra vy schvá li jed not li vo do ve ze -
né vo zid lo, ak žia da te¾ spl nil pod mien ky uve de né v od -
se koch 2 až 4; inak žia dos� za miet ne. 

(6) Ak ob vod ný úrad do pra vy schvá li jed not li vo do ve -
ze né vo zid lo pod ¾a od se ku 5,
a) vydá roz hod nu tie o schvá le ní jed not li vo do ve ze né ho

vo zid la,
b) vydá osved če nie o evi den cii, ak ide o vo zid lo, kto ré

pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel,5) ale bo
vydá tech nic ké osved če nie vo zid la, ak ide o vo zid lo,
kto ré ne pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel.5) 

(7) Žia dos� o uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES jed not -
li vo do ve ze né ho vo zid la musí ob sa ho va� úda je pod ¾a
od se ku 3 písm. a) a b).

(8) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 7 sú
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a) do klad o na do bud nu tí vo zid la, na prí klad fak túra,
kúpna zmluva ale bo da ro va cia zmluva, 

b) osved če nie o evi den cii ale bo do klad o vy ra de ní vo zid -
la z evi den cie vo zi diel v štá te, v kto rom bolo evi do va -
né,

c) do klad o pre pus te ní vo zid la do vo¾ né ho obe hu, ak je
vo zid lo do ve ze né z tre tích kra jín.

d) osved če nie o zho de vo zid la COC,
e) od bor ný po su dok o kon tro le ori gi na li ty vo zid la pod ¾a 

§ 85 s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé na pre máv ku 
na po zem ných ko mu ni ká ciách,

f) plat ný pro to kol o tech nic kej kon tro le vo zid la pod ¾a
§ 49 ods. 2 písm. a) s vý sled kom hod no te nia spô so bi -
lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách ale bo 
plat ný rov no cen ný do klad vy da ný v člen skom štá te,
kde bolo vo zid lo evi do va né,

g) plat ný pro to kol o emis nej kon tro le mo to ro vé ho vo -
zid la pod ¾a § 67 ods. 2 písm. b), ak vo zid lo ta kej kon -
tro le pod lie ha, s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé na
pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách ale bo
plat ný rov no cen ný do klad vy da ný v člen skom štá te,
kde bolo vo zid lo evi do va né.

 (9) Ob vod ný úrad do pra vy uzná ty po vé schvá le nie
ES jed not li vo do ve ze né ho vo zid la, ak žia da te¾ spl nil
pod mien ky uve de né v od se koch 7 a 8; inak žia dos� za -
miet ne. 

(10) Ak ob vod ný úrad do pra vy uzná ty po vé schvá le -
nie ES jed not li vo do ve ze né ho vo zid la pod ¾a od se ku 9,
a) vydá roz hod nu tie o uzna ní ty po vé ho schvá le nia ES

jed not li vo do ve ze né ho vo zid la,
b) vydá osved če nie o evi den cii, ak ide o vo zid lo, kto ré

pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel,5) ale bo
vydá tech nic ké osved če nie vo zid la, ak ide o vo zid lo,
kto ré ne pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel.5)

(11) Pri do vo ze jed not li vé ho vo zid la z iné ho štá tu,
kto ré je po dobu naj me nej 12 me sia cov vo vlast níc tve
ob ča na Slo ven skej re pub li ky, 
a) žia dos� o uzna nie ty po vé ho schvá le nia jed not li vo do -

ve ze né ho vo zid la ob sa hu je úda je pod ¾a od se ku 3
písm. a) a b); žia da te¾ k žia dos ti pri lo ží do kla dy pod ¾a 
od se ku 8 písm. b), e) a f) a do klad pod ¾a od se ku 8
písm. c), ak ide o vo zid lo, kto ré pod lie ha vy da niu ta -
ké ho do kla du,

b) žia dos� o uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES jed not li vo
do ve ze né ho vo zid la ob sa hu je úda je pod ¾a od se ku 3
písm. a) a b); žia da te¾ k žia dos ti pri lo ží do kla dy pod ¾a 
od se ku 8 písm. b), e) a f) a do kla dy pod ¾a od se ku 8
písm. c) a d), ak ide o vo zid lo, kto ré pod lie ha vy da niu
ta kých do kla dov.

(12) Ob vod ný úrad do pra vy uzná ty po vé schvá le nie
jed not li vo do ve ze né ho vo zid la ale bo uzná ty po vé schvá -
le nie ES jed not li vo do ve ze né ho vo zid la, ak žia da te¾ spl -
nil pod mien ky uve de né v od se ku 11; inak žia dos� za -
miet ne. 

(13) Ak ob vod ný úrad do pra vy uzná ty po vé schvá le -
nie jed not li vo do ve ze né ho vo zid la ale bo uzná ty po vé
schvá le nie ES jed not li vo do ve ze né ho vo zid la pod ¾a od -
se ku 12,
a) vydá roz hod nu tie o uzna ní ty po vé ho schvá le nia jed -

not li vo do ve ze né ho vo zid la ale bo uzna ní ty po vé ho
schvá le nia ES jed not li vo do ve ze né ho vo zid la,

b) vydá osved če nie o evi den cii, ak ide o vo zid lo, kto ré
pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel,5) ale bo
vydá tech nic ké osved če nie vo zid la, ak ide o vo zid lo,
kto ré ne pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel.5)

(14) Ob vod ný úrad do pra vy ne smie schvá li� jed not li -
vo do ve ze né vo zid lo ale bo uzna� ty po vé schvá le nie ale -
bo ty po vé schvá le nie ES jed not li vo do ve ze né ho vo zid la
pod ¾a toh to pa ra gra fu s ria de ním na pra vej stra ne ale -
bo v stre de vo zid la; to ne pla tí, ak ide o vo zid lo jed no ú če -
lo vé ho vy u ži tia, kto ré vy ža du je také umies tne nie ria de -
nia.

(15) Po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách, kto ré
musí jed not li vo do ve ze né vo zid lo spĺ ňa� z h¾a di ska
kon štruk cie, usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis.

PRE STAV BA VO ZID LA

§ 17

Spo loč né usta no ve nie 

(1) Za hro mad nú pre stav bu typu vo zid la a za pre stav -
bu jed not li vé ho vo zid la sa po va žu je
a) zme na ka te gó rie vo zid la,
b) zme na typu ale bo dru hu ka ro sé rie vo zid la, 
c) zme na ale bo úpra va ka ro sé rie vo zid la, zme na ale bo

úpra va nad stav by vo zid la, kto rý mi sa mení účel po -
u ži tia vo zid la, 

d) zme na pod voz ko vej čas ti a pru že nia vo zid la, kto ré
spô so bia zme nu naj väč šej prí pust nej hmot nos ti vo -
zid la,

e) zme na roz me rov vo zid la,
f) zme na hmot nos ti vo zid la,
g) zme na umies tne nia ria de nia vo zid la,
h) mon táž ply no vé ho za ria de nia, 
i) zme na dru hu po ho nu, zme na typu mo to ra,
j) zme na ob sa di te¾ nos ti vo zid la; to ne pla tí, ak ide

o pre stav bu vo zid la zme nou ob sa di te¾ nos ti vo zid la
zväč še ním poč tu miest na se de nie, ak je vo zid lo vý -
rob com vy ba ve né úchyt ný mi mies ta mi se da diel
a ko tev ný mi mies ta mi bez peč nost ných pá sov na
zme nu poč tu miest na se de nie,

k) pri po je nie po stran né ho vo zí ka k dvoj ko le so vé mu vo -
zid lu.

(2) Vo zid lo po pre stav be musí by� opä tov ne schvá le -
né na pre vádz ku v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká -
ciách. 

(3) Pre stav ba vo zid la je za ká za ná, ak
a) dô jde k od strá ne niu tej čas ti, na kto rej vý rob ca

umies tnil iden ti fi kač né čís lo vo zid la VIN,
b) ide o opa ko va nú pre stav bu vo zid la na pô vod nú ka te -

gó riu vo zid la pred jeho pre stav bou.

(4) Pre stav bu vo zid la mož no po vo li� len pre vo zid lá,
kto ré 
a) majú vy da né osved če nie o evi den cii a sú pri hlá se né

do evi den cie vo zi diel,5) ale bo
b) ma jú vy da né tech nic ké osved če nie vo zid la, ak ne -

pod lie ha jú pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel.5)

(5) Pre stav bu vo zid la je za ká za né po vo li�, ak ide o
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a) zme nu typu ale bo dru hu ka ro sé rie vo zid la v rám ci
iného ty pového radu vo zid la,

b) zní že nie naj väč šej prí pust nej hmot nos ti vo zid la; to
ne pla tí pri pre stav be vo zid la na vo zid lo jed no ú če lo -
vé ho vy u ži tia, ak sa ne zme ní ka te gó ria vo zid la,

c) zme nu umies tne nia ria de nia; to ne pla tí pri pre stav -
be vo zid la na vo zid lo jed no ú če lo vé ho vy u ži tia, kto ré
vy ža du je umies tne nie ria de nia na pra vej stra ne ale -
bo v stre de vo zid la, na prí klad vo zid lo na za me ta nie.

(6) Vý me na ka ro sé rie vo zid la rov na ké ho typu v rám ci 
jed né ho ty po vé ho radu vo zid la, vý me na mo to ra vo zid la
rov na ké ho typu v rám ci jed né ho ty po vé ho radu, ale bo
zme na ob sa di te¾ nos ti vo zid la zväč še ním poč tu miest na 
se de nie, ak je vo zid lo vý rob com vy ba ve né úchyt ný mi
mies ta mi se da diel a ko tev ný mi mies ta mi bez peč nost -
ných pá sov na zme nu poč tu miest na se de nie, sa ne po -
va žu je za pre stav bu vo zid la; vo zid lo sa v tých to prí pa -
doch opä tov ne ne schva ¾u je na pre vádz ku na po zem ných
ko mu ni ká ciách.

(7) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba v prí pa doch
pod ¾a od se ku 6 je po vin ná do sied mich dní odo dňa vý -
me ny pí som ne po žia da� ob vod ný úrad dopravy8) o zá pis 
zme ny úda jov v osved če ní o evi den cii ale bo v tech nic -
kom osved če ní vo zid la. Na zá pis zme ny je prí sluš ný ob -
vod ný úrad do pra vy pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu fy -
zic kej oso by ale bo síd la práv nic kej oso by.

(8) Žia dos� pod ¾a od se ku 7 musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu
a pod pis, 

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá -
nu a od tla čok pe čiat ky,

b) pred met žia dos ti pod ¾a od se ku 6,
c) znač ku, ob chod ný ná zov, typ, druh a ka te gó riu vo -

zid la, ob chod né meno vý rob cu,
d) evi denč né čís lo vo zid la ale bo oso bit né evi denč né čís -

lo, ak vo zid lo pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie vo zi -
diel.5)

(9) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 8 sú
a) sú hlas né pí som né sta no vi sko vý rob cu ale bo zá stup -

cu vý rob cu vo zid la o tom, že ide o rov na ký typ ka ro -
sé rie ale bo mo to ra v rám ci jedného ty pového radu,
ale bo že je vo zid lo vy ba ve né úchyt ný mi mies ta mi se -
da diel a ko tev ný mi mies ta mi bez peč nost ných pá sov
na zme nu poč tu miest na se de nie,

b) do klad o na do bud nu tí ka ro sé rie ale bo mo to ra vo zid -
la, 

c) od bor ný po su dok o kon tro le ori gi na li ty vo zid la pod ¾a 
§ 85 s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé na pre máv ku 
na po zem ných ko mu ni ká ciách,

d) pro to kol o tech nic kej kon tro le vo zid la pod ¾a § 49
ods. 2 písm. c) s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé na
pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách nie star ší
ako je den me siac odo dňa jeho vy da nia,

e) osved če nie o evi den cii ale bo tech nic ké osved če nie
vo zid la,

f) roz hod nu tie o pri de le ní ná hrad né ho iden ti fi kač né ho 

čís la vo zid la VIN, ak ide o prí pa dy pod ¾a od se ku 12
písm. d).

(10) Ak sú spl ne né pod mien ky pod ¾a od se kov 8 a 9,
ob vod ný úrad do pra vy vy zna čí zme nu úda jov vo zid la
do osved če nia o evi den cii, ak vo zid lo pod lie ha pri hlá se -
niu do evi den cie vo zi diel,5) ale bo do tech nic ké ho osved -
če nia vo zid la, ak vo zid lo ne pod lie ha pri hlá se niu do evi -
den cie vo zi diel;5) inak žia dos� za miet ne.

(11) Ak vo zid lo pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie,5)
ob vod ný úrad do pra vy naj ne skôr do sied mich dní pí -
som ne ozná mi prí sluš né mu evi denč né mu orgánu5) vy -
ko na nie zme ny v osved če ní o evi den cii. 

(12) Vý me na ka ro sé rie vo zid la pod ¾a od se ku 6 je za -
ká za ná
a) na vo zid le, od kto ré ho pr vé ho pri hlá se nia do evi den -

cie vo zi diel uply nu lo desa� ro kov a viac, ale bo
b) ak bola ukon če ná hro mad ná vý ro ba ale bo hro mad -

ný do voz typu vo zid la ale bo ka ro sé rie vo zid la, ale bo
c) ak ide o vý me nu za ka ro sé riu, kto rá už bola po u ži tá

na inom vo zid le, ale bo
d) ak dô jde k od strá ne niu tej čas ti ka ro sé rie, na kto rej

vý rob ca umies tnil iden ti fi kač né čís lo vo zid la VIN,
ale bo ak je toto čís lo ne či ta te¾ né ale bo ak ho ne mož -
no ur či� a štát ny do prav ný úrad vo pred ne roz ho dol
o pri de le ní ná hrad né ho iden ti fi kač né ho čís la vo zid la 
VIN.

§ 18

Po vo ¾o va nie a schva ¾o va nie
hro mad nej pre stav by typu vo zid la

(1) Za hro mad nú pre stav bu typu vo zid la sa po va žu je
pre stav ba viac ako pia tich ku sov vo zi diel rov na ké ho
typu. 

(2) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu, kto rý chce hro -
mad ne pre sta vo va� typ vo zid la, je po vin ný vo pred pí -
som ne po žia da� štát ny do prav ný úrad [§ 99 písm. o)]
o po vo le nie hro mad nej pre stav by typu vo zid la.

(3) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o po vo le -
nie hro mad nej pre stav by typu vo zid la musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu — pod ni ka te ¾a, meno a  prie -
zvisko, dá tum a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé -
ho po by tu, ob chod né meno, iden ti fi kač né čís lo,
ak bolo pri de le né, mies to pod ni ka nia a pod pis,

2. ak ide o práv nic kú oso bu — pod ni ka te ¾a, ob chod -
né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO), meno
a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho šta -
tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá nu
a od tla čok pe čiat ky,

b) znač ku, ob chod ný ná zov, typ, druh a ka te gó riu vo -
zid la, ob chod né meno vý rob cu,

c) účel, na kto rý má by� typ vo zid la po pre stav be po u ži -
tý.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú
a) po dro bný o pis uva žo va nej hro mad nej pre stav by

typu vo zid la,
b) ná vrh na zme nu úda jov za pi so va ných v osved če ní

o evi den cii ale bo v tech nic kom osved če ní vo zid la,
c) tech nic ký o pis a vý kre so vá do ku men tá cia sys té mu,
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kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not -
ky, ak ne bo li ty po vo schvá le né,

d) sú hlas né sta no vi sko vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob -
cu ty pu vo zid la k hro mad nej pre stav be pod ¾a § 17
ods. 1 písm. a) až j), ak žia da te ¾om nie je vý rob ca ale -
bo zá stup ca vý rob cu vo zid la pred pre stav bou; sta -
no vi sko sa ne vy ža du je k mon tá ži ply no vé ho  zaria -
denia, kto ré má ude le nú sprá vu o ho mo lo gi zá cii
typu pod ¾a pod mie nok usta no ve ných oso bit ným
predpisom4) (pre re tro fit né sys té my).

Ok rem do kla dov uve de ných v pís me nách a) až d) štát ny 
do prav ný úrad môže po ža do va� pred lo že nie sta no vísk
ale bo od bor ných po sud kov prí sluš ných or gá nov pro ti -
po žiar nej ochra ny, bez peč nos ti prá ce, re gio nál nych
úra dov ve rej né ho zdra vot níc tva a iných or gá nov. 

(5) Štát ny do prav ný úrad po vo lí hro mad nú pre stav -
bu typu vo zid la, ak žia da te¾ spl nil pod mien ky uve de né
v od se koch 2 až 4 a ak na vr ho va ná pre stav ba je v sú la -
de s tech nic ký mi po žia dav ka mi usta no ve ný mi vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy -
ko na nie toh to zá ko na a typ vo zid la po pre stav be
ne ohro zu je bez peč nos� pre máv ky na po zem ných ko -
mu ni ká ciách, ži vot né pros tre die ale bo bez peč nos� ces -
tu jú cich; inak žia dos� za miet ne.

(6) Ak štát ny do prav ný úrad po vo lí hro mad nú pre -
stav bu typu vo zid la pod ¾a od se ku 5, vydá roz hod nu tie
o po vo le ní hro mad nej pre stav by typu vo zid la s plat nos -
�ou na šes� me sia cov. V roz hod nu tí určí pod mien ky
pot reb né na schvá le nie hro mad nej pre stav by typu vo -
zid la. Ulo ží vý rob co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu vy ko -
na nie tes tov po hro mad nej pre stav be typu vo zid la, a ak
je to pot reb né, aj kon tro lu hro mad nej mon tá že sys té -
mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not -
ky vo zid la v po ve re nej tech nic kej služ be ove ro va nia vo -
zi diel. Ak ide o hro mad nú pre stav bu typu vo zid la pod ¾a
§ 17 ods. 1 písm. h) a i), štát ny do prav ný úrad môže ulo -
ži� vy ko na� aj emis nú kon tro lu pod ¾a § 67 ods. 2
písm. b). Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu je po vin ný na 
vlast né ná kla dy za bez pe či� vy ko na nie ur če ných tes tov
ale bo kon trol.

(7) Žia dos� vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu o schvá -
le nie hro mad nej pre stav by typu vo zid la musí ob sa ho -
va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu — pod ni ka te ¾a, meno a  prie -
zvisko, dá tum a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé -
ho po by tu, ob chod né meno, iden ti fi kač né čís lo,
ak bolo pri de le né, mies to pod ni ka nia a pod pis,

2. ak ide o práv nic kú oso bu — pod ni ka te ¾a, ob chod -
né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO), meno
a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho šta -
tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá nu
a od tla čok pe čiat ky,

b) znač ku, ob chod ný ná zov, typ, druh a ka te gó riu vo -
zid la, ob chod né meno vý rob cu,

c) čís lo a dá tum vy da nia roz hod nu tia o po vo le ní hro -
mad nej pre stav by typu vo zid la.

(8) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 7 sú 
a) pro to kol o tes toch typu vo zid la vy da ný po ve re nou

tech nic kou služ bou ove ro va nia vo zi diel pod ¾a od se -
ku 6, z kto ré ho vy plý va, že typ vo zid la, sys tém, kom -

po nent ale bo samo stat ná tech nic ká jed not ka z h¾a -
di ska kon štruk cie spĺ ňa jú tech nic ké po žia dav ky
usta no ve né vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi -
som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na,

b) plat ný pro to kol o emis nej kon tro le mo to ro vé ho vo -
zid la pod ¾a § 67 ods. 2 písm. b), ak taká po vin nos�
bola ulo že ná, s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé na
pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách,

c) ná vrh do pln ko vé ho štít ku vý rob cu.

 (9) Štát ny do prav ný úrad schvá li hro mad nú pre -
stav bu typu vo zid la, ak žia da te¾ po žia dal o schvá le nie
v čase plat nos ti roz hod nu tia vy da né ho pod ¾a od se ku 6,
spl nil pod mien ky uve de né v od se koch 7 a 8, ako aj pod -
mien ky ur če né v roz hod nu tí pod ¾a od se ku 6; inak žia -
dos� za miet ne. 

(10) Ak štát ny do prav ný úrad schvá li hro mad nú pre -
stav bu typu vo zid la pod ¾a od se ku 9,
a) vydá roz hod nu tie o schvá le ní hro mad nej pre stav by

typu vo zid la, v kto rom môže ur či� ïal šie pod mien ky,
b) ude lí osved če nie o schvá le ní hro mad nej pre stav by

typu vo zid la a pri de lí znač ku ty po vé ho schvá le nia
hro mad nej pre stav by typu vo zid la,

c) vydá zá klad ný tech nic ký opis vo zid la s ob me dze nou
plat nos �ou naj viac na dva roky.

(11) Na žia dos� dr ži te ¾a osved če nia pod ¾a od se ku 10
písm. b) štát ny do prav ný úrad pre dĺ ži plat nos� zá klad -
né ho tech nic ké ho opi su vo zid la, ak vo zid lo po hro mad -
nej pre stav be spĺ ňa tech nic ké po žia dav ky usta no ve né
vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na. 

(12) V roz hod nu tí o schvá le ní hro mad nej pre stav by
typu vo zid la štát ny do prav ný úrad uve die, či prí sluš ný
ob vod ný úrad do pra vy za pí še úda je o pre stav be vo zid la
do osved če nia o evi den cii, ak vo zid lo pod lie ha pri hlá se -
niu do evi den cie vo zi diel,5) ale bo do tech nic ké ho osved -
če nia vo zid la, ak vo zid lo ne pod lie ha pri hlá se niu do evi -
den cie vo zi diel,5) ale bo či vy sta ví ale bo vydá nové
osved če nie o evi den cii ale bo tech nic ké osved če nie vo -
zid la.

(13) Vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu je po vin ný 
a) kaž dé vo zid lo po hro mad nej pre stav be bez od klad ne

opat ri� do pln ko vým štít kom vý rob cu pre stav by typu
vo zid la, 

b) vy da� pre kaž dé vo zid lo po hro mad nej pre stav be do -
klad, kto rý musí ob sa ho va�
1. evi denč né čís lo vo zid la ale bo oso bit né evi denč né

čís lo vo zid la,
2. iden ti fi kač né čís lo vo zid la VIN,
3. čís lo roz hod nu tia o schvá le ní hro mad nej pre stav -

by typu vo zid la,
4. meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho

šta tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá -
nu a od tla čok pe čiat ky ale bo meno a priez vis ko
oso by, kto rej bolo ude le né na vy da nie do kla du pí -
som né spl no moc ne nie s úrad ne osved če ným pod -
pi som šta tu tár ne ho or gá nu, jej pod pis a od tla čok
pe čiat ky,

c) vy da� pre kaž dé vo zid lo po hro mad nej pre stav be fo -
to kó piu roz hod nu tia o schvá le ní hro mad nej pre -
stav by typu vo zid la.

(14) Pre vádz ko va te¾ vo zid la, kto ré ho vo zid lo bolo
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hro mad ne pre sta va né, je po vin ný do sied mich dní po
vy ko na ní pre stav by vo zid la pí som ne po žia da� ob vod ný
úrad do pra vy8) prí sluš ný pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu
fy zic kej oso by ale bo síd la práv nic kej oso by o zá pis
zmien úda jov do osved če nia o evi den cii ale bo do tech -
nic ké ho osved če nia vo zid la, ale bo o vy da nie no vé ho
osved če nia o evi den cii, ak vo zid lo pod lie ha pri hlá se niu
do evi den cie vo zi diel,5) ale bo no vé ho tech nic ké ho
osved če nia vo zid la, ak vo zid lo ne pod lie ha pri hlá se niu
do evi den cie vo zi diel.5) K žia dos ti je po vin ný pri lo ži� do -
kla dy pod ¾a od se ku 13 písm. b) a c) a na vy zva nie ob -
vod né ho úra du do pra vy pri sta vi� vo zid lo. 

(15) Ak vo zid lo po pre stav be pod lie ha pri hlá se niu do
evi den cie vo zi diel,5) ob vod ný úrad do pra vy naj ne skôr
do sied mich dní odo dňa zá pi su zmien pod ¾a od se ku 14
pí som ne ozná mi prí sluš né mu evi denč né mu orgánu5)
vy ko na nie zme ny v osved če ní o evi den cii ale bo vy da nie
no vé ho osved če nia o evi den cii. 

(16) Na ko na nie o roz ší re nie ude le né ho schvá le nia
hro mad nej pre stav by typu vo zid la sa pri me ra ne vz�a -
hu jú usta no ve nia od se kov 7 až 9; na po vin nos ti vý rob -
cu ale bo zá stup cu vý rob cu sa pri me ra ne vz�a hu je
usta no ve nie od se ku 13. 

(17) Ak štát ny do prav ný úrad roz ší ri ude le né schvá -
le nie hro mad nej pre stav by typu vo zid la pod ¾a od se -
ku 16, 
a) vydá roz hod nu tie o roz ší re ní ude le né ho schvá le nia

hro mad nej pre stav by typu vo zid la, v kto rom môže
ur či� ïal šie pod mien ky, 

b) ude lí osved če nie o roz ší re ní schvá le nia hro mad nej
pre stav by typu vo zid la s roz ší re ným čís lom pô vod -
né ho osved če nia,

c) vydá zá klad ný tech nic ký opis vo zid la s ob me dze nou
plat nos �ou naj viac na dva roky.

(18) Na žia dos� dr ži te ¾a osved če nia pod ¾a od se ku 17
písm. b) štát ny do prav ný úrad pre dĺ ži plat nos� zá klad -
né ho tech nic ké ho opi su vo zid la, ak vo zid lo po pre stav -
be spĺ ňa tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na. 

(19) Po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách, kto ré
musí hro mad ne pre sta va ný typ vo zid la spĺ ňa� z h¾a di s -
ka kon štruk cie, o pred kla da ní sta no vi ska vý rob cu ale -
bo zá stup cu vý rob cu typu vo zid la, o iden ti fi kač nom
čís le vo zid la VIN a do pln ko vom štít ku vý rob cu hro mad -
nej pre stav by typu vo zid la a ich umies tňo va ní, o za pi -
so va ní úda jov do osved če nia o evi den cii ale bo do tech -
nic ké ho osved če nia vo zid la, ale bo o vy sta ve ní a vy da ní
no vé ho osved če nia o evi den cii ale bo tech nic ké ho
osved če nia vo zid la po pre stav be pod ¾a § 17 ods. 1
a o pod mien kach pre dĺ že nia doby plat nos ti zá klad né ho 
tech nic ké ho opi su vo zid la, usta no ví vše obec ne zá väz ný 
práv ny pred pis.

Po vo ¾o va nie a schva ¾o va nie
pre stav by jed not l i  vé ho vo z id la  

§ 19

(1) Za pre stav bu jed not li vé ho vo zid la sa po va žu je

pre stav ba naj viac pia tich ku sov vo zi diel rov na ké ho
typu. 

(2) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá chce
jed not li vo pre sta va� vo zid lo, je po vin ná vo pred pí som ne 
po žia da� o po vo le nie pre stav by jed not li vé ho vo zid la ob -
vod ný úrad do pra vy.8) Na vy da nie roz hod nu tia je prí -
sluš ný ob vod ný úrad do pra vy pod ¾a mies ta tr va lé ho
po by tu fy zic kej oso by ale bo síd la práv nic kej oso by.

(3) Žia dos� o po vo le nie pre stav by jed not li vé ho vo zid -
la musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu
a pod pis, 

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá -
nu a od tla čok pe čiat ky,

b) znač ku, ob chod ný ná zov, typ (jeho va riant ale bo ver -
ziu va rian tu typu), druh a ka te gó riu vo zid la, ob -
chod né meno vý rob cu,

c) evi denč né čís lo vo zid la ale bo oso bit né evi denč né čís -
lo vo zid la,

d) účel, na kto rý má by� vo zid lo po pre stav be po u ži té.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú
a) po dro bný o pis pre stav by jed not li vé ho vo zid la,
b) ná vrh na zme nu úda jov za pi so va ných v osved če ní

o evi den cii ale bo v tech nic kom osved če ní vo zid la,
c) tech nic ký o pis a vý kre so vá do ku men tá cia sys té mu,

kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not -
ky, ak ne bo li ty po vo schvá le né,

d) sú hlas né sta no vi sko vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob -
cu vo zid la k pre stav be pod ¾a § 17 ods. 1 písm. a) až j), 
ak žia da te ¾om nie je vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu
vo zid la pred pre stav bou; sta no vi sko sa ne vy ža du je
k mon táži ply no vé ho za ria de nia, kto ré má ude le nú
sprá vu o ho mo lo gi zá cii typu pod ¾a pod mie nok usta -
no ve ných oso bit ným predpisom4) (pre re tro fit né sys -
té my).

Ok rem do kla dov uve de ných v pís me nách a) až d) ob -
vod ný úrad do pra vy môže po ža do va� pred lo že nie sta -
no vísk ale bo od bor ných po sud kov prí sluš ných or gá nov 
pro ti po žiar nej ochra ny, bez peč nos ti prá ce, re gio nál -
nych úra dov ve rej né ho zdra vot níc tva a iných or gá nov. 

(5) Ob vod ný úrad do pra vy po vo lí pre stav bu jed not li -
vé ho vo zid la, ak žia da te¾ spl nil pod mien ky uve de né
v od se koch 2 až 4 a ak na vr ho va ná pre stav ba je v sú la -
de s tech nic ký mi po žia dav ka mi vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá -
ko na a vo zid lo po jeho pre stav be ne ohro zu je bez peč -
nos� pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách, ži vot né
pros tre die ale bo bez peč nos� ces tu jú cich; inak žia dos�
zamiet ne. 

(6) Ak ob vod ný úrad do pra vy po vo lí pre stav bu jed -
not li vé ho vo zid la pod ¾a od se ku 5, vydá roz hod nu tie
o po vo le ní pre stav by jed not li vé ho vo zid la s plat nos �ou
na je den rok. V roz hod nu tí určí pod mien ky pot reb né na 
schvá le nie pre stav by jed not li vé ho vo zid la. Ulo ží žia da -
te ¾o vi vy ko na� skúš ky vo zid la po pre stav be jed not li vé -
ho vo zid la, a ak je to pot reb né, aj kon tro lu mon tá že jeho 
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sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej
jed not ky v po ve re nej tech nic kej služ be ove ro va nia vo zi -
diel, kon tro lu ori gi na li ty vo zid la na pra co vi sku kon tro -
ly ori gi na li ty a tech nic kú kon tro lu pod ¾a § 49 ods. 2
písm. b). Ak ide o pre stav bu vo zid la pod ¾a § 17 ods. 1
písm. h) a i), ob vod ný úrad do pra vy ulo ží vy ko na� aj
emis nú kon tro lu pod ¾a § 67 ods. 2 písm. b), ak vo zid lo
ta kej kon tro le pod lie ha. Žia da te¾ je po vin ný na vlast né
ná kla dy za bez pe či� vy ko na nie ur če ných skú šok a kon -
trol.

§ 20

(1) O schvá le ní pre stav by jed not li vé ho vo zid la roz ho -
du je na zá kla de pí som nej žia dos ti fy zic kej oso by ale bo
práv nic kej oso by ten ob vod ný úrad do pra vy,8) kto rý
roz ho dol o po vo le ní pre stav by jed not li vé ho vo zid la.

(2) Žia dos� pod ¾a od se ku 1 musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu
a pod pis, 

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá -
nu a od tla čok pe čiat ky,

b) znač ku, ob chod ný ná zov, typ (jeho va riant ale bo ver -
zia va rian tu typu), druh a ka te gó riu vo zid la, ob chod -
né meno vý rob cu,

c) evi denč né čís lo vo zid la ale bo oso bit né evi denč né čís -
lo vo zid la,

d) čís lo a dá tum vy da nia roz hod nu tia o po vo le ní pre -
stav by jed not li vé ho vo zid la.

(3) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 2 sú
a) od bor ný po su dok o kon tro le ori gi na li ty vo zid la pod ¾a 

§ 85 s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé na pre máv ku 
na po zem ných ko mu ni ká ciách,

b) pro to kol o skúš kach jed not li vé ho vo zid la po pre stav -
be, z kto ré ho vy plý va, že vo zid lo je spô so bi lé na pre -
máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách, a ná vrh zá -
klad né ho tech nic ké ho opi su vo zid la, kto ré sú
vy da né po ve re nou tech nic kou služ bou ove ro va nia
vo zi diel, 

c) pro to kol o tech nic kej kon tro le pred schvá le ním vo -
zid la jed not li vo pre sta va né ho na pre máv ku na po -
zem ných ko mu ni ká ciách pod ¾a § 49 ods. 2 písm. b)
s vý sled kom hod no te nia spĺ ňa pod mien ky na schvá -
le nie na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách
nie star ší ako je den me siac odo dňa jeho vy da nia,

d) plat ný pro to kol o emis nej kon tro le mo to ro vé ho vo -
zid la pod ¾a § 67 ods. 2 písm. b) s vý sled kom hod no te -
nia spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni -
ká ciách, ak ide o pre stav bu pod ¾a § 17 ods. 1
písm. h) a i) a ak vo zid lo ta kej kon tro le pod lie ha, 

e) osved če nie o evi den cii ale bo tech nic ké osved če nie
vo zid la pod ¾a § 23,

f) ná vrh do pln ko vé ho štít ku vý rob cu.
Ok rem do kla dov uve de ných v pís me nách a) až f) ob vod -
ný úrad do pra vy môže po ža do va� pred lo že nie sta no vísk 
ale bo od bor ných po sud kov prí sluš ných or gá nov pro ti -

po žiar nej ochra ny, bez peč nos ti prá ce, re gio nál nych
úra dov ve rej né ho zdra vot níc tva a iných or gá nov. 

(4) Ob vod ný úrad do pra vy schvá li pre stav bu jed not -
li vé ho vo zid la, ak žia da te¾ po žia dal o schvá le nie v čase
plat nos ti roz hod nu tia vy da né ho pod ¾a § 19 ods. 6, spl -
nil pod mien ky uve de né v od se koch 2 a 3, ako aj pod -
mien ky ur če né v roz hod nu tí o po vo le ní pre stav by jed -
not li vé ho vo zid la pod ¾a § 19 ods. 6; inak žia dos�
za miet ne. 

(5) Ak ob vod ný úrad do pra vy schvá li pre stav bu jed -
not li vé ho vo zid la pod ¾a od se ku 4,
a) vydá roz hod nu tie o schvá le ní pre stav by jed not li vé ho 

vo zid la,
b) za pí še úda je o pre stav be jed not li vé ho vo zid la do

osved če nia o evi den cii, ak vo zid lo pod lie ha pri hlá se -
niu do evi den cie vo zi diel,5) ale bo do tech nic ké ho
osved če nia vo zid la, ak vo zid lo ne pod lie ha pri hlá se -
niu do evi den cie vo zi diel,5) ale bo vydá nové osved če -
nie o evi den cii vo zid la ale bo tech nic ké osved če nie
vo zid la,

c) vy sta ví zá klad ný tech nic ký opis vo zid la.

(6) Ak vo zid lo pod lie ha pri hlá se niu do evi den cie vo zi -
diel,5) ob vod ný úrad do pra vy naj ne skôr do sied mich
dní pí som ne ozná mi prí sluš né mu evi denč né mu
orgánu5) vy ko na nie zme ny v osved če ní o evi den cii ale bo 
vy da nie no vé ho osved če nia o evi den cii. 

(7) Pre vádz ko va te¾ vo zid la je po vin ný opat ri� vo zid lo
po pre stav be do pln ko vým štít kom vý rob cu umies tne -
ným na ¾ah ko prí stup nom mies te.

(8) Po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách, kto ré
musí jed not li vo pre sta va né vo zid lo spĺ ňa� z h¾a di ska
kon štruk cie, o pred kla da ní sta no vi ska vý rob cu ale bo
zá stup cu vý rob cu vo zid la, o do pln ko vom štít ku vý rob -
cu a jeho umies tňo va ní, o za pi so va ní úda jov do osved -
če nia o evi den cii ale bo do tech nic ké ho osved če nia vo -
zid la, ale bo o vy sta ve ní a vy da ní no vé ho osved če nia
o evi den cii ale bo tech nic ké ho osved če nia vo zid la po
pre stav be vo zid la pod ¾a § 17 ods. 1, usta no ví vše obec ne 
zá väz ný práv ny pred pis.

TRE T IA  ČASŤ

PRE VÁDZ KA VO ZID LA
V PRE MÁV KE NA PO ZEM NÝCH KO MU NI KÁ CIÁCH

PRVÁ  HLA  VA

VO ZID LO V PRE MÁV KE
NA PO ZEM NÝCH KO MU NI KÁ CIÁCH

§ 21

Po vin nos ti pre vádz ko va te ¾ov vo zi diel

(1) Pre vádz ko va te¾ vo zid la, kto ré je v pre máv ke na
po zem ných ko mu ni ká ciách, je po vin ný
a) udr žia va� vo zid lo v riad nom tech nic kom sta ve pod ¾a

po ky nov na ob slu hu a údrž bu vy da ných vý rob com,
b) v usta no ve ných le ho tách bez vy zva nia a na vlast né

ná kla dy po dro bi�
1. vo zid lo tech nic kej kon tro le pra vi del nej spô so bom

a v roz sa hu usta no ve nom vše obec ne zá väz ným
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práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to 
zá ko na,

2. mo to ro vé vo zid lo emis nej kon tro le pra vi del nej
spô so bom a v roz sa hu usta no ve nom vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko -
na nie toh to zá ko na;

c) bez vy zva nia a na vlast né ná kla dy po dro bi� vo zid lo
tech nic kej kon tro le ad mi nis tra tív nej a mo to ro vé vo -
zid lo emis nej kon tro le ad mi nis tra tív nej 
1. do sied mich dní po pr vom pri hlá se ní vo zid la do

evi den cie vo zi diel,5)
2. do šies tich me sia cov odo dňa na do bud nu tia účin -

nos ti zá ko na, ak po pr vom pri hlá se ní vo zid la do
evi den cie vozidiel5) ne up ly nu la le ho ta na vy ko na -
nie tech nic kej kon tro ly pra vi del nej a emis nej
kon tro ly pra vi del nej, ak ta kej kon tro le pod lie ha;

d) za bez pe či�, aby vo zid lo bolo vy ba ve né po vin nou vý -
ba vou usta no ve nou vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na,

e) po vy ko na ní mon tá že sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky na vo zid lo za bez pe -
či� na vlast né ná kla dy vy ko na nie ur če ných tes tov
ale bo kon trol, ak ta ká po vin nos� bola ulo že ná ob -
vod ným úra dom do pra vy.8)

(2) Pre vádz ko va te¾ vo zid la ne smie v pre máv ke na po -
zem ných ko mu ni ká ciách pre vádz ko va� vo zid lo, kto ré
a) nie je schvá le né na pre máv ku na po zem ných ko mu -

ni ká ciách,
b) sa ne zhodu je so schvá le ným ty pom ale bo na kto rom

boli vy ko na né ne opráv ne né zá sa hy do sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not -
ky, ale bo kto ré je do da toč ne vy ba ve né ne schvá le -
ným sys té mom, kom po nen tom ale bo samo stat nou
tech nic kou jed not kou, 

c) po ško dzu je po zem né ko mu ni ká cie nad prí pust nú
mie ru,9) 

d) nie je pri hlá se né do evi den cie vo zi diel v Slo ven skej
re pub li ke,5) ak tej to po vin nos ti pod lie ha, ale bo do
evi den cie vo zi diel iné ho štá tu ok rem no vo za kú pe né -
ho vo zid la pod lie ha jú ce ho pri hlá se niu do evi den cie
vo zi diel,5) kto ré je vy ba ve né plat nou ta bu¾ kou so
zvlášt nym evi denč ným čís lom, 

e) nie je vy ba ve né plat nou ta bu¾ kou ale bo ta bu¾ ka mi
s evi denč ným čís lom ale bo oso bit ným evi denč ným
čís lom, ale bo zvlášt nym evi denč ným čís lom,10) ak ta -
kej po vin nos ti pod lie ha, ale bo plat nou ta bu¾ kou ale -
bo ta bu¾ ka mi s evi denč ným čís lom iné ho štá tu,

f) nemá do klad o po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô -
so be nú pre vádz kou mo to ro vé ho vo zid la, ak sa vy ža -
du je pod ¾a oso bit né ho pred pi su,11)

g) nemá 
1. osved če nie o evi den cii pod ¾a § 23 ods. 1 ale bo
2. tech nic ké osved če nie vo zid la pod ¾a § 23 ods. 4, 

h) nemá plat né osved če nie o tech nic kej kon tro le pod ¾a
§ 52,

i) nemá plat né osved če nie o emis nej kon tro le pod ¾a
§ 70,

j) nemá iden ti fi kač né čís lo vo zid la VIN zhod né s iden ti -
fi kač ným čís lom vo zid la VIN uve de ným v osved če ní
o evi den cii ale bo tech nic kom osved če ní vo zid la, ak
bolo také čís lo vo zid lu pri de le né,

k) pri kon tro le ori gi na li ty vo zid la, ak ta kej kon tro le
pod lie ha, bolo pod ¾a § 84 ods. 2 písm. c) hod no te né
vý sled kom ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných
ko mu ni ká ciách,

l) je do čas ne ale bo tr va lo vy ra de né z pre máv ky na po -
zem ných ko mu ni ká ciách pod ¾a § 24.

(3) Pre vádz ko va te¾ vo zid la ne smie v pre máv ke na po -
zem ných ko mu ni ká ciách ok rem vo zi diel uve de ných
v od se ku 2 pre vádz ko va� 
a) his to ric ké vo zid lo, kto ré nemá plat ný pre u kaz his to -

ric ké ho vo zid la, nie je vy ba ve né plat ným osved če ním 
o pri de le ní zvlášt ne ho evi denč né ho čís la a ta bu¾ kou
ale bo ta bu¾ ka mi so zvlášt nym evi denč ným čís lom,

b) špor to vé vo zid lo, kto ré nemá plat ný pre u kaz špor to -
vé ho vo zid la, nie je vy ba ve né plat ným osved če ním
o pri de le ní zvlášt ne ho evi denč né ho čís la a ta bu¾ kou
ale bo ta bu¾ ka mi so zvlášt nym evi denč ným čís lom
pre špor to vé vo zid lo,

c) vo zid lo pod ¾a § 3 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. d), ak
ne spĺ ňa tech nic ké po žia dav ky usta no ve né vše obec -
ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko -
na nie toh to zá ko na.

(4) Po dro bnos ti o po vin nej vý ba ve vo zid la a o pri de ¾o -
va ní ná hrad né ho iden ti fi kač né ho čís la vo zid la VIN
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 22

(1) V pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách sa
môžu pod ¾a oso bit né ho predpisu12) pre vádz ko va� vo -
zid lá, kto ré sú vy ba ve né za ria de nia mi umož ňu jú ci mi
po u ží va nie zvlášt nych vý straž ných sve tiel ale bo zvlášt -
nych vý straž ných zna me ní.

(2) Ok ruh vo zi diel po u ží va jú cich zvlášt ne vý straž né
svet lá oran žo vej far by a po dro bnos ti o schva ¾o va ní
zvlášt nych vý straž ných sve tiel a zvlášt nych vý straž -
ných zna me ní usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis. 

§ 23

Osved če nie
o evi den cii a tech nic ké osved če nie vo zid la 

(1) Osved če nie o evi den cii je do klad ozna če ný sé riou
a evi denč ným čís lom, kto rým sa pre u ka zu je zhod nos�
vo zid la s ty po vým schvá le ním vo zid la ale bo ty po vým
schvá le ním ES vo zid la, ale bo uzna ním ty po vé ho schvá -
le nia ES vo zid la, ale bo jed not li vým schvá le ním vo zid la
vy dá va ný vo zid lám, kto ré pod lie ha jú pri hlá se niu do
evi den cie vo zi diel.5) Osved če nie o evi den cii je ve rej ná
lis ti na.
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(2) Osved če nia o evi den cii sú opráv ne ní vy dá va� a za -
pi so va� do nich úda je
a) štát ny do prav ný úrad [§ 99 písm. o)], ob vod ný úrad

dopravy8) prí sluš ný pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu
ale bo síd la pre vádz ko va te ¾a vo zid la, a to za pod mie -
nok a v roz sa hu usta no ve nom tým to zá ko nom a vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na,

b) vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu v prí pa doch pod ¾a
§ 5 ods. 8, 13, 19 a 20, § 6 ods. 5, 7, 9 a 10 a § 7
ods. 6, 9, 12 a 13, a to za pod mie nok a v roz sa hu
usta no ve nom tým to zá ko nom a vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na,

c) ok res ný do prav ný in špek to rát Po li caj né ho zbo ru
(ïa lej len „ok res ný do prav ný in špek to rát“) prí sluš ný 
pod ¾a mies ta evi den cie vo zid la, a to v roz sa hu úda jov 
o evi den cii usta no ve ných oso bit ným predpisom13)
a v roz sa hu úda jov uve de ných v osved če ní o evi den -
cii.

(3) Or gá ny a oso by uve de né v od se ku 2 sú po vin né
vies� evi den ciu o pri ja tých, vy da ných a po ško de ných
osved če niach o evi den cii v roz sa hu usta no ve nom vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy -
ko na nie toh to zá ko na.

(4) Tech nic ké osved če nie vo zid la je do klad ozna če ný
sé riou a evi denč ným čís lom, kto rým sa pre u ka zu je
zhod nos� vo zid la s ty po vým schvá le ním vo zid la ale bo
ty po vým schvá le ním ES vo zid la, ale bo uzna ním ty po vé -
ho schvá le nia ES vo zid la, ale bo jed not li vým schvá le -
ním vo zid la, vy dá va ný vo zid lám, kto ré ne pod lie ha jú
pri hlá se niu do evi den cie vo zi diel.5) Tech nic ké osved če -
nie vo zid la je ve rej ná lis ti na. 

(5) Tech nic ké osved če nia vo zid la sú opráv ne né vy -
dá va� a za pi so va� do nich úda je len or gá ny a oso by
uve de né v od se ku 2 písm. a) a b). Tie to or gá ny a oso by
sú po vin né vies� evi den ciu o pri ja tých, vy da ných a po -
ško de ných tech nic kých osved če niach vo zid la v roz sa -
hu usta no ve nom vše obec ne zá väz ným práv nym pred -
pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na.

(6) Ná kla dy spo je né s vý ro bou a dis tri bú ciou tla čív
osved če nia o evi den cii a tech nic ké ho osved če nia vo zid -
la sú po vin ní zná ša�
a) vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu, ak sú tla či vá ur če -

né na úče ly pl ne nia ich po vin nos tí pod ¾a toh to zá ko -
na,

b) mi nis ter stvo, ak sú tla či vá ur če né pre štát ny do -
prav ný úrad, ob vod né úra dy do pra vy a ok res né do -
prav né in špek to rá ty na úče ly pl ne nia ich po vin nos tí
pod ¾a toh to zá ko na ale bo oso bit né ho pred pi su.13)

(7) Vo dič vo zid la je po vin ný ma� osved če nie o evi den -
cii ale bo tech nic ké osved če nie vo zid la pri ve de ní vo zid -
la vždy pri sebe. 

(8) Osved če nie o evi den cii ale bo tech nic ké osved če -
nie vo zid la sa ne smie uscho vá va� vo vo zid le, ak sa
v ňom jeho vo dič ne zdr žu je.

(9) Pre vádz ko va te¾ vo zid la je po vin ný osved če nie
o evi den cii ale bo tech nic ké osved če nie vo zid la

a) chrá ni� pred zni če ním, po ško de ním, stra tou, od cu -
dze ním ale bo zne uži tím; stra tu ale bo od cu dze nie
tých to do kla dov je po vin ný bez od klad ne ozná mi�
naj bliž šie mu út va ru Po li caj né ho zbo ru,

b) na vý zvu ok res né ho do prav né ho in špek to rá tu ale bo
ob vod né ho úra du do pra vy pred lo ži� v ním ur če nej
le ho te a vy pl ni� prí sluš né tla či vá. 

(10) Osved če nie o evi den cii ale bo tech nic ké osved če -
nie vo zid la sú ne plat né, ak
a) sú v nich ne opráv ne ne vy ko na né zme ny,
b) zá zna my v nich uve de né ne zod po ve da jú sku toč nos -

ti,
c) sú po ško de né tak, že úda je v nich uve de né sú ne či ta -

te¾ né,
d) boli zni če né, stra te né ale bo ukrad nu té,
e) bolo vo zid lo ukrad nu té.

(11) Pre vádz ko va te¾ vo zid la, kto ré mu bolo vy da né
nové osved če nie o evi den cii ale bo tech nic ké osved če nie
vo zid la z dô vo du stra ty ale bo krá de že a ná jde svo je
pred chá dza jú ce osved če nie ale bo ho inak zís ka, je po -
vin ný
a) pred chá dza jú ce osved če nie o evi den cii bez od klad ne

odo vzda� prí sluš né mu ok res né mu do prav né mu in -
špek to rá tu,

b) pred chá dza jú ce tech nic ké osved če nie vo zid la bez od -
klad ne odo vzda� prí sluš né mu ob vod né mu úra du
do pra vy.

(12) Kaž dý, kto ná jde cu dzie osved če nie o evi den cii
ale bo tech nic ké osved če nie vo zid la, je po vin ný ho bez -
od klad ne odo vzda� út va ru Po li caj né ho zbo ru, Že lez nič -
nej po lí cie ale bo obec nej po lí cie ale bo obci, kto rí za bez -
pe čia odo vzda nie 
a) osved če nia o evi den cii prí sluš né mu ok res né mu do -

prav né mu in špek to rá tu,
b) tech nic ké ho osved če nia vo zid la prí sluš né mu ob vod -

né mu úra du do pra vy.

(13) Pre vádz ko va te¾ vo zid la môže na zá kla de pí som -
nej žia dos ti po žia da� o vy da nie dup li ká tu osved če nia
o evi den cii z dô vo du jeho po ško de nia, zni če nia, stra ty
ale bo od cu dze nia
a) vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu, kto rý vy dal osved -

če nie o evi den cii vo zid la, ak ide o vo zid lo, kto ré ešte
ne bo lo pri hlá se né do evi den cie vo zi diel,5) ak tej to po -
vin nos ti pod lie ha; vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu
je opráv ne ný dup li kát vy da� len na zá kla de pí som né -
ho sú hla su štát ne ho do prav né ho úra du,

b) ok res ný do prav ný in špek to rát prí sluš ný pod ¾a mies -
ta evi den cie vo zid la, ak ide o vo zid lo, kto ré je pri hlá -
se né do evi den cie vo zi diel.5)

Ak sa žia dos� po dá va z dô vo du stra ty ale bo od cu dze nia
osved če nia o evi den cii, prí lo hou k žia dos ti je do klad
o ohlá se ní stra ty ale bo od cu dze nia pod ¾a od se ku 9
písm. a).

(14) Pre vádz ko va te¾ vo zid la môže na zá kla de pí som -
nej žia dos ti po žia da� o vy da nie dup li ká tu tech nic ké ho
osved če nia vo zid la z dô vo du jeho po ško de nia, zni če nia, 
stra ty ale bo od cu dze nia 
a) vý rob cu ale bo zá stup cu vý rob cu, kto rý vy dal tech -
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nic ké osved če nie vo zid la, ak ide o vo zid lo, kto ré bolo
schvá le né pod ¾a § 5 až 7 a 18; vý rob ca ale bo zá stup -
ca vý rob cu je opráv ne ný dup li kát vy da� len na zá kla -
de pí som né ho sú hla su štát ne ho do prav né ho úra du,

b) ob vod ný úrad do pra vy,8) kto rý vy dal tech nic ké
osved če nie vo zid la, ak ide o vo zid lo jed not li vo vy ro -
be né pod ¾a § 14, ale bo vo zid lo jed not li vo do ve ze né
pod ¾a § 16, ale bo vo zid lo pre sta va né pod ¾a § 20.

Ak sa žia dos� po dá va z dô vo du stra ty ale bo od cu dze nia
tech nic ké ho osved če nia vo zid la, prí lo hou k žia dos ti je
do klad o ohlá se ní stra ty ale bo od cu dze nia pod ¾a od se -
ku 9 písm. a).

(15) Tla či vá do kla dov pod ¾a od se kov 1 a 4 smie vy rá -
ba� a s nimi ma ni pu lo va� fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká 
oso ba s tr va lým po by tom ale bo síd lom na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky ale bo v inom člen skom štá te, kto rej
mi nis ter stvo ude li lo po vo le nie.

(16) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rej
bolo ude le né po vo le nie pod ¾a od se ku 15, je po vin ná
a) pred vý ro bou pred lo ži� mi nis ter stvu na schvá le nie

vzo ro vý vý tla čok tla čív do kla dov pod ¾a od se kov
1 a 4,

b) vies� o vý ro be tla čív do kla dov pod ¾a od se kov 1 a 4
a o ma ni pu lá cii s nimi oso bit né vý ka zy a na po žia da -
nie ich pred lo ži� a pos kyt nú� pot reb né in for má cie
mi nis ter stvu.

(17) Mi nis ter stvo zru ší po vo le nie pod ¾a od se ku 15,
ak ten, komu bolo ude le né,
a) pí som ne po žia da o zru še nie po vo le nia,
b) po ru ší pod mien ky ur če né v po vo le ní,
c) po ru ší po vin nos ti usta no ve né v od se ku 16.

(18) Po dro bnos ti o vy ho to ve ní, tva re a roz me roch
osved če nia o evi den cii a tech nic ké ho osved če nia vo zid -
la, o úda joch v nich uvá dza ných a o spô so be ve de nia
ich evi den cie usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis.

§ 24

Vy ra de nie vo zid la z pre máv ky
na po zem ných ko mu ni ká ciách

(1) Vo zid lo musí by� vy ra de né z pre máv ky na po zem -
ných ko mu ni ká ciách do času, kým sa zis te né chy by ne -
od strá nia, ak
a) je ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni -

ká ciách pod ¾a § 21 ods. 2 písm. a) až k) ale bo § 21
ods. 3 písm. a) a b),

b) je tech nic ky ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem -
ných ko mu ni ká ciách pod ¾a vše obec ne zá väz né ho
práv ne ho pred pi su vy da né ho na vy ko na nie toh to zá -
ko na.

(2) Vo zid lo musí by� vy ra de né z pre máv ky na po zem -
ných ko mu ni ká ciách do čas ne, ak o to po žia da pre vádz -
ko va te¾ vo zid la.

(3) Vo zid lo musí by� vy ra de né z pre máv ky na po zem -
ných ko mu ni ká ciách natr va lo, ak
a) ne bo lo po dro be né na zá kla de roz hod nu tia ob vod né -

ho úra du dopravy8)
1. tech nic kej kon tro le mimo le hôt usta no ve ných na

jej vy ko na nie a jeho pre vádz ko va te¾ ne pred lo žil

pro to kol o tech nic kej kon tro le vo zid la s vý sled -
kom hod no te nia spô so bi lé na pre máv ku na
po zem ných ko mu ni ká ciách, 

2. emis nej kon tro le mimo le hôt usta no ve ných na jej
vy ko na nie a jeho pre vádz ko va te¾ ne pred lo žil pro -
to kol o emis nej kon tro le mo to ro vé ho vo zid la s vý -
sled kom hod no te nia spô so bi lé na pre máv ku na
po zem ných ko mu ni ká ciách, 

3. kon tro le ori gi na li ty vo zid la a jeho pre vádz ko va te¾
ne pred lo žil od bor ný po su dok o kon tro le ori gi na li -
ty vo zid la s vý sled kom hod no te nia spô so bi lé na
pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách, 

b) sa ne zhodu je so schvá le ným ty pom vo zid la a pre -
vádz ko va te¾ vo zid la na zá kla de roz hod nu tia ob vod -
né ho úra du do pra vy v ním ur če nej le ho te uve de né
ne opráv ne né zá sa hy ne od strá nil, 

c) na vo zid le boli vy ko na né ne opráv ne né zá sa hy do
sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej 
jed not ky ale bo vo zid lo bolo do da toč ne vy ba ve né ne -
schvá le ným sys té mom, kom po nen tom ale bo samo -
stat nou tech nic kou jed not kou a pre vádz ko va te¾ vo -
zid la na zá kla de roz hod nu tia ob vod né ho úra du
do pra vy v ním ur če nej le ho te uve de né ne opráv ne né
zá sa hy ale bo do da toč né vy ba ve nie vo zid la ne od strá -
nil.

(4) O vy ra de ní vo zid la z pre máv ky na po zem ných ko -
mu ni ká ciách do čas ne pod ¾a od se ku 2 ale bo natr va lo
pod ¾a od se ku 3 roz ho du je ob vod ný úrad dopravy8) prí -
sluš ný pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu ale bo síd la pre -
vádz ko va te ¾a vo zid la.

(5) Vo zid lo, kto ré bolo na zá kla de roz hod nu tia ob vod -
né ho úra du do pra vy vy ra de né z pre máv ky na po zem -
ných ko mu ni ká ciách natr va lo pod ¾a od se ku 3, strá ca
ude le né ty po vé schvá le nie, ty po vé schvá le nie ES,
uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES ale bo schvá le nie jed -
not li vé ho vo zid la dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti
roz hod nu tia o jeho vy ra de ní.

(6) Po dro bnos ti o ne spô so bi los ti vo zid la ale bo tech -
nic kej ne spô so bi los ti vo zid la na pre máv ku na po zem -
ných ko mu ni ká ciách a o po stu pe pri vy ra de ní vo zid la
z pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách do čas ne
ale bo na tr va lo usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis.

DRU HÁ  HLA  VA

PO VE RE NÉ TECH NIC KÉ SLUŽ BY

§ 25

Dru hy tech nic kých slu žieb

(1) Tech nic ké služ by sa na úče ly toh to zá ko na čle nia
na
a) tech nic kú služ bu ove ro va nia vo zi diel, sys té mov,

kom po nen tov ale bo samo stat ných tech nic kých jed -
no tiek a ove ro va nia ich zhod nos ti, ove ro va nia typu
spa ¾o va cích mo to rov in šta lo va ných v ne cest ných
stro joch a ove ro va nia ich zhod nos ti, 

b) tech nic kú služ bu tech nic kej kon tro ly vo zi diel,
c) tech nic kú služ bu emis nej kon tro ly mo to ro vých vo zi -

diel,
d) tech nic kú služ bu kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel,
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e) tech nic kú služ bu mon tá že ply no vých za ria de ní.

(2) Za bez pe čo va� čin nos ti sú vi sia ce s tech nic ký mi
služ ba mi uve de ný mi v od se ku 1 písm. a) až e) je opráv -
ne né mi nis ter stvo ale bo v mene mi nis ter stva fy zic ká
oso ba — pod ni ka te¾ ale bo práv nic ká oso ba, kto rej mi -
nis ter stvo ude li lo na túto čin nos� po ve re nie (ïa lej len
„po ve re ná tech nic ká služ ba“). Na kaž dý druh tech nic -
kej služ by pod ¾a od se ku 1 písm. b) až e) mi nis ter stvo
ude ¾u je len jed no po ve re nie na zá kla de vý be ro vé ho ko -
na nia. Po ve re nie je mož né ude li� na dobu ma xi mál ne
pä� ro kov od prá vo plat né ho ukon če nia vý be ro vé ho ko -
na nia. Po ve re ná tech nic ká služ ba je samo fi nan co va te¾ -
ná; úda je a čin nos ti vy plý va jú ce z pred me tu po ve re nia
pos ky tu je mi nis ter stvu bez od plat ne. 

(3) Mi nis ter stvo vy hla su je vý be ro vé ko na nie na vy ko -
ná va nie tech nic kej služ by pod ¾a od se ku 1 písm. b) až e)
v tla či ale bo v iných vše obec ne prí stup ných pros tried -
koch ma so vej ko mu ni ká cie naj me nej 30 dní pred jeho
za ča tím. Ozná me nie o vý be ro vom ko na ní ob sa hu je
pod mien ky jeho usku toč ne nia a pod mien ky vý be ru
uchá dza ča.

(4) Vý be ro vé ko na nie vy ko ná va pä� člen ná ko mi sia,
kto rú tvo ria za mest nan ci mi nis ter stva, vy me no va ná
mi nis trom do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej
re pub li ky.

(5) Ko mi sia určí vy bra né ho uchá dza ča, kto ré ho po -
nu ka naj lep šie spĺ ňa pod mien ky vý be ro vé ho ko na nia.
Ko mi sia určí aj po ra die ïal ších uchá dza čov pod ¾a ob -
sa hu ich po núk.

(6) Vy hod no te nie vý be ro vé ho ko na nia vrá ta ne úda ja
o po ra dí umies tne nia uchá dza čov sa musí bez od klad ne 
pí som ne ozná mi� kaž dé mu uchá dza čo vi.

§ 26

Pod mien ky na ude le nie po ve re nia 

(1) Mi nis ter stvo ude lí po ve re nie na vy ko ná va nie čin -
nos ti tech nic kej služ by pod ¾a § 25 ods. 1 písm. a) fy zic -
kej oso be — pod ni ka te ¾o vi ale bo práv nic kej oso be, kto rá
a) má plat né osved če nie o akreditácii14) vy da né akre di -

tu jú cou oso bou pod ¾a oso bit né ho predpisu15) ale bo
iným vše obec ne uzna ným akre di tač ným or gá nom, 

b) pre u ká že fi nanč nú spo ¾ah li vos� na vy ko ná va nie
tech nic kej služ by pod ¾a § 27, 

c) má uzav re tú zmlu vu o po is te ní zod po ved nos ti za
ško du spô so be nú vý ko nom čin nos ti tech nic kej služ -
by,16)

d) je spô so bi lá na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu, v prí -
pa de práv nic kej oso by sa to vz�a hu je na oso bu ale bo
oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom,

e) je bez ú hon ná, v prí pa de práv nic kej oso by sa to vz�a -
hu je na oso bu ale bo oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym
or gá nom,

f) nie je v kon kur ze ani nú te nom vy rov na ní,17) ak je
pod ni ka te ¾om.

(2) Mi nis ter stvo ude lí po ve re nie na vy ko ná va nie čin -
nos ti tech nic kej služ by pod ¾a § 25 ods. 1 písm. b), c), d)
ale bo písm. e) fy zic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi ale bo práv -
nic kej oso be, kto rá
a) má plat né osved če nie o akreditácií18) vy da né akre di -

tu jú cou oso bou pod ¾a oso bit né ho pred pi su ale bo
iným vše obec ne uzna ným akre di tač ným or gá nom, 

b) pre u ká že fi nanč nú spo ¾ah li vos� na vy ko ná va nie
tech nic kej služ by pod ¾a § 27, 

c) vlast ní ale bo má v nájme19) po ze mok so stav bou,
stav bu ale bo prie stor, v kto rých bude vy ko ná va� čin -
nos ti tech nic kej služ by,

d) vlast ní ale bo má v ná jme tech no lo gic ké vy ba ve nie
pot reb né na vy ko ná va nie čin nos ti tech nic kej služ -
by,

e) ku dňu za ča tia čin nos ti v pra cov nom po me re za -
mest ná va dos ta toč ný po čet fy zic kých osôb, kto ré
budú vy ko ná va� čin nos ti tech nic kej služ by,

f) má uzav re tú zmlu vu o po is te ní zod po ved nos ti za
ško du spô so be nú vý ko nom čin nos ti tech nic kej služ -
by,16) 

g) nie je per so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ná s iný mi
opráv ne ný mi oso ba mi 
1. pod ¾a § 39 ods. 8, ak žia da o ude le nie po ve re nia

na vý kon čin nos ti pod ¾a § 25 ods. 1 písm. b), 
2. pod ¾a § 57 ods. 8, ak žia da o ude le nie po ve re nia

na vý kon čin nos ti pod ¾a § 25 ods. 1 písm. c),
3. pod ¾a § 74 ods. 8, ak žia da o ude le nie po ve re nia

na vý kon čin nos ti pod ¾a § 25 ods. 1 písm. d),
4. pod ¾a § 88 ods. 8, ak žia da o ude le nie po ve re nia

na vý kon čin nos ti pod ¾a § 25 ods. 1 písm. e);
h) je spô so bi lá na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu, v prí -

pa de práv nic kej oso by sa to vz�a hu je na oso bu ale bo
oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom,

i) je bez ú hon ná, v prí pa de práv nic kej oso by sa to vz�a -
hu je na oso bu ale bo oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym
or gá nom,

j) nie je v kon kur ze ani nú te nom vy rov na ní,17) ak je
pod ni ka te ¾om. 

(3) Žia dos� o ude le nie po ve re nia na vy ko ná va nie
tech nic kej služ by pod ¾a § 25 ods. 1 písm. a) až e) musí
ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to

1. ak ide o fy zic kú oso bu — pod ni ka te ¾a, meno a  prie -
zvisko, dá tum a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé -
ho po by tu ale bo pre chod né ho po by tu cu dzin ca,20) 
ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak bolo pri -
de le né, mies to pod ni ka nia a pod pis,

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jej
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šta tu tár nym or gá nom, pod pis šta tu tár ne ho or gá -
nu a od tla čok pe čiat ky,

b) druh tech nic kej služ by, na kto rú sa žia da ude le nie
po ve re nia.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 3 je
a) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo zo živ nos ten ské ho 

re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾ pod -
ni ka te ¾om,

b) plat né osved če nie o akreditácii14),18) pre čin nos�
tech nic kej služ by, na kto rú sa žia da ude li� po ve re -
nie,

c) do klad pre u ka zu jú ci fi nanč nú spo ¾ah li vos�, 
d) zmlu va o po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be -

nú vý ko nom čin nos ti tech nic kej služ by,16) 
e) do kla dy pre u ka zu jú ce spl ne nie pod mie nok pod ¾a

od se ku 2 písm. c) a d); ok rem tech nic kej služ by  po -
d¾a § 25 ods. 1 písm. a), 

f) čest né vyhlásenie21) žia da te ¾a o spl ne ní pod mie nok
pod ¾a od se ku 2 písm. e) a g) ok rem tech nic kej služ by
pod ¾a § 25 ods. 1 písm. a),

g) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
h) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a,21) že na jeho ma je tok

ne bol vy hlá se ný kon kurz ani nú te né vy rov na nie,17)
ak je pod ni ka te ¾om. 

(5) Ak je žia da te ¾om za hra nič ná oso ba z člen ské ho
štá tu, môže do kla dy uve de né v od se ku 4 písm. a), b) až
d), g) a h) na hra di� rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi
v člen skom štá te, v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po -
byt ale bo práv nic ká oso ba síd lo. 

(6) Za bez ú hon né ho pod ¾a od se ku 1 písm. e) a od se -
ku 2 písm. i) sa ne po va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od -
sú de ný za úmy sel ný trest ný čin.

§ 27

Fi nanč ná spo ¾ah li vos� 

(1) Fi nančná spo ¾ah li vos� je schop nos� žia da te ¾a fi -
nanč ne za bez pe či� za ča tie a riad ne vy ko ná va nie čin -
nos ti tech nic kej služ by, na kto rú žia da o ude le nie po ve -
re nia. Ak žia da te¾ chce pre vádz ko va� viac tech nic kých
slu žieb, fi nanč nú spo ¾ah li vos� musí pre u ká za� na kaž -
dú z nich.

(2) Po žia dav ka fi nanč nej spo ¾ah li vos ti je spl ne ná
pre u ká za ním čis té ho ob chod né ho ima nia úč tov nej jed -
not ky naj me nej vo výš ke 3 000 000 Sk ale bo v tej to výš -
ke vy jad re nej v EUR. 

(3) Fi nanč nú spo ¾ah li vos� mož no pre u ká za� riad nou
úč tov nou zá vier kou za pred chá dza jú ci ka len dár ny rok
ale bo mi mo riad nou úč tov nou zá vier kou ove re ný mi au -
dí to rom ale bo vý pi som z ob chod né ho re gis tra nie star -
ším ako tri me sia ce s uve de ním zá klad né ho ima nia ob -
chod nej spo loč nos ti, ale bo zmlu vou o ru če ní uza tvo re nou 
s ban kou ale bo po boč kou za hra nič nej ban ky; ak ide
o za hra nič nú oso bu z člen ské ho štá tu, fi nanč nú spo -
¾ah li vos� mož no pre u ká za� rov no cen ný mi do klad mi vy -
da ný mi v člen skom štá te, v kto rom má fy zic ká oso ba tr -
va lý po byt ale bo práv nic ká oso ba síd lo.

§ 28

Mi nis ter stvo ok rem vše obec ných náležitostí22) v po -
ve re ní na vy ko ná va nie tech nic kej služ by uve die 
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi pod ¾a § 26 ods. 3

písm. a),
b) druh tech nic kej služ by pod ¾a § 25 ods. 1 písm. a) až e),
c) prí pad né ïal šie pod mien ky na vy ko ná va nie čin nos ti,
d) dá tum za ča tia čin nos ti.

Po vin nos t i  a opráv ne nia
po ve re nej  tech nic kej  služ by

§ 29

(1) Po ve re ná tech nic ká služ ba ove ro va nia vo zi diel je
po vin ná 
a) za bez pe čo va� čin nos ti sú vi sia ce 

1. s vy ko ná va ním tes tov typu vo zi diel, sys té mov,
kom po nen tov ale bo samo stat ných tech nic kých
jed no tiek a ove ro va nie ich zhod nos ti na úče ly ich
schva ¾o va nia pod ¾a toh to zá ko na,

2. s vy ko ná va ním skú šok jed not li vo vy ro be né ho,
do ve ze né ho ale bo pre sta va né ho vo zid la, jed not li -
vo vy ro be né ho ale bo do ve ze né ho sys té mu, kom -
po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky
a ove ro va nie ich zhod nos ti na úče ly ich schva ¾o -
va nia pod ¾a toh to zá ko na,

3. s vy ko ná va ním tes tov typu spa ¾o va cích mo to rov
in šta lo va ných v ne cest ných stro joch a ove ro va nie 
ich zhod nos ti na úče ly ich schva ¾o va nia pod ¾a
oso bit né ho pred pi su;

b) vy sta vo va� 
1. pro to ko ly o tes toch typu vo zid la, sys té mu, kom -

po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky, 
2. pro to ko ly o skúš kach jed not li vo vy ro be né ho, do -

ve ze né ho ale bo pre sta va né ho vo zid la, jed not li vo
vy ro be né ho ale bo do ve ze né ho sys té mu, kom po -
nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky,

3. pro to ko ly o tes toch typu spa ¾o va cích mo to rov in -
šta lo va ných v ne cest ných stro joch;

c) pí som ne ozná mi� mi nis ter stvu zme nu pod mie nok,
úda jov a do kla dov uve de ných v § 26 ods. 1, 3 až 5,
a to bez od klad ne, naj ne skôr do pia tich pra cov ných
dní od vzni ku zme ny.

(2) Po dro bnos ti o po stu pe za bez pe čo va nia čin nos tí
uve de ných v od se ku 1 písm. a) pr vom a dru hom bode
a od se ku 1 písm. b) pr vom a dru hom bo de po ve re nou
tech nic kou služ bou ove ro va nia vo zi diel usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 30

(1) Po ve re ná tech nic ká služ ba tech nic kej kon tro ly
vo zi diel je po vin ná 
a) ove ro va� pl ne nie pod mie nok usta no ve ných na ude -

le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kých kon -
trol vo zi diel a o vý sled ku ove re nia spra co va� sprá vu;
vy ko na� nové ove re nie pl ne nia pod mie nok na zá kla -
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de roz hod nu tia ob vod né ho úra du do pra vy a o jeho
vý sled ku spra co va� sprá vu,

b) za bez pe čo va� spra co va nie ná vr hov me to dík tech nic -
kých kon trol vo zi diel,

c) ove ro va� vhod nos� me ra diel a prí stro jov na zá kla de
ich tech nic kých pa ra met rov a cha rak te ru po u ži tia
pri tech nic kých kon tro lách a pred kla da� ich mi nis -
ter stvu na schvá le nie vhod nos ti,

d) za bez pe čo va� zá klad né ško le nia, zdo ko na ¾o va cie
ško le nia a do ško ¾o va cie kur zy pod mie ňu jú ce vy ko -
ná va nie tech nic kých kon trol vo zi diel,

e) spra vo va� úda je o vý sled koch tech nic kých kon trol
vo zi diel, vy hod no te ní ich tech nic ké ho sta vu a zá ve -
roch o ich spô so bi los ti ale bo ne spô so bi los ti na pre -
máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách v in for mač -
nom sys té me tech nic kých kon trol vo zi diel
s ce lo štát nou pô sob nos �ou a tie to pos ky to va� opráv -
ne ným oso bám v roz sa hu usta no ve nom vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na -
nie toh to zá ko na,

f) po u ží va� in for mač ný sys tém tech nic kých kon trol vo -
zi diel s prog ra mo vým vy ba ve ním schvá le ným mi nis -
ter stvom,

g) za bez pe čo va� s ce lo štát nou pô sob nos �ou 
1. vý ro bu, usklad ne nie, pre daj a dis tri bú ciu tla čív

pro to ko lov o tech nic kej kon tro le vo zid la, tla čív
osved če ní o tech nic kej kon tro le vo zid la a kon trol -
ných ná le piek, kto ré majú cha rak ter ce ni ny,  po -
d¾a špe ci fi ká cie a cha rak te ris tic kých vlast nos tí
usta no ve ných vo vše obec ne zá väz nom práv nom
pred pi se vy da nom na vy ko na nie toh to zá ko na;
vzo ro vé vý tlač ky tla čív do kla dov a kon trol ných
ná le piek je po vin ná pred za ča tím vý ro by pred lo ži�
mi nis ter stvu na schvá le nie,

2. vý ro bu, pre daj a dis tri bú ciu pe čia tok po u ží va -
ných pri tech nic kých kon tro lách pod ¾a špe ci fi ká -
cie usta no ve nej vo vše obec ne zá väz nom práv nom
pred pi se vy da nom na vy ko na nie toh to zá ko na,

3. in ven ta ri zá ciu a škar tá ciu tla čív, kon trol ných ná -
le piek a pe čia tok uve de ných v pr vom a dru hom
bode spô so bom a v le ho tách usta no ve ných vo vše -
obec ne zá väz nom práv nom pred pi se vy da nom na
vy ko na nie toh to zá ko na,

4. vies� evi den ciu o vy ro be ných a pred a ných tla či -
vách, kon trol ných ná lep kách a pe čiat kach uve de -
ných v pr vom a dru hom bode v in for mač nom sys -
té me spô so bom usta no ve ným vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko -
na nie toh to zá ko na a v prí pa de ich zni če nia, po -
ško de nia, stra ty ale bo od cu dze nia po stu po va�
spô so bom usta no ve ným vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to 
zá ko na;

h) vies� zoz nam sta níc tech nic kých kon trol, zoz nam
osôb opráv ne ných vy ko ná va� tech nic ké kon tro ly vo -
zi diel a zoz nam od bor ne spô so bi lých osôb na vy ko -
ná va nie tech nic kých kon trol vo zi diel s ce lo štát nou
pô sob nos �ou v in for mač nom sys té me,

i) pí som ne ozná mi� mi nis ter stvu zme nu pod mie nok,
úda jov a do kla dov uve de ných v § 26 ods. 2 až 5, a to
bez od klad ne, naj ne skôr do pia tich pra cov ných dní
od vzni ku zme ny.

(2) Po ve re ná tech nic ká služ ba tech nic kej kon tro ly
vo zi diel po čas ce lej doby plat nos ti ude le né ho po ve re nia 
ne smie
a) by� per so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ná s opráv -

ne ný mi oso ba mi, kto ré vy ko ná va jú čin nos ti pod ¾a
§ 39 ods. 8,

b) vy ko ná va� iné čin nos ti, ako sú uve de né v od se koch
1 a 3.

(3) Po ve re ná tech nic ká služ ba tech nic kej kon tro ly
vo zi diel môže pre vádz ko va� vý luč ne jed nu sta ni cu
tech nic kej kon tro ly, ak má plat né opráv ne nie pod ¾a
§ 39 ods. 8 ude le né na všet ky dru hy tech nic kých kon -
trol vo zi diel a ka te gó rie vo zi diel, kto rá sa po u ží va naj -
mä na za bez pe čo va nie po vin nos tí uve de ných v od se -
ku 1 písm. c) a d). V tom to prí pa de ove re nie spl ne nia
pod mie nok pod ¾a od se ku 1 písm. a) vy ko ná va mi nis ter -
stvo, kto ré vy pra cú va aj sprá vu o vý sled ku ove re nia.

(4) Po dro bnos ti o po stu pe za bez pe čo va nia čin nos tí
uve de ných v od se ku 1 po ve re nou tech nic kou služ bou
tech nic kej kon tro ly vo zi diel, dru hy úda jov pod ¾a od se -
ku 1 písm. e), ok ruh opráv ne ných osôb a roz sah,
v akom sa im tie to úda je pos ky tu jú, vzor a ná le ži tos ti
tla čív a kon trol ných ná le piek pod ¾a špe ci fi ká cie a cha -
rak te ris tic kých vlast nos tí, vzor a ná le ži tos ti pe čia tok
pod ¾a špe ci fi ká cie, spô sob a pos tup ve de nia evi den cie
o vy ro be ných a pred a ných tla či vách, kon trol ných ná -
lep kách a pe čiat kach, spô sob a le ho ty ich in ven ta ri zá -
cie a škar tá cie a pos tup v prí pa de ich zni če nia, po ško -
de nia, stra ty ale bo od cu dze nia usta no ví vše obec ne
zá väz ný práv ny pred pis.

§ 31

(1) Po ve re ná tech nic ká služ ba emis nej kon tro ly mo -
to ro vých vo zi diel je po vin ná 
a) ove ro va� pl ne nie pod mie nok usta no ve ných na ude -

le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie emis ných kon trol
mo to ro vých vo zi diel a o vý sled ku ove re nia spra co va�
sprá vu; vy ko na� nové ove re nie pl ne nia pod mie nok
na zá kla de roz hod nu tia ob vod né ho úra du do pra vy
a o jeho vý sled ku spra co va� sprá vu,

b) za bez pe čo va� spra co va nie ná vr hov me to dík emis -
ných kon trol mo to ro vých vo zi diel,

c) ove ro va� vhod nos� me ra diel a prí stro jov na zá kla de
ich tech nic kých pa ra met rov a cha rak te ru po u ži tia
pri emis ných kon tro lách mo to ro vých vo zi diel a pred -
kla da� ich mi nis ter stvu na schvá le nie vhod nos ti,

d) za bez pe čo va� zá klad né ško le nia, zdo ko na ¾o va cie
ško le nia a do ško ¾o va cie kur zy pod mie ňu jú ce vy ko -
ná va nie emis ných kon trol mo to ro vých vo zi diel,

e) spra vo va� úda je o vý sled koch emis ných kon trol mo -
to ro vých vo zi diel, vy hod no te ní ich sta vu a zá ve roch
o ich spô so bi los ti ale bo ne spô so bi los ti na pre máv ku
na po zem ných ko mu ni ká ciách v in for mač nom sys -
té me emis ných kon trol mo to ro vých vo zi diel s ce lo -
štát nou pô sob nos �ou a tie to pos ky to va� opráv ne -
ným oso bám v roz sa hu usta no ve nom vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na -
nie toh to zá ko na,

f) po u ží va� in for mač ný sys tém emis ných kon trol mo -
to ro vých vo zi diel s prog ra mo vým vy ba ve ním schvá -
le ným mi nis ter stvom,
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g) za bez pe čo va� s ce lo štát nou pô sob nos �ou 
1. vý ro bu, usklad ne nie, pre daj a dis tri bú ciu tla čív

pro to ko lov o emis nej kon tro le mo to ro vé ho vo zid -
la, osved če ní o emis nej kon tro le a kon trol ných
ná le piek, kto ré majú cha rak ter ce ni ny, pod ¾a špe -
ci fi ká cie a cha rak te ris tic kých vlast nos tí usta no -
ve ných vo vše obec ne zá väz nom práv nom pred pi -
se vy da nom na vy ko na nie toh to zá ko na; vzo ro vé
vý tlač ky tla čív do kla dov a kon trol ných ná le piek je 
po vin ná pred za ča tím vý ro by pred lo ži� mi nis ter -
stvu na schvá le nie,

2. vý ro bu, pre daj a dis tri bú ciu pe čia tok po u ží va -
ných pri emis ných kon tro lách mo to ro vých vo zi -
diel pod ¾a špe ci fi ká cie usta no ve nej vo vše obec ne
zá väz nom práv nom pred pi se vy da nom na vy ko -
na nie toh to zá ko na,

3. in ven ta ri zá ciu a škar tá ciu tla čív, kon trol ných ná -
le piek a pe čia tok uve de ných v pr vom a dru hom
bode spô so bom a v le ho tách usta no ve ných vo vše -
obec ne zá väz nom práv nom pred pi se vy da nom na
vy ko na nie toh to zá ko na,

4. vies� evi den ciu o vy ro be ných a pred a ných tla či -
vách, kon trol ných ná lep kách a pe čiat kach uve de -
ných v pr vom a dru hom bode v in for mač nom sys té -
me spô so bom usta no ve ným vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to 
zá ko na a v prí pa de ich zni če nia, po ško de nia, stra -
ty ale bo od cu dze nia po stu po va� spô so bom usta -
no ve ným vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi -
som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na;

h) vies� zoz nam pra co vísk emis ných kon trol, zoz nam
osôb opráv ne ných vy ko ná va� emis né kon tro ly mo to -
ro vých vo zi diel a zoz nam od bor ne spô so bi lých osôb
na vy ko ná va nie emis ných kon trol mo to ro vých vo zi -
diel s ce lo štát nou pô sob nos �ou v in for mač nom sys -
té me,

i) pí som ne ozná mi� mi nis ter stvu zme nu pod mie nok,
úda jov a do kla dov uve de ných v § 26 ods. 2 až 5, a to
bez od klad ne, naj ne skôr do pia tich pra cov ných dní
od vzni ku zme ny.

(2) Po ve re ná tech nic ká služ ba emis nej kon tro ly mo -
to ro vých vo zi diel po čas ce lej doby plat nos ti ude le né ho
po ve re nia ne smie
a) by� per so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ná s iný mi

opráv ne ný mi oso ba mi, kto ré vy ko ná va jú čin nos ti
pod ¾a § 57 ods. 8,

b) vy ko ná va� iné čin nos ti, ako sú uve de né v od se koch
1 a 3.

(3) Po ve re ná tech nic ká služ ba emis nej kon tro ly mo -
to ro vých vo zi diel môže pre vádz ko va� vý luč ne jed no
pra co vi sko emis nej kon tro ly, ak má plat né opráv ne nie
pod ¾a § 57 ods. 8 ude le né na všet ky emis né sys té my,
dru hy pa li va na po hon mo to ra a ka te gó rie vo zi diel, kto -
ré sa po u ží va naj mä na za bez pe čo va nie po vin nos tí uve -
de ných v od se ku 1 písm. c) a d). V tom to prí pa de ove re -
nie spl ne nia pod mie nok pod ¾a od se ku 1 písm. a)
vy ko ná va mi nis ter stvo, kto ré vy pra cú va aj sprá vu o vý -
sled ku ove re nia.

(4) Po dro bnos ti o po stu pe za bez pe čo va nia čin nos tí
uve de ných v od se ku 1 po ve re nou tech nic kou služ bou
emis nej kon tro ly mo to ro vých vo zi diel, dru hy úda jov
pod ¾a od se ku 1 písm. e), ok ruh opráv ne ných osôb

a roz sah, v akom sa im tie to úda je pos ky tu jú, vzor a ná -
le ži tos ti tla čív a kon trol ných ná le piek pod ¾a
špe ci fi ká cie a cha rak te ris tic kých vlast nos tí, vzor a ná -
le ži tos ti pe čia tok pod ¾a špe ci fi ká cie, spô sob a pos tup
ve de nia evi den cie o vy ro be ných a pred a ných tla či vách,
kon trol ných ná lep kách a pe čiat kach, spô sob a le ho ty
ich in ven ta ri zá cie a škar tá cie a pos tup v prí pa de ich
zni če nia, po ško de nia, stra ty ale bo od cu dze nia usta no -
ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 32

(1) Po ve re ná tech nic ká služ ba kon tro ly ori gi na li ty
vo zi diel je po vin ná 
a) ove ro va� pl ne nie pod mie nok usta no ve ných na ude -

le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie kon trol ori gi na li ty
vo zi diel a o vý sled ku ove re nia spra co va� sprá vu; vy -
ko na� nové ove re nie pl ne nia pod mie nok na zá kla de
roz hod nu tia ob vod né ho úra du do pra vy a o jeho vý -
sled ku spra co va� sprá vu,

b) za bez pe čo va� spra co va nie ná vr hov me to dík kon trol
ori gi na li ty vo zi diel, 

c) ove ro va� vhod nos� me ra diel a prí stro jov na zá kla de
ich tech nic kých pa ra met rov a cha rak te ru po u ži tia
pri kon tro lách ori gi na li ty vo zi diel a pred kla da� ich
mi nis ter stvu na schvá le nie vhod nos ti,

d) za bez pe čo va� zá klad né ško le nia a do ško ¾o va cie kur -
zy pod mie ňu jú ce vy ko ná va nie kon trol ori gi na li ty vo -
zi diel, 

e) spra vo va� úda je o vý sled koch kon trol ori gi na li ty vo -
zi diel v in for mač nom sys té me kon trol ori gi na li ty vo -
zi diel s ce lo štát nou pô sob nos �ou a tie to pos ky to va�
opráv ne ným oso bám v roz sa hu usta no ve nom vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na,

f) po u ží va� in for mač ný sys tém kon trol ori gi na li ty vo zi -
diel s prog ra mo vým vy ba ve ním schvá le ným mi nis -
ter stvom,

g) za bez pe čo va� s ce lo štát nou pô sob nos �ou 
1. vý ro bu, usklad ne nie, pre daj a dis tri bú ciu tla čív

od bor ných po sud kov o kon tro le ori gi na li ty vo zid -
la a kon trol ných ná le piek, kto ré majú cha rak ter
ce ni ny, pod ¾a špe ci fi ká cie a cha rak te ris tic kých
vlast nos tí usta no ve ných vo vše obec ne zá väz nom
práv nom pred pi se vy da nom na vy ko na nie toh to
zá ko na; vzo ro vé vý tlač ky tla čív od bor ných po sud -
kov a kon trol ných ná le piek je po vin ná pred za ča -
tím vý ro by pred lo ži� mi nis ter stvu na schvá le nie,

2. vý ro bu, pre daj a dis tri bú ciu pe čia tok po u ží va -
ných pri kon tro lách ori gi na li ty pod ¾a špe ci fi ká cie
usta no ve nej vo vše obec ne zá väz nom práv nom
pred pi se vy da nom na vy ko na nie toh to zá ko na,

3. in ven ta ri zá ciu a škar tá ciu tla čív od bor ných po -
sud kov, kon trol ných ná le piek a pe čia tok uve de -
ných v pr vom a dru hom bode spô so bom a v le ho -
tách usta no ve ných vo vše obec ne zá väz nom
práv nom pred pi se vy da nom na vy ko na nie toh to
zá ko na,

4. vies� evi den ciu o vy ro be ných a pred a ných tla či -
vách od bor ných po sud kov, kon trol ných ná lep -
kách a pe čiat kach uve de ných v pr vom a dru hom
bode v in for mač nom sys té me spô so bom usta no -
ve ným vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som
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vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na a v prí pa de
ich zni če nia, po ško de nia, stra ty ale bo od cu dze nia 
po stu po va� spô so bom usta no ve ným vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko -
na nie toh to zá ko na;

h) vies� zoz nam pra co vísk kon trol ori gi na li ty, zoz nam
osôb opráv ne ných vy ko ná va� kon tro ly ori gi na li ty vo -
zi diel a zoz nam od bor ne spô so bi lých osôb na vy ko -
ná va nie kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel s ce lo štát nou
pô sob nos �ou v in for mač nom sys té me, 

i) pí som ne ozná mi� mi nis ter stvu zme nu pod mie nok,
úda jov a do kla dov uve de ných v § 26 ods. 2 až 5, a to
bez od klad ne, naj ne skôr do pia tich pra cov ných dní
od vzni ku zme ny.

(2) Po ve re ná tech nic ká služ ba kon tro ly ori gi na li ty
vo zi diel po čas ce lej doby plat nos ti ude le né ho po ve re nia 
ne smie
a) by� per so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ná s opráv -

ne ný mi oso ba mi, kto ré vy ko ná va jú čin nos ti pod ¾a
§ 74 ods. 8,

b) vy ko ná va� iné čin nos ti, ako sú uve de né v od se koch
1, 3 a 4.

(3) Po ve re ná tech nic ká služ ba kon tro ly ori gi na li ty
vo zi diel môže pre vádz ko va� vý luč ne jed no pra co vi sko
kon tro ly ori gi na li ty, ak má plat né opráv ne nie pod ¾a
§ 74 ods. 8 ude le né na všet ky ka te gó rie vo zi diel, kto ré
sa po u ží va naj mä na za bez pe čo va nie po vin nos tí uve de -
ných v od se ku 1 písm. c) a d). V tom to prí pa de ove re nie
spl ne nia pod mie nok pod ¾a od se ku 1 písm. a) vy ko ná va
mi nis ter stvo, kto ré vy pra cú va aj sprá vu o vý sled ku
ove re nia.

(4) Po ve re ná tech nic ká služ ba kon tro ly ori gi na li ty
vo zi diel je opráv ne ná po ža do va� pos ky to va nie in for má -
cií z in for mač ných sys té mov, kto ré ve die Po li caj ný zbor
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,23) o tom, či je vo zid lo v pát -
ra ní z dô vo du jeho od cu dze nia ale bo či je v pát ra ní od -
cu dze ná ta bu¾ ka ale bo ta bu¾ ky s evi denč ným čís lom
ale bo oso bit ným evi denč ným čís lom. Tie to in for má cie
sa pos ky tu jú v sú vis los ti s pl ne ním jej úloh uve de ných
v od se ku 1 písm. e) a úloh osôb opráv ne ných vy ko ná va� 
kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel pod ¾a toh to zá ko na, a to
ne pre tr ži te pria mym vstu pom ale bo na ich vy žia da nie
na dá to vých no si čoch úda jov (v elek tro nic kej for me),
a to aj bez pred chá dza jú ce ho sú hla su oso by, kto rej sa
taká in for má cia týka. Po ve re ná tech nic ká služ ba kon -
tro ly ori gi na li ty je opráv ne ná zís ka né in for má cie  po -
skytova� oso bám opráv ne ným vy ko ná va� kon tro ly ori -
gi na li ty na úče ly pl ne nia ich po vin nos tí pod ¾a toh to
zá ko na.

(5) Po dro bnos ti o po stu pe za bez pe čo va nia čin nos tí
uve de ných v od se ku 1 po ve re nou tech nic kou služ bou
kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel, dru hy úda jov pod ¾a od se -
ku 1 písm. e), ok ruh opráv ne ných osôb a roz sah,
v akom sa im tie to úda je pos ky tu jú, vzor a ná le ži tos ti
tla čív od bor ných po sud kov a kon trol ných ná le piek
pod ¾a špe ci fi ká cie a cha rak te ris tic kých vlast nos tí, vzor 
a ná le ži tos ti pe čia tok pod ¾a špe ci fi ká cie, spô sob a  po -
stup ve de nia evi den cie o vy ro be ných a pred a ných tla či -
vách, kon trol ných ná lep kách a pe čiat kach, spô sob

a le ho ty ich in ven ta ri zá cie a škar tá cie a pos tup v prí pa -
de ich zni če nia, po ško de nia, stra ty ale bo od cu dze nia
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 33

(1) Po ve re ná tech nic ká služ ba mon tá že ply no vých
za ria de ní je po vin ná 
a) ove ro va� pl ne nie pod mie nok usta no ve ných na ude -

le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie mon tá že ply no -
vých za ria de ní a o vý sled ku ove re nia spra co va� sprá -
vu; vy ko na� nové ove re nie pl ne nia pod mie nok na
zá kla de roz hod nu tia ob vod né ho úra du do pra vy
a o jeho vý sled ku spra co va� sprá vu,

b) za bez pe čo va� spra co va nie ná vr hov me to dík mon tá -
že ply no vých za ria de ní, 

c) ove ro va� vhod nos� me ra diel a prí stro jov na zá kla de
ich tech nic kých pa ra met rov a cha rak te ru po u ži tia
pri mon tá ži ply no vých za ria de ní a pred kla da� ich
mi nis ter stvu na schvá le nie vhod nos ti,

d) za bez pe čo va� zá klad né ško le nia, zdo ko na ¾o va cie
ško le nia a do ško ¾o va cie kur zy pod mie ňu jú ce mon -
táž ply no vých za ria de ní,

e) spra vo va� úda je v in for mač nom sys té me mon tá že
ply no vých za ria de ní s ce lo štát nou pô sob nos �ou
a tie to pos ky to va� opráv ne ným oso bám v roz sa hu
usta no ve nom vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi -
som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na,

f) po u ží va� in for mač ný sys tém mon tá že ply no vých za -
ria de ní a tech nic ké vy ba ve nie schvá le né mi nis ter -
stvom spô so bom usta no ve ným vše obec ne zá väz ným 
práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to
zá ko na,

g) za bez pe čo va� s ce lo štát nou pô sob nos �ou 
1. vý ro bu, usklad ne nie, pre daj a dis tri bú ciu tla čív

pro to ko lov o mon tá ži ply no vé ho za ria de nia, kto ré
majú cha rak ter ce ni ny, pod ¾a špe ci fi ká cie a cha -
rak te ris tic kých vlast nos tí usta no ve ných vo vše -
obec ne zá väz nom práv nom pred pi se vy da nom na
vy ko na nie toh to zá ko na; vzo ro vé vý tlač ky tla čív
pro to ko lov je po vin ná pred za ča tím vý ro by pred lo -
ži� mi nis ter stvu na schvá le nie,

2. vý ro bu, pre daj a dis tri bú ciu pe čia tok po u ží va -
ných pri mon tá ži ply no vých za ria de ní, pod ¾a špe -
ci fi ká cie usta no ve nej vo vše obec ne zá väz nom
práv nom pred pi se vy da nom na vy ko na nie toh to
zá ko na,

3. in ven ta ri zá ciu a škar tá ciu tla čív pro to ko lov a pe -
čia tok uve de ných v pr vom a dru hom bode spô so -
bom a v le ho tách usta no ve ných vo vše obec ne zá -
väz nom práv nom pred pi se vy da nom na
vy ko na nie toh to zá ko na,

4. vies� evi den ciu o vy ro be ných a pred a ných tla či -
vách pro to ko lov a pe čiat kach uve de ných v pr vom
a dru hom bode v in for mač nom sys té me spô so -
bom usta no ve ným vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na
a v prí pa de ich zni če nia, po ško de nia, stra ty ale bo
od cu dze nia po stu po va� spô so bom usta no ve ným
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vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da -
ným na vy ko na nie toh to zá ko na;

h) vies� zoz nam pra co vísk mon tá že ply no vých za ria de -
ní, zoz nam osôb opráv ne ných vy ko ná va� mon táž
ply no vých za ria de ní a zoz nam od bor ne spô so bi lých
osôb na vy ko ná va nie mon tá že ply no vých za ria de ní
s ce lo štát nou pô sob nos �ou v in for mač nom sys té me, 

i) pí som ne ozná mi� mi nis ter stvu zme nu pod mie nok,
úda jov a do kla dov uve de ných v § 26 ods. 2 až 5, a to
bez od klad ne, naj ne skôr do pia tich pra cov ných dní
od vzni ku zme ny.

(2) Po ve re ná tech nic ká služ ba mon tá že ply no vých
za ria de ní po čas ce lej doby plat nos ti ude le né ho po ve re -
nia ne smie
a) by� per so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ná s iný mi

opráv ne ný mi oso ba mi, kto ré vy ko ná va jú čin nos ti
pod ¾a § 88 ods. 8,

b) vy ko ná va� iné čin nos ti, ako sú uve de né v od se koch
1 a 3.

(3) Po ve re ná tech nic ká služ ba mon tá že ply no vých
za ria de ní môže pre vádz ko va� vý luč ne jed no pra co vi sko
mon tá že ply no vých za ria de ní, ak má plat né opráv ne nie 
pod ¾a § 88 ods. 8 ude le né na všet ky dru hy plyn né ho pa -
li va a ka te gó rie vo zi diel, kto ré sa po u ží va naj mä na za -
bez pe čo va nie po vin nos tí uve de ných v od se ku 1 písm. c) 
a d). V tom to prí pa de ove re nie spl ne nia pod mie nok
pod ¾a od se ku 1 písm. a) vy ko ná va mi nis ter stvo, kto ré
vy pra cú va aj sprá vu o vý sled ku ove re nia.

(4) Po dro bnos ti o po stu pe za bez pe čo va nia čin nos tí
uve de ných v od se ku 1 po ve re nou tech nic kou služ bou
mon tá že ply no vých za ria de ní, dru hy úda jov pod ¾a od -
se ku 1 písm. e), ok ruh opráv ne ných osôb a roz sah,
v akom sa im tie to úda je pos ky tu jú, vzor a ná le ži tos ti
tla čív pro to ko lov pod ¾a špe ci fi ká cie a cha rak te ris tic -
kých vlast nos tí, vzor a ná le ži tos ti pe čia tok pod ¾a špe ci -
fi ká cie, spô sob a pos tup ve de nia evi den cie o vy ro be -
ných a pred a ných tla či vách pro to ko lov a pe čia tok,
spô sob a le ho ty ich in ven ta ri zá cie a škar tá cie a pos tup
v prí pa de ich zni če nia, po ško de nia, stra ty ale bo od cu -
dze nia usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 34

Zme na, po za sta ve nie, zru še nie a zá nik
po ve re nia na vy ko ná va nie tech nic kej služ by

(1) Mi nis ter stvo môže zme ni� po ve re nie na vy ko ná va -
nie tech nic kej služ by na zá kla de vlast né ho pod netu
ale bo ak po ve re ná tech nic ká služ ba pí som ne po žia da
o zme nu roz sa hu ude le né ho po ve re nia. 

(2) Mi nis ter stvo môže po za sta vi� vý kon po ve re nia na
vy ko ná va nie tech nic kej služ by do vy ko na nia opat re ní
na ná pra vu, ak 
a) po ve re ná tech nic ká služ ba v ur če nej le ho te ne oz ná -

mi mi nis ter stvu zme nu pod mie nok, na kto rých zá -
kla de jej bolo ude le né po ve re nie,

b) mi nis ter stvo v rám ci vý ko nu štát ne ho do zo ru zis ti lo
dô vo dy na po za sta ve nie vý ko nu po ve re nia.

(3) Mi nis ter stvo zru ší po ve re nie na vy ko ná va nie
tech nic kej služ by, ak po ve re ná tech nic ká služ ba 
a) pí som ne po žia da o zru še nie po ve re nia mi ni mál ne

60 dní pred plá no va ným ukon če ním svo jej čin nos ti,

b) v čase plat nos ti po ve re nia ne spĺ ňa pod mien ky uve -
de né v § 26 ods. 1 ale bo ods. 2, ale bo po ru šu je po vin -
nos ti usta no ve né v § 30 ods. 2 ale bo ods. 3, § 31
ods. 2 ale bo ods. 3, § 32 ods. 2 ale bo ods. 3, § 33
ods. 2 ale bo ods. 3,

c) opa ko va ne ne pl ní ale bo zá važ ným spô so bom po ru -
šu je po vin nos ti uve de né v § 29 ods. 1, § 30 ods. 1,
§ 31 ods. 1, § 32 ods. 1, § 33 ods. 1, ale bo zá važ ným
spô so bom po ru šu je vše obec ne zá väz né práv ne pred -
pi sy vy da né na vy ko na nie toh to zá ko na ale bo pod -
mien ky ur če né v roz hod nu tí o ude le ní po ve re nia.

(4) Po ve re nie na vy ko ná va nie tech nic kej služ by za ni -
ká 
a) zru še ním práv nic kej oso by ale bo smr �ou fy zic kej

oso by, kto rej bolo po ve re nie ude le né,
b) uply nu tím času plat nos ti osved če nia o akre di tá cii, 
c) zru še ním osved če nia o akre di tá cii,
d) uply nu tím plat nos ti po ve re nia pod ¾a § 25 ods. 2.

§ 35

Zoz nam po ve re ných tech nic kých slu žieb, ako aj zme -
nu, po za sta ve nie, zru še nie a zá nik po ve re nia na vy ko -
ná va nie tech nic kej služ by mi nis ter stvo uve rej ňu je vo
svo jom ves tní ku.

TRE  T IA  HLA  VA

KON TRO LY VO ZI DIEL

Prvý od diel

Zá klad né usta no ve nie

§ 36

(1) Pod ni ka nie v ob las ti kon tro ly vo zi diel za hŕ ňa vý -
kon
a) tech nic kých kon trol vo zi diel,
b) emis ných kon trol mo to ro vých vo zi diel,
c) kon trol ori gi na li ty vo zi diel.

(2) Pod ni ka� v ob las ti kon tro ly vo zi diel mož no po vo li�
fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be, kto rá pre u ká že,
že spĺ ňa pod mien ky usta no ve né tým to zá ko nom.

Dru hý od diel
Tech nic ké kon tro ly

§ 37

Sta ni ca tech nic kej kon tro ly 

(1) Sta ni ca tech nic kej kon tro ly je pra co vi sko špe cia -
li zo va né na vy ko ná va nie tech nic kých kon trol vo zi diel.

(2) Sta ni ce tech nic kej kon tro ly sa čle nia na jed not li -
vé typy pod ¾a poč tu kon trol ných li niek a ka te gó rie vo zi -
diel, na kto rých sa vy ko ná va jú jed not li vé dru hy tech -
nic kých kon trol. Sie� sta níc tech nic kej kon tro ly a ich
poč ty pod ¾a jed not li vých dru hov tech nic kých kon trol
a ty pov sta níc tech nic kých kon trol ur ču je mi nis ter -
stvo.

(3) Po dro bnos ti o ur čo va ní sie te sta níc tech nic kých
kon trol pod ¾a od se ku 2 usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis. 
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§ 38

Pod mien ky na ude le nie po vo le nia
na zria de nie sta ni ce tech nic kej kon tro ly

(1) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá chce
pre vádz ko va� sta ni cu tech nic kej kon tro ly a vy ko ná va�
tech nic ké kon tro ly vo zi diel pod ¾a § 48 (ïa lej len „tech -
nic ká kon tro la“), je po vin ná vo pred pí som ne po žia da�
ob vod ný úrad dopravy8) o po vo le nie na zria de nie sta ni -
ce tech nic kej kon tro ly. Prí sluš ným na ude le nie po vo le -
nia na zria de nie sta ni ce tech nic kej kon tro ly je ob vod ný
úrad do pra vy, v kto ré ho územ nom ob vo de bude sta ni ca 
tech nic kej kon tro ly zria de ná.

(2) Ob vod ný úrad do pra vy ude lí fy zic kej oso be ale bo
práv nic kej oso be po vo le nie na zria de nie sta ni ce tech -
nic kej kon tro ly, ak 
a) vlast ní ale bo má v nájme19) po ze mok, po ze mok so

stav bou ale bo stav bu na po ža do va ný typ sta ni ce
tech nic kej kon tro ly, ale bo má na vlast níc tvo ale bo
ná jom uza tvo re nú zmlu vu o bu dú cej zmlu ve, 

b) má pro jek to vú do ku men tá ciu pot reb nú na po ža do -
va ný typ sta ni ce tech nic kej kon tro ly, 

c) je fi nanč ne spo ¾ah li vá na zria de nie sta ni ce tech nic -
kej kon tro ly,

d) je spô so bi lá na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu,
e) je bez ú hon ná,
f) na po ža do va ný typ sta ni ce tech nic kej kon tro ly je

vo¾ ná ka pa ci ta sie te pod ¾a § 37 ods. 2,
g) nie je v kon kur ze ani v nú te nom vy rov na ní,17) ak je

žia da te¾ pod ni ka te ¾om. 
Ak ide o práv nickú oso bu, musí pod mien ky pod ¾a pís -
men d) a e) spĺ ňa� oso ba ale bo oso by, kto ré sú jej šta tu -
tár nym or gá nom.

(3) Žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by
o ude le nie po vo le nia na zria de nie sta ni ce tech nic kej
kon tro ly musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to 

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu ale bo 
pre chod né ho po by tu cu dzin ca,20) ak ide o pod ni -
ka te ¾a, aj ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak 
bolo pri de le né, a mies to pod ni ka nia,

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom;

b) úda je o type sta ni ce tech nic kej kon tro ly,
c) úda je o zá klad nom dru hu tech nic kej kon tro ly a ka -

te gó rie vo zi diel, na kto rých sa budú tech nic ké kon -
tro ly vy ko ná va�,

d) úda je o vlast níc tve ale bo ná jme po zem ku, po zem ku
so stav bou ale bo o stav be na po ža do va ný typ sta ni ce
tech nic kej kon tro ly,

e) úda je o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti,
f) pod pis žia da te ¾a, a ak ide o práv nic kú oso bu, aj od -

tla čok pe čiat ky.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú
a) vý pis z lis tu vlast níc tva nie star ší ako tri me sia ce

a kó pia ka tas trál nej mapy pod ¾a od se ku 3 písm. d)
ale bo ná jom ná zmlu va s úrad ne osved če ný mi pod -
pis mi, ale bo zmlu va o bu dú cej zmlu ve o pre vo de
vlast níc tva ale bo o ná jme po zem ku, po zem ku so

stav bou ale bo stav by na po ža do va ný typ sta ni ce
tech nic kej kon tro ly,

b) pro jek to vá do ku men tá cia sta ni ce tech nic kej kon tro -
ly a si tu ač ný vý kres vrá ta ne prí stu po vých ko mu ni -
ká cií, od stav ných a par ko va cích plôch spra co va ná
v sú la de s roz mer mi usta no ve ný mi vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na,

c) sta no vi sko prí sluš né ho sta veb né ho úra du k vhod -
nos ti umies tne nia sta ni ce tech nic kej kon tro ly,
k jeho sú la du s územ ným plá nom, iným ve rej ným
zá uj mom a s ochra nou ži vot né ho pros tre dia,

d) do klad o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti na zria de nie sta ni ce 
tech nic kej kon tro ly, 

e) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo  zo živ nos ten ské -
ho re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾
pod ni ka te ¾om,

f) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
g) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že na jeho ma je tok ne -

bol vy hlá se ný kon kurz ani nú te né vy rov na nie,17) ak
je pod ni ka te ¾om.

 (5) Ak je žia da te ¾om za hra nič ná oso ba z člen ské ho
štá tu, môže do kla dy uve de né v od se ku 4 písm. d) až g)
na hra di� rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi v člen -
skom štá te, v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po byt ale -
bo práv nic ká oso ba síd lo. 

 (6) Fi nanč nou spo ¾ah li vos �ou pod ¾a od se ku 2
písm. c) je schop nos� žia da te ¾a fi nanč ne za bez pe či�
zria de nie a riad ne vy ko ná va nie čin nos ti sta ni ce tech -
nic kej kon tro ly. Ak žia da te¾ chce pre vádz ko va� viac sta -
níc tech nic kej kon tro ly, fi nanč nú spo ¾ah li vos� musí
pre u ká za� na kaž dú z nich.

 (7) Po žia dav ka fi nanč nej spo ¾ah li vos ti je spl ne ná
pre u ká za ním čis té ho ob chod né ho ima nia úč tov nej jed -
not ky naj me nej vo výš ke 3 000 000 Sk ale bo v tej to výš -
ke vy jad re nej v EUR. Fi nanč nú spo ¾ah li vos� mož no
pre u ká za� riad nou úč tov nou zá vier kou za pred chá dza -
jú ci ka len dár ny rok ale bo mi mo riad nou úč tov nou zá -
vier kou ove re ný mi au dí to rom, ale bo vý pi som z ob chod -
né ho re gis tra nie star ším ako tri me sia ce s uve de ním
zá klad né ho ima nia ob chod nej spo loč nos ti, ale bo zmlu -
vou o ru če ní uza tvo re nou s ban kou ale bo po boč kou za -
hra nič nej ban ky; ak ide o za hra nič nú oso bu z člen ské -
ho štá tu, fi nanč nú spo ¾ah li vos� mož no pre u ká za�
rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi v člen skom štá te,
v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po byt ale bo práv nic ká 
oso ba síd lo.

 (8) Za bez ú hon né ho pod ¾a od se ku 2 písm. e) sa ne -
po va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel -
ný trest ný čin, ale bo ten, komu v po sled ných pia tich ro -
koch predo dňom po da nia žia dos ti bolo zru še né
opráv ne nie na vy ko ná va nie tech nic kých kon trol pod ¾a
§ 42 ods. 3 písm. b) až g).

 (9) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia
žia dos ti a jej prí loh roz hod ne o ude le ní po vo le nia na
zria de nie sta ni ce tech nic kej kon tro ly, ak sú spl ne né
pod mien ky pod ¾a od se kov 2 až 5; inak žia dos� za miet -
ne. 

(10) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o po vo -
le ní na zria de nie sta ni ce tech nic kej kon tro ly ok rem
vše obec ných náležitostí22) ob sa hu je

Strana 6916 Zbierka zákonov č. 725/2004 Čiastka 298



a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi pod ¾a od se ku 3
písm. a),

b) úda je o type sta ni ce tech nic kej kon tro ly, 
c) ob me dze nú plat nos� ude le né ho po vo le nia na zria de -

nie sta ni ce tech nic kej kon tro ly na dva roky, 
d) prí pad né ïal šie pod mien ky sú vi sia ce so zria de ním

sta ni ce tech nic kej kon tro ly.

(11) Po uply nu tí času plat nos ti roz hod nu tie o po vo le -
ní na zria de nie sta ni ce tech nic kej kon tro ly za ni ká a po
jeho zá ni ku ob vod ný úrad do pra vy ne smie za ča� ko na -
nie o ude lenie opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kej
kon tro ly. 

(12) Prie sto ro vé a tech no lo gic ké vy ba ve nie sta ni ce
tech nic kej kon tro ly jed not li vých ty pov a mo bil nej sta -
ni ce tech nic kej kon tro ly, spô sob met ro lo gic ké ho za bez -
pe če nia me ra diel a prí stro jov, kto rých vhod nos� je
schvá le ná mi nis ter stvom, a le ho ty ka lib rá cie me ra diel
a prí stro jov po u ží va ných pri tech nic kých kon tro lách
vo zi diel a po dro bnos ti o po stu pe ob vod né ho úra du do -
pra vy pri ve de ní evi den cie do kla dov žia da te ¾ov z iné ho
člen ské ho štá tu pod ¾a od se ku 5 a § 39 ods. 4, o le ho -
tách a spô so be ich na hlaso va nia mi nis ter stvu usta no ví 
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis. 

§ 39

Pod mien ky na ude le nie opráv ne nia
na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly

(1) Ob vod ný úrad dopravy8) ude lí žia da te ¾o vi opráv -
ne nie na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly, ak 
a) o ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kej

kon tro ly po žia dal v čase plat nos ti po vo le nia na zria -
de nie sta ni ce tech nic kej kon tro ly pod ¾a § 38 ods. 10,

b) vlast ní ale bo má v ná jme po ze mok so stav bou ale bo
stav bu na po ža do va ný typ sta ni ce tech nic kej kon -
tro ly, kto ré z h¾a di ska roz me rov, prí stu po vých ko -
mu ni ká cií a od stav ných par ko va cích plôch spĺ ňa jú
pod mien ky usta no ve né vše obec ne zá väz ným práv -
nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko -
na,

c) vlast ní ale bo má vo fi nanč nom lí zin gu tech no lo gic ké
vy ba ve nie sta ni ce tech nic kej kon tro ly usta no ve né
vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným
na vy ko na nie toh to zá ko na,

d) nie je per so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ný 
1. s po ve re nou tech nic kou služ bou tech nic kej kon -

tro ly vo zi diel; to ne pla tí, ak o ude le nie opráv ne nia 
žia da po ve re ná tech nic ká služ ba tech nic kej kon -
tro ly vo zi diel pod ¾a § 30 ods. 3,

2. s vý ro bou, pre daj om ale bo op ra vou vo zi diel, sys -
té mov, kom po nen tov ale bo samo stat ných tech -
nic kých jed no tiek tak, že sú čas ne pre vádz ku je
ich vý ro bu, pre daj ale bo op ra vy;

e) má uzav re tú zmlu vu o po is te ní zod po ved nos ti za
ško du spô so be nú vý ko nom tech nic kých kon trol,16)

f) je fi nanč ne spo ¾ah li vý na riad ne vy ko ná va nie čin -
nos ti sta ni ce tech nic kej kon tro ly pod ¾a § 38 ods. 6
a 7,

g) je spô so bi lý na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu, v prí -

pa de práv nic kej oso by sa to vz�a hu je na oso bu ale bo
oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom,

h) je bez ú hon ný, v prí pa de práv nic kej oso by sa to vz�a -
hu je na oso bu ale bo oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym
or gá nom,

i) ku dňu za ča tia čin nos ti v pra cov nom po me re bude
za mest ná va� naj me nej tri fy zic ké oso by, kto ré sú od -
bor ne spô so bi lé na vy ko ná va nie prí sluš né ho dru hu
tech nic kej kon tro ly, z kto rých jed na je ve dú cim sta -
ni ce tech nic kej kon tro ly a jed na je zá stup com ve dú -
ce ho sta ni ce tech nic kej kon tro ly, a naj me nej jed nu
fy zic kú oso bu na vy ko ná va nie ad mi nis tra tív nej čin -
nos ti,

j) nie je v kon kur ze ani nú te nom vy rov na ní,17) ak je
pod ni ka te ¾om,

k) bol pri ove re ní pl ne nia pod mie nok pod ¾a § 30 ods. 1
písm. a) hod no te ný zá ve rom „spĺ ňa pod mien ky“; ná -
kla dy spo je né s ove re ním zná ša žia da te¾.

(2) Žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by
o ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kej kon -
tro ly musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to 

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu ale bo 
pre chod né ho po by tu cu dzin ca,20) ak ide o pod ni -
ka te ¾a aj ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak
bolo pri de le né, mies to pod ni ka nia a ad re su síd la
sta ni ce tech nic kej kon tro ly,

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, a ad re su síd la sta ni ce
tech nic kej kon tro ly,

b) úda je o type sta ni ce tech nic kej kon tro ly,
c) úda je o zá klad nom dru hu tech nic kej kon tro ly a ka -

te gó rie vo zi diel, na kto rých sa budú tech nic ké kon -
tro ly vy ko ná va�, 

d) úda je o od bor nej spô so bi los ti za mest nan cov, kto rí
budú tech nic ké kon tro ly vy ko ná va�, 

e) pred po kla da ný dá tum za ča tia čin nos ti,
f) pod pis žia da te ¾a, a ak ide o práv nic kú oso bu, aj od -

tla čok pe čiat ky.

(3) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 2 sú
a) do klad o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti,
b) ko la u dač né roz hod nu tie na stav bu,24) v kto rej sa na -

chá dza sta ni ca tech nic kej kon tro ly,
c) vý pis z lis tu vlast níc tva nie star ší ako tri me sia ce

a kó pia ka tas trál nej mapy ale bo ná jom ná zmlu va
s úrad ne osved če ný mi pod pis mi na po ze mok so
stav bou ale bo stav bu na po ža do va ný typ sta ni ce
tech nic kej kon tro ly,

d) zmlu va o po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be -
nú vý ko nom čin nos ti,16)

e) pra cov né zmlu vy za mest nan cov ku dňu za ča tia čin -
nos ti,

f) čest né vyhlásenie21) žia da te ¾a o tom, že od me ny za -
mest nan cov ne bu dú zá vi sie� od vý sled kov tech nic -
kých kon trol,

g) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo zo živ nos ten ské ho 
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re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾ pod -
ni ka te ¾om,

h) čest né vyhlásenie21) žia da te ¾a o spl ne ní pod mie nok
pod ¾a od se ku 1 písm. c) a d),

i) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
j) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že na jeho ma je tok ne -

bol vy hlá se ný kon kurz ani nú te né vy rov na nie,17) ak
je pod ni ka te ¾om,

k) sprá va z ove re nia pl ne nia pod mie nok na ude le nie
opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly vy -
da ná po ve re nou tech nic kou služ bou tech nic kej kon -
tro ly vo zi diel.

(4) Ak je žia da te ¾om za hra nič ná oso ba z člen ské ho
štá tu, môže do kla dy uve de né v od se ku 3 písm. a), d), g), 
i) a j) na hra di� rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi
v člen skom štá te, v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po -
byt ale bo práv nic ká oso ba síd lo. 

(5) Za bez ú hon né ho pod ¾a od se ku 1 písm. h) sa ne po -
va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný
trest ný čin, ale bo ten, komu v po sled ných pia tich ro -
koch predo dňom po da nia žia dos ti bolo zru še né opráv -
ne nie na vy ko ná va nie tech nic kých kon trol pod ¾a § 42
ods. 3 písm. b) až g).

(6) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia žia -
dos ti a jej prí loh ude lí opráv ne nie na vy ko ná va nie tech -
nic kej kon tro ly, ak sú spl ne né pod mien ky pod ¾a od se -
kov 1 až 4; inak žia dos� za miet ne.

(7) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o ude le ní
opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly ok rem
vše obec ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi pod ¾a od se ku 2

písm. a),
b) úda je o type sta ni ce tech nic kej kon tro ly, 
c) druh tech nic kej kon tro ly a ka te gó rie vo zi diel, na

kto rých budú tech nic ké kon tro ly vy ko ná va né v sta -
cio nár nej sta ni ci tech nic kej kon tro ly ale bo v mo bil -
nej sta ni ci tech nic kej kon tro ly,

d) prí pad né ïal šie pod mien ky sú vi sia ce s vy ko ná va -
ním tech nic kých kon trol.

(8) Dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia
o ude le ní opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kej kon -
tro ly sa žia da te¾ stá va opráv ne nou oso bou na vy ko ná -
va nie tech nic kej kon tro ly (ïa lej len „opráv ne ná oso ba
tech nic kej kon tro ly“).

Po vin nos t i  opráv ne nej  oso by
tech nic kej  kon tro ly

§ 40

(1) Opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly je po vin ná 
a) za bez pe či� vy ko ná va nie tech nic kých kon trol v roz -

sa hu ude le né ho opráv ne nia na prí sluš ný druh tech -
nic kých kon trol a ka te gó riu vo zid la pros tred níc tvom 
fy zic kých osôb, kto ré sú dr ži te¾ mi plat né ho osved če -
nia o od bor nej spô so bi los ti na prí sluš ný druh tech -
nic kej kon tro ly a ka te gó rie vo zid la (ïa lej len „osved -
če nie kon trol né ho tech ni ka“),

b) za bez pe či�, aby tech no lo gic ké vy ba ve nie a uspo ria -

da nie sta ni ce tech nic kej kon tro ly zod po ve da lo ude -
le né mu opráv ne niu pod ¾a § 39,

c) za bez pe či� po u ží va nie me ra diel a prí stro jov, kto rých
vhod nos� bola schvá le ná mi nis ter stvom a kto ré boli
plat ne ove re né pod ¾a oso bit né ho predpisu25) ale bo
ka lib ro va né, ak ove re niu ale bo ka lib ro va niu pod lie -
ha jú,

d) spra vo va� úda je o vý sled koch tech nic kých kon trol,
vy hod no te ní tech nic ké ho sta vu vo zi diel a zá ve roch
o ich spô so bi los ti ale bo ne spô so bi los ti na pre máv ku
na po zem ných ko mu ni ká ciách v in for mač nom sys -
té me tech nic kých kon trol a tie to pos ky to va� opráv -
ne ným oso bám v roz sa hu usta no ve nom vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na -
nie toh to zá ko na, 

e) po u ží va� in for mač ný sys tém tech nic kých kon trol
s prog ra mo vým vy ba ve ním schvá le ným mi nis ter -
stvom,

f) za bez pe či�, aby tech nic ké kon tro ly boli vy ko ná va né
v sú la de s tým to zá ko nom, so vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to
zá ko na a pod ¾a me to dík schvá le ných a vy da ných mi -
nis ter stvom,

g) ku dňu za ča tia čin nos ti ozna či� sta ni cu tech nic kej
kon tro ly spô so bom usta no ve ným vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na, 

h) bez od klad ne, naj ne skôr do pia tich pra cov ných dní
od vzni ku zme ny, pí som ne ozná mi� ob vod né mu úra -
du do pra vy zme nu pod mie nok, úda jov a do kla dov
uve de ných v § 39 ods. 1 písm. b) až j) a § 43 ods. 2
písm. a) a b),

i) za bez pe či� evi den ciu a in ven ta ri zá ciu tla čív pro to ko -
lov o tech nic kej kon tro le vo zid la a osved če ní o tech -
nic kej kon tro le vo zid la, kon trol ných ná le piek a pe -
čia tok v in for mač nom sys té me, zne hod no te né
odo vzda� na škar tá ciu po ve re nej tech nic kej služ be
tech nic kej kon tro ly vo zi diel, v prí pa de ich zni če nia,
po ško de nia, stra ty ale bo od cu dze nia po stu po va�
spô so bom usta no ve ným vo vše obec ne zá väz nom
práv nom pred pi se vy da nom na vy ko na nie toh to zá -
ko na,

j) po dro bi� sa na zá kla de roz hod nu tia prí sluš né ho ob -
vod né ho úra du do pra vy no vé mu ove re niu pl ne nia
pod mie nok na ude le nie opráv ne nia v prí pa doch  po -
d¾a § 42 ods. 5.

(2) Opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly po čas ce lej
doby plat nos ti ude le né ho opráv ne nia ne smie by� ma -
jet ko vo a per so nál ne pre po je ná 
a) s po ve re nou tech nic kou služ bou tech nic kej kon tro ly 

vo zi diel; to ne pla tí, ak zá ro veň vy ko ná va čin nos� po -
ve re nej tech nic kej služ by tech nic kej kon tro ly vo zi -
diel pod ¾a § 30 ods. 3,

b) s vý ro bou, pre daj om ale bo op ra vou vo zi diel, sys té -
mov, kom po nen tov ale bo samo stat ných tech nic -
kých jed no tiek.

(3) Po dro bnos ti o in for mač nom sys té me tech nic kých
kon trol a roz sa hu evi do va ných úda jov, vzor ozna če nia
sta ni ce tech nic kej kon tro ly, spô sob a pos tup ve de nia
evi den cie o pri ja tých a vy da ných tla či vách a kon trol -
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ných ná lep kách, pri ja tých a pri de le ných pe čiat kach,
spô sob a le ho ty ich in ven ta ri zá cie, pos tup a le ho ty ich
odo vzda nia na škar tá ciu a pos tup v prí pa de ich zni če -
nia, po ško de nia, stra ty ale bo od cu dze nia usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 41

Opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly ne smie umož -
ni�
a) po u ži tie in for mač né ho sys té mu vy ba ve né ho prog ra -

mo vým vy ba ve ním, kto ré ne bo lo schvá le né mi nis ter -
stvom,

b) po u ži tie iné ho prie sto ro vé ho a tech no lo gic ké ho vy -
ba ve nia, ako je usta no ve né tým to zá ko nom a vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na,

c) vy ko ná vanie tech nickej kon tro ly fy zic ký mi oso ba mi, 
kto ré nie sú od bor ne spô so bi lé na vy ko ná va nie tech -
nic kých kon trol, ne ma jú plat né osved če nie kon trol -
né ho tech ni ka ale bo ne ma jú osved če nie kon trol né -
ho tech ni ka na vy ko ná va nie prí sluš né ho dru hu
tech nic kej kon tro ly a ka te gó rie vo zid la, ale bo nie sú
v pra cov nom po me re k opráv ne nej oso be tech nic kej
kon tro ly,

d) vy ko ná vanie tech nickej kon tro ly, ak v sta ni ci tech -
nic kej kon tro ly nie sú prí tom ní as poň dva ja kon trol -
ní tech ni ci z poč tu usta no ve né ho pod ¾a § 39 ods. 1
písm. i), z kto rých as poň je den musí by� ve dú cim
sta ni ce tech nic kej kon tro ly ale bo zá stup com ve dú -
ce ho sta ni ce tech nic kej kon tro ly, 

e) vy ko ná vanie tech nickej kon tro ly mimo sta ni ce tech -
nic kej kon tro ly uve de nej v opráv ne ní; to sa ne vz�a -
hu je 
1. na vy ko ná va nie tech nic kých kon trol v mo bil nej

sta ni ci tech nic kej kon tro ly pod ¾a § 48 ods. 2,
2. na vy ko ná va nie cest ných tech nic kých kon trol

pod ¾a § 54 ods. 1. 

§ 42

Zme na, po za sta ve nie, zru še nie a zá nik
opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly

(1) Ob vod ný úrad dopravy8) môže zme ni� opráv ne nie
na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly, ak opráv ne ná oso -
ba tech nic kej kon tro ly pí som ne po žia da o zme nu roz sa -
hu ude le né ho opráv ne nia; na zme nu roz sa hu opráv ne -
nia sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia toh to zá ko na.

(2) Ob vod ný úrad dopravy8) môže po za sta vi� vý kon
opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly do vy -
ko na nia opat re ní na ná pra vu, ak 
a) opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly v ur če nej le ho -

te ne oz ná mi ob vod né mu úra du do pra vy zme nu pod -
mie nok, na kto rých zá kla de jej bolo ude le né opráv -
ne nie pod ¾a § 39 ods. 1 písm. b) až j),

b) v rám ci vý ko nu štát ne ho od bor né ho do zo ru boli zis -
te né dô vo dy na po za sta ve nie vý ko nu opráv ne nia na
vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly.

(3) Ob vod ný úrad do pra vy zru ší opráv ne nie na vy ko -
ná va nie tech nic kej kon tro ly, ak opráv ne ná oso ba tech -
nic kej kon tro ly
a) pí som ne po žia da o zru še nie opráv ne nia,

b) v čase plat nos ti opráv ne nia ne spĺ ňa pod mien ky uve -
de né v § 39 ods. 1 písm. b), c), e) až j),

c) po ru šu je po vin nos ti uve de né v § 40 ods. 1 písm. a),
b), d), e), g), i) a j), § 40 ods. 2 písm. a) ale bo písm. b)
ale bo § 41 písm. a) až d), ale bo po ru šu je pod mien ky
ur če né v roz hod nu tí o ude le ní opráv ne nia na vy ko -
ná va nie tech nic kých kon trol, 

d) umož ní vy ko na� tech nic kú kon tro lu mimo sta ni ce
tech nic kej kon tro ly; to sa ne vz�a hu je na vy ko na nie
tech nic kej kon tro ly pod ¾a § 41 písm. e),

e) pre u ká za te¾ ne umož ni la ne opráv ne né po u ži tie tla čív 
pro to ko lov o tech nic kej kon tro le vo zid la, osved če nia
o tech nic kej kon tro le vo zid la a kon trol nej ná lep ky,

f) ne za bez pe či la ob no vu tech no lo gic ké ho vy ba ve nia
po uply nu tí le ho ty usta no ve nej v § 112 ods. 12,

g) zís ka la opráv ne nie na zá kla de ve do me ne prav di vých 
úda jov uve de ných v žia dos ti pod ¾a § 39.

(4) Opráv ne nie na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly
za ni ká 
a) zru še ním ale bo smr �ou opráv ne nej oso by tech nic kej 

kon tro ly, 
b) smr �ou ale bo skon če ním pra cov né ho po me ru fy zic -

kých osôb, kto rým bolo ude le né osved če nie kon trol -
ných tech ni kov, ale bo uply nu tím plat nos ti ich
osved če nia.

(5) Ob vod ný úrad do pra vy na ria di opráv ne nej oso be
tech nic kej kon tro ly nové ove re nie pl ne nia pod mie nok
na ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kých
kon trol a pred lo že nie sprá vy o vý sled ku ove re nia, ak 
a) o tom roz hod ne mi nis ter stvo z dô vo dov zá sad nej

zme ny vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
tech nic kých pred pi sov a me to dík sú vi sia cich s vy ko -
ná va ním tech nic kých kon trol,

b) to zo zá važ ných dô vo dov na vrh nú or gá ny štát ne ho
od bor né ho do zo ru pod ¾a toh to zá ko na, kto ré pri
kon tro le pl ne nia pod mie nok usta no ve ných na ude -
le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kých kon -
trol zis ti li dô vo dy na vy ko na nie no vé ho ove re nia;
v tom to prí pa de po ve re ná tech nic ká služ ba tech nic -
kej kon tro ly vo zi diel ne smie vy ko na� nové ove re nie
za úhra du.

Osved če nie kon trol  né ho tech ni ka

§ 43

Pod mien ky na ude le nie osved če nia
kon trol né ho tech ni ka 

(1) Fy zic ká oso ba, kto rá chce vy ko ná va� tech nic ké
kon tro ly a spĺ ňa pod mien ky pod ¾a od se ku 2 písm. a) až
e), môže ako kon trol ný tech nik vy ko ná va� tech nic kú
kon tro lu až po ude le ní osved če nia kon trol né ho tech ni -
ka na prí sluš ný druh tech nic kej kon tro ly a ka te gó riu
vo zid la.

(2) Na zá kla de pí som nej žia dos ti opráv ne nej oso by
tech nic kej kon tro ly pod ¾a § 39 ods. 8 ale bo oso by, kto rá 
má ude le né po vo le nie pod ¾a § 38 ods. 10, prí sluš ný ob -
vod ný úrad do pra vy ude lí osved če nie kon trol né ho
tech ni ka fy zic kej oso be, ak
a) má spô so bi los� na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu,
b) je bez ú hon ná,
c) má po ža do va né vzde la nie a od bor nú prax,
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d) ab sol vo va la zá klad né ško le nie ale bo zdo ko na ¾o va cie 
ško le nie,

e) vy ho ve la pri skúš ke z od bor nej spô so bi los ti na vy ko -
ná va nie tech nic kých kon trol.

(3) Za bez ú hon né ho sa ne po va žu je ten, kto bol prá vo -
plat ne od sú de ný za úmy sel ný trest ný čin, ale bo komu
v po sled ných pia tich ro koch predo dňom po da nia žia -
dos ti bolo zru še né osved če nie kon trol né ho tech ni ka
pod ¾a § 44 ods. 3 písm. b) až j).

(4) Po ža do va ným vzde la ním a od bor nou pra xou sa
ro zu mie
a) skon če né vy so ko škol ské vzde la nie I. ale bo II. stup ňa 

stro jár ske ho, elek tro tech nic ké ho, do prav né ho ale bo 
me cha ni zač né ho sme ru a naj me nej dvoj roč ná od -
bor ná prax v uve de nom od bo re, ak ide o kon trol né ho 
tech ni ka vy ko ná va jú ce ho aj funk ciu ve dú ce ho sta -
ni ce tech nic kej kon tro ly, 

b) skon če né vy so ko škol ské vzde la nie I. stup ňa stro jár -
ske ho, elek tro tech nic ké ho, do prav né ho ale bo me -
cha ni zač né ho sme ru a naj me nej dvoj roč ná od bor ná
prax v uve de nom od bo re, ale bo skon če né úpl né
stred né od bor né vzde la nie stro jár ske ho, elek tro -
tech nic ké ho, do prav né ho ale bo me cha ni zač né ho
sme ru a naj me nej dvoj roč ná od bor ná prax v uve de -
nom od bo re, ak ide o kon trol né ho tech ni ka vy ko ná -
va jú ce ho aj funk ciu zá stup cu ve dú ce ho sta ni ce
tech nic kej kon tro ly, 

c) skon če né stred né od bor né vzde la nie v od bo re auto -
me cha nik, auto e lek tri kár ale bo op ra vár po ¾no hos -
po dár skych stro jov a naj me nej troj roč ná od bor ná
prax v uve de nom od bo re, ak ide o kon trol né ho tech -
ni ka,

d) vo dič ské opráv ne nie na ve de nie sku pi ny ale bo pod -
sku pi ny tých ka te gó rií vo zi diel, na kto rých sa budú
tech nic ké kon tro ly vy ko ná va�.

(5) K žia dos ti pod ¾a od se ku 2 opráv ne ná oso ba tech -
nic kej kon tro ly pod ¾a § 39 ods. 8 ale bo oso ba, kto rá má
ude le né po vo le nie pod ¾a § 38 ods. 10, pre kaž dú fy zic kú 
oso bu pri po jí
a) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
b) do klad o vzde la ní pod ¾a od se ku 4 písm. a) až c),
c) do klad ale bo čest né vy hlá se nie pre u ka zu jú ce dĺž ku

od bor nej pra xe,
d) vo dič ský pre u kaz pod ¾a od se ku 4 písm. d),
e) pra cov nú zmlu vu, 
f) po tvr de nie o ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia ale bo

zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia,
g) zá pis ni cu o skúš ke z od bor nej spô so bi los ti na vy ko -

ná va nie tech nic kých kon trol.

(6) Ak ide o za hra nič nú oso bu z člen ské ho štá tu,
pred lo ží rov no cen né do kla dy uve de né v od se ku 5
písm. a), c), d) a g) vy da né v člen skom štá te, v kto rom
má fy zic ká oso ba tr va lý po byt, a roz hod nu tie o uzna ní
do kla du o vzde la ní uve de né ho v od se ku 5 písm. b) vy -
da né Mi nis ter stvom škol stva Slo ven skej re pub li ky (ïa -
lej len „mi nis ter stvo škol stva“) pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.26)

(7) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia žia -

dos ti ude lí osved če nie kon trol né ho tech ni ka fy zic kej
oso be, ak sú spl ne né pod mien ky pod ¾a od se kov 2 až 6;
inak žia dos� za miet ne. 

 (8) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o ude le -
ní osved če nia kon trol né ho tech ni ka ok rem vše obec -
ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o od bor ne spô so bi lej oso be, 
b) iden ti fi kač né úda je o opráv ne nej oso be tech nic kej

kon tro ly a o síd le sta ni ce tech nic kej kon tro ly, 
c) úda je o dru hu tech nic kej kon tro ly a ka te gó rie vo zi -

diel, na kto rých budú tech nic ké kon tro ly vy ko ná va -
né v sta cio nár nej sta ni ci tech nic kej kon tro ly ale bo
v mo bil nej sta ni ci tech nic kej kon tro ly,

d) ob me dze nú plat nos� osved če nia kon trol né ho tech -
ni ka na pä� ro kov,

e) prí pad né ïal šie úda je a pod mien ky sú vi sia ce s vy ko -
ná va ním tech nic kých kon trol.

 (9) Dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu -
tia o ude le ní osved če nia kon trol né ho tech ni ka sa fy zic -
ká oso ba stá va od bor ne spô so bi lou oso bou na vy ko ná -
va nie tech nic kých kon trol (ïa lej len „kon trol ný
tech nik“).

(10) Kon trol ný tech nik je po vin ný 
a) vy ko ná va� tech nic ké kon tro ly v sú la de s tým to zá ko -

nom, so vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som
vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na a me to di ka mi
schvá le ný mi a vy da ný mi mi nis ter stvom,

b) po dro bi� sa do ško ¾o va cie mu kur zu pod ¾a § 46 ods. 2.

§ 44

Zme na, po za sta ve nie, zru še nie
ale bo zá nik osved če nia kon trol né ho tech ni ka

a pre dĺ že nie jeho plat nos ti

(1) Roz sah osved če nia kon trol né ho tech ni ka môže
ob vod ný úrad dopravy8) zme ni�, ak opráv ne ná oso ba
tech nic kej kon tro ly pí som ne po žia da o zme nu jeho roz -
sa hu; pod mien kou je ab sol vo va nie zdo ko na ¾o va cie ho
ško le nia pod ¾a § 45.

(2) Ob vod ný úrad do pra vy môže po za sta vi� vý kon
čin nos ti kon trol né ho tech ni ka do vy ko na nia opat re ní
na ná pra vu, ak
a) opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly ne oz ná mi

zme nu úda jov pod ¾a § 43 ods. 2 písm. a) ale bo
písm. b), ale bo § 43 ods. 4 písm. d),

b) v rám ci vý ko nu štát ne ho od bor né ho do zo ru boli zis -
te né dô vo dy na po za sta ve nie vý ko nu čin nos ti kon -
trol né ho tech ni ka.

(3) Ob vod ný úrad zru ší osved če nie kon trol né ho tech -
ni ka, ak 
a) opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly pí som ne po -

žia da o zru še nie osved če nia,
b) kon trol ný tech nik v čase plat nos ti osved če nia ne spĺ -

ňa pod mien ky pod ¾a § 43 ods. 2 písm. a) a b), ale bo
§ 43 ods. 4 písm. d), 

c) z le kár skej sprá vy vy plý va, že kon trol ný tech nik nie
je tr va lo te le sne ale bo du šev ne schop ný na vy ko ná -
va nie tech nic kých kon trol,
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d) kon trol ný tech nik ne od ô vod ne ne ne vy ko ná val tech -
nic kú kon tro lu ne pre tr ži te viac ako šes� me sia cov,

e) kon trol ný tech nik zís kal osved če nie na zá kla de ve -
do me ne prav di vých úda jov uve de ných v žia dos ti
pod ¾a § 43 ods. 2, 5 ale bo ods. 6,

f) kon trol ný tech nik v čase zá ka zu pod ¾a § 46 ods. 4 vy -
ko ná val tech nic ké kon tro ly,

g) kon trol ný tech nik pre u ká za te¾ ne umož nil ne opráv -
ne né po u ži tie tla čív do kla dov uve de ných v § 52
ods. 1 až 5 a kon trol nej ná lep ky, 

h) kon trol ný tech nik po pí som nom upo zor ne ní v prí pa -
de pod ¾a od se ku 2 písm. b) opa ko va ne vy ko ná val
tech nic ké kon tro ly v roz po re s tým to zá ko nom, so
vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným
na vy ko na nie toh to zá ko na ale bo me to di ka mi schvá -
le ný mi a vy da ný mi mi nis ter stvom,

i) kon trol ný tech nik vy ko nal tech nic kú kon tro lu mimo 
sta ni ce tech nic kej kon tro ly; to sa ne vz�a hu je na
tech nic ké kon tro ly pod ¾a § 41 písm. e),

j) kon trol ný tech nik ne ab sol vo val do ško ¾o va cí kurz
v prí pa de pod ¾a § 43 ods. 10 písm. b).

(4) Osved če nie kon trol né ho tech ni ka za ni ká
a) smr �ou kon trol né ho tech ni ka ale bo jeho vy hlá se ním 

za mŕt ve ho,
b) ak kon trol ný tech nik ne ab sol vo val do ško ¾o va cí kurz

pod ¾a § 46 ods. 1,
c) uply nu tím času plat nos ti osved če nia, ak opráv ne ná

oso ba tech nic kej kon tro ly ne po žia da la o jeho pre dĺ -
že nie pod ¾a od se ku 5. 

(5) Ob vod ný úrad do pra vy pre dĺ ži plat nos� osved če -
nia kon trol né ho tech ni ka, ak
a) opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly naj skôr 120

dní a naj ne skôr 90 dní pred uply nu tím plat nos ti
osved če nia kon trol né ho tech ni ka po žia da o pre dĺ že -
nie jeho plat nos ti,

b) kon trol ný tech nik ab sol vo val do ško ¾o va cí kurz  po -
d¾a § 46 ods. 1 a vy ho vel pri skúš ke pod ¾a § 47.

(6) Na zme nu roz sa hu osved če nia kon trol né ho tech -
ni ka pod ¾a od se ku 1 ale bo pre dĺ že nie plat nos ti osved -
če nia kon trol né ho tech ni ka pod ¾a od se ku 5 sa pri me ra -
ne vz�a hu jú usta no ve nia toh to zá ko na.

§ 45

Zá klad né ško le nie a zdo ko na ¾o va cie ško le nie

(1) Zá klad né ško le nie a zdo ko na ¾o va cie ško le nie fy -
zic kej oso by na zís ka nie osved če nia kon trol né ho tech -
ni ka na prí sluš ný druh tech nic kej kon tro ly a ka te gó riu
vo zid la or ga ni zu je a za bez pe ču je po ve re ná tech nic ká
služ ba tech nic kej kon tro ly vo zi diel, kto rá ve die úda je
o ško le ní v in for mač nom sys té me a vy dá va po tvr de nie
o ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia a zdo ko na ¾o va cie ho 
ško le nia. Ná kla dy spo je né so zá klad ným ško le ním
a zdo ko na ¾o va cím ško le ním hra dí opráv ne ná oso ba
tech nic kej kon tro ly pod ¾a § 39 ods. 8. 

(2) Na zá kla de po tvr de nia o ab sol vo va ní zá klad né ho
ško le nia ale bo zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia opráv ne ná
oso ba tech nic kej kon tro ly pod ¾a § 39 ods. 8 pros tred -
níc tvom po ve re nej tech nic kej služ by tech nic kej kon -
tro ly vo zi diel pri hla su je na mi nis ter stvo fy zic kú oso bu

na skúš ku z od bor nej spô so bi los ti, a to do sied mich dní 
odo dňa ukon če nia ško le nia.

(3) Pri hlá si� fy zic kú oso bu na zá klad né ško le nie a na
skúš ku z od bor nej spô so bi los ti môže aj oso ba, kto rá
má ude le né po vo le nie pod ¾a § 38 ods. 10; na pos tup
a úhra du ná kla dov sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia
od se kov 1 a 2.

(4) Spô sob a roz sah vy ko ná va nia zá klad né ho ško le -
nia a zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia, ve de nia in for mač né -
ho sys té mu o ško le niach, vy dá va ní a ná le ži tos tiach
po tvr de ní o ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia a zdo ko -
na ¾o va cie ho ško le nia usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis. 

§ 46

Do ško ¾o va cí kurz

(1) Na pre dĺ že nie plat nos ti osved če nia kon trol né ho
tech ni ka pod ¾a § 44 ods. 5 or ga ni zu je a za bez pe ču je do -
ško ¾o va cí kurz kon trol ných tech ni kov po ve re ná tech -
nic ká služ ba tech nic kej kon tro ly vo zi diel, kto rá ve die
úda je o do ško ¾o va com kur ze v in for mač nom sys té me
a vy dá va po tvr de nie o ab sol vo va ní do ško ¾o va cie ho kur -
zu. Ná kla dy spo je né s do ško ¾o va cím kur zom hra dí
opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly pod ¾a § 39 ods. 8.

(2) Mimo do ško ¾o va cie ho kur zu pod ¾a od se ku 1 ob -
vod ný úrad do pra vy na ria di do ško ¾o va cí kurz kon trol -
né mu tech ni ko vi, ak o tom roz hod lo mi nis ter stvo z dô -
vo dov zá sad nej zme ny vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov, tech nic kých pred pi sov a me to dík sú vi sia -
cich s vy ko ná va ním tech nic kých kon trol.

(3) Na zá kla de po tvr de nia o ab sol vo va ní do ško ¾o va -
cie ho kur zu pod ¾a od se kov 1 ale bo 2 opráv ne ná oso ba
tech nic kej kon tro ly pros tred níc tvom po ve re nej tech -
nic kej služ by tech nic kej kon tro ly vo zi diel pri hla su je na 
mi nis ter stvo kon trol né ho tech ni ka na skúš ku z od bor -
nej spô so bi los ti, a to do sied mich dní odo dňa ukon če -
nia kur zu.

(4) Kon trol ný tech nik, kto rý po ab sol vo va ní do ško ¾o -
va cie ho kur zu pod ¾a od se kov 1 ale bo 2 bol pri skúš ke
z od bor nej spô so bi los ti hod no te ný stup ňom „ne vy ho -
vel“, ne smie vy ko ná va� tech nic ké kon tro ly do času,
kým opä tov ne ne zí ska od bor nú spô so bi los�. 

(5) Spô sob a roz sah vy ko ná va nia do ško ¾o va cie ho
kur zu, ve de nia in for mač né ho sys té mu o do ško ¾o va com 
kur ze, vy dá va ní a ná le ži tos tiach po tvr de ní o ab sol vo va -
ní do ško ¾o va cie ho kur zu usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis. 

§ 47

Vy ko ná va nie skú šok z od bor nej spô so bi los ti

(1) Od bor nou spô so bi los �ou sa ro zu mie sú bor od bor -
ných ve do mos tí a zruč nos tí vz�a hu jú cich sa na kon tro -
lu, me ra nie a hod no te nie tech nic ké ho sta vu vo zid la,
sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej
jed not ky, met ro lo gic ké za bez pe če nie po u ží va ných me -
ra diel a prí stro jov, ve de nie in for mač né ho sys té mu, ako
aj schop nos� ich uplat ne nia pri vy ko ná va ní tech nic kej
kon tro ly.
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(2) Zís ka ná od bor ná spô so bi los� sa pre u ka zu je skúš -
kou pred skú šob nou ko mi siou vy me no va nou mi nis ter -
stvom.

(3) Ter mín a mies to ko na nia skúš ky z od bor nej spô -
so bi los ti určí mi nis ter stvo tak, aby sa moh la vy ko na�
spra vid la do 30 dní odo dňa pri hlá se nia na skúš ku.
Ter mín a mies to ko na nia skúš ky mi nis ter stvo ozná mi
opráv ne nej oso be tech nic kej kon tro ly pros tred níc tvom
po ve re nej tech nic kej služ by tech nic kej kon tro ly vo zi -
diel.

(4) Ak fy zic ká oso ba, kto rá ab sol vo va la zá klad né ško -
le nie ale bo zdo ko na ¾o va cie ško le nie ale bo do ško ¾o va cí
kurz, ne vy ho ve la z nie ktorej čas ti skúš ky z od bor nej
spô so bi los ti, môže skúš ku opa ko va� naj viac je den krát.
Kaž dá opa ko va ná skúš ka sa môže vy ko na� naj skôr po
sied mich dňoch odo dňa ne zlo že nia skúš ky. Ak fy zic ká
oso ba ne vy ho ve la ani pri opa ko va nej skúš ke ale bo túto
skúš ku ne vy ko na la do jed né ho roka odo dňa vy ko na -
nia ne ús peš nej skúš ky, ïal šiu skúš ku môže vy ko na�
až po opä tov nom ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia.

(5) Ak fy zic ká oso ba po ab sol vo va ní zá klad né ho ško -
le nia, zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia ale bo do ško ¾o va cie ho 
kur zu pre u ká že, že sa zo zá važ ných dô vo dov ne mô že
zú čast ni� na skúš ke z od bor nej spô so bi los ti v ur če nom
ter mí ne, mi nis ter stvo môže ur či� nový ter mín skúš ky;
ak sa ani v ur če nom ter mí ne na skúš ke ne zú čast ní,
ïal šiu skúš ku z od bor nej spô so bi los ti môže vy ko na� až
po opä tov nom ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia.

(6) Vy ko ná va nie skú šok z od bor nej spô so bi los ti, ich
ob sah a roz sah, spô sob hod no te nia a za pi so va nia, ve -
de nia evi den cie skú šok, spô sob vy me no va nia a od vo la -
nia čle nov skú šob nej ko mi sie a ich poč ty usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 48

Tech nic ká kon tro la

(1) Tech nic kou kon tro lou sa ro zu mie pre hliad ka
a po sú de nie tech nic ké ho sta vu vo zid la, sys té mov,
kom po nen tov ale bo samo stat ných tech nic kých jed no -
tiek. Tech nic ká kon tro la v sta cio nár nej sta ni ci tech nic -
kej kon tro ly ale bo v mo bil nej sta ni ci tech nic kej kon tro -
ly sa vy ko ná va pod ¾a jed not li vých dru hov kon trol
v roz sa hu kon trol ných úko nov usta no ve ných tým to zá -
ko nom, vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy -
da ným na vy ko na nie toh to zá ko na a pod ¾a me to dík vy -
da ných mi nis ter stvom.

(2) V mo bil nej sta ni ci tech nic kej kon tro ly sa môžu
vy ko ná va� tech nic ké kon tro ly vo zi diel pod ¾a § 49 ods. 2
písm. a), c), d) a g) ka te gó rie N

3
, O

4
, T a R pod ¾a me to dík

schvá le ných a vy da ných mi nis ter stvom.

(3) Tech nic ké kon tro ly v mo bil nej sta ni ci tech nic kej
kon tro ly pod ¾a od se ku 2 smú vy ko ná va� len opráv ne né
oso by tech nic kej kon tro ly, kto ré majú ude le né opráv -
ne nie na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly pra vi del nej
aj na ka te gó rie vo zi diel N3, O4, T a R, a to po pred chá -

dza jú com pí som nom sú hla se prí sluš né ho ob vod né ho
úra du do pra vy.

(4) Tech nic kou kon tro lou sa na vo zid le kon tro lu je
a) brz do vá sús ta va,
b) ria de nie,
c) ná pra vy, ko le sá, pru že nie, hria de le a kĺby,
d) rám a ka ro sé ria,
e) osvet le nie a sve tel ná sig na li zá cia,
f) pred pí sa ná a zvlášt na vý ba va,
g) ostat né sys té my, kom po nen ty ale bo samo stat né

tech nic ké jed not ky,
h) za �a že nie ži vot né ho pros tre dia,
i) iden ti fi ká to ry vo zid la s údaj mi uve de ný mi v do kla -

doch vo zid la.

(5) Na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly sa smú  po -
užíva� len me rad lá a prí stro je, kto rých vhod nos� bola
schvá le ná mi nis ter stvom. Me rad lá a prí stro je mu sia
by� plat ne ove re né pod ¾a oso bit né ho predpisu25) ale bo
ka lib ro va né, ak ove re niu ale bo ka lib ro va niu pod lie ha -
jú. 

(6) Me to di ky ob sa hu jú ce me tó dy upra vu jú ce spô sob
vy ko ná va nia tech nic kých kon trol a spô sob po u ží va nia
me ra diel pod ¾a od se ku 5 uve rej ňu je mi nis ter stvo vo
svo jom ves tní ku.

(7) Pos tup mi nis ter stva pri schva ¾o va ní vhod nos ti
me ra diel a prí stro jov po u ží va ných na vy ko ná va nie
tech nic kých kon trol usta no ví vše obec ne zá väz ný práv -
ny pred pis. 

§ 49

Dru hy tech nic kých kon trol

(1) Zá klad ným dru hom tech nic kej kon tro ly je tech -
nic ká kon tro la pra vi del ná. Bez ude le né ho opráv ne nia
na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly pra vi del nej pod ¾a
od se ku 2 písm. a) nie je mož né ude li� ïal šie opráv ne nie
na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly pod ¾a od se ku 2
písm. b), e) ale bo písm. f).

(2) Tech nic ké kon tro ly sa čle nia na
a) tech nic kú kon tro lu pra vi del nú,
b) tech nic kú kon tro lu pred schvá le ním vo zid la jed not -

li vo vy ro be né ho, jed not li vo do ve ze né ho ale bo jed not -
li vo pre sta va né ho na pre máv ku na po zem ných ko -
mu ni ká ciách,

c) tech nic kú kon tro lu zvlášt nu,
d) tech nic kú kon tro lu ad mi nis tra tív nu,
e) tech nic kú kon tro lu na pre pra vu ne bez peč ných

vecí,27)
f) tech nic kú kon tro lu na vy da nie pre prav né ho po vo le -

nia,28)
g) opa ko va nú tech nic kú kon tro lu.

(3) Na zá kla de ude le né ho opráv ne nia na 
a) vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly pod ¾a od se ku 2

písm. a) mož no vy ko ná va� aj tech nic ké kon tro ly  po -
d¾a od se ku 2 písm. c) ale bo písm. d) a ich opa ko va nú
tech nic kú kon tro lu pod ¾a od se ku 2 písm. g),

b) vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly pod ¾a od se ku 2
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písm. b), e) ale bo písm. f) mož no vy ko ná va� aj ich
opa ko va nú tech nic kú kon tro lu pod ¾a od se ku 2
písm. g).

 (4) Opráv ne nie na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly
pod ¾a od se ku 2 písm. b) mož no ude li� len na zá kla de
opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly pod ¾a
od se ku 2 písm. a) ude le nej pre ka te gó rie vo zi diel M

1
, N

1
, 

L, O
1
, O

2
, M

2
, M

3
, N

2
, N

3
, O

3
, O

4
, T a R.

 (5) Opráv ne nie na vy ko ná va nie tech nic kých kon trol 
pod ¾a od se ku 2 písm. e) ale bo písm. f) mož no ude li� len
na zá kla de opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kej kon -
tro ly pod ¾a od se ku 2 písm. a) ude lenej pre ka te gó rie vo -
zi diel M

1
, N

1
, L, O

1
, O

2
, M

2
, M

3
, N

2
, N

3
, O

3
, O

4
, T a R ale bo

pre ka te gó rie vo zi diel M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R.

 (6) Tech nic kú kon tro lu pod ¾a od se ku 2 písm. a) až f)
mož no vy ko na� pod ¾a vo¾ by pre vádz ko va te ¾a vo zid la
v kto rej ko¾ vek sta ni ci tech nic kej kon tro ly, kto rá je
opráv ne ná na jej vy ko na nie. Opa ko va ná tech nic ká
kon tro la sa môže vy ko na� len v tej sta ni ci tech nic kej
kon tro ly, kto rá vy ko na la pred chá dza jú cu kon tro lu;
inak sa musí vy ko na� nová tech nic ká kon tro la v pl nom
roz sa hu. 

 (7) Pre vádz ko va te¾ vo zid la je po vin ný pri sta vi� na
tech nic kú kon tro lu vo zid lo čis té, ne za �a že né, s po vin -
nou vý ba vou. Vo zid lo zá chran nej služ by ur če né na pre -
pra vu in fekč ných ma te riá lov ale bo pa cien tov s in fekč -
ný mi cho ro ba mi, vo zid lo ur če né na pre pra vu
uhy nu tých zvie rat a vo zid lo poh reb nej služ by sa musí
na tech nic kú kon tro lu pri sta vi� vy de zin fi ko va né. Tech -
nic ká kon tro la sa ne vy ko ná, ak ne mož no na štar to va�
mo tor, vo zid lo má zjav ne ne ú pl né vý fu ko vé po tru bie, je
zis te ný zjav ný únik pre vádz ko vých mé dií ale bo vo zid lo
má po ru chu na ply no vom za ria de ní.

 (8) Pred za ča tím tech nic kej kon tro ly musí pre vádz -
ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la pred lo ži� na tech nic -
kú kon tro lu do kla dy v roz sa hu usta no ve nom vše obec -
ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na. Bez pred lo že nia usta no ve -
ných do kla dov kon trol ný tech nik ne smie vy ko na� tech -
nic kú kon tro lu.

 (9) Pri tech nic kej kon tro le musí by� prí tom ný pre -
vádz ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la. Na kon trol nej
lin ke ve die vo zid lo kon trol ný tech nik ale bo na jeho po -
kyn pre vádz ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la. Skú -
šob nú jaz du s vo zid lom môže kon trol ný tech nik vy ko -
na� len so sú hla som pre vádz ko va te ¾a vo zid la ale bo
vo di ča vo zid la a so sú hla som opráv ne nej oso by. Na vý -
zvu oso by opráv ne nej vy ko na� štát ny od bor ný do zor je
pre vádz ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la po vin ný bez -
plat ne pos kyt nú� vo zid lo, kto ré sa na chá dza v prie sto re 
sta ni ce tech nic kej kon tro ly, na opa ko va né vy ko na nie
tech nic kej kon tro ly. Opráv ne ná oso ba tech nic kej kon -
tro ly je po vin ná umož ni� na vlast né ná kla dy vy ko na nie
tech nic kej kon tro ly; opa ko va nú tech nic kú kon tro lu vy -
ko ná kon trol ný tech nik pod do zo rom oso by vy ko ná va -
jú cej štát ny od bor ný do zor.

(10) Po čas tech nic kej kon tro ly sa ne smie na sta vo va�
ani op ra vo va� kon tro lo va né vo zid lo ok rem na sta ve nia
svet lo me tov, ak to tech nic ký stav a prí stup nos� na sta -
vo va cích prv kov umož ňu je.

(11) Roz sah tech nic kých kon trol pod ¾a od se ku 2
a dru hy do kla dov pod ¾a od se ku 8 usta no ví vše obec ne
zá väz ný práv ny pred pis.

§ 50

Tech nic ké kon tro ly pra vi del né

(1) V le ho te od jed né ho ro ka do šty roch ro kov pod lie -
ha tech nic kej kon tro le pra vi del nej vo zid lo, kto ré je evi -
do va né v Slo ven skej re pub li ke,5) a nie je vy ra de né z pre -
máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách do čas ne pod ¾a
§ 24 ods. 2 ale bo natr va lo pod ¾a § 24 ods. 3. Le ho ty
tech nic kých kon trol pra vi del ných pre jed not li vé ka te -
gó rie vo zi diel usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis vy da ný na vy ko na nie toh to zá ko na.

(2) Pre vádz ko va te¾ vo zid la je po vin ný na vlast né ná -
kla dy po dro bi� vo zid lo tech nic kej kon tro le pra vi del nej
mimo usta no ve ných le hôt, ak o tom roz ho dol prí sluš ný
ob vod ný úrad do pra vy, v prí pa doch usta no ve ných vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy -
ko na nie toh to zá ko na.

(3) Le ho ty tech nic kých kon trol pra vi del ných pre jed -
not li vé ka te gó rie vo zi diel a po dro bnos ti o po dro be ní vo -
zid la tech nic kej kon tro le pod ¾a od se ku 2 na zá kla de
roz hod nu tia ob vod né ho úra du do pra vy usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

Hod no te nie tech nic ké ho sta vu vo z id la

§ 51

(1) Pri tech nic kej kon tro le sa tech nic ký stav vo zid la
ale bo funk cia a čin nos ti jed not li vých sys té mov, kom -
po nen tov ale bo samo stat ných tech nic kých jed no tiek
hod no tia troj stup ňo vou kla si fi ká ciou.

(2) Na zá kla de vý sled ku hod no te nia tech nic ké ho sta -
vu vo zid la a funk cie jed not li vých sys té mov, kom po nen -
tov ale bo samo stat ných tech nic kých jed no tiek je vo zid -
lo 
a) spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -

ciách ale bo
b) do čas ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko -

mu ni ká ciách, ale bo
c) ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -

ciách.

(3) Hod no te nie tech nic ké ho sta vu vo zid la a zá ve ry
o spô so bi los ti, do čas nej spô so bi los ti ale bo ne spô so bi -
los ti vo zid la na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -
ciách je opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly a po ve re -
ná tech nic ká služ ba tech nic kej kon tro ly vo zi diel
po vin ná evi do va� v auto ma ti zo va nom in for mač nom
sys té me v roz sa hu a spô so bom usta no ve ný mi vše obec -
ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na -
nie toh to zá ko na.

(4) Hod no te nie tech nic ké ho sta vu vo zid la a zá ve ry
o spô so bi los ti, do čas nej spô so bi los ti ale bo ne spô so bi -
los ti vo zid la na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -
ciách a po dro bnos ti o in for mač nom sys té me a spô so be
evi do va nia úda jov o tech nic kých kon tro lách usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis. 
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§ 52

Do klad o vy ko na ní tech nic kej kon tro ly

(1) Do kla dom o vy ko na ní tech nic kej kon tro ly pod ¾a
§ 49 ods. 2 písm. a) a d) je vy zna če ný Pro to kol o tech nic -
kej kon tro le vo zid la, Osved če nie o tech nic kej kon tro le
a vy zna če ná (per fo ro va ná) kon trol ná ná lep ka.

(2) Do kla dom o vy ko na ní tech nic kej kon tro ly pod ¾a
§ 49 ods. 2 písm. b) je vy zna če ný Pro to kol o tech nic kej
kon tro le pred schvá le ním jed not li vo vy ro be né ho, jed -
not li vo do ve ze né ho ale bo jed not li vo pre sta va né ho vo -
zid la na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách.

(3) Do kla dom o tech nic kej kon tro le pod ¾a § 49 ods. 2
písm. c) je vy zna če ný Pro to kol o tech nic kej kon tro le vo -
zid la.

(4) Do kla dom o vy ko na ní tech nic kej kon tro ly pod ¾a
§ 49 ods. 2 písm. e) je vy zna če ný Pro to kol o tech nic kej
kon tro le vo zid la a Osved če nie o schvá le ní vo zid la na
pre pra vu ne bez peč ných vecí.27) 

(5) Do kla dom o vy ko na ní tech nic kej kon tro ly pod ¾a
§ 49 ods. 2 písm. f) je vy zna če ný Pro to kol o tech nic kej
kon tro le vo zid la a Po tvr de nie o tech nic kej kon tro le na
vy da nie pre prav né ho po vo le nia.28) 

(6) Do kla dom o vy ko na ní opa ko va nej tech nic kej kon -
tro ly je vy zna če ný do klad pod ¾a od se kov 1 až 5.

(7) Vy zna če ným Osved če ním o tech nic kej kon tro le
a vy zna če nou (per fo ro va nou) kon trol nou ná lep kou pre -
u ka zu je vo dič vo zid la kon trol ným orgánom29) v pre -
máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v Slo ven skej re -
pub li ke spl ne nie pod mie nok usta no ve ných v § 21
ods. 1 písm. b) a c) a § 50 ods. 1; ak ide o vo zid lo evi do -
va né v inom člen skom štá te, do klad mi o vy ko na ní tech -
nic kej kon tro ly sú rov no cen né do kla dy vy da né v tom to
člen skom štá te. 

(8) Spô sob vy zna čo va nia vý sled ku tech nic kej kon -
tro ly do do kla dov o vy ko na ní tech nic kej kon tro ly pod ¾a
od se kov 1 až 5, mies ta umies tne nia a na le pe nia kon -
trol nej ná lep ky usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis.

§ 53

Ak sa pri kon tro le tech nic ké ho sta vu vo zid lo vy hod -
no tí ako ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko -
mu ni ká ciách, pre vádz ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo -
zid la je po vin ný na vlast né ná kla dy za bez pe či�
od tiah nu tie vo zid la zo sta ni ce tech nic kej kon tro ly. 

§ 54

Cest ná tech nic ká kon tro la

(1) Cest nou tech nic kou kon tro lou sa ro zu mie vo pred
ne oz ná me ná a ne o ča ká va ná kon tro la tech nic ké ho sta -
vu vo zid la vy ko ná va ná Po li caj ným zborom29) pri do h¾a -
de nad bez peč nos �ou a ply nu los �ou cest nej pre máv ky
(ïa lej len „kon trol ný or gán“) samo stat ne ale bo v spo lu -
prá ci s opráv ne nou oso bou tech nic kej kon tro ly  pro -

stredníctvom kon trol né ho tech ni ka mimo sta ni ce tech -
nic kej kon tro ly ale bo opráv ne nou oso bou emis nej kon -
tro ly pros tred níc tvom tech ni ka emis nej kon tro ly mimo
pra co vi ska emis nej kon tro ly na vo zid le ka te gó rie M

2
,

M
3
, N

2
, N

3
, O

3 
a O
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.

(2) Cest ná tech nic ká kon tro la sa ne vy ko ná va na vo -
zid le, kto ré bolo pod ¾a úda jov uve de ných v do kla doch
vo zid la v po sled ných troch me sia coch po dro be né kon -
tro le tech nic ké ho sta vu pod ¾a § 49 ods. 2 písm. a), c)
ale bo g) ale bo cest nej tech nic kej kon tro le, ok rem prí pa -
dov zjav ných chýb ale bo zis te ných ne zrov na los tí na vo -
zid le ale bo v pred lo že ných do kla doch vo zid la.

(3) Cest ná tech nic ká kon tro la po zos tá va z kon tro ly
do kla dov vo zid la pod ¾a § 23 a z jed né ho ale bo z obi -
dvoch na sle du jú cich h¾a dísk:
a) vi zu ál ne po sú de nie tech nic ké ho sta vu sto ja ce ho vo -

zid la, 
b) kon tro la a vy ko na nie zá pi su do Sprá vy o cest nej

tech nic kej kon tro le vo zid la.

(4) Ak sa pri cest nej tech nic kej kon tro le vo zid lo vy -
hod no tí ako ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných
ko mu ni ká ciách, kon trol ný or gán môže ulo ži� vo di čo vi
vo zid la po vin nos� po dro bi� vo zid lo tech nic kej kon tro le
v sta ni ci tech nic kej kon tro ly.

(5) Ne bez peč né chy by zis te né cest nou tech nic kou
kon tro lou na vo zid le evi do va nom v člen skom štá te ok -
rem vo zid la evi do va né ho na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky, v dô sled ku kto rých sa vo zid lo musí vy ra di� z pre -
máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách do čas ne, kým sa
chy by ne od strá nia, kon trol ný or gán prie bež ne ozna -
mu je prí sluš ným úra dom člen ské ho štá tu, v kto rom je
vo zid lo evi do va né ale bo uve de né do pre vádz ky, a mi nis -
ter stvu. Ozná me ním je kó pia Sprá vy o cest nej tech nic -
kej kon tro le vo zid la. Spo lu s ozná me ním sa za sie la aj
žia dos� o pri ja tie opat re ní voči tomu, kto zis te né chy by
za prí či nil. 

(6) Mi nis ter stvo na zá kla de ozná me nia a žia dos ti od
iné ho člen ské ho štá tu o ne bez peč ných chy bách zis te -
ných cest nou tech nic kou kon tro lou na vo zid le evi do va -
nom v Slo ven skej re pub li ke5) po stú pi ozná me nie a žia -
dos� prí sluš né mu ob vod né mu úra du do pra vy,8) kto rý
roz hod ne o vy ko na ní tech nic kej kon tro ly pra vi del nej
pod ¾a § 49 ods. 2 písm. a) ale bo tech nic kej kon tro ly
zvlášt nej pod ¾a § 49 ods. 2 písm. c). Pre vádz ko va te¾ je
po vin ný na vlast né ná kla dy po dro bi� vo zid lo ta kej kon -
tro le v sta ni ci tech nic kej kon tro ly. Ob vod ný úrad do pra -
vy ve die o pri ja tých opat re niach evi den ciu a ozna mu je
ich mi nis ter stvu spô so bom a v le ho tách usta no ve ných
vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na. O pri ja tých opat re niach mi -
nis ter stvo vy roz u mie prí sluš né úra dy člen ské ho štá tu,
v kto rom je vo zid lo evi do va né ale bo uve de né do pre -
vádz ky.

(7) Vý sled ky cest nej tech nic kej kon tro ly vo zid la evi -
du je kon trol ný orgán29) a raz pol ročne za sie la úda je mi -
nis ter stvu. 

(8) Kaž dý dru hý rok do 31. mar ca mi nis ter stvo za sie -
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la Eu róp skej ko mi sii úda je za pred chá dza jú ce dva
roky, kto ré sa tý ka jú poč tu vo zi diel kon tro lo va ných
cest nou tech nic kou kon tro lou pod ¾a ka te gó rie vo zi diel
a kon tro lo va ných po lo žiek pod ¾a štá tu evi den cie vo zid -
la a o za zna me na ných ne dos tat koch. 

 (9) Do kla dom o vy ko na ní cest nej tech nic kej kon tro -
ly vo zid la je Sprá va o cest nej tech nic kej kon tro le vo zid -
la, do kto rej sa za pí še aj ulo že nie blo ko vej po ku ty.30)
Dru ho pis sprá vy je kon trol ný or gán po vin ný odo vzda�
vo di čo vi vo zid la.

(10) Po dro bnos ti o spô so be a roz sa hu vy ko na nia
a vy hod no te nia cest nej tech nic kej kon tro ly, o po stu pe
pri ja tia opat re ní pod ¾a od se ku 6 a spô so be ve de nia ich
evi den cie, vzor Sprá vy o cest nej tech nic kej kon tro le vo -
zid la a jej ná le ži tos ti usta no ví vše obec ne zá väz ný práv -
ny pred pis. 

Tre tí  od diel 
Emis né kon tro ly

§ 55

Pra co vi sko emis nej kon tro ly

(1) Pra co vi sko emis nej kon tro ly je pra co vi sko špe cia -
li zo va né na vy ko ná va nie emis ných kon trol mo to ro vých
vo zi diel.

(2) Pra co vi ská emis nej kon tro ly sa čle nia na jed not li -
vé typy pod ¾a roz me rov prie sto rov a ka te gó rie vo zi diel,
ich emis né ho sys té mu a dru hu pa li va na po hon mo to -
ra, na kto rých sa vy ko ná va jú jed not li vé dru hy emis -
ných kon trol. Sie� pra co vísk emis ných kon trol a ich
poč ty pod ¾a jed not li vých dru hov emis ných kon trol a ty -
pov pra co vísk emis ných kon trol ur ču je mi nis ter stvo.

(3) Po dro bnos ti o ur čo va ní sie te sta níc emis ných
kon trol pod ¾a od se ku 2 usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis. 

§ 56

Pod mien ky na ude le nie po vo le nia
na zria de nie pra co vi ska emis nej kon tro ly

(1) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá chce
pre vádz ko va� pra co vi sko emis nej kon tro ly a vy ko ná va�
emis né kon tro ly mo to ro vých vo zi diel pod ¾a § 66 (ïa lej
len „emis ná kon tro la“), je po vin ná vo pred pí som ne po -
žia da� ob vod ný úrad dopravy8) o po vo le nie na zria de nie
pra co vi ska emis nej kon tro ly. Prí sluš ným na ude le nie
po vo le nia na zria de nie pra co vi ska emis nej kon tro ly je
ob vod ný úrad do pra vy, v kto ré ho územ nom ob vo de
bude pra co vi sko emis nej kon tro ly zria de né.

(2) Ob vod ný úrad do pra vy ude lí fy zic kej oso be ale bo
práv nic kej oso be po vo le nie na zria de nie pra co vi ska
emis nej kon tro ly, ak 
a) vlast ní ale bo má v nájme19) po ze mok, po ze mok so

stav bou, stav bu ale bo prie stor na po ža do va ný typ
pra co vi ska emis nej kon tro ly, ale bo má na vlast níc -
tvo ale bo ná jom uza tvo re nú zmlu vu o bu dú cej zmlu -
ve, 

b) má pro jek to vú do ku men tá ciu na po ža do va ný typ
pra co vi ska emis nej kon tro ly, 

c) je fi nanč ne spo ¾ah li vá na zria de nie pra co vi ska emis -
nej kon tro ly,

d) je spô so bi lá na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu,
e) je bez ú hon ná,
f) na po ža do va ný typ pra co vi ska emis nej kon tro ly je

vo¾ ná ka pa ci ta sie te pod ¾a § 55 ods. 2,
g) nie je v kon kur ze ani nú te nom vy rov na ní,17) ak je

pod ni ka te ¾om. 
Ak ide o práv nickú oso bu, musí pod mien ky pod ¾a pís -
men d) a e) spĺ ňa� oso ba ale bo oso by, kto ré sú jej šta tu -
tár nym or gá nom.

(3) Žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by
o ude le nie po vo le nia na zria de nie pra co vi ska emis nej
kon tro ly musí ob sa ho va� tie to úda je: 
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to 

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu ale bo 
pre chod né ho po by tu cu dzin ca,20) ak ide o pod ni -
ka te ¾a, aj ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak 
bolo pri de le né, a mies to pod ni ka nia,

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom;

b) úda je o type pra co vi ska emis nej kon tro ly,
c) úda je o dru hu emis né ho sys té mu, dru hu pa li va na

po hon mo to ra vo zid la a ka te gó rie vo zid la, na kto rých 
chce emis né kon tro ly vo zid la vy ko ná va�,

d) úda je o vlast níc tve ale bo ná jme po zem ku, po zem ku
so stav bou, stav by ale bo prie sto ru na po ža do va ný
typ pra co vi ska emis nej kon tro ly,

e) úda je o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti,
f) pod pis žia da te ¾a, a ak ide o práv nic kú oso bu, aj od -

tla čok pe čiat ky.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú
a) vý pis z lis tu vlast níc tva nie star ší ako tri me sia ce

a kó pia ka tas trál nej mapy pod ¾a od se ku 3 písm. d)
ale bo ná jom ná zmlu va s úrad ne osved če ný mi pod -
pis mi, ale bo zmlu va o bu dú cej zmlu ve o pre vo de
vlast níc tva ale bo o ná jme po zem ku, po zem ku so
stav bou, stav by ale bo prie sto ru na po ža do va ný typ
pra co vi ska emis nej kon tro ly,

b) pro jek to vá do ku men tá cia pra co vi ska emis nej kon -
tro ly a si tu ač ný vý kres vrá ta ne prí stu po vých ko mu -
ni ká cií, od stav ných a par ko va cích plôch spra co va ná 
v sú la de s roz mer mi usta no ve ný mi vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na,

c) sta no vi sko prí sluš né ho sta veb né ho úra du k vhod -
nos ti umies tne nia pra co vi ska emis nej kon tro ly,
k jeho sú la du s územ ným plá nom, iným ve rej ným
zá uj mom a s ochra nou ži vot né ho pros tre dia,

d) do klad o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti na zria de nie pra co -
vi ska emis nej kon tro ly, 

e) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo  zo živ nos ten ské -
ho re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾
pod ni ka te ¾om,
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f) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
g) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že na jeho ma je tok ne -

bol vy hlá se ný kon kurz ani nú te né vy rov na nie,17) ak
je pod ni ka te ¾om. 

 (5) Ak je žia da te ¾om za hra nič ná oso ba z člen ské ho
štá tu, môže do kla dy uve de né v od se ku 4 písm. d), e), f)
a g) na hra di� rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi v člen -
skom štá te, v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po byt ale -
bo práv nic ká oso ba síd lo. 

 (6) Fi nanč nou spo ¾ah li vos �ou pod ¾a od se ku 2
písm. c) je schop nos� žia da te ¾a fi nanč ne za bez pe či�
zria de nie pra co vi ska emis nej kon tro ly. Ak žia da te¾
chce pre vádz ko va� viac pra co vísk emis nej kon tro ly, fi -
nanč nú spo ¾ah li vos� musí pre u ká za� na kaž dé z nich.

 (7) Po žia dav ka fi nanč nej spo ¾ah li vos ti je spl ne ná
pre u ká za ním čis té ho ob chod né ho ima nia úč tov nej jed -
not ky naj me nej vo výš ke 1 500 000 Sk ale bo v tej to výš -
ke vy jad re nej v EUR. Fi nanč nú spo ¾ah li vos� mož no
pre u ká za� riad nou úč tov nou zá vier kou za pred chá dza -
jú ci ka len dár ny rok ale bo mi mo riad nou úč tov nou zá -
vier kou ove re ný mi au dí to rom, ale bo vý pi som z ob chod -
né ho re gis tra nie star ším ako tri me sia ce s uve de ním
zá klad né ho ima nia ob chod nej spo loč nos ti, ale bo zmlu -
vou o ru če ní uza tvo re nou s ban kou ale bo po boč kou za -
hra nič nej ban ky; ak ide o za hra nič nú oso bu z člen ské -
ho štá tu, fi nanč nú spo ¾ah li vos� mož no pre u ká za�
rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi v člen skom štá te,
v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po byt ale bo práv nic ká 
oso ba síd lo.

 (8) Za bez ú hon né ho pod ¾a od se ku 2 písm. e) sa ne -
po va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel -
ný trest ný čin, ale bo ten, komu v po sled ných pia tich ro -
koch predo dňom po da nia žia dos ti bolo zru še né
opráv ne nie na vy ko ná va nie emis ných kon trol pod ¾a
§ 60 ods. 3 písm. b) až g).

 (9) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia
žia dos ti a jej prí loh ude lí po vo le nie na zria de nie pra co -
vi ska emis nej kon tro ly, ak sú spl ne né pod mien ky  po -
d¾a od se kov 2 až 5; inak žia dos� za miet ne.

(10) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o po vo -
le ní na zria de nie pra co vi ska emis nej kon tro ly ok rem
vše obec ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi pod ¾a od se ku 3

písm. a),
b) úda je o type pra co vi ska emis nej kon tro ly, 
c) ob me dze nú plat nos� ude le né ho po vo le nia na zria de -

nie pra co vi ska emis nej kon tro ly na dva roky, 
d) prí pad né ïal šie pod mien ky sú vi sia ce so zria de ním

pra co vi ska emis nej kon tro ly.

(11) Po uply nu tí času plat nos ti roz hod nu tie o po vo le -
ní na zria de nie pra co vi ska emis nej kon tro ly za ni ká a po 
jeho zá ni ku ob vod ný úrad do pra vy ne smie za ča� ko na -
nie o ude lenie opráv ne nia na vy ko ná va nie emis nej kon -
tro ly. 

(12) Prie sto ro vé a tech no lo gic ké vy ba ve nie pra co vi -
ska emis nej kon tro ly jed not li vých ty pov a mo bil né ho
pra co vi ska emis nej kon tro ly, spô sob met ro lo gic ké ho
za bez pe če nia me ra diel a prí stro jov, kto rých vhod nos�
je schvá le ná mi nis ter stvom, a le ho ty ka lib rá cie me ra -
diel a prí stro jov po u ží va ných pri tech nic kých kon tro -

lách a po dro bnos ti o po stu pe ob vod né ho úra du do pra -
vy pri ve de ní evi den cie do kla dov žia da te ¾ov z iné ho
člen ské ho štá tu pod ¾a od se ku 5 a § 57 ods. 4, le ho tách
a spô so be ich na hlaso va nia mi nis ter stvu vo zi diel usta -
no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 57

Pod mien ky na ude le nie opráv ne nia
na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly

(1) Ob vod ný úrad dopravy8) ude lí žia da te ¾o vi opráv -
ne nie na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly, ak 
a) o ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie emis nej kon -

tro ly po žia dal v čase plat nos ti po vo le nia na zria de nie 
pra co vi ska emis nej kon tro ly pod ¾a § 56 ods. 10,

b) vlast ní ale bo má v ná jme po ze mok so stav bou, stav -
bu ale bo prie stor na po ža do va ný typ pra co vi ska
emis nej kon tro ly, kto ré z h¾a di ska roz me rov, prí stu -
po vých ko mu ni ká cií a od stav ných par ko va cích
plôch spĺ ňa jú pod mien ky usta no ve né vše obec ne zá -
väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na,

c) vlast ní ale bo má vo fi nanč nom lí zin gu tech no lo gic ké
vy ba ve nie pra co vi ska emis nej kon tro ly usta no ve né
vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným
na vy ko na nie toh to zá ko na,

d) nie je per so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ný s po ve -
re nou tech nic kou služ bou emis nej kon tro ly mo to ro -
vých vo zi diel; to ne pla tí, ak o ude le nie opráv ne nia
žia da po ve re ná tech nic ká služ ba emis nej kon tro ly
mo to ro vých vo zi diel pod ¾a § 31 ods. 3,

e) má uzav re tú zmlu vu o po is te ní zod po ved nos ti za
ško du spô so be nú vý ko nom emis ných kon trol,16)

f) je fi nanč ne spo ¾ah li vý na riad ne vy ko ná va nie čin -
nos ti pra co vi ska mo bil nej kon tro ly pod ¾a § 56 ods. 6
a 7,

g) je spô so bi lý na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu, v prí -
pa de práv nic kej oso by sa to vz�a hu je na oso bu ale bo
oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom,

h) je bez ú hon ný, v prí pa de práv nic kej oso by sa to vz�a -
hu je na oso bu ale bo oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym
or gá nom,

i) ku dňu za ča tia čin nos ti v pra cov nom po me re bude
za mest ná va� naj me nej dve fy zic ké oso by, kto ré sú
od bor ne spô so bi lé na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly, 
ale bo as poň jed nu fy zic kú oso bu, ak je žia da te¾ aj
sám od bor ne spô so bi lý na vy ko ná va nie emis nej
kon tro ly, 

j) nie je v kon kur ze ani nú te nom vy rov na ní,17) ak je
pod ni ka te ¾om, 

k) bol pri ove re ní pl ne nia pod mie nok pod ¾a § 31 ods. 1
písm. a) hod no te ný zá ve rom „spĺ ňa pod mien ky“; ná -
kla dy spo je né s ove re ním zná ša žia da te¾. 

(2) Žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by
o ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie emis nej kon tro -
ly musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to 

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu ale bo 
pre chod né ho po by tu cu dzin ca,20) ak ide o pod ni -
ka te ¾a, aj ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak 
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bolo pri de le né, mies to pod ni ka nia a ad re su síd la
pra co vi ska emis nej kon tro ly,

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, a ad re su síd la pra co vi ska
emis nej kon tro ly,

b) úda je o type pra co vi ska emis nej kon tro ly,
c) úda je o emis nom sys té me, dru hu pa li va na po hon

mo to ra a ka te gó rie vo zi diel, na kto rých sa budú
emis né kon tro ly vy ko ná va�, 

d) úda je o od bor nej spô so bi los ti za mest nan cov, kto rí
budú emis né kon tro ly vy ko ná va�, 

e) pred po kla da ný dá tum za ča tia čin nos ti,
f) pod pis žia da te ¾a, a ak ide o práv nic kú oso bu, aj od -

tla čok pe čiat ky.

(3) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 2 sú
a) do klad o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti,
b) ko la u dač né roz hod nu tie na stav bu,24) v kto rej sa na -

chá dza pra co vi sko emis nej kon tro ly,
c) vý pis z lis tu vlast níc tva nie star ší ako tri me sia ce

a kó pia ka tas trál nej mapy ale bo ná jom ná zmlu va
s úrad ne osved če ný mi pod pis mi na po ze mok so
stav bou, stav bu ale bo prie stor na po ža do va ný typ
pra co vi ska emis nej kon tro ly,

d) zmlu va o po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be -
nú vý ko nom čin nos ti,16)

e) pra cov né zmlu vy za mest nan cov ku dňu za ča tia čin -
nos ti, 

f) čest né vyhlásenie21) žia da te ¾a o tom, že od me ny za -
mest nan cov ne bu dú zá vi sie� od vý sled kov emis ných 
kon trol,

g) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo  zo živ nos ten ské -
ho re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾
pod ni ka te ¾om,

h) čest né vyhlásenie21) žia da te ¾a o spl ne ní pod mie nok
pod ¾a od se ku 1 písm. c) a d),

i) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
j) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že na jeho ma je tok ne -

bol vy hlá se ný kon kurz ani nú te né vy rov na nie,17) ak
je pod ni ka te ¾om, 

k) sprá va z ove re nia pl ne nia pod mie nok na ude le nie
opráv ne nia na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly vy da -
ná po ve re nou tech nic kou služ bou emis ných kon trol
mo to ro vých vo zi diel.

(4) Ak je žia da te ¾om za hra nič ná oso ba z člen ské ho
štá tu, môže do kla dy uve de né v od se ku 3 písm. a), d), g), 
i) a j) na hra di� rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi
v člen skom štá te, v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po -
byt ale bo práv nic ká oso ba síd lo.

(5) Za bez ú hon né ho pod ¾a od se ku 1 písm. h) sa ne po -
va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný
trest ný čin, ale bo ten, komu v po sled ných pia tich ro -
koch predo dňom po da nia žia dos ti bolo zru še né opráv -
ne nie na vy ko ná va nie emis ných kon trol pod ¾a § 60
ods. 3 písm. b) až g).

(6) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia žia -
dos ti a jej prí loh ude lí opráv ne nie na vy ko ná va nie
emis ných kon trol, ak sú spl ne né pod mien ky pod ¾a od -
se kov 1 až 4; inak žia dos� za miet ne. 

(7) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o ude le ní

opráv ne nia na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly ok rem
vše obec ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi pod ¾a od se ku 2

písm. a),
b) úda je o type pra co vi ska emis nej kon tro ly, 
c) úda je o emis nom sys té me, dru hu pa li va na po hon

mo to ra a ka te gó rie vo zi diel, na kto rých budú emis né 
kon tro ly vy ko ná va né v sta cio nár nom pra co vi sku
emis nej kon tro ly ale bo v mo bil nom pra co vi sku
emis nej kon tro ly,

d) prí pad né ïal šie pod mien ky sú vi sia ce s vy ko ná va -
ním emis ných kon trol.

(8) Dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia
o ude le ní opráv ne nia na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly
sa žia da te¾ stá va opráv ne nou oso bou na vy ko ná va nie
emis nej kon tro ly (ïa lej len „opráv ne ná oso ba emis nej
kon tro ly“).

Po v in nos t i  opráv ne nej  oso by
emis nej  kon tro ly

§ 58

(1) Opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly je po vin ná 
a) za bez pe či� vy ko ná va nie emis ných kon trol v roz sa hu

ude le né ho opráv ne nia na prí sluš ný emis ný sys tém,
druh pa li va na po hon mo to ra a ka te gó riu vo zid la
pros tred níc tvom fy zic kých osôb, kto ré sú dr ži te¾ mi
plat né ho osved če nia o od bor nej spô so bi los ti na prí -
sluš ný emis ný sys tém, druh pa li va na po hon mo to ra 
a ka te gó riu vo zid la (ïa lej len „osved če nie tech ni ka
emis nej kon tro ly“),

b) za bez pe či�, aby tech no lo gic ké vy ba ve nie a uspo ria -
da nie pra co vi ska emis nej kon tro ly zod po ve da lo ude -
le né mu opráv ne niu pod ¾a § 57,

c) za bez pe či� po u ží va nie me ra diel a prí stro jov, kto rých
vhod nos� bola schvá le ná mi nis ter stvom a kto ré boli
plat ne ove re né pod ¾a oso bit né ho predpisu25) ale bo
ka lib ro va né, ak ove re niu ale bo ka lib ro va niu pod lie -
ha jú,

d) spra vo va� úda je o vý sled koch emis ných kon trol,
hod no te ní a zá ve roch o spô so bi los ti ale bo ne spô so -
bi los ti vo zi diel na pre máv ku na po zem ných ko mu ni -
ká ciách v in for mač nom sys té me emis ných kon trol
a tie to pos ky to va� opráv ne ným oso bám v roz sa hu
usta no ve nom vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi -
som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na,

e) po u ží va� in for mač ný sys tém emis ných kon trol
s prog ra mo vým vy ba ve ním schvá le ným mi nis ter -
stvom,

f) za bez pe či�, aby emis né kon tro ly boli vy ko ná va né
v sú la de s tým to zá ko nom, so vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to
zá ko na a pod ¾a me to dík schvá le ných a vy da ných mi -
nis ter stvom,

g) ku dňu za ča tia čin nos ti ozna či� pra co vi sko emis nej
kon tro ly spô so bom usta no ve ným vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na, 

h) bez od klad ne, naj ne skôr do pia tich pra cov ných dní
od vzni ku zme ny, pí som ne ozná mi� ob vod né mu úra -
du do pra vy zme nu pod mie nok, úda jov a do kla dov
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uve de ných v § 57 ods. 1 písm. b) až j) a § 61 ods. 2
písm. a) a b),

i) za bez pe či� evi den ciu a in ven ta ri zá ciu tla čív pro to ko -
lov o emis nej kon tro le mo to ro vé ho vo zid la a osved če -
ní o emis nej kon tro le, kon trol ných ná le piek a pe čia -
tok v in for mač nom sys té me, zne hod no te né odo vzda� 
na škar tá ciu po ve re nej tech nic kej služ be emis nej
kon tro ly mo to ro vých vo zi diel, v prí pa de ich zni če nia, 
po ško de nia, stra ty ale bo od cu dze nia po stu po va�
spô so bom usta no ve ným vo vše obec ne zá väz nom
práv nom pred pi se vy da nom na vy ko na nie toh to zá -
ko na,

j) po dro bi� sa na zá kla de roz hod nu tia prí sluš né ho ob -
vod né ho úra du do pra vy no vé mu ove re niu pl ne nia
pod mie nok na ude le nie opráv ne nia v prí pa doch  po -
d¾a § 60 ods. 5.

(2) Opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly po čas ce lej
doby plat nos ti ude le né ho opráv ne nia ne smie by� per -
so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ná s po ve re nou tech -
nic kou služ bou emis nej kon tro ly mo to ro vých vo zi diel;
to ne pla tí, ak zá ro veň vy ko ná va čin nos� po ve re nej
tech nic kej služ by emis nej kon tro ly mo to ro vých vo zi diel 
pod ¾a § 31 ods. 3.

(3) Po dro bnos ti o in for mač nom sys té me emis ných
kon trol a roz sa hu evi do va ných úda jov, vzor ozna če nia
pra co vi ska emis nej kon tro ly, spô sob a pos tup ve de nia
evi den cie o pri ja tých a vy da ných tla či vách a kon trol -
ných ná lep kách, pri ja tých a pri de le ných pe čiat kach,
spô sob a le ho ty ich in ven ta ri zá cie, pos tup a le ho ty ich
odo vzda nia na škar tá ciu a pos tup v prí pa de ich zni če -
nia, po ško de nia, stra ty ale bo od cu dze nia usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 59

Opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly ne smie umož ni�
a) po u ži tie in for mač né ho sys té mu vy ba ve né ho prog ra -

mo vým vy ba ve ním, kto ré ne bo lo schvá le né mi nis ter -
stvom,

b) po u ži tie iné ho prie sto ro vé ho a tech no lo gic ké ho vy -
ba ve nia, ako je usta no ve né tým to zá ko nom a vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na,

c) vy ko ná va� emis né kon tro ly fy zic ký mi oso ba mi, kto -
ré nie sú od bor ne spô so bi lé na vy ko ná va nie emis -
ných kon trol, ne ma jú plat né osved če nie tech ni ka
emis nej kon tro ly ale bo nie sú v pra cov nom po me re
k opráv ne nej oso be emis nej kon tro ly,

d) vy ko ná va� emis né kon tro ly mimo pra co vi ska emis -
nej kon tro ly uve de né ho v opráv ne ní; to sa ne vz�a hu -
je 
1. na vy ko ná va nie emis ných kon trol v mo bil nom

pra co vi sku emis nej kon tro ly pod ¾a § 66 ods. 2,
2. na vy ko ná va nie cest ných emis ných kon trol pod ¾a

§ 54 ods. 1. 

§ 60

Zme na, po za sta ve nie, zru še nie a zá nik
opráv ne nia na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly

(1) Ob vod ný úrad dopravy8) môže zme ni� opráv ne nie

na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly, ak opráv ne ná oso ba
emis nej kon tro ly pí som ne po žia da o zme nu roz sa hu
ude le né ho opráv ne nia; na zme nu roz sa hu opráv ne nia
sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia toh to zá ko na.

(2) Ob vod ný úrad dopravy8) môže po za sta vi� vý kon
opráv ne nia na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly do vy ko -
na nia opat re ní na ná pra vu, ak 
a) opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly v ur če nej le ho te

ne oz ná mi ob vod né mu úra du do pra vy zme nu pod -
mie nok, na zá kla de kto rých jej bolo ude le né opráv -
ne nie pod ¾a § 57 ods. 1 písm. b) až j),

b) v rám ci vý ko nu štát ne ho od bor né ho do zo ru boli zis -
te né dô vo dy na po za sta ve nie vý ko nu opráv ne nia na
vy ko ná va nie emis nej kon tro ly.

(3) Ob vod ný úrad do pra vy zru ší opráv ne nie na vy ko -
ná va nie emis nej kon tro ly, ak opráv ne ná oso ba emis nej
kon tro ly
a) pí som ne po žia da o zru še nie opráv ne nia,
b) v čase plat nos ti opráv ne nia ne spĺ ňa pod mien ky uve -

de né v § 57 ods. 1 písm. b), c), e) až j),
c) po ru šu je po vin nos ti uve de né v § 58 ods. 1 písm. a),

b), d), e), g), i) a j), § 58 ods. 2 ale bo § 59 písm. a) až c)
ale bo po ru šu je pod mien ky ur če né v roz hod nu tí
o ude le ní opráv ne nia na vy ko ná va nie emis ných kon -
trol, 

d) umož ní vy ko na� emis nú kon tro lu mimo pra co vi ska
emis nej kon tro ly; to sa ne vz�a hu je na vy ko na nie
emis nej kon tro ly pod ¾a § 59 písm. d),

e) pre u ká za te¾ ne umož ni la ne opráv ne né po u ži tie tla čív 
pro to ko lov o emis nej kon tro le vo zid la, osved če nie
o emis nej kon tro le vo zid la a kon trol nej ná lep ky,

f) ne za bez pe či la ob no vu tech no lo gic ké ho vy ba ve nia
po uply nu tí le ho ty usta no ve nej v § 112 ods. 19,

g) zís ka la opráv ne nie na zá kla de ve do me ne prav di vých 
úda jov uve de ných v žia dos ti pod ¾a § 57.

(4) Opráv ne nie na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly za -
ni ká 
a) zru še ním ale bo smr �ou opráv ne nej oso by emis nej

kon tro ly, 
b) smr �ou ale bo skon če ním pra cov né ho po me ru fy zic -

kých osôb, kto rým bolo ude le né osved če nie tech ni ka 
emis nej kon tro ly, ale bo uply nu tím plat nos ti ich
osved če nia.

(5) Ob vod ný úrad do pra vy na ria di opráv ne nej oso be
emis nej kon tro ly nové ove re nie pl ne nia pod mie nok na
ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie emis ných kon trol
a pred lo že nie sprá vy o vý sled ku ove re nia, ak 
a) o tom roz hod ne mi nis ter stvo z dô vo dov zá sad nej

zme ny vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
tech nic kých pred pi sov a me to dík sú vi sia cich s vy ko -
ná va ním emis ných kon trol,

b) to zo zá važ ných dô vo dov na vrh nú or gá ny štát ne ho
od bor né ho do zo ru pod ¾a toh to zá ko na, kto ré pri
kon tro le pl ne nia pod mie nok usta no ve ných na ude -
le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie emis ných kon trol
zis ti li dô vo dy na vy ko na nie no vé ho ove re nia; v tom to 
prí pa de po ve re ná tech nic ká služ ba emis nej kon tro ly 
mo to ro vých vo zi diel ne smie vy ko na� nové ove re nie
za úhra du.
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Osved če nie tech ni  ka emis nej  kon tro ly

§ 61

Pod mien ky na ude le nie osved če nia
tech ni ka emis nej kon tro ly 

(1) Fy zic ká oso ba, kto rá chce vy ko ná va� emis né kon -
tro ly a spĺ ňa pod mien ky pod ¾a od se ku 2 písm. a) až e),
môže ako tech nik emis nej kon tro ly vy ko ná va� emis né
kon tro ly až po ude le ní osved če nia tech ni ka emis nej
kon tro ly na prí sluš ný emis ný sys tém, druh pa li va na
po hon mo to ra.

(2) Na zá kla de pí som nej žia dos ti opráv ne nej oso by
emis nej kon tro ly pod ¾a § 57 ods. 8 ale bo oso by, kto rá
má ude le né po vo le nie pod ¾a § 56 ods. 10, prí sluš ný ob -
vod ný úrad do pra vy ude lí osved če nie tech ni ka emis nej
kon tro ly fy zic kej oso be, ak
a) má spô so bi los� na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu,
b) je bez ú hon ná,
c) má po ža do va né vzde la nie a od bor nú prax,
d) ab sol vo va la zá klad né ško le nie ale bo zdo ko na ¾o va cie 

ško le nie,
e) vy ho ve la pri skúš ke z od bor nej spô so bi los ti na vy ko -

ná va nie emis ných kon trol.

(3) Za bez ú hon né ho sa ne po va žu je ten, kto bol prá vo -
plat ne od sú de ný za úmy sel ný trest ný čin, ale bo ten,
komu v po sled ných pia tich ro koch predo dňom po da -
nia žia dos ti bolo zru še né osved če nie tech ni ka emis nej
kon tro ly pod ¾a § 62 ods. 3 písm. b) až j).

(4) Po ža do va ným vzde la ním a od bor nou pra xou sa
ro zu mie
a) skon če né vy so ko škol ské vzde la nie I. ale bo II. stup ňa 

stro jár ske ho, elek tro tech nic ké ho, do prav né ho ale bo 
me cha ni zač né ho sme ru a naj me nej dvoj roč ná od -
bor ná prax v uve de nom od bo re, 

b) skon če né úpl né stred né od bor né vzde la nie stro jár -
ske ho, elek tro tech nic ké ho, do prav né ho ale bo me -
cha ni zač né ho sme ru a naj me nej dvoj roč ná od bor ná
prax v uve de nom od bo re, 

c) skon če né stred né od bor né vzde la nie v od bo re auto -
me cha nik, auto e lek tri kár ale bo op ra vár po ¾no hos -
po dár skych stro jov a naj me nej troj roč ná od bor ná
prax v uve de nom od bo re.

(5) K žia dos ti pod ¾a od se ku 2 opráv ne ná oso ba emis -
nej kon tro ly pod ¾a § 57 ods. 8 ale bo oso ba, kto rá má
ude le né po vo le nie pod ¾a § 56 ods. 10, pre kaž dú fy zic kú 
oso bu pri po jí
a) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
b) do klad o vzde la ní pod ¾a od se ku 4 písm. a) až c),
c) do klad ale bo čest né vy hlá se nie pre u ka zu jú ce dĺž ku

od bor nej pra xe,
d) pra cov nú zmlu vu, 
e) po tvr de nie o ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia ale bo

zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia,
f) zá pis ni cu o skúš ke z od bor nej spô so bi los ti na vy ko -

ná va nie emis ných kon trol.

(6) Ak ide o za hra nič nú oso bu z člen ské ho štá tu,
pred lo ží rov no cen né do kla dy uve de né v od se ku 5
písm. a), c) a f) vy da né v člen skom štá te, v kto rom má
fy zic ká oso ba tr va lý po byt, a roz hod nu tie o uzna ní do -

kla du o vzde la ní uve de né ho v od se ku 5 písm. b) vy da né
mi nis ter stvom škol stva pod ¾a oso bit né ho pred pi su.26)

 (7) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia
žia dos ti ude lí osved če nie tech ni ka emis nej kon tro ly fy -
zic kej oso be, ak sú spl ne né pod mien ky pod ¾a od se kov 2 
až 6; inak žia dos� za miet ne. 

 (8) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o ude le -
ní osved če nia tech ni ka emis nej kon tro ly ok rem vše -
obec ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o od bor ne spô so bi lej oso be, 
b) iden ti fi kač né úda je o opráv ne nej oso be emis nej kon -

tro ly a o síd le pra co vi ska emis nej kon tro ly,
c) úda je o emis nom sys té me, dru hu pa li va na po hon

mo to ra, na kto rých budú emis né kon tro ly vy ko ná va -
né v sta cio nár nom pra co vi sku emis nej kon tro ly ale -
bo v mo bil nom pra co vi sku emis nej kon tro ly,

d) ob me dze nú plat nos� osved če nia tech ni ka emis nej
kon tro ly na pä� ro kov,

e) prí pad né ïal šie úda je a pod mien ky sú vi sia ce s vy ko -
ná va ním emis ných kon trol.

 (9) Dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu -
tia o ude le ní osved če nia tech ni ka emis nej kon tro ly sa
fy zic ká oso ba stá va od bor ne spô so bi lou oso bou na vy -
ko ná va nie emis ných kon trol (ïa lej len „tech nik emis -
nej kon tro ly“).

(10) Tech nik emis nej kon tro ly je po vin ný vy ko ná va� 
a) emis né kon tro ly v sú la de s tým to zá ko nom, so vše -

obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na a s me to di ka mi schvá le ný -
mi a vy da ný mi mi nis ter stvom,

b) po dro bi� sa do ško ¾o va cie mu kur zu pod ¾a § 64 ods. 2.

§ 62

Zme na, po za sta ve nie, zru še nie ale bo zá nik
osved če nia tech ni ka emis nej kon tro ly

a pre dĺ že nie jeho plat nos ti

(1) Roz sah osved če nia tech ni ka emis nej kon tro ly
môže ob vod ný úrad dopravy8) zme ni�, ak opráv ne ná
oso ba emis nej kon tro ly pí som ne po žia da o zme nu jeho
roz sa hu; pod mien kou je ab sol vo va nie zdo ko na ¾o va cie -
ho ško le nia pod ¾a § 63.

(2) Ob vod ný úrad do pra vy môže po za sta vi� vý kon
čin nos ti tech ni ka emis nej kon tro ly do vy ko na nia opat -
re ní na ná pra vu, ak
a) opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly ne oz ná mi zme nu

úda jov pod ¾a § 61 ods. 2 písm. a) ale bo b),
b) v rám ci vý ko nu štát ne ho od bor né ho do zo ru boli zis -

te né dô vo dy na po za sta ve nie čin nos ti tech ni ka emis -
nej kon tro ly.

(3) Ob vod ný úrad do pra vy zru ší osved če nie tech ni ka
emis nej kon tro ly, ak 
a) opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly pí som ne po žia da

o zru še nie osved če nia,
b) tech nik emis nej kon tro ly v čase plat nos ti osved če nia

ne spĺ ňa pod mien ky pod ¾a § 61 ods. 2 písm. a) a b),
c) z le kár skej sprá vy vy plý va, že tech nik emis nej kon -

tro ly nie je tr va lo te le sne ale bo du šev ne schop ný na
vy ko ná va nie emis ných kon trol,

d) tech nik emis nej kon tro ly ne od ô vod ne ne ne vy ko ná -

Čiastka 298 Zbierka zákonov č. 725/2004 Strana 6929



val emis nú kon tro lu ne pre tr ži te viac ako šes� me sia -
cov,

e) tech nik emis nej kon tro ly zís kal osved če nie na zá kla -
de ve do me ne prav di vých úda jov uve de ných v žia dos -
ti pod ¾a § 61 ods. 2, 5 ale bo 6,

f) tech nik emis nej kon tro ly v čase zá ka zu pod ¾a § 64
ods. 4 vy ko ná val emis né kon tro ly,

g) tech nik emis nej kon tro ly pre u ká za te¾ ne umož nil ne -
opráv ne né po u ži tie tla čív do kla dov uve de ných v § 70
a kon trol nej ná lep ky, 

h) tech nik emis nej kon tro ly po pí som nom upo zor ne ní
v prí pa doch pod ¾a od se ku 2 písm. b) opa ko va ne vy -
ko ná val emis né kon tro ly v roz po re s tým to zá ko nom, 
so vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da -
ným na vy ko na nie toh to zá ko na ale bo s me to di ka mi
schvá le ný mi a vy da ný mi mi nis ter stvom,

i) tech nik emis nej kon tro ly vy ko nal emis nú kon tro lu
mimo pra co vi ska emis nej kon tro ly; to sa ne vz�a hu je
na emis né kon tro ly pod ¾a § 59 písm. d),

j) tech nik emis nej kon tro ly ne ab sol vo val do ško ¾o va cí
kurz v prí pa de pod ¾a § 61 ods. 10 písm. b).

(4) Osved če nie tech ni ka emis nej kon tro ly za ni ká
a) smr �ou tech ni ka emis nej kon tro ly ale bo jeho vy hlá -

se ním za mŕt ve ho,
b) ak tech nik emis nej kon tro ly ne ab sol vo val do ško ¾o -

va cí kurz pod ¾a § 64 ods. 1,
c) uply nu tím času plat nos ti osved če nia, ak opráv ne ná

oso ba emis nej kon tro ly ne po žia da la o jeho pre dĺ že -
nie pod ¾a od se ku 5. 

(5) Ob vod ný úrad do pra vy pre dĺ ži plat nos� osved če -
nia tech ni ka emis nej kon tro ly, ak
a) opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly naj skôr 120 dní

a naj ne skôr 90 dní pred uply nu tím plat nos ti osved -
če nia po žia da o pre dĺ že nie jeho plat nos ti,

b) tech nik emis nej kon tro ly ab sol vo val do ško ¾o va cí
kurz pod ¾a § 64 ods. 1 a vy ho vel pri skúš ke pod ¾a
§ 65.

(6) Na zme nu roz sa hu osved če nia tech ni ka emis nej
kon tro ly pod ¾a od se ku 1 ale bo pre dĺ že nie plat nos ti
osved če nia tech ni ka emis nej kon tro ly pod ¾a od se ku 5
sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia toh to zá ko na.

§ 63

Zá klad né ško le nie a zdo ko na ¾o va cie ško le nie

(1) Zá klad né ško le nie a zdo ko na ¾o va cie ško le nie fy -
zic kej oso by na zís ka nie osved če nia tech ni ka emis nej
kon tro ly na prí sluš ný emis ný sys tém, druh pa li va na
po hon mo to ra or ga ni zu je a za bez pe ču je po ve re ná tech -
nic ká služ ba emis nej kon tro ly mo to ro vých vo zi diel,
kto rá ve die úda je o ško le ní v in for mač nom sys té me
a vy dá va po tvr de nie o ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia 
ale bo zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia. Ná kla dy spo je né so
zá klad ným ško le ním a zdo ko na ¾o va cím ško le ním hra dí 
opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly (§ 57 ods. 8).

(2) Na zá kla de po tvr de nia o ab sol vo va ní zá klad né ho
ško le nia ale bo zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia opráv ne ná
oso ba emis nej kon tro ly pod ¾a § 57 ods. 8 pros tred níc -
tvom po ve re nej tech nic kej služ by emis nej kon tro ly mo -
to ro vých vo zi diel pri hla su je na mi nis ter stvo fy zic kú

oso bu na skúš ku z od bor nej spô so bi los ti, a to do sied -
mich dní odo dňa ukon če nia ško le nia.

(3) Pri hlá si� fy zic kú oso bu na zá klad né ško le nie a na
skúš ku z od bor nej spô so bi los ti môže aj oso ba, kto rá
má ude le né po vo le nie pod ¾a § 56 ods. 10; na pos tup
a úhra du ná kla dov sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia
od se kov 1 a 2.

(4) Spô sob a roz sah vy ko ná va nia zá klad né ho ško le -
nia a zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia, ve de nia in for mač né -
ho sys té mu o ško le niach, vy dá va ní a ná le ži tos tiach
 potvrdení o ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia a zdo ko -
na ¾o va cie ho ško le nia usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis. 

§ 64

Do ško ¾o va cí kurz

(1) Na pre dĺ že nie plat nos ti osved če nia tech ni ka
emis nej kon tro ly pod ¾a § 62 ods. 5 or ga ni zu je a za bez -
pe ču je do ško ¾o va cí kurz tech ni kov emis nej kon tro ly
po ve re ná tech nic ká služ ba emis ných kon trol mo to ro -
vých vo zi diel, kto rá ve die úda je o do ško ¾o va com kur ze
v in for mač nom sys té me a vy dá va po tvr de nie o ab sol vo -
va ní do ško ¾o va cie ho kur zu. Ná kla dy spo je né s do ško ¾o -
va cím kur zom hra dí opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly 
pod ¾a § 57 ods. 8. 

(2) Mimo do ško ¾o va cie ho kur zu pod ¾a od se ku 1 ob -
vod ný úrad do pra vy na ria di do ško ¾o va cí kurz tech ni ko -
vi emis nej kon tro ly, ak o tom roz hod lo mi nis ter stvo
z dô vo dov zá sad nej zme ny vše obec ne zá väz ných práv -
nych pred pi sov, tech nic kých pred pi sov a me to dík sú vi -
sia cich s vy ko ná va ním emis ných kon trol.

(3) Na zá kla de po tvr de nia o ab sol vo va ní do ško ¾o va -
cie ho kur zu pod ¾a od se kov 1 ale bo 2 opráv ne ná oso ba
emis nej kon tro ly pros tred níc tvom po ve re nej tech nic kej 
služ by emis ných kon trol mo to ro vých vo zi diel pri hla su -
je na mi nis ter stvo tech ni ka emis nej kon tro ly na skúš -
ku z od bor nej spô so bi los ti, a to do sied mich dní odo
dňa ukon če nia kur zu.

(4) Tech nik emis nej kon tro ly, kto rý po ab sol vo va ní
do ško ¾o va cie ho kur zu pod ¾a od se kov 1 ale bo 2 bol pri
skúš ke z od bor nej spô so bi los ti hod no te ný stup ňom
„ne vy ho vel“, ne smie vy ko ná va� emis né kon tro ly do
času, kým opä tov ne ne zí ska od bor nú spô so bi los�. 

(5) Spô sob a roz sah vy ko ná va nia do ško ¾o va cie ho
kur zu, ve de nia in for mač né ho sys té mu o do ško ¾o va com 
kur ze, vy dá va ní a ná le ži tos tiach po tvr de ní o ab sol vo va -
ní do ško ¾o va cie ho kur zu usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis. 

§ 65

Vy ko ná va nie skú šok z od bor nej spô so bi los ti

(1) Od bor nou spô so bi los �ou sa ro zu mie sú bor od bor -
ných ve do mos tí a zruč nos tí vz�a hu jú cich sa na kon tro -
lu, me ra nie a hod no te nie sta vu vo zid la, sys té mu, kom -
po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky,
met ro lo gic ké za bez pe če nie po u ží va ných me ra diel a prí -
stro jov, ve de nie in for mač né ho sys té mu, ako aj schop -
nos� ich uplat ne nia pri vy ko ná va ní emis nej kon tro ly.
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(2) Zís ka ná od bor ná spô so bi los� sa pre u ka zu je skúš -
kou pred skú šob nou ko mi siou vy me no va nou mi nis ter -
stvom.

(3) Ter mín a mies to ko na nia skúš ky z od bor nej spô -
so bi los ti určí mi nis ter stvo tak, aby sa moh la vy ko na�
spra vid la do 30 dní odo dňa pri hlá se nia na skúš ku.
Ter mín ko na nia skúš ky mi nis ter stvo ozná mi opráv ne -
nej oso be emis nej kon tro ly pros tred níc tvom po ve re nej
tech nic kej služ by emis nej kon tro ly mo to ro vých vo zi -
diel.

(4) Ak fy zic ká oso ba, kto rá ab sol vo va la zá klad né ško -
le nie ale bo zdo ko na ¾o va cie ško le nie, ale bo do ško ¾o va cí
kurz, ne vy ho ve la z nie ktorej čas ti skúš ky z od bor nej
spô so bi los ti, môže skúš ku opa ko va� naj viac je den krát.
Kaž dá opa ko va ná skúš ka sa môže vy ko na� naj skôr po
sied mich dňoch odo dňa ne zlo že nia skúš ky. Ak fy zic ká
oso ba ne vy ho ve la ani pri opa ko va nej skúš ke ale bo túto
skúš ku ne vy ko na la do jed né ho roka odo dňa vy ko na -
nia ne ús peš nej skúš ky, ïal šiu skúš ku môže vy ko na�
až po opä tov nom ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia.

(5) Ak fy zic ká oso ba po ab sol vo va ní zá klad né ho ško -
le nia, zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia ale bo do ško ¾o va cie ho 
kur zu pre u ká že, že sa zo zá važ ných dô vo dov ne mô že
zú čast ni� na skúš ke z od bor nej spô so bi los ti v ur če nom
ter mí ne, mi nis ter stvo môže ur či� nový ter mín skúš ky;
ak sa ani v ur če nom ter mí ne na skúš ke ne zú čast ní,
ïal šiu skúš ku z od bor nej spô so bi los ti môže vy ko na� až
po opä tov nom ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia.

(6) Vy ko ná va nie skú šok z od bor nej spô so bi los ti, ich
ob sah a roz sah, spô sob hod no te nia a za pi so va nia, ve -
de nia evi den cie skú šok, spô sob vy me no va nia a od vo la -
nia čle nov skú šob nej ko mi sie a ich poč ty usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 66

Emis ná kon tro la

(1) Emis nou kon tro lou mo to ro vé ho vo zid la sa ro zu -
mie kon tro la sta vu mo to ra vo zid la a jeho sys té mu, kto -
ré ovplyv ňu jú tvor bu zne čis �u jú cich lá tok vo vý fu ko -
vých ply noch, a me ra ním zis te né do dr ža nie vý rob com
ur če ných pod mie nok a emis ných li mi tov mo to ra; ak vý -
rob ca ne ur čil emis né li mi ty mo to ra, do dr ža nie emis -
ných li mi tov usta no ve ných vše obec ne zá väz ným práv -
nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na.
Emis ná kon tro la sa vy ko ná va v sta cio nár nom  pracovis -
ku emis nej kon tro ly ale bo v mo bil nom pra co vi sku
emis nej kon tro ly pod ¾a jed not li vých emis ných kon trol
v roz sa hu kon trol ných úko nov usta no ve ných tým to zá -
ko nom a vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy -
da ným na vy ko na nie toh to zá ko na a pod ¾a me to dík vy -
da ných mi nis ter stvom.

(2) V mo bil nom pra co vi sku emis nej kon tro ly sa môžu 
vy ko ná va� emis né kon tro ly vo zi diel ka te gó rie N3 a T
a pod ¾a me to dík schvá le ných a vy da ných mi nis ter -
stvom.

(3) Emis né kon tro ly v mo bil nom pra co vi sku emis nej
kon tro ly pod ¾a od se ku 2 smú vy ko ná va� len opráv ne né
oso by emis nej kon tro ly, kto ré majú ude le né opráv ne -
nie na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly pod ¾a § 67 na ka -

te gó rie vo zi diel M2, M3, N2 a N3, a to po pred chá dza jú -
com pí som nom sú hla se prí sluš né ho ob vod né ho úra du
do pra vy.

(4) Emis nou kon tro lou sa kon tro lu je mo to ro vé vo zid -
lo
a) so zá ži ho vým mo to rom s ne zdo ko na le ným emis ným

sys té mom,
b) so zá ži ho vým mo to rom so zdo ko na le ným emis ným

sys té mom,
c) so zá ži ho vým mo to rom so zdo ko na le ným emis ným

sys té mom vy ba ve né pa lub ným dia gnos tic kým sys -
té mom OBD,

d) so vzne to vým mo to rom,
e) so vzne to vým mo to rom vy ba ve né pa lub ným dia g -

nos tic kým sys té mom OBD,
f) so vzne to vým mo to rom pre sta va ným na zá ži ho vý

mo tor s po ho nom na plyn né pa li vo,
g) so zá ži ho vým mo to rom pre sta va ným na al ter na tív ny 

po hon plyn.

(5) Na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly sa smú po u ží -
va� len me rad lá a prí stro je, kto rých vhod nos� bola
schvá le ná mi nis ter stvom. Me rad lá a prí stro je mu sia
by� plat ne ove re né pod ¾a oso bit né ho predpisu25) ale bo
ka lib ro va né, ak ove re niu ale bo ka lib ro va niu pod lie ha jú.

(6) Me to di ky ob sa hu jú ce me tó dy a upra vu jú ce spô -
sob vy ko ná va nia emis ných kon trol a spô sob po u ží va -
nia me ra diel pod ¾a od se ku 5 uve rej ňu je mi nis ter stvo vo 
svo jom ves tní ku.

(7) Pos tup mi nis ter stva pri schva ¾o va ní vhod nos ti
me ra diel a prí stro jov po u ží va ných na vy ko ná va nie
emis ných kon trol usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis. 

§ 67

Dru hy emis ných kon trol

(1) Zá klad ným dru hom emis nej kon tro ly je emis ná
kon tro la pra vi del ná. Na zá kla de ude le né ho opráv ne nia
na vy ko ná va nie emis nej kon tro ly pra vi del nej pod ¾a od -
se ku 2 písm. a) mož no vy ko ná va� aj emis né kon tro ly
pod ¾a od se ku 2 písm. b) a c).

(2) Emis né kon tro ly mo to ro vých vo zi diel sa čle nia na
a) emis nú kon tro lu pra vi del nú,
b) emis nú kon tro lu zvlášt nu,
c) emis nú kon tro lu ad mi nis tra tív nu.

(3) Emis nú kon tro lu pod ¾a od se ku 2 písm. a) ne na -
hrá dza emis ná kon tro la pod ¾a od se ku 2 písm. b) ale bo
c) ok rem emis nej kon tro ly ad mi nis tra tív nej vy ko ná va -
nej pod ¾a § 21 ods. 1 písm. c).

(4) Emis nú kon tro lu pod ¾a od se ku 2 písm. a) až c)
mož no vy ko na� pod ¾a vo¾ by pre vádz ko va te ¾a vo zid la na
kto rom ko¾ vek pra co vi sku emis nej kon tro ly. Po čas plat -
nos ti emis nej kon tro ly pod ¾a od se ku 2 písm. a) mož no
vy ko na� emis nú kon tro lu pod ¾a od se ku 2 písm. c) len
na tom pra co vi sku emis nej kon tro ly, kto ré vy ko na lo
pred chá dza jú cu kon tro lu; inak sa musí vy ko na� nová
emis ná kon tro la v pl nom roz sa hu. 

(5) Pre vádz ko va te¾ vo zid la je po vin ný pri sta vi� na
emis nú kon tro lu vo zid lo čis té a ne za �a že né. Vo zid lo zá -
chran nej služ by ur če né na pre pra vu in fekč ných ma te -
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riá lov ale bo pa cien tov s in fekč ný mi cho ro ba mi, vo zid lo
ur če né na pre pra vu uhy nu tých zvie rat a vo zid lo poh -
reb nej služ by sa musia na emis nú kon tro lu pri sta vi�
vy de zin fi ko va né. Emis ná kon tro la sa ne vy ko ná, ak ne -
mož no na štar to va� mo tor, vo zid lo má zjav ne ne ú pl né
vý fu ko vé po tru bie, je zis te ný zjav ný únik pre vádz ko -
vých mé dií ale bo vo zid lo má po ru chu na na mon to va -
nom ply no vom za ria de ní.

(6) Pred za ča tím emis nej kon tro ly musí pre vádz ko va -
te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la pred lo ži� na emis nú kon -
tro lu do kla dy v roz sa hu usta no ve nom vše obec ne zá -
väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na. Bez pred lo že nia usta no ve ných do kla dov
tech nik emis nej kon tro ly ne smie vy ko na� emis nú kon -
tro lu.

(7) Pri emis nej kon tro le musí by� prí tom ný pre vádz -
ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la. Na vý zvu po ve re nej
oso by vy ko ná va jú cej štát ny od bor ný do zor je pre vádz -
ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la po vin ný bez plat ne
pos kyt nú� vo zid lo, kto ré sa na chá dza na pra co vi sku
emis nej kon tro ly ale bo v prie sto re pra co vi ska, na opa -
ko va né vy ko na nie emis nej kon tro ly. Opráv ne ná oso ba
emis nej kon tro ly je po vin ná umož ni� na vlast né ná kla -
dy vy ko na nie emis nej kon tro ly; opa ko va nú emis nú
kon tro lu vy ko ná tech nik emis nej kon tro ly pod do zo rom 
oso by vy ko ná va jú cej štát ny od bor ný do zor.

(8) Po čas emis nej kon tro ly sa ne smie op ra vo va� ani
na sta vo va� mo tor kon tro lo va né ho vo zid la.

(9) Roz sah emis ných kon trol pod ¾a od se ku 2 a dru hy
do kla dov pod ¾a od se ku 6 usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis.

§ 68

Emis né kon tro ly pra vi del né

(1) V le ho te od jed né ho roka do šty roch ro kov pod lie -
ha emis nej kon tro le pra vi del nej mo to ro vé vo zid lo, kto -
ré je evi do va né v Slo ven skej re pub li ke5) a nie je vy ra de -
né z pre máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách do čas ne
pod ¾a § 24 ods. 2 ale bo na tr va lo pod ¾a § 24 ods. 3. Le ho -
ty emis ných kon trol pra vi del ných pre jed not li vé ka te -
gó rie vo zi diel usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis vy da ný na vy ko na nie toh to zá ko na.

(2) Pre vádz ko va te¾ vo zid la je po vin ný na vlast né ná -
kla dy po dro bi� vo zid lo emis nej kon tro le pra vi del nej
mimo usta no ve ných le hôt, ak o tom roz ho dol prí sluš ný
ob vod ný úrad do pra vy v prí pa doch usta no ve ných vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy -
ko na nie toh to zá ko na.

(3) Le ho ty emis ných kon trol pra vi del ných pre jed -
not li vé ka te gó rie vo zi diel a po dro bnos ti o po dro be ní vo -
zid la emis nej kon tro le pod ¾a od se ku 2 na zá kla de roz -
hod nu tia ob vod né ho úra du do pra vy usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

Hod no te nie sta vu vo zid la

§ 69

(1) Pri emis nej kon tro le sa stav vo zid la ale bo funk cia
a čin nos ti jed not li vých sys té mov, kto ré ovplyv ňu jú
tvor bu zne čis �u jú cich lá tok vo vý fu ko vých ply noch vo -
zid la, hod no tia dvoj stup ňo vou kla si fi ká ciou.

(2) Na zá kla de vý sled ku hod no te nia sta vu vo zid la
a funk cie jed not li vých sys té mov je mo to ro vé vo zid lo 
a) spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -

ciách ale bo
b) ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -

ciách.

(3) Hod no te nie sta vu vo zid la a zá ve ry o spô so bi los ti
ale bo ne spô so bi los ti vo zid la na pre máv ku na po zem -
ných ko mu ni ká ciách je opráv ne ná oso ba emis nej kon -
tro ly a po ve re ná tech nic ká služ ba emis nej kon tro ly mo -
to ro vých vo zi diel po vin ná evi do va� v auto ma ti zo va nom
in for mač nom sys té me v roz sa hu a spô so bom usta no ve -
ný mi vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da -
ným na vy ko na nie toh to zá ko na.

(4) Hod no te nie sta vu vo zid la a zá ve ry o spô so bi los ti
ale bo ne spô so bi los ti vo zid la na pre máv ku na po zem -
ných ko mu ni ká ciách a po dro bnos ti o in for mač nom
sys té me a spô so be evi do va nia úda jov o emis ných kon -
tro lách usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis. 

Do klad o vy ko na ní  emis nej  kon tro ly

§ 70

(1) Do kla dom o vy ko na ní emis nej kon tro ly pod ¾a § 67 
ods. 2 písm. a) a c) je vy zna če ný Pro to kol o emis nej kon -
tro le mo to ro vé ho vo zid la, Osved če nie o emis nej kon tro -
le a vy zna če ná (per fo ro va ná) kon trol ná ná lep ka.

(2) Do kla dom o vy ko na ní emis nej kon tro ly pod ¾a § 67 
ods. 2 písm. b) je vy zna če ný Pro to kol o emis nej kon tro le 
mo to ro vé ho vo zid la.

(3) Vy zna če ným Osved če ním o emis nej kon tro le a vy -
zna če nou (per fo ro va nou) kon trol nou ná lep kou pre u -
ka zu je vo dič vo zid la kon trol ným orgánom30) v pre máv -
ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v Slo ven skej
re pub li ke spl ne nie pod mie nok usta no ve ných v § 21
ods. 1 písm. c) a § 69 ods. 2 písm. a); ak ide o vo zid lo evi -
do va né v inom člen skom štá te, do klad mi o vy ko na ní
emis nej kon tro ly sú rov no cen né do kla dy vy da né v tom -
to člen skom štá te. 

(4) Spô sob vy zna čo va nia vý sled ku tech nic kej kon -
tro ly do do kla dov o vy ko na ní emis nej kon tro ly pod ¾a
od se kov 1 a 2, mies ta umies tne nia a na le pe nia kon trol -
nej ná lep ky usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis.

§ 71

Ak sa pri emis nej kon tro le mo to ro vé vo zid lo vy hod no -
tí ako ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu -
ni ká ciách, pre vádz ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la je 
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po vin ný na vlast né ná kla dy za bez pe či� od tiah nu tie vo -
zid la z pra co vi ska emis nej kon tro ly. 

Štvr tý od diel

Kon tro ly ori gi na li ty

§ 72

Pra co vi sko kon tro ly ori gi na li ty

(1) Pra co vi sko kon tro ly ori gi na li ty je pra co vi sko špe -
cia li zo va né na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty vo zi -
diel.

(2) Pra co vi ská kon tro ly ori gi na li ty sa čle nia na jed -
not li vé typy pod ¾a roz me rov prie sto rov a ka te gó rie vo zi -
diel, na kto rých sa vy ko ná va jú kon tro ly ori gi na li ty. Sie� 
pra co vísk kon tro ly ori gi na li ty a ich poč ty pod ¾a jed not -
li vých ty pov pra co vísk kon trol ori gi na li ty ur ču je mi nis -
ter stvo.

(3) Po dro bnos ti o ur čo va ní sie te pra co vísk kon trol
ori gi na li ty pod ¾a od se ku 2 usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis. 

§ 73

Pod mien ky na ude le nie po vo le nia
na zria de nie pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty

(1) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá chce
pre vádz ko va� pra co vi sko kon tro ly ori gi na li ty a vy ko ná -
va� kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel pod ¾a § 83 (ïa lej len
„kon tro la ori gi na li ty“), je po vin ná vo pred pí som ne po -
žia da� ob vod ný úrad dopravy8) o po vo le nie na zria de nie
pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty. Prí sluš ným na ude le -
nie po vo le nia na zria de nie pra co vi ska kon tro ly ori gi na -
li ty je ob vod ný úrad do pra vy, v kto ré ho územ nom ob vo -
de bude pra co vi sko kon tro ly ori gi na li ty zria de né.

(2) Ob vod ný úrad do pra vy ude lí fy zic kej oso be ale bo
práv nic kej oso be po vo le nie na zria de nie pra co vi ska
kon tro ly ori gi na li ty, ak 
a) vlast ní ale bo má v nájme19) po ze mok, po ze mok so

stav bou, stav bu ale bo prie stor na po ža do va ný typ
pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty, ale bo má na vlast -
níc tvo ale bo ná jom uza tvo re nú zmlu vu o bu dú cej
zmlu ve,

b) má pro jek to vú do ku men tá ciu na po ža do va ný typ
pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty, 

c) je fi nanč ne spo ¾ah li vá na zria de nie pra co vi ska kon -
tro ly ori gi na li ty,

d) je spô so bi lá na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu, v prí -
pa de práv nic kej oso by sa to vz�a hu je na oso bu ale bo
na oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom,

e) je bez ú hon ná, v prí pa de práv nic kej oso by sa to vz�a -
hu je na oso bu ale bo oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym
or gá nom,

f) na po ža do va ný typ pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty je
vo¾ ná ka pa ci ta sie te pod ¾a § 72 ods. 2,

g) nie je v kon kur ze ani nú te nom vy rov na ní,17) ak je
pod ni ka te ¾om. 

(3) Žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by
o ude le nie po vo le nia na zria de nie pra co vi ska kon tro ly
ori gi na li ty musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to 

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu ale bo 
pre chod né ho po by tu cu dzin ca,20) ak ide o pod ni -
ka te ¾a, aj ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak 
bolo pri de le né, a mies to pod ni ka nia,

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom,

b) úda je o type pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty,
c) ka te gó rie vo zi diel, na kto rých sa budú kon tro ly ori -

gi na li ty vy ko ná va�,
d) úda je o vlast níc tve ale bo ná jme po zem ku, po zem ku

so stav bou, stav by ale bo prie sto ru na po ža do va ný
typ pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty,

e) úda je o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti,
f) pod pis žia da te ¾a, a ak ide o práv nic kú oso bu, aj od -

tla čok pe čiat ky.

(4) Prí lo hou žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú
a) vý pis z lis tu vlast níc tva nie star ší ako tri me sia ce

a kó pia ka tas trál nej mapy pod ¾a od se ku 3 písm. d)
ale bo ná jom ná zmlu va s úrad ne osved če ný mi pod -
pis mi ale bo zmlu va o bu dú cej zmlu ve o pre vo de
vlast níc tva ale bo o ná jme po zem ku, po zem ku so
stav bou, stav by ale bo prie sto ru na po ža do va ný typ
pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty,

b) pro jek to vá do ku men tá cia pra co vi ska kon tro ly ori gi -
na li ty a si tu ač ný vý kres vrá ta ne prí stu po vých ko -
mu ni ká cií, od stav ných a par ko va cích plôch spra co -
va ná v sú la de s roz mer mi usta no ve ný mi vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na -
nie toh to zá ko na,

c) sta no vi sko prí sluš né ho sta veb né ho úra du k vhod -
nos ti umies tne nia pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty,
k jeho sú la du s územ ným plá nom, iným ve rej ným
zá uj mom a s ochra nou ži vot né ho pros tre dia,

d) do klad o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti na zria de nie pra co -
vi ska kon tro ly ori gi na li ty, 

e) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo živ nos ten ské ho
re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾ pod -
ni ka te ¾om,

f) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
g) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že na jeho ma je tok ne -

bol vy hlá se ný kon kurz ani nú te né vy rov na nie,17) ak
je pod ni ka te ¾om.

(5) Ak je žia da te ¾om za hra nič ná oso ba z člen ské ho
štá tu, môže do kla dy uve de né v od se ku 4 písm. d), e), f)
a g) na hra di� rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi v člen -
skom štá te, v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po byt ale -
bo práv nic ká oso ba síd lo. 

(6) Fi nanč nou spo ¾ah li vos �ou pod ¾a od se ku 2
písm. c) je schop nos� žia da te ¾a fi nanč ne za bez pe či�
zria de nie pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty. Ak žia da te¾
chce pre vádz ko va� viac pra co vísk kon tro ly ori gi na li ty,
fi nanč nú spo ¾ah li vos� musí pre u ká za� na kaž dú z nich.

(7) Po žia dav ka fi nanč nej spo ¾ah li vos ti je spl ne ná
pre u ká za ním čis té ho ob chod né ho ima nia úč tov nej jed -
not ky naj me nej vo výš ke 1 500 000 Sk a le bo v tej to výš -
ke vy jad re nej v EUR. Fi nanč nú spo ¾ah li vos� mož no
pre u ká za� riad nou úč tov nou zá vier kou za pred chá dza -
jú ci ka len dár ny rok ale bo mi mo riad nou úč tov nou zá -
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vier kou ove renou au dí to rom ale bo vý pi som z ob chod -
né ho re gis tra nie star ším ako tri me sia ce s uve de ním
zá klad né ho ima nia ob chod nej spo loč nos ti, ale bo zmlu -
vou o ru če ní uza tvo re nou s ban kou ale bo po boč kou za -
hra nič nej ban ky; ak ide o za hra nič nú oso bu z člen ské -
ho štá tu, fi nanč nú spo ¾ah li vos� mož no pre u ká za�
rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi v člen skom štá te,
v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po byt ale bo práv nic ká 
oso ba síd lo.

 (8) Za bez ú hon né ho pod ¾a od se ku 2 písm. e) sa ne -
po va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel -
ný trest ný čin, ale bo ten, komu v po sled ných pia tich ro -
koch predo dňom po da nia žia dos ti bolo zru še né
opráv ne nie na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a
§ 77 ods. 3 písm. b) až f).

 (9) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia
žia dos ti a jej prí loh ude lí po vo le nie na zria de nie pra co -
vi ska kon tro ly ori gi na li ty, ak sú spl ne né pod mien ky
pod ¾a od se kov 2 až 5; inak žia dos� za miet ne. 

(10) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o po vo -
le ní na zria de nie pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty ok rem
vše obec ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi pod ¾a od se ku 3

písm. a),
b) úda je o type pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty, 
c) ob me dze nú plat nos� ude le né ho po vo le nia na zria de -

nie pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty na dva roky, 
d) prí pad né ïal šie pod mien ky sú vi sia ce so zria de ním

pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty.

(11) Po uply nu tí času plat nos ti roz hod nu tie o po vo le -
ní na zria de nie pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty za ni ká
a po jeho zá ni ku ob vod ný úrad do pra vy ne smie za ča�
ko na nie o ude le ní opráv ne nia na vy ko ná va nie kon tro ly
ori gi na li ty. 

(12) Prie sto ro vé a tech no lo gic ké vy ba ve nie pra co vi s -
ka kon tro ly ori gi na li ty jed not li vých ty pov a mo bil né ho
pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty, spô sob met ro lo gic ké ho 
za bez pe če nia me ra diel a prí stro jov, kto rých vhod nos�
je schvá le ná mi nis ter stvom, le ho ty ka lib rá cie me ra diel
a prí stro jov po u ží va ných pri kon tro lách ori gi na li ty
a po dro bnos ti o po stu pe ob vod né ho úra du do pra vy pri
ve de ní evi den cie do kla dov žia da te ¾ov z iné ho člen ské ho 
štá tu pod ¾a od se ku 5 a § 74 ods. 4, o le ho tách a spô so be 
ich na hlaso va nia mi nis ter stvu usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis.

§ 74

Pod mien ky na ude le nie opráv ne nia
na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty

(1) Ob vod ný úrad dopravy8) ude lí žia da te ¾o vi opráv -
ne nie na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty, ak 
a) o ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie kon tro ly ori -

gi na li ty po žia dal v čase plat nos ti po vo le nia na zria -
de nie pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a § 73
ods. 10,

b) vlast ní ale bo má v ná jme po ze mok so stav bou, stav -
bu ale bo prie stor na po ža do va ný typ pra co vi ska
kon tro ly ori gi na li ty, kto ré z h¾a di ska roz me rov, prí -
stu po vých ko mu ni ká cií a od stav ných par ko va cích
plôch spĺ ňa jú pod mien ky usta no ve né vše obec ne zá -

väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na,

c) vlast ní ale bo má vo fi nanč nom lí zin gu tech no lo gic ké
vy ba ve nie pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty usta no ve -
né vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da -
ným na vy ko na nie toh to zá ko na,

d) nie je per so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ný 
1. s po ve re nou tech nic kou služ bou kon tro ly ori gi -

na li ty vo zi diel; to ne pla tí, ak o ude le nie opráv ne -
nia žia da po ve re ná tech nic ká služ ba kon tro ly ori -
gi na li ty vo zi diel pod ¾a § 32 ods. 3,

2. s vý ro bou, pre daj om ale bo op ra vou vo zi diel, sys -
té mov, kom po nen tov ale bo samo stat ných tech -
nic kých jed no tiek tak, že sú čas ne pre vádz ku je
ich vý ro bu, pre daj ale bo op ra vy,

e) má uzav re tú zmlu vu o po is te ní zod po ved nos ti za
ško du spô so be nú vý ko nom kon tro ly ori gi na li ty,16)

f) je fi nanč ne spo ¾ah li vý na riad ne vy ko ná va nie čin -
nos ti pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a § 73
ods. 6 a 7,

g) je spô so bi lý na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu, v prí -
pa de práv nic kej oso by sa to vz�a hu je na oso bu ale bo
na oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom,

h) je bez ú hon ný, v prí pa de práv nic kej oso by sa to vz�a -
hu je na oso bu ale bo oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym
or gá nom,

i) ku dňu za ča tia čin nos ti v pra cov nom po me re bude
za mest ná va� naj me nej dve fy zic ké oso by, kto ré sú
od bor ne spô so bi lé na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na -
li ty, ale bo as poň jed nu fy zic kú oso bu, ak je žia da te¾
aj sám od bor ne spô so bi lý na vy ko ná va nie kon tro ly
ori gi na li ty, 

j) nie je v kon kur ze ani nú te nom vy rov na ní,17) ak je žia -
da te¾ pod ni ka te ¾om, 

k) bol pri ove re ní pl ne nia pod mie nok pod ¾a § 32 ods. 1
písm. a) hod no te ný zá ve rom „spĺ ňa pod mien ky“; ná -
kla dy spo je né s ove re ním zná ša žia da te¾. 

(2) Žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by
o ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi -
na li ty musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to 

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu ale bo 
pre chod né ho po by tu cu dzin ca,20) ak ide o pod ni -
ka te ¾a, aj ob chod né meno, iden ti fi kač né čís lo, ak
bolo pri de le né, mies to pod ni ka nia a ad re su síd la
pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty,

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, a ad re su síd la pra co vi ska
kon tro ly ori gi na li ty,

b) úda je o type pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty,
c) úda je o ka te gó rii vo zi diel, na kto rých sa budú kon -

tro ly ori gi na li ty vy ko ná va�, 
d) úda je o od bor nej spô so bi los ti za mest nan cov, kto rí

budú kon tro ly ori gi na li ty vy ko ná va�, 
e) pred po kla da ný dá tum za ča tia čin nos ti,
f) pod pis žia da te ¾a, a ak ide o práv nic kú oso bu, aj od -

tla čok pe čiat ky.

(3) Prí lo hou žia dos ti pod ¾a od se ku 2 sú
a) do klad o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti,
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b) ko la u dač né roz hod nu tie na stav bu,24) v kto rej sa na -
chá dza pra co vi sko kon tro ly ori gi na li ty,

c) vý pis z lis tu vlast níc tva nie star ší ako tri me sia ce
a kó pia ka tas trál nej mapy ale bo ná jom ná zmlu va
s úrad ne osved če ný mi pod pis mi na po ze mok so
stav bou, stav bu ale bo prie stor na po ža do va ný typ
pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty,

d) zmlu va o po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be -
nú vý ko nom čin nos ti,16)

e) pra cov né zmlu vy za mest nan cov ku dňu za ča tia čin -
nos ti, 

f) čest né vyhlásenie21) žia da te ¾a o tom, že od me ny za -
mest nan cov ne bu dú zá vi sie� od vý sled kov kon trol
ori gi na li ty,

g) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo  zo živ nos ten ské -
ho re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾
pod ni ka te ¾om,

h) čest né vyhlásenie21) žia da te ¾a o spl ne ní pod mie nok
pod ¾a od se ku 1 písm. c) a d),

i) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
j) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že na jeho ma je tok ne -

bol vy hlá se ný kon kurz ani nú te né vy rov na nie,17) ak
je pod ni ka te ¾om, 

k) sprá va z ove re nia pl ne nia pod mie nok na ude le nie
opráv ne nia na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty vy -
da ná po ve re nou tech nic kou služ bou kon tro ly ori gi -
na li ty vo zi diel.

(4) Ak je žia da te ¾om za hra nič ná oso ba z člen ské ho
štá tu, môže do kla dy uve de né v od se ku 3 písm. a), d), g), 
i) a j) na hra di� rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi
v člen skom štá te, v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po -
byt ale bo práv nic ká oso ba síd lo.

(5) Za bez ú hon né ho pod ¾a od se ku 1 písm. h) sa ne po -
va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný
trest ný čin, ale bo ten, komu v po sled ných pia tich ro -
koch predo dňom po da nia žia dos ti bolo zru še né opráv -
ne nie na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a § 77
ods. 3 písm. b) až f).

(6) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia žia -
dos ti a jej prí loh ude lí opráv ne nie na vy ko ná va nie kon -
tro ly ori gi na li ty, ak sú spl ne né pod mien ky pod ¾a od se -
kov 1 až 4; inak žia dos� za miet ne. 

(7) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o ude le ní
opráv ne nia na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty ok rem
vše obec ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi pod ¾a od se ku 2

písm. a),
b) úda je o type pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty, 
c) ka te gó rie vo zi diel, na kto rých budú kon tro ly ori gi na -

li ty vy ko ná va né v sta cio nár nom pra co vi sku kon tro ly 
ori gi na li ty ale bo v mo bil nom pra co vi sku kon tro ly
ori gi na li ty,

d) prí pad né ïal šie pod mien ky sú vi sia ce s vy ko ná va -
ním kon trol ori gi na li ty.

(8) Dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia
o ude le ní opráv ne nia na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na -
li ty vo zid la sa žia da te¾ stá va opráv ne nou oso bou na vy -
ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty (ïa lej len „opráv ne ná
oso ba kon tro ly ori gi na li ty“).

Po vin nos t i  a opráv ne nie
opráv ne nej  oso by kon tro ly  or i  g i  na l i  ty

§ 75

(1) Opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty je po vin ná 
a) za bez pe či� vy ko ná va nie kon trol ori gi na li ty v roz sa -

hu ude le né ho opráv ne nia na prí sluš ný typ pra co vi s -
ka kon tro ly ori gi na li ty a ka te gó riu vo zid la pros tred -
níc tvom fy zic kých osôb, kto ré sú dr ži te¾ mi plat né ho
osved če nia o od bor nej spô so bi los ti na vy ko ná va nie
kon tro ly ori gi na li ty (ïa lej len „osved če nie tech ni ka
kon tro ly ori gi na li ty“),

b) za bez pe či�, aby tech no lo gic ké vy ba ve nie a uspo ria -
da nie pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty zod po ve da lo
ude le né mu opráv ne niu pod ¾a § 74,

c) za bez pe či� po u ží va nie me ra diel a prí stro jov, kto rých
vhod nos� bola schvá le ná mi nis ter stvom a kto ré boli
plat ne ove re né pod ¾a oso bit né ho predpisu25) ale bo
ka lib ro va né, ak ove re niu ale bo ka lib ro va niu pod lie -
ha jú,

d) spra vo va� úda je o vý sled koch kon trol ori gi na li ty,
hod no te ní ich sta vu a zá ve roch o ich spô so bi los ti,
do čas nej spô so bi los ti ale bo ne spô so bi los ti na pre -
máv ku na po zem ných ko mu ni ká ciách v in for mač -
nom sys té me kon trol ori gi na li ty a tie to pos ky to va�
opráv ne ným oso bám v roz sa hu usta no ve nom vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na,

e) po u ží va� in for mač ný sys tém kon trol ori gi na li ty
s prog ra mo vým vy ba ve ním schvá le ným mi nis ter -
stvom,

f) za bez pe či�, aby kon tro ly ori gi na li ty boli vy ko ná va né
v sú la de s tým to zá ko nom, so vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to
zá ko na a pod ¾a me to dík schvá le ných mi nis ter -
stvom,

g) ku dňu za ča tia čin nos ti ozna či� pra co vi sko kon tro ly
ori gi na li ty spô so bom usta no ve ným vše obec ne zá -
väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na, 

h) bez od klad ne, naj ne skôr do pia tich pra cov ných dní
od vzni ku zme ny, pí som ne ozná mi� ob vod né mu úra -
du do pra vy zme nu pod mie nok, úda jov a do kla dov
uve de ných v § 74 ods. 1 písm. b) až j) a § 78 ods. 2
písm. a) a b),

i) za bez pe či� evi den ciu a in ven ta ri zá ciu tla čív od bor -
ných po sud kov o kon tro le ori gi na li ty vo zid la, kon -
trol ných ná le piek a pe čia tok v in for mač nom sys té -
me, zne hod no te né odo vzda� na škar tá ciu po ve re nej
tech nic kej služ be kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel, v prí -
pa de ich zni če nia, po ško de nia, stra ty ale bo od cu -
dze nia po stu po va� spô so bom usta no ve ným vo vše -
obec ne zá väz nom práv nom pred pi se vy da nom na
vy ko na nie toh to zá ko na,

j) po dro bi� sa na zá kla de roz hod nu tia prí sluš né ho ob -
vod né ho úra du do pra vy no vé mu ove re niu pl ne nia
pod mie nok na ude le nie opráv ne nia v prí pa doch  po -
d¾a § 77 ods. 5.

(2) Opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty po čas ce lej
doby plat nos ti ude le né ho opráv ne nia ne smie by� per -
so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ná 
a) s po ve re nou tech nic kou služ bou kon tro ly ori gi na li ty 
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vo zi diel; to ne pla tí, ak zá ro veň vy ko ná va čin nos� po -
ve re nej tech nic kej služ by tech nic kej kon tro ly vo zi -
diel pod ¾a § 32 ods. 3,

b) s vý ro bou, pre daj om ale bo op ra vou vo zi diel, sys té -
mov, kom po nen tov ale bo samo stat ných tech nic -
kých jed no tiek.

(3) Opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty je opráv ne -
ná od po ve re nej tech nic kej služ by kon tro ly ori gi na li ty
vo zi diel zís ka va� a vy u ží va� in for má cie o tom, či je v pát -
ra ní od cu dze né vo zid lo ale bo od cu dze ná ta bu¾ ka, ale bo 
ta bu¾ ky s evi denč ným čís lom ale bo s oso bit ným evi -
denč ným čís lom (§ 32 ods. 4). 

(4) Po dro bnos ti o in for mač nom sys té me kon trol ori -
gi na li ty a roz sa hu evi do va ných úda jov, vzor ozna če nia
pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty, spô sob a pos tup ve de -
nia evi den cie o pri ja tých a vy da ných tla či vách od bor -
ných po sud kov o kon tro le ori gi na li ty vo zid la, kon trol -
ných ná lep kách a pri ja tých a pri de le ných pe čiat kach,
spô sob a le ho ty ich in ven ta ri zá cie, pos tup a le ho ty ich
odo vzda nia na škar tá ciu a pos tup v prí pa de ich zni če -
nia, po ško de nia, stra ty ale bo od cu dze nia usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 76

Opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty ne smie umož -
ni�
a) po u ži tie in for mač né ho sys té mu vy ba ve né ho prog ra -

mo vým vy ba ve ním, kto ré ne bo lo schvá le né mi nis ter -
stvom,

b) po u ži tie iné ho prie sto ro vé ho a tech no lo gic ké ho vy -
ba ve nia, ako je usta no ve né tým to zá ko nom a vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na,

c) vy ko ná va� kon tro ly ori gi na li ty fy zic ký mi oso ba mi,
kto ré nie sú od bor ne spô so bi lé na vy ko ná va nie kon -
trol ori gi na li ty, ne ma jú plat né osved če nie tech ni ka
kon tro ly ori gi na li ty ale bo nie sú v pra cov nom po me -
re k opráv ne nej oso be kon tro ly ori gi na li ty,

d) vy ko ná va nie kon trol ori gi na li ty mimo pra co vi ska
kon tro ly ori gi na li ty uve de né ho v opráv ne ní; to sa ne -
vz�a hu je na vy ko ná va nie kon trol ori gi na li ty v mo bil -
nom pra co vi sku kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a § 83
ods. 2,

e) po u ži tie úda jov zís ka ných pod ¾a § 75 ods. 3 na iné
úče ly ako na kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a toh to zá ko na.

§ 77

Zme na, po za sta ve nie, zru še nie a zá nik
opráv ne nia na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty

(1) Ob vod ný úrad dopravy8) môže zme ni� opráv ne nie
na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty, ak opráv ne ná oso -
ba kon tro ly ori gi na li ty pí som ne po žia da o zme nu roz sa -
hu ude le né ho opráv ne nia; na zme nu roz sa hu opráv ne -
nia sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia toh to zá ko na.

(2) Ob vod ný úrad dopravy8) môže po za sta vi� vý kon
opráv ne nia na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty do vy -
ko na nia opat re ní na ná pra vu, ak 
a) opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty v ur če nej le ho -

te ne oz ná mi ob vod né mu úra du do pra vy zme nu pod -

mie nok, na kto rých zá kla de jej bolo ude le né
opráv ne nie pod ¾a § 74 ods. 1 písm. b) až j),

b) v rám ci vý ko nu štát ne ho od bor né ho do zo ru boli zis -
te né dô vo dy na po za sta ve nie vý ko nu opráv ne nia na
vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty.

(3) Ob vod ný úrad do pra vy zru ší opráv ne nie na vy ko -
ná va nie kon tro ly ori gi na li ty, ak opráv ne ná oso ba kon -
tro ly ori gi na li ty
a) pí som ne po žia da o zru še nie opráv ne nia,
b) v čase plat nos ti opráv ne nia ne spĺ ňa pod mien ky uve -

de né v § 74 ods. 1 písm. b), c), e) až j), 
c) po ru šu je po vin nos ti uve de né v § 75 ods. 1 písm. a),

b), d), e), g), i) a j), § 75 ods. 2 písm. a) ale bo b) ale bo
§ 76 písm. a), b), c) a e) ale bo po ru šu je pod mien ky
ur če né v roz hod nu tí o ude le ní opráv ne nia na vy ko -
ná va nie kon tro ly ori gi na li ty, 

d) umož ní vy ko na� kon tro lu ori gi na li ty mimo pra co vi s -
ka kon tro ly ori gi na li ty; to sa ne vz�a hu je na vy ko na -
nie kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a § 76 písm. d) ,

e) pre u ká za te¾ ne umož ni la ne opráv ne né po u ži tie tla čív 
Od bor ný po su dok o kon tro le ori gi na li ty vo zid la,

f) zís ka la opráv ne nie na zá kla de ve do me ne prav di vých 
úda jov uve de ných v žia dos ti pod ¾a § 74.

(4) Opráv ne nie na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty
za ni ká 
a) zru še ním ale bo smr �ou opráv ne nej oso by kon tro ly

ori gi na li ty,
b) smr �ou ale bo skon če ním pra cov né ho po me ru fy zic -

kých osôb, kto rým bolo ude le né osved če nie tech ni ka 
kon tro ly ori gi na li ty, ale bo uply nu tím plat nos ti ich
osved če nia.

(5) Ob vod ný úrad do pra vy na ria di opráv ne nej oso be
kon tro ly ori gi na li ty nové ove re nie pl ne nia pod mie nok
na ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie kon trol ori gi -
na li ty a pred lo že nie sprá vy o vý sled ku ove re nia, ak 
a) o tom roz hod ne mi nis ter stvo z dô vo dov zá sad nej

zme ny vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
tech nic kých pred pi sov a me to dík sú vi sia cich s vy ko -
ná va ním kon trol ori gi na li ty,

b) to zo zá važ ných dô vo dov na vrh nú or gá ny štát ne ho
od bor né ho do zo ru pod ¾a toh to zá ko na, kto ré pri
kon tro le pl ne nia pod mie nok usta no ve ných na ude -
le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie kon trol ori gi na li ty
zis ti li dô vo dy na vy ko na nie no vé ho ove re nia; v tom
prí pa de po ve re ná tech nic ká služ ba kon tro ly ori gi na -
li ty vo zi diel ne smie vy ko na� nové ove re nie za úhra -
du.

Osved če nie tech ni  ka kon tro ly  or i  g i  na l i  ty

§ 78

Pod mien ky na ude le nie
osved če nia tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty

(1) Fy zic ká oso ba, kto rá chce vy ko ná va� kon tro ly ori -
gi na li ty a spĺ ňa pod mien ky pod ¾a od se ku 2 písm. a) až
e), môže ako tech nik kon tro ly ori gi na li ty vy ko ná va�
kon tro lu ori gi na li ty vo zid la až po ude le ní osved če nia
tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty.

(2) Na zá kla de pí som nej žia dos ti opráv ne nej oso by
kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a § 74 ods. 8 ale bo oso by, kto rá 
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má ude le né po vo le nie pod ¾a § 73 ods. 10, prí sluš ný ob -
vod ný úrad do pra vy ude lí osved če nie tech ni ka kon tro ly 
ori gi na li ty vo zid la fy zic kej oso be, ak
a) má spô so bi los� na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu,
b) je bez ú hon ná,
c) má po ža do va né vzde la nie a od bor nú prax,
d) ab sol vo va la zá klad né ško le nie,
e) vy ho ve la pri skúš ke z od bor nej spô so bi los ti na vy ko -

ná va nie kon trol ori gi na li ty.

(3) Za bez ú hon né ho sa ne po va žu je ten, kto bol prá vo -
plat ne od sú de ný za úmy sel ný trest ný čin, ale bo ten,
komu v po sled ných pia tich ro koch predo dňom po da -
nia žia dos ti bolo zru še né osved če nie tech ni ka kon tro ly
ori gi na li ty pod ¾a § 79 ods. 3 písm. b) až l).

(4) Po ža do va ným vzde la ním a od bor nou pra xou sa
ro zu mie
a) skon če né vy so ko škol ské vzde la nie I. ale bo II. stup ňa 

stro jár ske ho, elek tro tech nic ké ho, do prav né ho ale bo 
me cha ni zač né ho sme ru a naj me nej dvoj roč ná od -
bor ná prax v uve de nom od bo re, 

b) skon če né úpl né stred né od bor né vzde la nie stro jár -
ske ho, elek tro tech nic ké ho, do prav né ho ale bo me -
cha ni zač né ho sme ru a naj me nej dvoj roč ná od bor ná
prax v uve de nom od bo re, 

c) skon če né stred né od bor né vzde la nie v od bo re auto -
me cha nik, auto e lek tri kár, auto klam piar ale bo op ra -
vár po ¾no hos po dár skych stro jov a naj me nej troj roč -
ná od bor ná prax v uve de nom od bo re.

(5) K žia dos ti pod ¾a od se ku 2 opráv ne ná oso ba kon -
tro ly ori gi na li ty pod ¾a § 74 ods. 8 ale bo oso ba, kto rá má
ude le né po vo le nie pod ¾a § 73 ods. 10, pre kaž dú fy zic kú 
oso bu pri po jí
a) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
b) do klad o vzde la ní pod ¾a od se ku 4 písm. a) až c),
c) do klad ale bo čest né vy hlá se nie pre u ka zu jú ce dĺž ku

od bor nej pra xe, 
d) pra cov nú zmlu vu, 
e) po tvr de nie o ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia,
f) zá pis ni cu o skúš ke z od bor nej spô so bi los ti na vy ko -

ná va nie kon trol ori gi na li ty.

(6) Ak ide o za hra nič nú oso bu z člen ské ho štá tu,
pred lo ží rov no cen né do kla dy uve de né v od se ku 5
písm. a), c) a f) vy da né v člen skom štá te, v kto rom má
fy zic ká oso ba tr va lý po byt, a roz hod nu tie o uzna ní do -
kla du o vzde la ní uve de né ho v od se ku 5 písm. b) vy da né
mi nis ter stvom škol stva pod ¾a oso bit né ho pred pi su.26)

(7) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia žia -
dos ti ude lí osved če nie tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty fy -
zic kej oso be, ak sú spl ne né pod mien ky pod ¾a od se kov 2 
až 6; inak žia dos� za miet ne. 

(8) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o ude le ní
osved če nia tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty ok rem vše -
obec ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o od bor ne spô so bi lej oso be, 
b) iden ti fi kač né úda je o opráv ne nej oso be kon troly ori -

gi na li ty a o síd le pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty,
c) ka te gó rie vo zi diel, na kto rých budú kon tro ly ori gi na -

li ty vy ko ná va né v sta cio nár nom pra co vi sku kon tro ly 
ori gi na li ty ale bo v mo bil nom pra co vi sku kon tro ly
ori gi na li ty,

d) ob me dze nú plat nos� osved če nia tech ni ka kon tro ly
ori gi na li ty na pä� ro kov,

e) prí pad né ïal šie úda je a pod mien ky sú vi sia ce s vy ko -
ná va ním kon trol ori gi na li ty.

 (9) Dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu -
tia o ude le ní osved če nia tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty
sa fy zic ká oso ba stá va od bor ne spô so bi lou oso bou na
vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty (ïa lej len „tech nik
kon tro ly ori gi na li ty“).

(10) Tech nik kon tro ly ori gi na li ty je po vin ný
a) vy ko ná va� kon tro ly ori gi na li ty v sú la de s tým to zá -

ko nom, so vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som 
vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na a s me to di ka mi 
schvá le ný mi a vy da ný mi mi nis ter stvom,

b) po dro bi� sa do ško ¾o va cie mu kur zu pod ¾a § 81 ods. 2.

§ 79

Zme na, po za sta ve nie, zru še nie ale bo zá nik
osved če nia tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty

a pre dĺ že nie jeho plat nos ti

(1) Roz sah osved če nia tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty
môže ob vod ný úrad dopravy8) zme ni�, ak opráv ne ná
oso ba kon tro ly ori gi na li ty pí som ne po žia da o zme nu
jeho roz sa hu.

(2) Ob vod ný úrad do pra vy môže po za sta vi� vý kon
čin nos ti tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty do vy ko na nia
opat re ní na ná pra vu, ak
a) opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty ne oz ná mi zme -

nu úda jov pod ¾a § 78 ods. 2 písm. a) ale bo b), 
b) v rám ci vý ko nu štát ne ho od bor né ho do zo ru boli zis -

te né dô vo dy na po za sta ve nie vý ko nu čin nos ti tech -
ni ka kon tro ly ori gi na li ty.

(3) Ob vod ný úrad zru ší osved če nie tech ni ka kon tro ly 
ori gi na li ty, ak 
a) opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty pí som ne po -

žia da la o zru še nie osved če nia, 
b) tech nik kon tro ly ori gi na li ty v čase plat nos ti osved če -

nia ne spĺ ňa pod mien ky pod ¾a § 78 ods. 2 písm. a)
a b),

c) z le kár skej sprá vy vy plý va, že tech nik kon tro ly ori gi -
na li ty nie je tr va lo te le sne ale bo du šev ne schop ný na
vy ko ná va nie kon trol ori gi na li ty,

d) tech nik kon tro ly ori gi na li ty ne od ô vod ne ne ne vy ko -
ná val kon tro ly ori gi na li ty ne pre tr ži te viac ako šes�
me sia cov,

e) tech nik kon tro ly ori gi na li ty zís kal osved če nie na zá -
kla de ve do me ne prav di vých úda jov uve de ných v žia -
dos ti pod ¾a § 78 ods. 2, 5 ale bo 6,

f) tech nik kon tro ly ori gi na li ty v čase zá ka zu pod ¾a § 81
ods. 4 vy ko ná val kon tro ly ori gi na li ty,

g) tech nik kon tro ly ori gi na li ty pre u ká za te¾ ne umož nil
ne opráv ne né po u ži tie tla čív Od borný po su dok
o kon tro le ori gi na li ty vo zid la a kon trol nej ná lep ky, 

h) tech nik kon tro ly ori gi na li ty po u žil ale bo umož nil po -
u ži tie úda jov zís ka ných pod ¾a § 75 ods. 3 na iné úče -
ly ako na kon tro lu ori gi na li ty,

i) tech nik kon tro ly ne spl nil po vin nos� usta no ve nú
v § 84 ods. 4,

j) tech nik kon tro ly ori gi na li ty po pí som nom upo zor ne -
ní v prí pa de pod ¾a od se ku 2 písm. b) opa ko va ne vy -
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ko ná val kon tro ly ori gi na li ty v roz po re s tým to zá ko -
nom, so vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som
vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na ale bo s me to di -
ka mi schvá le ný mi a vy da ný mi mi nis ter stvom,

k) tech nik kon tro ly ori gi na li ty vy ko nal kon tro lu ori gi -
na li ty mimo pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty; to sa
ne vz�a hu je na kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a § 76
písm. d),

l) tech nik kon tro ly ori gi na li ty ne ab sol vo val do ško ¾o va -
cí kurz v prí pa de pod ¾a § 78 ods. 10 písm. b).

(4) Osved če nie tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty za ni ká
a) smr �ou tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty ale bo jeho vy -

hlá se ním za mŕt ve ho,
b) ak tech nik kon tro ly ori gi na li ty ne ab sol vo val do ško -

¾o va cí kurz pod ¾a § 81 ods. 1,
c) uply nu tím času plat nos ti osved če nia, ak opráv ne ná

oso ba kon tro ly ori gi na li ty ne po žia da la o jeho pre dĺ -
že nie pod ¾a od se ku 5. 

(5) Ob vod ný úrad do pra vy pre dĺ ži plat nos� osved če -
nia tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty, ak
a) opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty naj skôr 120

dní a naj ne skôr 90 dní pred uply nu tím plat nos ti
osved če nia tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty po žia da
o pre dĺ že nie jeho plat nos ti,

b) tech nik kon tro ly ori gi na li ty ab sol vo val do ško ¾o va cí
kurz pod ¾a § 81 a vy ho vel pri skúš ke pod ¾a § 82.

(6) Na zme nu roz sa hu osved če nia tech ni ka kon tro ly
ori gi na li ty pod ¾a od se ku 1 ale bo pre dĺ že nie plat nos ti
osved če nia tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a od se -
ku 5 sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia toh to zá ko na.

§ 80

Zá klad né ško le nie 

(1) Zá klad né ško le nie fy zic kej oso by na zís ka nie
osved če nia tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty or ga ni zu je
a za bez pe ču je po ve re ná tech nic ká služ ba kon tro ly ori -
gi na li ty vo zi diel, kto rá ve die úda je o ško le ní v in for mač -
nom sys té me a vy dá va po tvr de nie o ab sol vo va ní zá -
klad né ho ško le nia. Ná kla dy spo je né so zá klad ným
ško le ním hra dí opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty
pod ¾a § 74 ods. 8.

(2) Na zá kla de po tvr de nia o ab sol vo va ní zá klad né ho
ško le nia opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a
§ 74 ods. 8 pros tred níc tvom po ve re nej tech nic kej služ -
by kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel pri hla su je mi nis ter stvu
fy zic kú oso bu na skúš ku z od bor nej spô so bi los ti, a to
do sied mich dní odo dňa ukon če nia zá klad né ho ško le -
nia.

(3) Pri hlá si� fy zic kú oso bu na zá klad né ško le nie a na
skúš ku z od bor nej spô so bi los ti môže aj oso ba, kto rá
má ude le né po vo le nie pod ¾a § 73 ods. 10; na pos tup
a úhra du ná kla dov sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia
od se kov 1 a 2.

(4) Spô sob a roz sah vy ko ná va nia zá klad né ho ško le -
nia, ve de nia in for mač né ho sys té mu o zá klad nom ško -
le ní, vy dá va ní a ná le ži tos tiach po tvr de ní o ab sol vo va ní
zá klad né ho ško le nia usta no ví vše obec ne zá väz ný práv -
ny pred pis. 

§ 81

Do ško ¾o va cí kurz

(1) Na pre dĺ že nie plat nos ti osved če nia tech ni ka kon -
tro ly ori gi na li ty pod ¾a § 79 ods. 5 or ga ni zu je a za bez pe -
ču je do ško ¾o va cí kurz tech ni kov kon tro ly ori gi na li ty
po ve re ná tech nic ká služ ba kon tro ly ori gi na li ty vo zi -
diel, kto rá ve die úda je o do ško ¾o va com kur ze v in for -
mač nom sys té me a vy dá va po tvr de nie o ab sol vo va ní
do ško ¾o va cie ho kur zu. Ná kla dy spo je né s do ško ¾o va -
cím kur zom hra dí opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty 
pod ¾a § 74 ods. 8. 

(2) Mimo do ško ¾o va cie ho kur zu pod ¾a od se ku 1 ob -
vod ný úrad do pra vy na ria di do ško ¾o va cí kurz tech ni ko -
vi kon tro ly ori gi na li ty, ak o tom roz hod lo mi nis ter stvo
z dô vo dov zá sad nej zme ny vše obec ne zá väz ných práv -
nych pred pi sov, tech nic kých pred pi sov a me to dík sú vi -
sia cich s vy ko ná va ním kon trol ori gi na li ty.

(3) Na zá kla de po tvr de nia o ab sol vo va ní do ško ¾o va -
cie ho kur zu pod ¾a od se kov 1 ale bo 2 opráv ne ná oso ba
kon tro ly ori gi na li ty pros tred níc tvom po ve re nej tech -
nic kej služ by kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel pri hla su je
mi nis ter stvu tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty na skúš ku
z od bor nej spô so bi los ti, a to do sied mich dní odo dňa
ukon če nia do ško ¾o va cie ho kur zu.

(4) Tech nik kon tro ly ori gi na li ty, kto rý po ab sol vo va ní 
do ško ¾o va cie ho kur zu pod ¾a od se kov 1 ale bo 2 bol pri
skúš ke z od bor nej spô so bi los ti hod no te ný stup ňom
„ne vy ho vel“, ne smie vy ko ná va� kon tro ly ori gi na li ty do
času, kým opä tov ne ne zí ska od bor nú spô so bi los�. 

(5) Spô sob a roz sah vy ko ná va nia do ško ¾o va cie ho
kur zu, ve de nia in for mač né ho sys té mu o do ško ¾o va com 
kur ze, vy dá va ní a ná le ži tos tiach po tvr de ní o ab sol vo va -
ní do ško ¾o va cie ho kur zu usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis. 

§ 82

Vy ko ná va nie skú šok z od bor nej spô so bi los ti

(1) Od bor nou spô so bi los �ou sa ro zu mie sú bor od bor -
ných ve do mos tí a zruč nos tí vz�a hu jú cich sa na kon tro -
lu, me ra nie a hod no te nie sta vu in di ká to rov vo zid la,
met ro lo gic ké za bez pe če nie po u ží va ných me ra diel a prí -
stro jov, ve de nie in for mač né ho sys té mu, ako aj schop -
nos� ich uplat ne nia pri vy ko ná va ní kon tro ly ori gi na li -
ty.

(2) Zís ka ná od bor ná spô so bi los� sa pre u ka zu je skúš -
kou pred skú šob nou ko mi siou vy me no va nou mi nis ter -
stvom.

(3) Ter mín a mies to ko na nia skúš ky z od bor nej spô -
so bi los ti určí mi nis ter stvo tak, aby sa moh la vy ko na�
spra vid la do 30 dní odo dňa pri hlá se nia na skúš ku.
Ter mín ko na nia skúš ky mi nis ter stvo ozná mi opráv ne -
nej oso be kon tro ly ori gi na li ty pros tred níc tvom po ve re -
nej tech nic kej služ by kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel.

(4) Ak fy zic ká oso ba, kto rá ab sol vo va la zá klad né ško -
le nie ale bo do ško ¾o va cí kurz, ne vy ho ve la z nie ktorej
čas ti skúš ky z od bor nej spô so bi los ti, môže skúš ku
opa ko va� naj viac je den krát. Kaž dá opa ko va ná skúš ka
sa môže vy ko na� naj skôr po sied mich dňoch odo dňa
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ne zlo že nia skúš ky. Ak fy zic ká oso ba ne vy ho ve la ani pri
opa ko va nej skúš ke ale bo túto skúš ku ne vy ko na la do
jed né ho roka odo dňa vy ko na nia ne ús peš nej skúš ky,
ïal šiu skúš ku môže vy ko na� až po opä tov nom ab sol vo -
va ní zá klad né ho ško le nia.

(5) Ak fy zic ká oso ba po ab sol vo va ní zá klad né ho ško -
le nia ale bo do ško ¾o va cie ho kur zu pre u ká že, že sa zo zá -
važ ných dô vo dov ne mô že zú čast ni� na skúš ke z od bor -
nej spô so bi los ti v ur če nom ter mí ne, mi nis ter stvo môže
ur či� nový ter mín skúš ky; ak sa ani v ur če nom ter mí ne
na skúš ke ne zú čast ní, ïal šiu skúš ku z od bor nej spô -
so bi los ti môže vy ko na� až po opä tov nom ab sol vo va ní
zá klad né ho ško le nia.

(6) Vy ko ná va nie skú šok z od bor nej spô so bi los ti, ich
ob sah a roz sah, spô sob hod no te nia a za pi so va nia, ve -
de nia evi den cie skú šok, spô sob vy me no va nia a od vo la -
nia čle nov skú šob nej ko mi sie a ich poč ty usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 83

Kon tro la ori gi na li ty

(1) Kon tro lou ori gi na li ty sa ro zu mie kon tro la ori gi na -
li ty a zhod nos ti vo zid la vy ko ná va ná v sta cio nár nom
pra co vi sku kon tro ly ori gi na li ty ale bo v mo bil nom pra -
co vi sku kon tro ly ori gi na li ty me ra ním a ne deš truk tív -
nym skú ma ním za me ra ná na zis �o va nie stôp ne opráv -
ne né ho von kaj šie ho zá sa hu do kon štruk cie vo zid la
ale bo do do kla dov vo zid la v roz sa hu kon trol ných úko -
nov usta no ve ných tým to zá ko nom, vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to
zá ko na a pod ¾a me to dík vy da ných mi nis ter stvom. Kon -
tro lou ori gi na li ty sa kon tro lu jú iden ti fi ká to ry vo zid la,
kto rý mi sú vý rob com pri de le né iden ti fi kač né čís lo vo -
zid la VIN a iné ozna če nia vo zid la a jeho kom po nen tov
ur ču jú ce iden ti tu vo zid la s do klad mi vo zid la, ich ori gi -
na li ta a pra vos�.

(2) V mo bil nom pra co vi sku kon tro ly ori gi na li ty sa
môžu vy ko ná va� kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel ka te gó rie
N3, O4, T a R pod ¾a me to dík schvá le ných a vy da ných
mi nis ter stvom.

(3) Kon tro ly ori gi na li ty v mo bil nej sta ni ci tech nic kej
kon tro ly pod ¾a od se ku 2 smú vy ko ná va� len opráv ne né
oso by kon tro ly ori gi na li ty, kto ré majú ude le né opráv -
ne nie na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty ka te gó rie vo -
zi diel N

3
, O

4
, T a R, a to po pred chá dza jú com pí som nom

sú hla se prí sluš né ho ob vod né ho úra du do pra vy.

(4) Kon tro la ori gi na li ty sa vy ko ná na ná kla dy pre -
vádz ko va te ¾a vo zid la
a) na jeho žia dos� v prí pa doch pod ¾a toh to zá ko na ale -

bo oso bit né ho pred pi su,31) ale bo 
b) na zá kla de roz hod nu tia ob vod né ho úra du dopravy8)

v prí pa doch usta no ve ných vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to
zá ko na. 

(5) Pred za ča tím kon tro ly ori gi na li ty musí pre vádz -
ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la pred lo ži� na kon tro -
lu ori gi na li ty do kla dy v roz sa hu usta no ve nom vše obec -

ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na -
nie toh to zá ko na. Bez pred lo že nia usta no ve ných do kla -
dov tech nik kon tro ly ori gi na li ty ne smie vy ko na�
kon tro lu ori gi na li ty.

 (6) Kon tro lu ori gi na li ty mož no vy ko na� pod ¾a vo¾ by
pre vádz ko va te ¾a vo zid la na pra co vi sku kon tro ly ori gi -
na li ty prí sluš nom pod ¾a typu pra co vi ska a ka te gó rie
vo zid la. 

 (7) Po čas kon tro ly ori gi na li ty sa môže prí tom ný pre -
vádz ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la zdr žia va� len
v prie sto roch ur če ných pre zá kaz ní ka. Na vý zvu po ve -
re nej oso by vy ko ná va jú cej štát ny od bor ný do zor je pre -
vádz ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la po vin ný bez -
plat ne pos kyt nú� vo zid lo, kto ré sa na chá dza na
pra co vi sku kon tro ly ori gi na li ty ale bo v prie sto roch pra -
co vi ska, na opa ko va né vy ko na nie kon tro ly ori gi na li ty.
Opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty je po vin ná umož -
ni� na vlast né ná kla dy vy ko na nie kon tro ly ori gi na li ty;
opa ko va nú kon tro lu ori gi na li ty vy ko ná tech nik kon tro -
ly ori gi na li ty pod do zo rom oso by vy ko ná va jú cej štát ny
od bor ný do zor.

 (8) Na vy ko ná va nie kon tro ly ori gi na li ty sa smú  po -
užíva� len me rad lá a prí stro je, kto rých vhod nos� bola
schvá le ná mi nis ter stvom. Me rad lá a prí stro je mu sia
by� plat ne ove re né pod ¾a oso bit né ho predpisu25) ale bo
ka lib ro va né, ak ove re niu ale bo ka lib ro va niu pod lie ha -
jú. 

 (9) Me to di ky ob sa hu jú ce me tó dy a upra vu jú ce spô -
sob vy ko ná va nia kon trol ori gi na li ty a spô sob po u ží va -
nia me ra diel pod ¾a od se ku 8 uve rej ňu je mi nis ter stvo vo 
svo jom ves tní ku.

(10) Po dro bnos ti o prí pa doch vy ko na nia kon tro ly ori -
gi na li ty na zá kla de roz hod nu tia ob vod né ho úra du do -
pra vy pod ¾a od se ku 4 písm. b) a pos tup mi nis ter stva
pri schva ¾o va ní vhod nos ti me ra diel a prí stro jov po u ží -
va ných na vy ko ná va nie kon trol ori gi na li ty usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

Hod no te nie kon tro ly  or i  g i  na l i  ty

§ 84

(1) Pri kon tro le ori gi na li ty vo zid la sa stav iden ti fi ká -
to rov vo zid la hod no tí štvor stup ňo vou kla si fi ká ciou
usta no ve nou vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som 
vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na.

(2) Na zá kla de vý sled ku hod no te nia sta vu iden ti fi ká -
to rov vo zid la je vo zid lo 
a) spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -

ciách ale bo
b) do čas ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko -

mu ni ká ciách, ale bo
c) ne spô so bi lé na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -

ciách.

(3) Hod no te nie sta vu iden ti fi ká to rov vo zid la a zá ve ry
o spô so bi los ti, do čas nej spô so bi los ti ale bo ne spô so bi -
los ti vo zid la na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -
ciách je opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty a po ve re -
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ná tech nic ká služ ba kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel po vin ná
evi do va� v auto ma ti zo va nom in for mač nom sys té me
v roz sa hu a spô so bom usta no ve ný mi vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to
zá ko na.

(4) Ak tech nik kon tro ly ori gi na li ty pri vy ko ná va ní
kon tro ly ori gi na li ty zis tí, že vo zid lo je v pát ra ní z dô vo -
du jeho od cu dze nia ale bo na vo zid le je po u ži tá ta bu¾ ka
ale bo ta bu¾ ky s evi denč ným čís lom ale bo oso bit ným
evi denč ným čís lom, kto ré sú v pát ra ní, ale bo zis tí, že
do kla dy vo zid la majú zna ky fal šo va nia, je po vin ný tie to
sku toč nos ti bez od klad ne ozná mi� naj bliž šie mu út va ru
Po li caj né ho zbo ru a o ozná me ní vies� evi den ciu.

(5) Hod no te nie sta vu iden ti fi ká to rov vo zid la a zá ve ry
o spô so bi los ti, do čas nej spô so bi los ti ale bo ne spô so bi -
los ti vo zid la na pre máv ku na po zem ných ko mu ni ká -
ciách, po dro bnos ti o in for mač nom sys té me a spô so be
evi do va nia úda jov o kon tro lách ori gi na li ty, pos tup
ozna mo va nia a ve de nia evi den cie pod ¾a od se ku 4 usta -
no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 85

Do klad o vy ko na ní kon tro ly ori gi na li ty

(1) Do kla dom o vy ko na ní kon tro ly ori gi na li ty vo zid la
pod ¾a § 84 ods. 2 je Od bor ný po su dok o kon tro le ori gi -
na li ty vo zid la a kon trol ná ná lep ka.

(2) Od bor ným po sud kom o kon tro le ori gi na li ty vo zid -
la a kon trol nou ná lep kou sa pre u ka zu je spl ne nie pod -
mie nok uve de ných v § 84 ods. 2.

(3) Spô sob vy zna čo va nia vý sled ku kon tro ly ori gi na li -
ty do do kla dov o vy ko na ní kon tro ly ori gi na li ty, mies ta
umies tne nia a na le pe nia kon trol nej ná lep ky usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

ŠTVR  TÁ  HLA  V A

MON TÁ ŽE PLY NO VÝCH ZA RIA DE NÍ

§ 86

Pra co vi sko mon tá že ply no vých za ria de ní

(1) Pra co vi sko mon tá že ply no vých za ria de ní je špe -
cia li zo va né pra co vi sko na mon táž ply no vých za ria de ní
do mo to ro vých vo zi diel pod ¾a dru hu plyn né ho pa li va
a ka te gó rie vo zid la.

(2) Pod ni ka� v ob las ti mon tá že ply no vých za ria de ní
mož no po vo li� fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be,
kto rá spĺ ňa pod mien ky usta no ve né tým to zá ko nom,
pri čom ne jde o pod ni ka nie pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.32)

(3) Po dro bnos ti o čle ne ní pra co vísk mon tá že ply no -
vých za ria de ní pod ¾a dru hu plyn né ho pa li va a ka te gó -
rie vo zi diel usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis.

§ 87

Pod mien ky na ude le nie po vo le nia na zria de nie
pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní

(1) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá chce
pre vádz ko va� pra co vi sko mon tá že ply no vých za ria de -
ní, je po vin ná vo pred pí som ne po žia da� ob vod ný úrad
dopravy8) o po vo le nie na zria de nie pra co vi ska mon tá že
ply no vých za ria de ní. Prí sluš ným na ude le nie po vo le nia 
na zria de nie pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní
je ob vod ný úrad do pra vy, v kto ré ho územ nom ob vo de
bude pra co vi sko mon tá že ply no vých za ria de ní zria de -
né.

(2) Ob vod ný úrad do pra vy ude lí fy zic kej oso be ale bo
práv nic kej oso be po vo le nie na zria de nie pra co vi ska
mon tá že ply no vých za ria de ní, ak
a) má uza tvo re nú zmlu vu o do dáv ke ply no vé ho za ria -

de nia (kom po nen tu umož ňu jú ce ho zme nu vstup né -
ho tla ku ply nu a dis tri bú ciu plyn né ho pa li va do sa -
cej čas ti mo to ra) s vý rob com ale bo so zá stup com
vý rob cu ply no vé ho za ria de nia, kto rý je dr ži te ¾om
osved če nia o ty po vom schvá le ní sys té mu, osved če -
nia o ty po vom schvá le ní ES sys té mu ale bo sprá vy
o ho mo lo gi zá cii typu sys té mu,

b) vlast ní ale bo má v nájme19) po ze mok, po ze mok so
stav bou, stav bu ale bo prie stor, na kto rých má by�
zria de né pra co vi sko mon tá že ply no vých za ria de ní,
ale bo má na vlast níc tvo ale bo ná jom uza tvo re nú
zmlu vu o bu dú cej zmlu ve,

c) má pro jek to vú do ku men tá ciu pot reb nú na zria de nie 
pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a dru -
hu plyn né ho pa li va a ka te gó rie vo zidla,

d) je fi nanč ne spo ¾ah li vá na zria de nie pra co vi ska mon -
tá že ply no vých za ria de ní,

e) je spô so bi lá na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu,
u práv nic kej oso by sa to vz�a hu je na oso bu ale bo na
oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom,

f) je bez ú hon ná, v prí pa de práv nic kej oso by sa to vz�a -
hu je na oso bu ale bo oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym
or gá nom,

g) nie je v kon kur ze ani nú te nom vy rov na ní,17) ak je žia -
da te¾ pod ni ka te ¾om. 

(3) Žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by
o ude le nie po vo le nia na zria de nie pra co vi ska mon tá že
ply no vých za ria de ní musí ob sa ho va� 
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to 

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu ale bo 
pre chod né ho po by tu cu dzin ca,20) ak ide o pod ni -
ka te ¾a, aj ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak 
bolo pri de le né, a mies to pod ni ka nia,

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom,

b) úda je o pra co vi sku mon tá že ply no vých za ria de ní
pod ¾a dru hu plyn né ho pa li va a ka te gó rie vo zid la,

c) úda je o vlast níc tve ale bo ná jme po zem ku, po zem ku
so stav bou, stav by ale bo prie sto ru, na kto rých má
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by� pra co vi sko mon tá že ply no vých za ria de ní zria de -
né,

d) úda je o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti,
e) pod pis žia da te ¾a, a ak ide o práv nic kú oso bu, aj od -

tla čok pe čiat ky.

(4) Prí lo hou žia dos ti pod ¾a od se ku 3 sú
a) zmlu va o do dáv ke ply no vé ho za ria de nia (kom po nen -

tu umož ňu jú ce ho zme nu vstup né ho tla ku ply nu
a dis tri bú ciu plyn né ho pa li va do sa cej čas ti mo to ra)
s vý rob com ale bo so zá stup com vý rob cu ply no vé ho
za ria de nia, kto rý je dr ži te ¾om osved če nia o ty po vom
schvá le ní sys té mu, osved če nia o ty po vom schvá le ní
ES sys té mu ale bo sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu sys té -
mu,

b) vý pis z lis tu vlast níc tva nie star ší ako tri me sia ce
a kó pia ka tas trál nej mapy pod ¾a od se ku 3 písm. c)
ale bo ná jom ná zmlu va s úrad ne osved če ný mi pod -
pis mi, ale bo zmlu va o bu dú cej zmlu ve o pre vo de
vlast níc tva ale bo o ná jme po zem ku, po zem ku so
stav bou, stav by ale bo prie sto ru, na kto rých má by�
pra co vi sko mon tá že ply no vých za ria de ní zria de né,

c) pro jek to vá do ku men tá cia pra co vi ska mon tá že ply -
no vých za ria de ní a si tu ač ný vý kres vrá ta ne prí stu -
po vých ko mu ni ká cií, od stav ných a par ko va cích
plôch spra co va ná v sú la de s roz mer mi usta no ve ný -
mi vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da -
ným na vy ko na nie toh to zá ko na,

d) sta no vi sko prí sluš né ho sta veb né ho úra du k vhod -
nos ti umies tne nia pra co vi ska mon tá že ply no vých
za ria de ní, k jeho sú la du s územ ným plá nom, iným
ve rej ným zá uj mom a s ochra nou ži vot né ho pros tre -
dia,

e) do klad o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti na zria de nie pra co -
vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní,

f) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo  zo živ nos ten ské -
ho re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾
pod ni ka te ¾om,

g) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
h) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že na jeho ma je tok ne -

bol vy hlá se ný kon kurz ani nú te né vy rov na nie,17) ak
je pod ni ka te ¾om. 

(5) Ak je žia da te ¾om za hra nič ná oso ba z člen ské ho
štá tu, môže do kla dy uve de né v od se ku 4 písm. e), f), g)
a h) na hra di� rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi v člen -
skom štá te, v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po byt ale -
bo práv nic ká oso ba síd lo. 

(6) Fi nanč nou spo ¾ah li vos �ou pod ¾a od se ku 2
písm. d) je schop nos� žia da te ¾a fi nanč ne za bez pe či�
zria de nie pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní. Ak
žia da te¾ chce pre vádz ko va� viac pra co vísk mon tá že ply -
no vých za ria de ní, fi nanč nú spo ¾ah li vos� musí pre u ká -
za� na kaž dú z nich.

(7) Po žia dav ka fi nanč nej spo ¾ah li vos ti je spl ne ná
pre u ká za ním čis té ho ob chod né ho ima nia úč tov nej jed -
not ky naj me nej vo výš ke 1 500 000 Sk a le bo v tej to výš -
ke vy jad re nej v EUR. Fi nanč nú spo ¾ah li vos� mož no
pre u ká za� riad nou úč tov nou zá vier kou za pred chá dza -
jú ci ka len dár ny rok ale bo mi mo riad nou úč tov nou zá -
vier kou ove renou au dí to rom, ale bo vý pi som z ob chod -
né ho re gis tra nie star ším ako tri me sia ce s uve de ním
zá klad né ho ima nia ob chod nej spo loč nos ti, ale bo zmlu -

vou o ru če ní uza tvo re nou s ban kou ale bo po boč kou
za hra nič nej ban ky; ak ide o za hra nič nú oso bu z člen -
ské ho štá tu, fi nanč nú spo ¾ah li vos� mož no pre u ká za�
rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi v člen skom štá te,
v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po byt ale bo práv nic ká 
oso ba síd lo.

 (8) Za bez ú hon né ho pod ¾a od se ku 2 písm. f) sa ne -
po va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel -
ný trest ný čin, ale bo ten, komu v po sled ných pia tich ro -
koch predo dňom po da nia žia dos ti bolo zru še né
opráv ne nie na vy ko ná va nie mon tá že ply no vých za ria -
de ní pod ¾a § 90 ods. 3 písm. b) až e).

 (9) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia
žia dos ti a jej prí loh ude lí po vo le nie na zria de nie pra co -
vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní, ak sú spl ne né pod -
mien ky pod ¾a od se kov 2 až 5; inak žia dos� za miet ne. 

(10) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o po vo -
le ní na zria de nie pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria -
de ní ok rem vše obec ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi pod ¾a od se ku 3

písm. a),
b) úda je o pra co vi sku mon tá že ply no vých za ria de ní

pod ¾a dru hu plyn né ho pa li va a ka te gó rie vo zid la,
c) ob me dze nú plat nos� ude le né ho po vo le nia na zria de -

nie pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní na dva
roky, 

d) prí pad né ïal šie pod mien ky sú vi sia ce so zria de ním
pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní.

(11) Po uply nu tí času plat nos ti roz hod nu tie o po vo le -
ní na zria de nie pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de -
ní za ni ká a po jeho zá ni ku ob vod ný úrad do pra vy ne -
smie za ča� ko na nie o ude le ní opráv ne nia na mon táž
ply no vých za ria de ní. 

(12) Prie sto ro vé a tech no lo gic ké vy ba ve nie pra co vi s -
ka mon tá že ply no vých za ria de ní a spô sob met ro lo gic -
ké ho za bez pe če nia me ra diel a prí stro jov, kto rých vhod -
nos� je schvá le ná mi nis ter stvom, le ho ty ka lib rá cie
me ra diel a prí stro jov po u ží va ných pri mon tá žach ply -
no vých za ria de ní a po dro bnos ti o po stu pe ob vod né ho
úra du do pra vy pri ve de ní evi den cie do kla dov žia da te -
¾ov z iné ho člen ské ho štá tu pod ¾a od se ku 5 a § 88
ods. 4, o le ho tách a spô so be ich na hlaso va nia mi nis ter -
stvu usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 88

Pod mien ky na ude le nie opráv ne nia
na mon táž ply no vých za ria de ní

(1) Ob vod ný úrad dopravy8) ude lí žia da te ¾o vi opráv -
ne nie na mon táž ply no vých za ria de ní, ak 
a) o ude le nie opráv ne nia na mon táž ply no vých za ria de -

ní po žia dal v čase plat nos ti po vo le nia na zria de nie
pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a § 87
ods. 10,

b) má uza tvo re nú zmlu vu o do dáv ke ply no vé ho za ria -
de nia (kom po nen tu umož ňu jú ce ho zme nu vstup né -
ho tla ku ply nu a dis tri bú ciu plyn né ho pa li va do sa -
cej čas ti mo to ra) s vý rob com ale bo so zá stup com
vý rob cu ply no vé ho za ria de nia, kto rý je dr ži te ¾om
osved če nia o ty po vom schvá le ní sys té mu, osved če -
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nia o ty po vom schvá le ní ES sys té mu ale bo sprá vy
o ho mo lo gi zá cii typu sys té mu,

c) vlast ní ale bo má v ná jme po ze mok so stav bou, stav -
bu ale bo prie stor pre pra co vi sko mon tá že ply no vých
za ria de ní, kto ré z h¾a di ska roz me rov, prí stu po vých
ko mu ni ká cií a od stav ných par ko va cích plôch spĺ ňa
pod mien ky usta no ve né vše obec ne zá väz ným práv -
nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko -
na,

d) vlast ní ale bo má vo fi nanč nom lí zin gu tech no lo gic ké
vy ba ve nie pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní
usta no ve né vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi -
som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na,

e) nie je per so nál ne ale bo ma jet ko vo pre po je ný s po ve -
re nou tech nic kou služ bou mon tá že ply no vých za ria -
de ní; to ne pla tí, ak o ude le nie opráv ne nia žia da po -
ve re ná tech nic ká služ ba mon tá že ply no vých
za ria de ní pod ¾a § 33 ods. 3,

f) má uzav re tú zmlu vu o po is te ní zod po ved nos ti za
ško du spô so be nú vý ko nom mon tá že ply no vých za -
ria de ní,16)

g) je fi nanč ne spo ¾ah li vý na riad ne vy ko ná va nie čin -
nos ti pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a 
§ 87 ods. 6 a 7,

h) je spô so bi lý na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu,
u práv nic kej oso by sa to vz�a hu je na oso bu ale bo na
oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom,

i) je bez ú hon ný, v prí pa de práv nic kej oso by sa to vz�a -
hu je na oso bu ale bo oso by, kto ré sú jej šta tu tár nym
or gá nom,

j) ku dňu za ča tia čin nos ti v pra cov nom po me re bude
za mest ná va� naj me nej jed nu fy zic kú oso bu, kto rá je
od bor ne spô so bi lá na mon táž ply no vých za ria de ní,
ak žia da te¾ sám nie je od bor ne spô so bi lý na vy ko ná -
va nie mon tá že ply no vých za ria de ní,

k) nie je v kon kur ze ani nú te nom vy rov na ní,17) ak je žia -
da te¾ pod ni ka te ¾om, 

l) bol pri ove re ní pl ne nia pod mie nok pod ¾a § 33 ods. 1
písm. a) hod no te ný zá ve rom „spĺ ňa pod mien ky“; ná -
kla dy spo je né s ove re ním zná ša žia da te¾. 

(2) Žia dos� fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by
o ude le nie opráv ne nia na mon táž ply no vé ho za ria de nia 
musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi, a to 

1. ak ide o fy zic kú oso bu, meno a priez vis ko, dá tum
a mies to na ro de nia, ad re su tr va lé ho po by tu ale bo 
pre chod né ho po by tu cu dzin ca,20) ak ide o pod ni -
ka te ¾a, aj ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak 
bolo pri de le né, mies to pod ni ka nia a ad re su síd la
pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní,

2. ak ide o práv nic kú oso bu, ná zov a ad re su ale bo
ob chod né meno a síd lo, iden ti fi kač né čís lo (IČO),
meno a priez vis ko oso by ale bo osôb, kto ré sú jeho
šta tu tár nym or gá nom, a ad re su síd la pra co vi ska
mon tá že ply no vých za ria de ní,

b) úda je o pra co vi sku mon tá že ply no vých za ria de ní
pod ¾a dru hu plyn né ho pa li va a ka te gó rie vo zid la,

c) úda je o od bor nej spô so bi los ti za mest nan cov, kto rí
budú mon to va� ply no vé za ria de nia, 

d) pred po kla da ný dá tum za ča tia čin nos ti,
e) pod pis žia da te ¾a, a ak ide o práv nic kú oso bu, aj od -

tla čok pe čiat ky.

(3) Prí lo hou žia dos ti pod ¾a od se ku 2 sú
a) zmlu va o do dáv ke ply no vé ho za ria de nia (kom po nen -

tu umož ňu jú ce ho zme nu vstup né ho tla ku ply nu
a dis tri bú ciu plyn né ho pa li va do sa cej čas ti mo to ra)
s vý rob com ale bo so zá stup com vý rob cu ply no vé ho
za ria de nia, kto rý je dr ži te ¾om osved če nia o ty po vom
schvá le ní sys té mu, osved če nia o ty po vom schvá le ní
ES sys té mu ale bo sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu sys té -
mu,

b) do klad o fi nanč nej spo ¾ah li vos ti,
c) ko la u dač né roz hod nu tie na stavbu24) pra co vi ska

mon tá že ply no vých za ria de ní,
d) vý pis z lis tu vlast níc tva nie star ší ako tri me sia ce

a kó pia ka tas trál nej mapy ale bo ná jom ná zmlu va
s úrad ne osved če ný mi pod pis mi na po ze mok so
stav bou, stav bu ale bo prie stor, na kto rých je pra co -
vi sko mon tá že ply no vých za ria de ní zria de né,

e) zmlu va o po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be -
nú vý ko nom čin nos ti,16)

f) pra cov né zmlu vy za mest nan cov ku dňu za ča tia čin -
nos ti,

g) vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo  zo živ nos ten ské -
ho re gis tra nie star ší ako tri me sia ce, ak je žia da te¾
pod ni ka te ¾om,

h) čest né vyhlásenie21) žia da te ¾a o spl ne ní pod mie nok
pod ¾a od se ku 1 písm. d) a e),

i) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
j) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že na jeho ma je tok ne -

bol vy hlá se ný kon kurz ani nú te né vy rov na nie,17) ak
je pod ni ka te ¾om, 

k) sprá va z ove re nia pl ne nia pod mie nok na ude le nie
opráv ne nia na mon táž ply no vých za ria de ní vy da ná
po ve re nou tech nic kou služ bou mon tá že ply no vých
za ria de ní.

(4) Ak je žia da te ¾om za hra nič ná oso ba z člen ské ho
štá tu, môže do kla dy uve de né v od se ku 3 písm. b), e), g),
i) a j) na hra di� rov no cen ný mi do klad mi vy da ný mi
v člen skom štá te, v kto rom má fy zic ká oso ba tr va lý po -
byt ale bo práv nic ká oso ba síd lo. 

(5) Za bez ú hon né ho pod ¾a od se ku 1 písm. i) sa ne po -
va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný
trest ný čin, ale bo ten, komu v po sled ných pia tich ro -
koch predo dňom po da nia žia dos ti bolo zru še né opráv -
ne nie na mon táž ply no vých za ria de ní pod ¾a § 90 ods. 3
písm. b) až e).

(6) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia žia -
dos ti a jej prí loh ude lí opráv ne nie na mon táž ply no vé ho 
za ria de nia, ak sú spl ne né pod mien ky pod ¾a od se kov 1
až 4; inak žia dos� za miet ne. 

(7) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o ude le ní
opráv ne nia na mon táž ply no vých za ria de ní ok rem vše -
obec ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o žia da te ¾o vi pod ¾a od se ku 2

písm. a),
b) úda je o pra co vi sku mon tá že ply no vých za ria de ní

pod ¾a dru hu plyn né ho pa li va a ka te gó rie vo zid la,
c) prí pad né ïal šie pod mien ky sú vi sia ce s mon tá žou

ply no vých za ria de ní.

(8) Dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia
o ude le ní opráv ne nia na mon táž ply no vých za ria de ní
sa žia da te¾ stá va opráv ne nou oso bou mon tá že ply no -
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vých za ria de ní (ïa lej len „opráv ne ná oso ba mon tá že
ply no vých za ria de ní“). 

Po vin nos t i  opráv ne nej  oso by
mon tá že p ly  no vých za r ia de ní

§ 89

(1) Opráv ne ná oso ba mon tá že ply no vých za ria de ní je 
po vin ná 
a) za bez pe či� mon táž ply no vé ho za ria de nia v roz sa hu

ude le né ho opráv ne nia na prí sluš ný druh ply no vé ho
za ria de nia pros tred níc tvom fy zic kých osôb, kto ré sú 
dr ži te¾ mi plat né ho osved če nia o od bor nej spô so bi -
los ti na mon táž ply no vé ho za ria de nia pod ¾a dru hu
plyn né ho pa li va (ïa lej len „osved če nie tech ni ka
mon tá že ply no vých za ria de ní“),

b) za bez pe či�, aby tech no lo gic ké vy ba ve nie a uspo ria -
da nie pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní zod -
po ve da lo ude le né mu opráv ne niu pod ¾a § 88,

c) za bez pe či� po u ží va nie me ra diel a prí stro jov, kto rých
vhod nos� bola schvá le ná mi nis ter stvom a kto ré boli
plat ne ove re né pod ¾a oso bit né ho predpisu25) ale bo
ka lib ro va né, ak ove re niu ale bo ka lib ro va niu pod lie -
ha jú,

d) za bez pe či�, aby ply no vé za ria de nia boli mon to va né
len na pra co vi sku uve de nom v opráv ne ní, 

e) za bez pe či�, aby do vo zid la bolo na mon to va né len
také ply no vé za ria de nie, kto ré bolo ty po vo schvá le né 
ale bo ty po vo schvá le né ES, ale bo má sprá vu o ho mo -
lo gi zá cii typu, a to len so sú hla som vý rob cu typu vo -
zid la ale bo zá stup cu vý rob cu typu vo zid la; sú hlas
vý rob cu typu vo zid la ale bo zá stup cu typu vo zid la sa
ne vy ža du je na mon táž ply no vé ho za ria de nia, kto ré
má ude le nú sprá vu o ho mo lo gi zá cii typu pod ¾a pod -
mie nok usta no ve ných oso bit ným predpisom4) (pre
re tro fit né sys té my),

f) za bez pe či�, aby mon tá že ply no vých za ria de ní boli
vy ko ná va né v sú la de s tým to zá ko nom, so vše obec ne 
zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na -
nie toh to zá ko na a pod ¾a me to dík schvá le ných a vy -
da ných mi nis ter stvom,

g) spra vo va� úda je o vý sled ku mon tá že ply no vých za -
ria de ní v in for mač nom sys té me mon tá že ply no vých
za ria de ní a tie to pos ky to va� opráv ne ným oso bám
v roz sa hu usta no ve nom vše obec ne zá väz ným práv -
nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko -
na,

h) po u ží va� in for mač ný sys tém mon tá že ply no vých za -
ria de ní s prog ra mo vým vy ba ve ním schvá le ným mi -
nis ter stvom,

i) bez od klad ne, naj ne skôr do pia tich pra cov ných dní
od vzni ku zme ny, pí som ne ozná mi� ob vod né mu úra -
du do pra vy zme nu pod mie nok, úda jov a do kla dov
uve de ných v § 88 ods. 1 písm. b) až k) a § 91 ods. 2
písm. a) a b),

j) za bez pe či� evi den ciu a in ven ta ri zá ciu tla čív pro to ko -
lov o mon tá ži ply no vé ho za ria de nia a pe čia tok v in -
for mač nom sys té me, zne hod no te né odo vzda� na
škar tá ciu po ve re nej tech nic kej služ be mon tá že ply -
no vých za ria de ní, v prí pa de ich zni če nia, po ško de -
nia, stra ty ale bo od cu dze nia po stu po va� spô so bom

usta no ve ným vo vše obec ne zá väz nom práv nom
pred pi se vy da nom na vy ko na nie toh to zá ko na,

k) ku dňu za ča tia čin nos ti ozna či� pra co vi sko mon tá že
ply no vých za ria de ní spô so bom usta no ve ným vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na,

l) po dro bi� sa na zá kla de roz hod nu tia prí sluš né ho ob -
vod né ho úra du do pra vy no vé mu ove re niu pl ne nia
pod mie nok na ude le nie opráv ne nia v prí pa doch  po -
d¾a § 90 ods. 5.

(2) Opráv ne ná oso ba mon tá že ply no vých za ria de ní
po čas ce lej doby plat nos ti ude le né ho opráv ne nia ne -
smie by� ma jet ko vo a per so nál ne pre po je ná s po ve re -
nou tech nic kou služ bou mon tá že ply no vých za ria de ní;
to ne pla tí, ak zá ro veň vy ko ná va čin nos� po ve re nej
tech nic kej služ by mon tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a
§ 33 ods. 3.

(3) Po dro bnos ti o in for mač nom sys té me mon tá že
ply no vých za ria de ní a roz sa hu evi do va ných úda jov,
vzor ozna če nia pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de -
ní, spô sob a pos tup ve de nia evi den cie o pri ja tých a vy -
da ných tla či vách pro to kolov o mon tá ži ply no vé ho za -
ria de nia a pri ja tých a pri de le ných pe čiat kach, spô sob
a le ho ty ich in ven ta ri zá cie, pos tup a le ho ty ich odo -
vzda nia na škar tá ciu a pos tup v prí pa de ich zni če nia,
po ško de nia, stra ty ale bo od cu dze nia usta no ví vše obec -
ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 90

Zme na, po za sta ve nie, zru še nie a zá nik
opráv ne nia na mon táž ply no vých za ria de ní

(1) Ob vod ný úrad dopravy8) môže zme ni� opráv ne nie
na mon táž ply no vých za ria de ní, ak opráv ne ná oso ba
mon tá že ply no vých za ria de ní pí som ne po žia da o zme -
nu roz sa hu ude le né ho opráv ne nia; na zme nu roz sa hu
opráv ne nia sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia toh to
zá ko na.

(2) Ob vod ný úrad dopravy8) môže po za sta vi� vý kon
opráv ne nia na mon táž ply no vých za ria de ní do vy ko na -
nia opat re ní na mon táž ply no vých za ria de ní na ná pra -
vu, ak 
a) opráv ne ná oso ba mon tá že ply no vých za ria de ní v ur -

če nej le ho te ne oz ná mi ob vod né mu úra du do pra vy
zme nu pod mie nok, na kto rých zá kla de jej bolo ude -
le né opráv ne nie pod ¾a § 88 ods. 1 písm. b) až k),

b) v rám ci vý ko nu štát ne ho od bor né ho do zo ru boli zis -
te né dô vo dy na po za sta ve nie vý ko nu opráv ne nia na
mon táž ply no vých za ria de ní.

(3) Ob vod ný úrad do pra vy zru ší opráv ne nie na mon -
táž ply no vých za ria de ní, ak opráv ne ná oso ba mon tá že
ply no vých za ria de ní
a) pí som ne po žia da o zru še nie opráv ne nia,
b) v čase plat nos ti opráv ne nia ne spĺ ňa pod mien ky uve -

de né v § 88 ods. 1 písm. b), c), d), f) až k), 
c) po ru šu je po vin nos ti uve de né v § 89 ods. 1 písm. a),

b), d), e), g), h), j), k) a l), § 89 ods. 2 ale bo po ru šu je
pod mien ky ur če né v roz hod nu tí o ude le ní opráv ne -
nia na mon táž ply no vých za ria de ní,

d) pre u ká za te¾ ne umož ni la ne opráv ne né po u ži tie tla či -
va Pro to kol o mon tá ži ply no vé ho za ria de nia,
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e) zís ka la opráv ne nie na zá kla de ve do me ne prav di vých 
úda jov uve de ných v žia dos ti pod ¾a § 88.

(4) Opráv ne nie na mon táž ply no vých za ria de ní za ni -
ká 
a) zru še ním ale bo smr �ou opráv ne nej oso by mon tá že

ply no vých za ria de ní,
b) smr �ou ale bo skon če ním pra cov né ho po me ru fy zic -

kých osôb, kto rým bolo ude le né osved če nie tech ni ka 
mon tá že ply no vých za ria de ní, ale bo uply nu tím plat -
nos ti ich osved če nia.

(5) Ob vod ný úrad do pra vy na ria di opráv ne nej oso be
mon tá že ply no vých za ria de ní nové ove re nie pl ne nia
pod mie nok na ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie
mon tá že ply no vých za ria de ní a pred lo že nie sprá vy o vý -
sled ku ove re nia, ak 
a) o tom roz hod ne mi nis ter stvo z dô vo dov zá sad nej

zme ny vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
tech nic kých pred pi sov a me to dík sú vi sia cich s vy ko -
ná va ním mon tá že ply no vých za ria de ní,

b) to zo zá važ ných dô vo dov na vrh nú or gá ny štát ne ho
od bor né ho do zo ru pod ¾a toh to zá ko na, kto ré pri
kon tro le pl ne nia pod mie nok usta no ve ných na ude -
le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie mon tá že ply no -
vých za ria de ní zis ti li dô vo dy na vy ko na nie no vé ho
ove re nia; v tom prí pa de po ve re ná tech nic ká služ ba
mon tá že ply no vých za ria de ní ne smie vy ko na� nové
ove re nie za úhra du.

Osved če nie tech ni  ka mon tá že
ply no vých za r ia de ní

§ 91

Pod mien ky na ude le nie osved če nia
tech ni ka mon tá že ply no vých za ria de ní

(1) Fy zic ká oso ba, kto rá chce vy ko ná va� mon tá že
ply no vých za ria de ní a spĺ ňa pod mien ky pod ¾a od se ku 2 
písm. a) až e), môže ako tech nik mon tá že ply no vých za -
ria de ní vy ko ná va� mon tá že ply no vých za ria de ní až po
ude le ní osved če nia tech ni ka mon tá že ply no vých za ria -
de ní na druh plyn né ho pa li va.

(2) Na zá kla de pí som nej žia dos ti opráv ne nej oso by
mon tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a § 88 ods. 8 ale bo
oso by, kto rá má ude le né po vo le nie pod ¾a § 87 ods. 10,
prí sluš ný ob vod ný úrad do pra vy ude lí osved če nie tech -
ni ka mon tá že ply no vých za ria de ní fy zic kej oso be, ak
a) má spô so bi los� na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu,
b) je bez ú hon ná,
c) má po ža do va né vzde la nie a od bor nú prax,
d) ab sol vo va la zá klad né ško le nie ale bo zdo ko na ¾o va cie 

ško le nie,
e) vy ho ve la pri skúš ke z od bor nej spô so bi los ti na vy ko -

ná va nie mon tá že ply no vých za ria de ní.

(3) Za bez ú hon né ho sa ne po va žu je ten, kto bol prá vo -
plat ne od sú de ný za úmy sel ný trest ný čin, ale bo ten,
komu v po sled ných pia tich ro koch predo dňom po da -
nia žia dos ti bolo zru še né osved če nie tech ni ka mon tá že
ply no vých za ria de ní pod ¾a § 92 ods. 3 písm. b) až h).

(4) Po ža do va ným vzde la ním a od bor nou pra xou sa
ro zu mie
a) skon če né vy so ko škol ské v zde la nie I. ale bo II. stup -

ňa stro jár ske ho, elek tro tech nic ké ho, do prav né ho
ale bo me cha ni zač né ho sme ru a naj me nej dvoj roč ná
od bor ná prax v uve de nom od bo re, 

b) skon če né úpl né stred né od bor né vzde la nie stro jár -
ske ho, elek tro tech nic ké ho, do prav né ho ale bo me -
cha ni zač né ho sme ru a naj me nej dvoj roč ná od bor ná
prax v uve de nom od bo re, 

c) skon če né stred né od bor né vzde la nie v od bo re auto -
me cha nik, auto e lek tri kár ale bo op ra vár po ¾no hos -
po dár skych stro jov a naj me nej troj roč ná od bor ná
prax v uve de nom od bo re.

 (5) K žia dos ti pod ¾a od se ku 2 opráv ne ná oso ba mon -
tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a § 88 ods. 8 ale bo oso ba,
kto rá má ude le né po vo le nie pod ¾a § 87 ods. 10, pre kaž -
dú fy zic kú oso bu pri po jí
a) vý pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,
b) do klad o vzde la ní pod ¾a od se ku 4 písm. a) až c),
c) do klad ale bo čest né vy hlá se nie pre u ka zu jú ce dĺž ku

od bor nej pra xe, 
d) pra cov nú zmlu vu uza tvo re nú so za mest nan ca mi, 
e) po tvr de nie o ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia ale bo

zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia,
f) zá pis ni cu o skúš ke z od bor nej spô so bi los ti na vy ko -

ná va nie mon tá že ply no vých za ria de ní.

 (6) Ak ide o za hra nič nú oso bu z člen ské ho štá tu,
pred lo ží rov no cen né do kla dy uve de né v od se ku 5
písm. a), c) a f) vy da né v člen skom štá te, v kto rom má
fy zic ká oso ba tr va lý po byt, a roz hod nu tie o uzna ní do -
kla du o vzde la ní uve de né ho v od se ku 5 písm. b) vy da né
mi nis ter stvom škol stva pod ¾a oso bit né ho pred pi su.26)

 (7) Ob vod ný úrad do pra vy na zá kla de po sú de nia
žia dos ti ude lí osved če nie tech ni ka mon tá že ply no vých
za ria de ní fy zic kej oso be, ak sú spl ne né pod mien ky
pod ¾a od se kov 2 až 6; inak žia dos� za miet ne. 

 (8) Roz hod nu tie ob vod né ho úra du do pra vy o ude le -
ní osved če nia tech ni ka mon tá že ply no vých za ria de ní
ok rem vše obec ných náležitostí22) ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je o od bor ne spô so bi lej oso be, 
b) iden ti fi kač né úda je o opráv ne nej oso be mon tá že ply -

no vých za ria de ní a o síd le pra co vi ska mon tá že ply -
no vých za ria de ní,

c) druh plyn né ho pa li va, 
d) ob me dze nú plat nos� osved če nia tech ni ka mon tá že

ply no vých za ria de ní na pä� ro kov,
e) prí pad né ïal šie úda je a pod mien ky sú vi sia ce s vy ko -

ná va ním mon tá že ply no vých za ria de ní.

 (9) Dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu -
tia o ude le ní osved če nia tech ni ka mon tá že ply no vých
za ria de ní sa fy zic ká oso ba stá va od bor ne spô so bi lou
oso bou na vy ko ná va nie mon tá že ply no vých za ria de ní
(ïa lej len „tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní“).

(10) Tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní je po vin ný
a) vy ko ná va� mon táž ply no vých za ria de ní v sú la de

s tým to zá ko nom, so vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na
a s me to di ka mi schvá le ný mi a vy da ný mi mi nis ter -
stvom,

b) po dro bi� sa do ško ¾o va cie mu kur zu pod ¾a § 94 ods. 2.
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§ 92

Zme na, po za sta ve nie, zru še nie ale bo zá nik
osved če nia tech ni ka mon tá že ply no vých za ria de ní

a pre dĺ že nie jeho plat nos ti

(1) Roz sah osved če nia tech ni ka mon tá že ply no vých
za ria de ní môže ob vod ný úrad dopravy8) zme ni�, ak
opráv ne ná oso ba mon tá že ply no vých za ria de ní pí som -
ne po žia da o zme nu jeho roz sa hu; pod mien kou je ab -
sol vo va nie zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia pod ¾a § 93.

(2) Ob vod ný úrad do pra vy môže po za sta vi� vý kon
čin nos ti tech ni ka mon tá že ply no vých za ria de ní do vy -
ko na nia opat re ní na ná pra vu, ak
a) opráv ne ná oso ba mon tá že ply no vých za ria de ní ne -

oz ná mi zme nu úda jov pod ¾a § 91 ods. 2 písm. a) ale -
bo b),

b) v rám ci vý ko nu štát ne ho od bor né ho do zo ru boli zis -
te né dô vo dy na po za sta ve nie vý ko nu čin nos ti tech -
ni ka mon tá že ply no vých za ria de ní.

(3) Ob vod ný úrad zru ší osved če nie tech ni ka mon tá že 
ply no vých za ria de ní, ak 
a) opráv ne ná oso ba mon tá že ply no vých za ria de ní pí -

som ne po žia da o zru še nie osved če nia,
b) tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní v čase plat -

nos ti osved če nia ne spĺ ňa pod mien ky pod ¾a § 91
ods. 2 písm. a) ale bo b), 

c) z le kár skej sprá vy vy plý va, že tech nik mon tá že ply -
no vých za ria de ní nie je tr va lo te le sne ale bo du šev ne
schop ný na vy ko ná va nie mon tá že ply no vých za ria -
de ní,

d) tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní zís kal osved -
če nie na zá kla de ve do me ne prav di vých úda jov uve -
de ných v žia dos ti pod ¾a § 91 ods. 2, 5 a 6,

e) tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní v čase zá ka zu
pod ¾a § 94 ods. 4 vy ko ná val mon táž ply no vých za ria -
de ní,

f) tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní pre u ká za te¾ ne 
umož nil ne opráv ne né po u ži tie tla či va Pro to kol
o mon tá ži ply no vé ho za ria de nia, 

g) tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní po pí som nom
upo zor ne ní v prí pa de pod ¾a od se ku 2 písm. b) opa -
ko va ne vy ko ná val mon tá že ply no vých za ria de ní
v roz po re s tým to zá ko nom, so vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to
zá ko na ale bo s me to di ka mi schvá le ný mi a vy da ný mi 
mi nis ter stvom,

h) tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní ne ab sol vo val
do ško ¾o va cí kurz pod ¾a § 91 ods. 10 písm. b).

(4) Osved če nie tech ni ka mon tá že ply no vých za ria de -
ní za ni ká
a) smr �ou tech ni ka mon tá že ply no vých za ria de ní ale bo 

jeho vy hlá se ním za mŕt ve ho,
b) ak tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní ne ab sol vo -

val do ško ¾o va cí kurz pod ¾a § 94 ods. 1,
c) uply nu tím času plat nos ti osved če nia, ak opráv ne ná

oso ba mon tá že ply no vých za ria de ní ne po žia da la
o jeho pre dĺ že nie pod ¾a od se ku 5. 

(5) Ob vod ný úrad do pra vy pre dĺ ži plat nos� osved če -
nia tech ni ka mon tá že ply no vých za ria de ní, ak
a) opráv ne ná oso ba mon tá že ply no vých za ria de ní naj -

skôr 120 dní a naj ne skôr 90 dní pred uply nu tím

plat nos ti osved če nia tech ni ka mon tá že ply no vých
za ria de ní po žia da o pre dĺ že nie jeho plat nos ti,

b) tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní ab sol vo val do -
ško ¾o va cí kurz pod ¾a § 94 ods. 1 a vy ho vel pri skúš ke 
pod ¾a § 95.

(6) Na zme nu roz sa hu osved če nia tech ni ka mon tá že
ply no vých za ria de ní pod ¾a od se ku 1 ale bo pre dĺ že nie
plat nos ti osved če nia tech ni ka mon tá že ply no vých za -
ria de ní pod ¾a od se ku 5 sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no -
ve nia toh to zá ko na.

§ 93

Zá klad né ško le nie a zdo ko na ¾o va cie ško le nie

(1) Zá klad né ško le nie a zdo ko na ¾o va cie ško le nie fy -
zic kej oso by na zís ka nie osved če nia tech ni ka mon tá že
ply no vých za ria de ní na druh plyn né ho pa li va or ga ni zu -
je a za bez pe ču je po ve re ná tech nic ká služ ba mon tá že
ply no vých za ria de ní, kto rá ve die úda je o ško le ní v in -
for mač nom sys té me a vy dá va po tvr de nie o ab sol vo va ní
zá klad né ho ško le nia ale bo zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia.
Ná kla dy spo je né so zá klad ným ško le ním a zdo ko na ¾o -
va cím ško le ním hra dí opráv ne ná oso ba mon tá že ply no -
vých za ria de ní pod ¾a § 88 ods. 8.

(2) Na zá kla de po tvr de nia o ab sol vo va ní zá klad né ho
ško le nia ale bo zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia opráv ne ná
oso ba mon tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a § 88 ods. 8
pros tred níc tvom po ve re nej tech nic kej služ by mon tá že
ply no vých za ria de ní pri hla su je na mi nis ter stvo fy zic kú
oso bu na skúš ku z od bor nej spô so bi los ti, a to do sied -
mich dní odo dňa ukon če nia ško le nia.

(3) Pri hlá si� fy zic kú oso bu na zá klad né ško le nie a na
skúš ku z od bor nej spô so bi los ti môže aj oso ba, kto rá
má ude le né po vo le nie pod ¾a § 87 ods. 10; na pos tup
a úhra du ná kla dov sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia
od se kov 1 a 2.

(4) Spô sob a roz sah vy ko ná va nia zá klad né ho ško le -
nia a zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia, ve de nia in for mač né ho 
sys té mu o ško le niach, vy dá va ní a ná le ži tos tiach po tvr -
de ní o ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia a zdo ko na ¾o va -
cie ho ško le nia usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis. 

§ 94

Do ško ¾o va cí kurz

(1) Na pre dĺ že nie plat nos ti osved če nia tech ni ka mon -
tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a § 92 ods. 5 or ga ni zu je
a za bez pe ču je do ško ¾o va cí kurz tech ni kov mon tá že ply -
no vých za ria de ní po ve re ná tech nic ká služ ba mon tá že
ply no vých za ria de ní, kto rá ve die úda je o do ško ¾o va com 
kur ze v in for mač nom sys té me a vy dá va po tvr de nie
o ab sol vo va ní do ško ¾o va cie ho kur zu. Ná kla dy spo je né
s do ško ¾o va cím kur zom hra dí opráv ne ná oso ba mon tá -
že ply no vých za ria de ní pod ¾a § 88 ods. 8.

(2) Mimo do ško ¾o va cie ho kur zu pod ¾a od se ku 1 ob -
vod ný úrad do pra vy na ria di do ško ¾o va cí kurz tech ni ko -
vi mon tá že ply no vých za ria de ní, ak o tom roz hod lo mi -
nis ter stvo z dô vo dov zá sad nej zme ny vše obec ne
zá väz ných práv nych pred pi sov, tech nic kých pred pi sov
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a me to dík sú vi sia cich s vy ko ná va ním mon tá že ply no -
vých za ria de ní.

(3) Na zá kla de po tvr de nia o ab sol vo va ní do ško ¾o va -
cie ho kur zu pod ¾a od se kov 1 ale bo 2 opráv ne ná oso ba
mon tá že ply no vých za ria de ní pros tred níc tvom po ve re -
nej tech nic kej služ by mon tá že ply no vých za ria de ní pri -
hla su je na mi nis ter stvo tech ni ka mon tá že ply no vých
za ria de ní na skúš ku z od bor nej spô so bi los ti, a to do
sied mich dní odo dňa ukon če nia kur zu.

(4) Tech nik mon tá že ply no vých za ria de ní, kto rý po
ab sol vo va ní do ško ¾o va cie ho kur zu pod ¾a od se kov 1 ale -
bo 2 bol pri skúš ke z od bor nej spô so bi los ti hod no te ný
stup ňom „ne vy ho vel“, ne smie vy ko ná va� mon tá že ply -
no vých za ria de ní do času, kým opä tov ne ne zí ska od -
bor nú spô so bi los�. 

(5) Spô sob a roz sah vy ko ná va nia do ško ¾o va cie ho
kur zu, ve de nia in for mač né ho sys té mu o do ško ¾o va com 
kur ze, vy dá va ní a ná le ži tos tiach po tvr de ní o ab sol vo va -
ní do ško ¾o va cie ho kur zu usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis. 

§ 95

Vy ko ná va nie skú šok z od bor nej spô so bi los ti

(1) Od bor nou spô so bi los �ou sa ro zu mie sú bor od bor -
ných ve do mos tí a zruč nos tí vz�a hu jú cich sa na mon táž
ply no vých za ria de ní, ve de nie in for mač né ho sys té mu,
ako aj schop nos� ich uplat ne nia pri mon tá ži ply no vých
za ria de ní.

(2) Zís ka ná od bor ná spô so bi los� sa pre u ka zu je skúš -
kou pred skú šob nou ko mi siou vy me no va nou mi nis ter -
stvom.

(3) Ter mín a mies to ko na nia skúš ky z od bor nej spô -
so bi los ti určí mi nis ter stvo tak, aby sa moh la vy ko na�
spra vid la do 30 dní odo dňa pri hlá se nia na skúš ku.
Ter mín a mies to ko na nia skúš ky mi nis ter stvo ozná mi
opráv ne nej oso be mon tá že ply no vých za ria de ní  pro -
stredníctvom po ve re nej tech nic kej služ by mon tá že ply -
no vých za ria de ní.

(4) Ak fy zic ká oso ba, kto rá ab sol vo va la zá klad né ško -
le nie ale bo zdo ko na ¾o va cie ško le nie, ale bo do ško ¾o va cí
kurz, ne vy ho ve la z nie ktorej čas ti skúš ky z od bor nej
spô so bi los ti, môže skúš ku opa ko va� naj viac je den krát.
Kaž dá opa ko va ná skúš ka sa môže vy ko na� naj skôr po
sied mich dňoch odo dňa ne zlo že nia skúš ky. Ak fy zic ká
oso ba ne vy ho ve la ani pri opa ko va nej skúš ke ale bo túto
skúš ku ne vy ko na la do jed né ho roka odo dňa vy ko na -
nia ne ús peš nej skúš ky, ïal šiu skúš ku môže vy ko na�
až po opä tov nom ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia.

(5) Ak fy zic ká oso ba po ab sol vo va ní zá klad né ho ško -
le nia, zdo ko na ¾o va cie ho ško le nia ale bo do ško ¾o va cie ho 
kur zu pre u ká že, že sa zo zá važ ných dô vo dov ne mô že
zú čast ni� na skúš ke z od bor nej spô so bi los ti v ur če nom
ter mí ne, mi nis ter stvo môže ur či� nový ter mín skúš ky;
ak sa ani v ur če nom ter mí ne na skúš ke ne zú čast ní,
ïal šiu skúš ku z od bor nej spô so bi los ti môže vy ko na� až
po opä tov nom ab sol vo va ní zá klad né ho ško le nia.

(6) Vy ko ná va nie skú šok z od bor nej spô so bi los ti, ich
ob sah a roz sah, spô sob hod no te nia a za pi so va nia, ve -
de nia evi den cie skú šok, spô sob vy me no va nia a od vo la -

nia čle nov skú šob nej ko mi sie a ich poč ty usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

§ 96

Mon táž ply no vých za ria de ní

(1) Mon tá žou ply no vé ho za ria de nia pod ¾a § 17 ods. 1
písm. h) sa ro zu mie úpra va ale bo zme na pa li vo vé ho
sys té mu vo zid la. 

(2) Mon táž ply no vé ho za ria de nia mož no vy ko na�
pod ¾a vo¾ by pre vádz ko va te ¾a vo zid la na kto rom ko¾ vek
pra co vi sku mon tá že ply no vých za ria de ní, kto ré je
opráv ne né na jej vy ko na nie. 

(3) Pre vádz ko va te¾ vo zid la je po vin ný pri sta vi� na
mon táž ply no vé ho za ria de nia vo zid lo čis té a ne za �a že -
né. Vo zid lo zá chran nej služ by ur če né na pre pra vu in -
fekč ných ma te riá lov ale bo pa cien tov s in fekč ný mi cho -
ro ba mi, vo zid lo ur če né na pre pra vu uhy nu tých zvie rat
a vo zid lo poh reb nej služ by sa musia na mon táž ply no -
vé ho za ria de nia pri sta vi� vy de zin fi ko va né. Mon táž ply -
no vé ho za ria de nia sa ne smie vy ko na�, ak ne mož no na -
štar to va� mo tor, vo zid lo má zjav ne ne ú pl né vý fu ko vé
po tru bie ale bo je zis te ný zjav ný únik pre vádz ko vých
mé dií. 

(4) Pred za ča tím mon tá že ply no vé ho za ria de nia musí
pre vádz ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la pred lo ži�
osved če nie o evi den cii ale bo tech nic ké osved če nie vo -
zid la. Bez pred lo že nia tých to do kla dov tech nik mon tá -
že ply no vých za ria de ní ne smie vy ko na� mon táž ply no -
vé ho za ria de nia.

(5) Pre vádz ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la môže
by� prí tom ný pri mon tá ži ply no vé ho za ria de nia na pra -
co vi sku mon tá že ply no vých za ria de ní. Na vý zvu oso by
opráv ne nej vy ko na� štát ny od bor ný do zor je pre vádz -
ko va te¾ vo zid la ale bo vo dič vo zid la po vin ný bez plat ne
pos kyt nú� vo zid lo, kto ré sa na chá dza v prie sto re pra co -
vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní, na kon tro lu mon -
tá že ply no vé ho za ria de nia. Opráv ne ná oso ba mon tá že
ply no vých za ria de ní je po vin ná umož ni� na vlast né ná -
kla dy vy ko na nie kon tro ly mon tá že ply no vé ho za ria de -
nia; kon tro lu mon tá že ply no vé ho za ria de nia vy ko ná
tech nik mon tá že ply no vé ho za ria de nia pod do zo rom
oso by vy ko ná va jú cej štát ny od bor ný do zor.

(6) Na vy ko ná va nie mon tá že ply no vých za ria de ní sa
smú po u ží va� len me rad lá a prí stro je, kto rých vhod -
nos� bola schvá le ná mi nis ter stvom. Me rad lá a prí stro je 
mu sia by� plat ne ove re né pod ¾a oso bit né ho predpisu25)
ale bo ka lib ro va né, ak ove re niu ale bo ka lib ro va niu pod -
lie ha jú. 

(7) Me to di ky ob sa hu jú ce me tó dy a upra vu jú ce spô -
sob vy ko ná va nia mon tá že ply no vých za ria de ní a spô -
sob po u ží va nia me ra diel pod ¾a od se ku 6 uve rej ňu je mi -
nis ter stvo vo svo jom ves tní ku.

(8) Úda je o vy ko na ných mon tá žach ply no vých za ria -
de ní je opráv ne ná oso ba mon tá že ply no vých za ria de ní
a po ve re ná tech nic ká služ ba mon tá že ply no vých za ria -
de ní po vin ná evi do va� v auto ma ti zo va nom in for mač -
nom sys té me mon tá že ply no vých za ria de ní v roz sa hu
a spô so bom usta no ve ný mi vše obec ne zá väz ným práv -
nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to zá ko na.
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(9) Pos tup mi nis ter stva pri schva ¾o va ní vhod nos ti
me ra diel a prí stro jov po u ží va ných na vy ko ná va nie
mon tá že ply no vých za ria de ní usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis.

§ 97

Do klad o vy ko na ní mon tá že ply no vé ho za ria de nia

(1) Do kla dom o vy ko na ní mon tá že ply no vé ho za ria -
de nia je vy zna če ný Pro to kol o mon tá ži ply no vé ho za ria -
de nia.

(2) Po na mon to va ní a ove re ní funk čnos ti ply no vé ho
za ria de nia je tech nik mon tá že ply no vé ho za ria de nia
po vin ný vy da� pre vádz ko va te ¾o vi vo zid la ale bo vo di čo vi
vo zid la pr vo pis Pro to ko lu o mon tá ži ply no vé ho za ria de -
nia.

(3) Spô sob vy zna čo va nia vý sled ku mon tá že ply no vé -
ho za ria de nia do Pro to ko lu o mon tá ži ply no vé ho za ria -
de nia usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis.

ŠTVR TÁ  ČASŤ
VÝ KON ŠTÁT NEJ SPRÁ VY 

PR  VÁ  HLA  VA

PÔ SOB NOSŤ OR GÁ NOV ŠTÁT NEJ SPRÁ VY

§ 98

Zá klad né usta no ve nie

Or gán mi štát nej sprá vy pod ¾a toh to zá ko na sú
a) mi nis ter stvo,
b) kraj ské úra dy pre cest nú do pra vu a po zem né

komunikácie33) (ïa lej len „kraj ský úrad do pra vy“),
c) ob vod né úra dy do pra vy.8) 

§ 99

Mi nis ter stvo 

Mi nis ter stvo ako ústred ný or gán štát nej sprá vy
a) tvo rí štát nu do prav nú po li ti ku v ob las ti schva ¾o va -

nia vo zi diel, tech nic kých kon trol, emis ných kon trol,
kon trol ori gi na li ty a mon tá že ply no vých za ria de ní,

b) vy pra cú va kon cep cie a roz vo jo vé prog ra my v ob las ti
schva ¾o va nia vo zi diel, tech nic kých kon trol, emis -
ných kon trol, kon trol ori gi na li ty a mon tá že ply no -
vých za ria de ní,

c) ko or di nu je ce lo štát ny sys tém v ob las ti schva ¾o va nia
vo zi diel, tech nic kých kon trol, emis ných kon trol,
kon trol ori gi na li ty a mon tá že ply no vých za ria de ní
a spo lu pra cu je v tých to ob las tiach s ústred ný mi or -
gán mi štát nej sprá vy v Slo ven skej re pub li ke a na
me dzi ná rod nej úrov ni,

d) ria di, kon tro lu je, ko or di nu je a me to dic ky usmer ňu -
je vý kon štát nej sprá vy vy ko ná va ný kraj ský mi úrad -
mi do pra vy a ob vod ný mi úrad mi do pra vy pod ¾a toh -
to zá ko na; na kon tro lu sa vz�a hu jú usta no ve nia
vše obec ných pred pi sov o kon tro le upra vu jú ce vnú -
tor nú kon tro lu v štát nej sprá ve,34)

e) vy ko ná va hlav ný štát ny od bor ný do zor pod ¾a toh to
zá ko na,

f) roz ho du je o ude le ní, zme ne, po za sta ve ní ale bo zru -
še ní po ve re ní na vy ko ná va nie čin nos tí tech nic kých
slu žieb pod ¾a toh to zá ko na a ve die ich zoz nam,

g) ur ču je sie� sta níc tech nic kej kon tro ly, pra co vísk
emis ných kon trol a pra co vísk kon tro ly ori gi na li ty,

h) ove ru je pl ne nie pod mie nok na ude le nie opráv ne nia
pod ¾a § 30 ods. 3, § 31 ods. 3, § 32 ods. 3 a § 33
ods. 3,

i) roz ho du je o no vom ove re ní pl ne nia pod mie nok na
ude le nie opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kých
kon trol, emis ných kon trol, kon trol ori gi na li ty
a mon tá že ply no vých za ria de ní a o do ško ¾o va ní kon -
trol ných tech ni kov, tech ni kov emis nej kon tro ly,
tech ni kov kon tro ly ori gi na li ty a tech ni kov mon tá že
ply no vých za ria de ní z dô vo dov zá sad nej zme ny vše -
obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov, tech nic kých
pred pi sov a me to dík sú vi sia cich s vy ko ná va ním
tých to čin nos tí,

j) schva ¾u je pred za ča tím vý ro by vzo ro vé vý tlač ky tla -
čív do kla dov a kon trol ných ná le piek po u ží va ných
pri tech nic kých kon tro lách, emis ných kon tro lách,
kon tro lách ori gi na li ty a mon tá žach ply no vých za ria -
de ní,

k) usta no vu je pod mien ky na ve de nie jed not né ho in for -
mač né ho sys té mu v rám ci vý ko nu čin nos tí po ve re -
ných tech nic kých slu žieb a vý ko nu tech nic kých
kon trol, emis ných kon trol, kon trol ori gi na li ty
a mon tá že ply no vých za ria de ní a je vlast ní kom úda -
jov v tých to in for mač ných sys té moch, 

l) schva ¾u je vhod nos� me ra diel a prí stro jov po u ží va -
ných pri tech nic kých kon tro lách, emis ných kon tro -
lách, kon tro lách ori gi na li ty a mon tá žach ply no vých
za ria de ní, vy dá va osved če nia o ich schvá le ní s ur če -
nou plat nos �ou le ho ty schvá le nia a uve rej ňu je ich vo 
ves tní ku mi nis ter stva, 

m) schva ¾u je me to di ky po u ží va né pri tech nic kých kon -
tro lách, emis ných kon tro lách, kon tro lách ori gi na li -
ty a mon tá žach ply no vých za ria de ní a uve rej ňu je ich 
vo ves tní ku mi nis ter stva,

n) zria ïu je skú šob né ko mi sie na pre u ká za nie od bor nej 
spô so bi los ti pod ¾a toh to zá ko na a vy me nú va a od vo -
lá va ich čle nov,

o) vy stu pu je aj ako štát ny do prav ný úrad a plní funk cie 
ty po vé ho schva ¾o va cie ho úra du [§ 2 písm. f)], v kto -
rých rám ci
1. roz ho du je o ude le ní, zme ne ale bo zru še ní osved -

če ní vý rob cov ale bo zá stup cov vý rob cu pod ¾a § 4
a ve die ich evi den ciu, 

2. roz ho du je o ude le ní, zme ne ale bo zru še ní osved -
če ní o ty po vom schvá le ní ale bo ty po vom schvá le -
ní ES vo zi diel, sys té mov, kom po nen tov ale bo
samo stat ných tech nic kých jed no tiek a ve die ich
evi den ciu,

3. roz ho du je o ude le ní, zme ne ale bo zru še ní správ
o ho mo lo gi zá cii typu sys té mov, kom po nen tov ale -
bo samo stat ných tech nic kých jed notiek a ve die
ich evi den ciu,

4. roz ho du je o uzna ní ty po vé ho schvá le nia ES vo zi -
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diel ude le ných iný mi člen ský mi štát mi a ve die ich
evi den ciu,

5. ude ¾u je znač ku ty po vé ho schvá le nia ES a znač ku
ty po vé ho schvá le nia pre typ vo zi diel, typ sys té -
mov, kom po nen tov ale bo samo stat ných tech nic -
kých jed no tiek a ho mo lo gi zač nú znač ku pre typ
sys té mov, kom po nen tov ale bo samo stat ných
tech nic kých jed no tiek a ve die ich evi den ciu, 

6. po vo ¾u je a schva ¾u je hro mad né pre stav by typu
vo zi diel a ve die ich evi den ciu,

7. roz ho du je o vy ko na ní ïal ších tes tov a kon trol sú -
vi sia cich so schvá le ním ty pu vo zi diel, ty pu sys té -
mov, kom po nen tov ale bo samo stat ných tech nic -
kých jed no tiek ale bo s hro mad nou pre stav bou
typu vo zi diel,

8. roz ho du je o ude le ní, zme ne ale bo roz ší re ní ty po -
vé ho schvá le nia, ty po vé ho schvá le nia ES ale bo
uzna ní zho dy spa ¾o va cích mo to rov in šta lo va ných
v ne cest ných stro joch, ude ¾u je znač ku ty po vé ho
schvá le nia ES a ve die ich evi den ciu pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,

9. vy stu pu je ako kon takt né mies to pre ty po vé
schva ¾o va cie or gá ny ostat ných člen ských štá tov,
kto rým v ter mí noch usta no ve ných vše obec ne zá -
väz ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na -
nie toh to zá ko na za sie la
9a. kó pie osved če ní o ty po vom schvá le ní ES vo zi -

diel a o roz ší re ní ty po vé ho schvá le nia ES vo zi -
diel pod ¾a § 5 až 7, zoz nam ty pov vo zi diel, kto -
rým za mie tol ude le nie ty po vé ho schvá le nia
ES, a in for má cie o zru še ní ude le né ho ty po vé -
ho schvá le nia ES vo zi diel spo lu s dô vod mi
zru še nia,

9b. zoz nam po vo le ných vý ni miek pri ty po vom
schvá le ní ES vo zi diel pod ¾a § 5 a 7,

9c. zoz nam sys té mov, kom po nen tov ale bo samo -
stat ných tech nic kých jed no tiek, kto rým ude -
lil, za mie tol ale bo zru šil ty po vé schvá le nie ES,
na zá kla de vy žia da nia kó pie osved če ní o ty po -
vom schvá le ní ES a roz ší re ní ty po vé ho schvá -
le nia ES sys té mov, kom po nen tov ale bo samo -
stat ných tech nic kých jed no tiek a in for má cie
o zru še ní ty po vé ho schvá le nia ES spo lu s dô -
vod mi zru še nia,

10. vy ko ná va štát ny od bor ný do zor nad hro mad nou
vý ro bou typu vo zi diel, typu sys té mov, kom po nen -
tov ale bo samo stat ných tech nic kých jed no tiek
a nad hro mad nou pre stav bou typu vo zi diel,

11. na úče ly roz ho do va nia o schvá le ní typu vo zi diel,
typu sys té mov, kom po nen tov ale bo samo stat -
ných tech nic kých jed no tiek a roz ho do va nia
o schvá le ní jed not li vo vy ro be ných ale bo do ve ze -
ných vo zi diel, jed not li vo vy ro be ných ale bo do ve -
ze ných sys té mov, kom po nen tov ale bo samo stat -
ných tech nic kých jed no tiek uve rej ňu je vo
ves tní ku mi nis ter stva in for mač ný do ku ment [§ 2
písm. ae)],

12. za bez pe ču je vý ro bu, dis tri bú ciu a evi den ciu vy ro -
be ných osved če ní o evi den cii a tech nic kých

osved če ní vo zid la; pred za ča tím vý ro by schva ¾u je
ich vzo ro vé vý tlač ky,

13. na ria ïu je hro mad nú vý me nu osved če ní o evi den -
cii a tech nic kých osved če ní vo zi diel,

14. roz ho du je o pri de le ní ná hrad né ho iden ti fi kač né -
ho čís la vo zid la VIN [§ 17 ods. 12 písm. d)],

p) po vo ¾u je vý nim ky pod ¾a § 111,
q) pre skú ma va roz hod nu tia mimo od vo la cie ho ko na -

nia vy da né kraj ský mi úrad mi do pra vy pod ¾a toh to
zá ko na,

r) spo lu pra cu je s Po li caj ným zborom35) pri ko or di ná cii
čin nos tí kraj ských úra dov do pra vy a ob vod ných
úra dov do pra vy pri vý ko ne štát nej sprá vy pod ¾a toh -
to zá ko na s kraj ský mi do prav ný mi in špek to rát mi
Po li caj né ho zbo ru a ok res ný mi do prav ný mi in špek -
to rát mi, 

s) kaž dý dru hý rok do 31. mar ca za sie la Eu róp skej ko -
mi sii úda je o uplat ňo va ní me cha niz mu uzná va nia
kva li fi ká cií na od bor né čin nos ti žia da te ¾ov z iných
člen ských štá tov uve de né v § 26 ods. 5, § 38 ods. 5,
§ 39 ods. 4, § 56 ods. 5, § 57 ods. 4, § 73 ods. 5, § 74
ods. 4, § 87 ods. 5 a § 88 ods. 4, 

t) kaž dý dru hý rok do 31. mar ca za sie la Eu róp skej ko -
mi sii úda je tý ka jú ce sa cest ných tech nic kých kon -
trol pod ¾a § 54 ods. 8,

u) za stu pu je Slo ven skú re pub li ku v or gá noch Eu róp -
skej hos po dár skej ko mi sie, Eu róp skych spo lo čen -
stiev a Eu róp skej únie ako ná rod ná auto ri ta v ob las -
ti schva ¾o va nia vo zi diel, tech nic kých kon trol
a emis ných kon trol,

v) no ti fi ku je tech nic ké služ by za Slo ven skú re pub li ku
v or gá noch Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej
únie. 

§ 100

Kraj ský úrad do pra vy

Kraj ský úrad do pra vy
a) ria di, kon tro lu je a ko or di nu je vý kon štát nej sprá vy

vy ko ná va ný ob vod ný mi úrad mi do pra vy pod ¾a toh to
zá ko na v jeho územ nej pô sob nos ti; na kon tro lu sa
vz�a hu jú usta no ve nia vše obec ných pred pi sov o kon -
tro le upra vu jú ce vnú tor nú kon tro lu v štát nej sprá -
ve,34)

b) vy ko ná va štát ny od bor ný do zor pod ¾a toh to zá ko na, 
c) vy ko ná va v dru hom stup ni štát nu sprá vu vo ve -

ciach, v kto rých v správ nom ko na ní v pr vom stup ni
roz ho du jú ob vod né úra dy do pra vy pod ¾a toh to zá ko -
na v jeho územ nej pô sob nos ti,

d) je od vo la cím or gá nom pro ti roz hod nu tiam o prie -
stup koch vy da ným ob vod ný mi úrad mi do pra vy
v jeho územ nej pô sob nos ti,

e) spo lu pra cu je s kraj ským do prav ným in špek to rá tom
Po li caj né ho zbo ru pri ko or di ná cii čin nos tí ob vod -
ných úra dov do pra vy pri vý ko ne štát nej sprá vy  po -
d¾a toh to zá ko na. 
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§ 101

Ob vod ný úrad do pra vy

Ob vod ný úrad do pra vy
a) vy ko ná va v pr vom stup ni štát nu sprá vu pod ¾a toh to

zá ko na, 
b) vy ko ná va štát ny od bor ný do zor pod ¾a toh to zá ko na,
c) vy stu pu je ako schva ¾o va cí úrad [§ 2 písm. g)] a plní

jeho funk cie, v kto rých rám ci 
1. po vo ¾u je vý ro bu jed not li vo vy ro be né ho vo zid la

a po vo ¾u je pre stav bu jed not li vé ho vo zid la, 
2. schva ¾u je jed not li vo vy ro be né, do ve ze né ale bo

pre sta va né vo zid lá, schva ¾u je jed not li vo vy ro be né 
ale bo do ve ze né sys té my, kom po nen ty ale bo
samo stat né tech nic ké jed not ky a ve die ich evi -
den ciu,

3. vy dá va osved če nia o evi den cii a tech nic ké osved -
če nia vo zi diel v roz sa hu usta no ve nom tým to zá -
ko nom a o ich vy da ní ve die evi den ciu,

d) roz ho du je o vy ra de ní vo zi diel z pre máv ky na po zem -
ných ko mu ni ká ciách do čas ne pod ¾a § 24 ods. 2
a o vy ra de ní vo zi diel z pre máv ky na po zem ných ko -
mu ni ká ciách na tr va lo pod ¾a § 24 ods. 3,

e) po vo ¾u je zria de nie sta ni ce tech nic kej kon tro ly, pra -
co vi ska emis nej kon tro ly, pra co vi ska kon tro ly ori gi -
na li ty a pra co vi ska mon tá že ply no vých za ria de ní,

f) roz ho du je o ude le ní, zme ne, po za sta ve ní ale bo zru -
še ní opráv ne ní na vy ko ná va nie tech nic kej kon tro ly,
emis nej kon tro ly, kon tro ly ori gi na li ty ale bo na mon -
tá že ply no vých za ria de ní,

g) roz ho du je o ude le ní, zme ne, po za sta ve ní ale bo zru -
še ní osved če ní o od bor nej spô so bi los ti na vy ko ná va -
nie tech nic kej kon tro ly, emis nej kon tro ly, kon tro ly
ori gi na li ty ale bo mon tá že ply no vých za ria de ní,

h) ve die evi den ciu opráv ne ných osôb tech nic kej kon -
tro ly, opráv ne ných osôb emis nej kon tro ly, opráv ne -
ných osôb kon tro ly ori gi na li ty, opráv ne ných osôb
mon tá že ply no vých za ria de ní, kon trol ných tech ni -
kov, tech ni kov emis nej kon tro ly, tech ni kov kon tro ly
ori gi na li ty a tech ni kov mon tá že ply no vých za ria de ní
v rám ci svo jej územ nej pô sob nos ti a pos ky tu je úda je 
do jed not né ho in for mač né ho sys té mu,

i) roz ho du je o uzna ní od bor nej kva li fi ká cie ob ča nov
z iných člen ských štá tov, kto rí chcú vy ko ná va� čin -
nos� kon trol né ho tech ni ka, tech ni ka emis nej kon -
tro ly, tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty ale bo tech ni ka
mon tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a toh to zá ko na,
o uzna ných kva li fi ká ciách ve die evi den ciu a na -
hlasu je úda je mi nis ter stvu škol stva pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su,36)

j) ve die evi den ciu do kla dov o od bor nej kva li fi ká cii žia -
da te ¾ov z iných člen ských štá tov na od bor né čin nos ti 
uve de né v § 38 ods. 5, § 39 ods. 4, § 56 ods. 5, § 57
ods. 4, § 73 ods. 5, § 74 ods. 4, § 87 ods. 5 a § 88
ods. 4, na hlasu je mi nis ter stvu úda je v roz sa hu, spô -
so bom a v le ho tách usta no ve ných vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie
toh to zá ko na, 

k) sle du je, či pre vádz ko va te¾ vo zid la po dro bu je vo zid lo
v usta no ve ných le ho tách tech nic kým kon tro lám

pra vi del ným pod ¾a § 50 ods. 1 a emis ným kon tro lám
pra vi del ným pod ¾a § 68 ods. 1, a tie to úda je po rov ná -
va s da ta bá zou evi do va ných vo zi diel,

l) pre jed ná va prie stup ky pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,37) ak boli spá cha né na úse ku štát nej sprá vy v pô -
sob nos ti ob vod né ho úra du do pra vy. 

DRU HÁ  HLA  VA

ŠTÁT NY OD BOR NÝ DO ZOR

Hlav ný štát  ny od bor ný do zor mi nis ter stva,
štát  ny od bor ný do zor kraj  ských úra dov

do pra vy a ob vod ných úra dov do pra vy

§ 102

(1) Mi nis ter stvo v rám ci hlav né ho štát ne ho od bor né -
ho do zo ru a kraj ské úra dy do pra vy a ob vod né úra dy do -
pra vy v rám ci štát ne ho od bor né ho do zo ru (ïa lej len „or -
gán štát ne ho od bor né ho do zo ru“) kon tro lu jú, ako
vý rob ca, zá stup ca vý rob cu, jed not li vý vý rob ca, oso ba,
kto rá má ude le né po vo le nie pod ¾a § 23 ods. 15, po ve re -
né tech nic ké služ by, opráv ne ná oso ba tech nic kej kon -
tro ly, opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly, opráv ne ná
oso ba kon tro ly ori gi na li ty, opráv ne ná oso ba mon tá že
ply no vých za ria de ní, kon trol ný tech nik, tech nik emis -
nej kon tro ly, tech nik kon tro ly ori gi na li ty, tech nik mon -
tá že ply no vých za ria de ní a ïal šie oso by (ïa lej len „kon -
tro lo va ná oso ba“) do dr žia va jú ten to zá kon a vše obec ne
zá väz né práv ne pred pi sy vy da né na jeho vy ko na nie,
ako aj nimi vy da né roz hod nu tia a pri zis te ní ne dos tat -
kov uk la da jú sank cie pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Or gán štát ne ho od bor né ho do zo ru zís ka va  po -
trebné úda je
a) kon tro lou na mies te (ïa lej len „kon tro la“),
b) sú čin nos �ou so štát ny mi or gán mi, s or gán mi územ -

nej samo sprá vy a iný mi práv nic ký mi oso ba mi a fy -
zic ký mi oso ba mi pod ¾a § 108, 

c) vy žia da ním in for má cií a sta no vísk od kon tro lo va nej
oso by.

§ 103

(1) Kon tro lu vy ko ná va jú po ve re né oso by. Po ve re ný -
mi oso ba mi sú
a) za mest nan ci mi nis ter stva,
b) za mest nan ci kraj ských úra dov do pra vy a ob vod -

ných úra dov do pra vy,
c) pri zva né oso by.

(2) Pri zva ná oso ba pod ¾a od se ku 1 písm. c) vy ko ná va
kon tro lu na zá kla de pí som né ho po ve re nia or gá nu štát -
ne ho od bor né ho do zo ru, kto rý ju vý ko nom po ve ril,
a iba spo lu s po ve re ný mi oso ba mi pod ¾a od se ku 1
písm. a) ale bo b).

(3) Po ve re ná oso ba sa pre u ka zu je pí som ným po ve re -
ním na vy ko na nie kon tro ly. Po ve re ná oso ba uve de ná
v od se ku 1 písm. a) a b) sa pre u ka zu je aj pre u ka zom vy -
da ným or gá nom štát ne ho od bor né ho do zo ru, kto rý ju
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vý ko nom po ve ril; pre u kaz ob sa hu je úda je o oso be
a roz sah jej po ve re nia.

(4) Po ve re nie na vy ko na nie kon tro ly ob sa hu je ozna -
če nie kon tro lo va nej oso by, meno a priez vis ko po ve re -
nej oso by, pred met kon tro ly, deň za ča tia kon tro ly, dá -
tum a mies to vy ho to ve nia po ve re nia, od tla čok pe čiat ky
or gá nu štát ne ho od bor né ho do zo ru a meno, priez vis ko, 
funk ciu a pod pis za mest nan ca opráv ne né ho na ude le -
nie po ve re nia. Za mi nis ter stvo je oso bou opráv ne nou
na ude le nie po ve re nia na vy ko na nie kon tro ly mi nis ter,
štát ny ta jom ník a za mest nan ci ur če ní vnú tor ným
pred pi som; za kraj ský úrad do pra vy a ob vod ný úrad
do pra vy je to za mest na nec pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.38)

(5) Evi den ciu pre u ka zov po ve re ných osôb ve die mi -
nis ter stvo. 

(6) Vzor a ná le ži tos ti pre u ka zu usta no ví vše obec ne
zá väz ný práv ny pred pis.

§ 104

(1) Ak nie je ïa lej usta no ve né inak, po ve re né oso by
a kon tro lo va né oso by po stu pu jú pri vý ko ne štát ne ho
od bor né ho do zo ru pod ¾a zá klad ných pra vi diel kon trol -
nej čin nos ti.39) Ok rem opráv ne ní a po vin nos tí pod ¾a zá -
klad ných pra vi diel kontroly40) sú po ve re né oso by
opráv ne né
a) vstu po va� na po zem ky, do bu dov a do pre vádz ko -

vých prie sto rov tech nic kej zá klad ne kon tro lo va nej
oso by a do kon tro lo va ných vo zi diel,

b) ove ro va� to tož nos� osôb vy ko ná va jú cich čin nos ti
v roz sa hu kon tro lo va nej oso by opráv ne nej vy ko ná -
va� tech nic kú kon tro lu, emis nú kon tro lu, kon tro lu
ori gi na li ty ale bo mon táž ply no vých za ria de ní s plat -
ný mi osved če nia mi o od bor nej spô so bi los ti pod ¾a
toh to zá ko na, 

c) vy ža do va� od kon tro lo va nej oso by a jej za mest nan -
cov, aby im v ur če nej le ho te bez od plat ne pos ky tli
1. do kla dy vrá ta ne ich pr vo pi sov a iné pí som nos ti

a in for má cie vrá ta ne in for má cií na tech nic kých
no si čoch úda jov, ako aj úrad ne osved če né pre kla -
dy pre ve ro va nej do ku men tá cie pot reb né na úče ly
kon tro ly,

2. vy svet le nia, vy jad re nia a iné úst ne ale bo pí som né
in for má cie a pod kla dy k pred me tu kon tro ly
a k zis te ným ne dos tat kom, 

d) na hlia da� do do kla dov a evi den cií kon tro lo va nej oso -
by v jej pre vádz ko vých prie sto roch a vo vo zid lách,

e) pre vzia� a od nies� v odô vod ne ných prí pa doch aj
mimo prie sto rov kon tro lo va nej oso by pr vo pi sy do -
kla dov a iné pí som nos ti a veci, 

f) zis �o va� ozna če nie pre vádz ko vých prie sto rov a kon -
tro lo va ných vo zi diel, 

g) pre pra vo va� sa v kon tro lo va nom vo zid le, ak kon trol -
ný úkon mož no vy ko na� iba v po hy bu jú com sa vo zid -
le, 

h) vy ko ná va� ïal šie pot reb né zis te nia a úko ny ne vy -

hnut ne sú vi sia ce s vý ko nom kon tro ly, na prí klad
za zna me na� kon tro lo va né sku toč nos ti au dio vi zu ál -
nou tech ni kou,

i) vy ža do va� sú čin nos� kon tro lo va nej oso by a jej za -
mest nan cov a na po žia da nie po ve re nej oso by za bez -
pe či� pot reb né spre vá dza nie.

(2) Kon tro lo va ná oso ba je po vin ná pos kyt nú� or gá nu
štát ne ho od bor né ho do zo ru sú čin nos� pod ¾a od se ku 1
písm. c) aj v prí pa de vý ko nu štát ne ho do zo ru pod ¾a
§ 102 ods. 2 písm. c).

§ 105

(1) Ak po ve re né oso by pri kon tro le zis tia zá važ né ne -
dos tat ky v čin nos ti kon tro lo va nej oso by, sú opráv ne né
for mou opat re nia na mies te na ria di� kon tro lo va nej
oso be ob me dze nie ale bo po za sta ve nie čin nos ti, pri čom
po stu pu jú pod ¾a § 109 ods. 3 a 4.

(2) Ak vy ko ná va jú kon tro lu oso by po ve re né mi nis ter -
stvom ale bo kraj ským úra dom do pra vy, jed no vy ho to -
ve nie pro to ko lu za šlú prí sluš né mu ob vod né mu úra du
do pra vy ako pod klad na ulo že nie sank cií.

§ 106

(1) Ak or gán štát ne ho od bor né ho do zo ru na zá kla de
pod netu ale bo z vlast nej čin nos ti pod ¾a § 102 ods. 2 zis -
tí, že kon tro lo va né oso by po ru šu jú po vin nos ti ulo že né
tým to zá ko nom, pod mien ky ur če né nimi vy da ný mi roz -
hod nu tia mi pod ¾a toh to zá ko na ale bo po ru šu jú vše -
obec ne zá väz né práv ne pred pi sy vy da né na vy ko na nie
toh to zá ko na,
a) ulo ží v ur če nej le ho te vy ko na� opat re nia na ná pra vu,
b) ob me dzí ale bo po za sta ví vý kon nie ktorej z po vo le -

ných čin nos tí,
c) zru ší, po za sta ví ale bo zme ní po ve re nie, opráv ne nie,

osved če nie ale bo sprá vu o ho mo lo gi zá cii typu ude le -
né pod ¾a toh to zá ko na,

d) ulo ží po ku tu pod ¾a § 107.

(2) Sank cie pod ¾a od se ku 1 písm. a) až d) mož no  ukla -
da� sú bež ne a opa ko va ne.

§ 107

Správ ne de lik ty

(1) Po ku tu 2 000 Sk ulo ží ob vod ný úrad dopravy8) 
a) pre vádz ko va te ¾o vi vo zid la, ak po ru ší po vin nos�

usta no ve nú v § 18 ods. 14, § 21 ods. 2 písm. g)
druhom bode, § 21 ods. 2 písm. j), ak sa to týka jeho
pô sob nos ti, aj v § 23 ods. 9 písm. b), § 23 ods. 11
písm. b),

b) ak sa to týka jeho pô sob nos ti, fy zic kej oso be, fy zic kej 
oso be — pod ni ka te ¾o vi, práv nic kej oso be ale bo práv -
nic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, ak po ru ší po vin nos�
usta no ve nú v § 110,

c) pre vádz ko va te ¾o vi vo zid la za kaž dé vo zid lo, kto ré ne -
pod ro bil v usta no ve nej le ho te tech nic kej kon tro le
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ad mi nis tra tív nej ale bo emis nej kon tro le ad mi nis tra -
tív nej pod ¾a § 21 ods. 1 písm. c).

(2) Po ku tu 5 000 Sk ulo ží ob vod ný úrad dopravy8) 
a) jed not li vé mu vý rob co vi za kaž dé jed not li vo vy ro be né 

vo zid lo, ak po ru ší po vin nos� usta no ve nú v § 14
ods. 14,

b) pre vádz ko va te ¾o vi vo zid la za kaž dé jed not li vo pre -
sta va né vo zid lo, ak po ru ší po vin nos� usta no ve nú
v § 20 ods. 7,

c) pre vádz ko va te ¾o vi vo zid la za kaž dé vo zid lo, kto ré ne -
pod ro bil v usta no ve nej le ho te tech nic kej kon tro le
pra vi del nej pod ¾a § 50 ods. 1, emis nej kon tro le pra -
vi del nej pod ¾a § 68 ods. 1,

d) pre vádz ko va te ¾o vi vo zid la, ak po ru šil po vin nos�
usta no ve nú v § 50 ods. 2, § 68 ods. 2, § 83 ods. 4
písm. b),

e) kon trol né mu tech ni ko vi, ak po ru ší po vin nos� usta -
no ve nú v § 43 ods. 10, § 49 ods. 8 ale bo ak po ru ší
pod mien ky ur če né v roz hod nu tí o ude le ní osved če -
nia o od bor nej spô so bi los ti pod ¾a toh to zá ko na,

f) tech ni ko vi emis nej kon tro ly, ak po ru ší po vin nos�
usta no ve nú v § 61 ods. 10, § 67 ods. 6 ale bo ak po ru -
ší pod mien ky ur če né v roz hod nu tí o ude le ní osved -
če nia o od bor nej spô so bi los ti pod ¾a toh to zá ko na,

g) tech ni ko vi kon tro ly ori gi na li ty, ak po ru ší po vin nos�
usta no ve nú v § 78 ods. 10, § 83 ods. 5, § 84 ods. 4
ale bo ak po ru ší pod mien ky ur če né v roz hod nu tí
o ude le ní osved če nia o od bor nej spô so bi los ti pod ¾a
toh to zá ko na, 

h) tech ni ko vi mon tá že ply no vých za ria de ní, ak po ru ší
po vin nos� usta no ve nú v § 91 ods. 10, § 96 ods. 4 ale -
bo ak po ru ší pod mien ky ur če né v roz hod nu tí o ude -
le ní osved če nia o od bor nej spô so bi los ti pod ¾a toh to
zá ko na,

i) pre vádz ko va te ¾o vi vo zid la ale bo vo di čo vi vo zid la, ak
po ru ší po vin nos� usta no ve nú v § 49 ods. 9 tým, že
ne po skyt ne vo zid lo opa ko va ne na vy ko na nie tech -
nic kej kon tro ly, po vin nos� usta no ve nú v § 67 ods. 7
tým, že ne po skyt ne vo zid lo na opa ko va né vy ko na nie
emis nej kon tro ly, po vin nos� usta no ve nú v § 83
ods. 7 tým, že ne po skyt ne vo zid lo na opa ko va né vy -
ko na nie kon tro ly ori gi na li ty, po vin nos� usta no ve nú
v § 96 ods. 5 tým, že ne po skyt ne vo zid lo na kon tro lu
mon tá že ply no vé ho za ria de nia,

j) fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be, ak po ru ší po -
vin nos� usta no ve nú v § 108 ods. 2.

(3) Po ku tu 10 000 Sk ulo ží ob vod ný úrad dopravy8)
pre vádz ko va te ¾o vi vo zid la, ak po ru ší po vin nos� usta no -
ve nú v § 21 ods. 2 písm. a) ale bo b), § 21 ods. 2 písm. k)
ale bo l).

(4) Po ku tu 20 000 Sk ulo ží ob vod ný úrad dopravy8) 
a) kon trol né mu tech ni ko vi, ak po ru ší po vin nos� usta -

no ve nú v § 46 ods. 4,
b) tech ni ko vi emis nej kon tro ly, ak po ru ší po vin nos�

usta no ve nú v § 64 ods. 4,
c) tech ni ko vi kon tro ly ori gi na li ty, ak po ru ší po vin nos�

usta no ve nú v § 81 ods. 4,
d) tech ni ko vi mon tá že ply no vých za ria de ní, ak po ru ší

po vin nos� usta no ve nú v § 94 ods. 4,
e) opráv ne nej oso be tech nic kej kon tro ly, ak po ru ší po -

vin nos� usta no ve nú v § 49 ods. 9 tým, že ne u mož ní
na vlast né ná kla dy opa ko va né vy ko na nie tech nic kej

kon tro ly, opráv ne nej oso be emis nej kon tro ly, ak po -
ru ší po vin nos� usta no ve nú v § 67 ods. 7 tým, že
ne u mož ní na vlast né ná kla dy opa ko va né vy ko na nie
emis nej kon tro ly, opráv ne nej oso be kon tro ly ori gi -
na li ty, ak po ru ší po vin nos� usta no ve nú v § 83 ods. 7
tým, že ne u mož ní na vlast né ná kla dy opa ko va né vy -
ko na nie kon tro ly ori gi na li ty, opráv ne nej oso be mon -
tá že ply no vých za ria de ní, ak po ru ší po vin nos� usta -
no ve nú v § 96 ods. 5 tým, že ne u mož ní na vlast né
ná kla dy kon tro lu mon tá že ply no vé ho za ria de nia.

(5) Po ku tu 50 000 Sk ulo ží ob vod ný úrad dopravy8) 
a) fy zic kej oso be, ak bez osved če nia o od bor nej spô so -

bi los ti pod ¾a toh to zá ko na vy ko ná va tech nic ké kon -
tro ly, emis né kon tro ly, kon tro ly ori gi na li ty ale bo
mon tá že ply no vých za ria de ní ale bo vy dá va do kla dy
s nimi sú vi sia ce,

b) kon tro lo va nej oso be, ak ne po skyt ne sú čin nos� zod -
po ve da jú cu opráv ne niam po ve re ných osôb pod ¾a
§ 104 ods. 1 ale bo 2.

(6) Po ku tu do 100 000 Sk ulo ží ob vod ný úrad
dopravy8) 
a) opráv ne nej oso be tech nic kej kon tro ly, ak po ru ší po -

vin nos� usta no ve nú v § 40 ods. 1 a 2, § 41 ale bo ak
po ru ší pod mien ky ur če né v roz hod nu tí o ude le ní
opráv ne nia na vy ko ná va nie čin nos ti, po ru ší vše -
obec ne zá väz né práv ne pred pi sy vy da né na vy ko na -
nie toh to zá ko na ale bo ne po stu pu je v sú la de s me to -
di ka mi schvá le ný mi a vy da ný mi mi nis ter stvom,

b) opráv ne nej oso be emis nej kon tro ly, ak po ru ší po vin -
nos� usta no ve nú v § 58 ods. 1 a 2, § 59 ale bo ak po -
ru ší pod mien ky ur če né v roz hod nu tí o ude le ní
opráv ne nia na vy ko ná va nie čin nos ti, po ru ší vše -
obec ne zá väz né práv ne pred pi sy vy da né na vy ko na -
nie toh to zá ko na ale bo ne po stu pu je v sú la de s me to -
di ka mi schvá le ný mi a vy da ný mi mi nis ter stvom,

c) opráv ne nej oso be kon tro ly ori gi na li ty, ak po ru ší po -
vin nos� usta no ve nú v § 75 ods. 1 a 2, § 76 ale bo ak
po ru ší pod mien ky ur če né v roz hod nu tí o ude le ní
opráv ne nia na vy ko ná va nie čin nos ti, po ru ší vše -
obec ne zá väz né práv ne pred pi sy vy da né na vy ko na -
nie toh to zá ko na ale bo ne po stu pu je v sú la de s me to -
di ka mi schvá le ný mi a vy da ný mi mi nis ter stvom,

d) opráv ne nej oso be mon tá že ply no vých za ria de ní, ak
po ru ší po vin nos� usta no ve nú v § 89 ods. 1 a 2 ale bo
ak po ru ší pod mien ky ur če né v roz hod nu tí o ude le ní
opráv ne nia na vy ko ná va nie čin nos ti, po ru ší vše -
obec ne zá väz né práv ne pred pi sy vy da né na vy ko na -
nie toh to zá ko na ale bo ne po stu pu je v sú la de s me to -
di ka mi schvá le ný mi a vy da ný mi mi nis ter stvom. 

(7) Po ku tu 100 000 Sk ulo ží ob vod ný úrad dopravy8)
fy zic kej oso be, fy zic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, práv nic -
kej oso be ale bo práv nic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, ak
bez opráv ne nia pod ¾a toh to zá ko na vy ko ná va tech nic ké 
kon tro ly, emis né kon tro ly, kon tro ly ori gi na li ty ale bo
mon tá že ply no vých za ria de ní ale bo vy dá va do kla dy
s nimi sú vi sia ce. 

(8) Po ku tu 2 000 Sk ulo ží mi nis ter stvo, ak sa to týka
jeho pô sob nos ti, fy zic kej oso be, fy zic kej oso be — pod ni -
ka te ¾o vi, práv nic kej oso be ale bo práv nic kej oso be —
pod ni ka te ¾o vi, ak po ru ší po vin nos� usta no ve nú
v § 110.
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 (9) Po ku tu 5 000 Sk ulo ží mi nis ter stvo
a) vý rob co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu, ak po ru ší po -

vin nos� usta no ve nú v § 9 ods. 1,
b) vý rob co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu za kaž dé vo zid lo

po pre stav be, ak po ru ší po vin nos� usta no ve nú v § 18 
ods. 13 písm. a), b) ale bo c), § 18 ods. 16,

c) fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be, ak po ru ší po -
vin nos� usta no ve nú v § 108 ods. 2.

(10) Po ku tu 50 000 Sk ulo ží mi nis ter stvo kon tro lo va -
nej oso be, ak ne po skyt ne sú čin nos� zod po ve da jú cu
opráv ne niam po ve re ných osôb pod ¾a § 104 ods. 1 ale -
bo 2.

(11) Po ku tu do 100 000 Sk ulo ží mi nis ter stvo 
a) vý rob co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu, ak po ru ší po -

vin nos� usta no ve nú v § 12 ods. 1 písm. a) až d), f) až
k) ale bo § 12 ods. 3 až 5, 

b) vý rob co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu, ak po ruší pod -
mien ky ur če né v roz hod nu tí pod ¾a § 5 ods. 6, 12, 18
a 21, § 6 ods. 5, 7, 9 a 11, § 7 ods. 6, 9, 12 a 14, § 8
ods. 6, 11, 15 a 18 ale bo § 18 ods. 10 a 17,

c) vý rob co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu, ak po ru ší po -
vin nos� pri ve de ní evi den cie usta no ve nú pod ¾a § 23
ods. 3 a 5.

(12) Po ku tu do 200 000 Sk ulo ží mi nis ter stvo vý rob -
co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu, kto rý má ude le né osved -
če nie pod ¾a § 5 ods. 6, 12, 18 a 21, § 6 ods. 5, 7, 9 a 11,
§ 7 ods. 6, 9, 12 a 14 ale bo § 18 ods. 10 a 17, ak vy sta ví
osved če nie o evi den cii ta ké mu vo zid lu, kto ré ne bo lo ty -
po vo schvá le né.

(13) Po ku tu do 300 000 Sk ulo ží mi nis ter stvo 
a) po ve re nej tech nic kej služ be ove ro va nia vo zi diel, ak

po ru ší po vin nos� usta no ve nú v § 29 ods. 1 písm. a)
až c) ale bo ak po ru ší pod mien ky ur če né v roz hod nu tí 
o ude le ní po ve re nia na vy ko ná va nie čin nos ti,

b) po ve re nej tech nic kej služ be tech nic kej kon tro ly vo -
zi diel, ak po ru ší po vin nos� usta no ve nú v § 30 ods. 1
až 3 ale bo ak po ru ší pod mien ky ur če né v roz hod nu tí
o ude le ní po ve re nia na vy ko ná va nie čin nos ti,

c) po ve re nej tech nic kej služ be emis nej kon tro ly mo to -
ro vých vo zi diel, ak po ru ší po vin nos� usta no ve nú
v § 31 ods. 1 až 3 ale bo ak po ru ší pod mien ky ur če né
v roz hod nu tí o ude le ní po ve re nia na vy ko ná va nie
čin nos ti,

d) po ve re nej tech nic kej služ be kon tro ly ori gi na li ty vo -
zi diel, ak po ru ší po vin nos� usta no ve nú v § 32 ods. 1
až 4 ale bo ak po ru ší pod mien ky ur če né v roz hod nu tí
o ude le ní po ve re nia na vy ko ná va nie čin nos ti,

e) po ve re nej tech nic kej služ be mon tá že ply no vých za -
ria de ní, ak po ru ší po vin nos� usta no ve nú v § 33
ods. 1 až 3 ale bo ak po ru ší pod mien ky ur če né v roz -
hod nu tí o ude le ní po ve re nia na vy ko ná va nie čin nos -
ti.

(14) Po ku tu do 500 000 Sk ulo ží mi nis ter stvo 
a) vý rob co vi ale bo zá stup co vi vý rob cu, ak po ru ší po -

vin nos� usta no ve nú v § 12 ods. 1 písm. e) ale bo § 12
ods. 6,

b) vý rob co vi, zá stup co vi vý rob cu, fy zic kej oso be, fy zic -
kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, práv nic kej oso be ale bo
práv nic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, ak uve die na trh
v Slo ven skej re pub li ke sys tém, kom po nent ale bo
samo stat nú tech nic kú jed not ku, kto ré nie sú ty po vo 

schvá le né, ty po vo schvá le né ES ale bo nie sú ho mo -
lo gi zo va né, 

c) oso be, kto rá má ude le né po vo le nie pod ¾a § 23
ods. 15, ak po ru ší pod mien ky o ve de ní, uscho vá va ní
ale bo o pred kla da ní vý ka zov o vý ro be tla čív do kla dov 
ale bo o ma ni pu lá cii s nimi, 

d) po ve re nej tech nic kej služ be tech nic kej kon tro ly vo -
zi diel, po ve re nej tech nic kej služ be emis nej kon tro ly
mo to ro vých vo zi diel, po ve re nej tech nic kej služ be
kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel ale bo po ve re nej tech nic -
kej služ be mon tá že ply no vých za ria de ní, ak po ru šia
po vin nos ti pri za bez pe čo va ní vý ro by, pre daji a dis -
tri bú cii tla čív do kla dov, kon trol ných ná le piek a pe -
čia tok vy dá va ných pod ¾a toh to zá ko na ale bo po vin -
nos ti pri ich in ven ta ri zá cii, škar tá cii a evi den cii.

(15) Po ku tu 500 000 Sk ulo ží mi nis ter stvo 
a) fy zic kej oso be, fy zic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, práv -

nic kej oso be ale bo práv nic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi,
ak bez osved če nia pod ¾a § 4 ods. 4 a 8 vy ko ná va čin -
nos ti, kto ré je pod ¾a toh to zá ko na opráv ne ný vy ko -
ná va� len vý rob ca ale bo zá stup ca vý rob cu,

b) fy zic kej oso be, fy zic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, práv -
nic kej oso be ale bo práv nic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi,
ak bez po ve re nia na vy ko ná va nie tech nic kej služ by
pod ¾a § 25 vy ko ná va čin nos ti uve de né v § 29 až 33
ale bo vy dá va do kla dy s nimi sú vi sia ce, 

c) fy zic kej oso be, fy zic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, práv -
nic kej oso be ale bo práv nic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi,
kto rá bez po vo le nia mi nis ter stva vy rá ba, pre dá va,
dis tri bu u je ale bo inak ma ni pu lu je s tla či va mi osved -
če ní o evi den cii ale bo tech nic kých osved če ní, tla či -
va mi pro to ko lov o tes toch ale bo skúš kach pod ¾a § 29 
ods. 1 písm. b), tla či va mi do kla dov a kon trol ný mi
ná lep ka mi ale bo pe čiat ka mi po u ží va ný mi pri ove ro -
va ní vo zi diel, tech nic kých kon tro lách, emis ných
kon tro lách, kon tro lách ori gi na li ty ale bo mon tá žach
ply no vých za ria de ní.

(16) Pri ur če ní výš ky po ku ty pod ¾a od se kov 6, 11, 12
až 14 or gán štát ne ho od bor né ho do zo ru pri hlia da naj -
mä na zá važ nos� a čas tr va nia, ná sled ky pro ti práv ne ho 
ko na nia, na prí pad né opa ko va né po ru še nie po vin nos tí
ale bo na po ru še nie via ce rých po vin nos tí. 

(17) Po ku ta je splat ná do 15 dní odo dňa, keï roz hod -
nu tie o jej ulo že ní na do bud lo prá vo plat nos�. Vý no sy
po kút sú príj mom štát ne ho roz po čtu.

(18) Pri opä tov nom po ru še ní po vin nos tí mož no po -
ku ty pod ¾a od se kov 1 až 15 uk la da� opa ko va ne.

(19) Po kuty pod ¾a od se kov 1 až 15 mož no ulo ži� do
jed né ho roka odo dňa, keï sa or gán štát ne ho od bor né -
ho do zo ru o po ru še ní po vin nos ti doz ve del, naj ne skôr
však do troch ro kov odo dňa, keï k po ru še niu po vin -
nos ti do šlo.

§ 108

Sú čin nos�

(1) Po li caj ný zbor, Slo ven ská ob chod ná in špek cia,
štát ne or gá ny a or gá ny územ nej samo sprá vy pos ky tu jú 
mi nis ter stvu, kraj ským úra dom do pra vy a ob vod ným
úra dom do pra vy na úče ly štát ne ho od bor né ho do zo ru
sú čin nos�; na ten to účel sú po vin ní im pos kyt nú� po ža -
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do va né pod kla dy a in for má cie, kto ré zís ka li pri vý ko ne
svo jej čin nos ti.

(2) Iné práv nic ké oso by, ako sú uve de né v od se ku 1,
ako aj fy zic ké oso by, kto ré majú do kla dy ale bo in for má -
cie sú vi sia ce s čin nos �ou štát ne ho od bor né ho do zo ru
pod ¾a toh to zá ko na, sú po vin né bez od klad ne ich pred -
lo ži� mi nis ter stvu, kraj ským úra dom do pra vy a ob vod -
ným úra dom do pra vy na ich pí som né vy žia da nie.

(3) Mi nis ter stvo, kraj ské úra dy do pra vy a ob vod né
úra dy do pra vy pri vý ko ne štát ne ho od bor né ho do zo ru
spo lu pra cu jú s iný mi práv nic ký mi oso ba mi vy ko ná va -
jú ci mi kon tro lu, do h¾ad ale bo do zor pod ¾a oso bit ných
pred pi sov.41)

(4) Ak mi nis ter stvo, kraj ské úra dy do pra vy a ob vod -
né úra dy do pra vy pri vý ko ne štát ne ho od bor né ho do zo -
ru zis tia sku toč nos ti na sved ču jú ce tomu, že bol spá -
cha ný trest ný čin, bez od klad ne to ozná mia or gá nom
čin ným v trest nom ko na ní.

PIA  TA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ
A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

Spo loč né usta no ve nia

§ 109

Ko na nie

(1) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu jú vše -
obec né pred pi sy o správ nom ko na ní,42) ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

(2) Vše obec né pred pi sy o správ nom ko na ní sa ne -
vz�a hu jú na
a) vý be ro vé ko na nie pod ¾a § 25 ods. 3 až 6,
b) ko na nia mi nis ter stva pod ¾a § 99 písm. i), j), k), m), n)

a písm. o) dva násteho bodu a písm. p).

(3) Or gán štát ne ho od bor né ho do zo ru v prí pa doch
pod ¾a § 13 ods. 3 a 4 a § 105 ods. 1 môže roz hod nu tie
o ob me dze ní ale bo po za sta ve ní čin nos ti ozná mi� úst ne
a uvies� ho do zá pis ni ce; pí som né vy ho to ve nie toh to
roz hod nu tia je po vin ný bez od klad ne do ru či� kon tro lo -
va nej oso be. 

(4) Pro ti roz hod nu tiu pod ¾a od se ku 3 mož no poda�
op rav ný pros trie dok do troch dní odo dňa jeho do ru če -
nia. Od vo la nie nemá od klad ný úči nok, od vo la cí or gán
o ňom roz hod ne bez od klad ne. 

(5) Pri vý ko ne štát nej sprá vy pod ¾a § 99 písm. d) ale -
bo § 100 písm. a) voči ob vod né mu úra du do pra vy ko na -
nie o ulo že ní opat re nia na ná pra vu ale bo po riad ko vej
po ku ty pod ¾a oso bit né ho predpisu43) vy ko ná va or gán,
kto rý prvý za čal ko na nie; ak sú čas ne za čnú ko na nie
mi nis ter stvo a kraj ský úrad do pra vy, mi nis ter stvo určí, 
kto rý or gán ko na nie do kon čí.

(6) Ak sú úda je v žia dos ti a do kla dy pri lo že né k žia -
dos ti v ko na ní pod ¾a dru hej a tre tej čas ti toh to zá ko na
vo vý ni moč nom prí pa de v inom ako v slo ven skom ale bo
čes kom ja zy ku, žia da te¾ pri lo ží aj ich úrad ne osved če ný 
pre klad do štát ne ho ja zy ka.44)

(7) Na uzná va nie do kla dov o vzde la ní ob ča nov iných
člen ských štá tov, kto rí chcú vy ko ná va� čin nos� kon -
trol né ho tech ni ka, tech ni ka emis nej kon tro ly, tech ni ka 
kon tro ly ori gi na li ty ale bo tech ni ka mon tá že ply no vých
za ria de ní pod ¾a toh to zá ko na, sa vz�a hu jú vše obec né
pred pi sy o uzná va ní od bor ných kva li fi ká cií.26)

(8) Na prie stup ky a ich pre jed ná va nie sa vz�a hu jú
vše obec né pred pi sy o prie stup koch.45) 

§ 110

Oso bit né po vin nos ti

(1) Kaž dý je po vin ný do sta vi� sa na vlast né ná kla dy
na vy ba ve nie ve cí tý ka jú cich sa vo zid la ale bo do kla dov
vy dá va ných pod ¾a toh to zá ko na a pod ¾a pot re by do sta -
vi� sa aj s vo zid lom a umož ni� po rov na nie úda jov uvá -
dza ných v do kla doch vo zid la pria mo s údaj mi na vo zid -
le, a to aj na vy zva nie prí sluš né ho or gá nu pod ¾a toh to
zá ko na, v ním ur če nej le ho te a na ur če né mies to. 

(2) Usta no ve nie od se ku 1 sa vz�a hu je aj na pre vádz -
ko va te ¾ov his to ric kých vo zi diel a špor to vých vo zi diel. 

§ 111

Vý nim ky 

Za pred po kla du, že sa tým ne ohro zí bez peč nos� pre -
máv ky na po zem ných ko mu ni ká ciách, ži vot né pros tre -
die ale bo bez peč nos� ces tu jú cich, mi nis ter stvo na zá -
kla de odô vod ne nej žia dos ti môže po vo li� vý nim ku
z usta no ve ní § 5 až 7, 14 až 16, 18 až 20 ok rem osvet le -
nia a sig na li zá cie vo zi diel v prí pa de, ak ide o zme nu far -
by svet la. Kaž dá po vo le ná vý nim ka musí by� vy zna če ná 
v osved če ní o evi den cii ale bo v tech nic kom osved če ní
vo zid la, ak nie je v po vo le ní o ude le ní vý nim ky usta no -
ve né inak. Vý nim ku je za ká za né po vo li� z pod mie nok
usta no ve ných pre brz dy, zne čis �u jú ce lát ky vo vý fu ko -
vých ply noch, emi sie zvu ku a pre elek tro mag ne tic kú
kom pa ti bi li tu; to ne pla tí pre schvá le nie jed not li vo do -
ve ze né ho vo zid la pod ¾a § 16 ods. 7 a 11.

§ 112

Pre chod né usta no ve nia 

(1) Tech nic ké pre u ka zy vo zi diel, osved če nia o evi -
den cii vo zi diel a tech nic ké osved če nia vo zi diel vy da né
predo dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na  zo -
stávajú v plat nos ti.

(2) Na tech nic ký pre u kaz vo zid la vy da ný predo dňom
na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na sa po u ži jú usta -
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no ve nia o osved če ní o evi den cii uve de né v § 2
písm. am), § 17 ods. 4 písm. a), § 17 ods. 7, § 17 ods. 9
písm. e), § 17 ods. 10 a 11, § 18 ods. 12, 14 a 15, § 20
ods. 3 písm. e), § 20 ods. 5 písm. b), § 20 ods. 6, § 21
ods. 2 písm. g) prvom bode, § 23 ods. 1, § 23 ods. 2
písm. a) až c), § 23 ods. 3, 9 až 12, § 96 ods. 4 a § 111. 

(3) Na osved če nie o evi den cii vo zid la vy da né predo
dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na sa po u ži jú 
usta no ve nia o osved če ní o evi den cii uve de né v § 21
ods. 2 písm. g) druhom bode, § 23 ods. 1, § 23 ods. 2
písm. b), § 23 ods. 7 až 12. 

(4) Osved če nia hro mad né ho vý rob cu ale bo hro mad -
né ho do voz cu pod ¾a ty pov vy rá ba ných vo zi diel, ich sú -
čas tí, vý stro ja a vý ba vy ude le né pod ¾a oso bit né ho
predpisu46) sa po va žu jú za osved če nia vý rob cu ale bo
zá stup cu vý rob cu pod ¾a toh to zá ko na do ča su, kto rý je
v nich vy zna če ný, naj ne skôr do 30. jú na 2006.

(5) Osved če nia o tech nic kej spô so bi los ti 
a) ty pov vo zi diel spo lu so zá klad ný mi tech nic ký mi

opis mi schvá le né ho typu vo zid la ude le né pod ¾a oso -
bit né ho predpisu47) sa po va žu jú za osved če nia o ty -
po vom schvá le ní vo zid la pod ¾a toh to zá ko na do ča -
su, kto rý je vy zna če ný v ich zá klad ných tech nic kých
opi soch, naj ne skôr do 30. jú na 2006,

b) sú čas tí, vý stro ja a vý ba vy vo zi diel ude le né pod ¾a
oso bit né ho predpisu47) sa po va žu jú za osved če nia
o ty po vom schvá le ní sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky pod ¾a toh to zá ko na 
do ča su, kto rý je v nich vy zna če ný, naj ne skôr do 30.
jú na 2006, 

c) pre stav by vo zi diel ude le né pod ¾a oso bit né ho
predpisu47) sa po va žu jú za osved če nia o schvá le ní
hro mad nej pre stav by typu vo zid la pod ¾a toh to zá ko -
na do ča su, kto rý je v nich vy zna če ný, naj ne skôr do
30. jú na 2006. 

(6) Opráv ne nia ude le né pod ¾a do te raj ších pred pi sov
fy zic kým oso bám ale bo práv nic kým oso bám na za bez -
pe če nie vy ko ná va nia skú šok na schva ¾o va nie tech nic -
kej spô so bi los ti ty pov vo zi diel, ich sú čas tí, vý stro ja
a vý ba vy sa po va žu jú za opráv ne nia na vy ko ná va nie
po ve re nej tech nic kej služ by ove ro va nia vo zi diel pod ¾a
toh to zá ko na a zos tá va jú v plat nos ti do ča su, kto rý je
v nich vy zna če ný.

(7) Po ve re nie na vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej or -
ga ni zá cie pre kon tro ly tech nic ké ho sta vu vo zi diel ude -
le né pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa po va žu je za po ve re -
nie na vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej tech nic kej
služ by tech nic kej kon tro ly vo zi diel pod ¾a toh to zá ko na
do 31. ja nu ára 2006.

(8) Opráv ne nia na vy ko ná va nie kon trol tech nic ké ho
sta vu vo zi diel ude le né pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa
po va žu jú za opráv ne nia na vy ko ná va nie tech nic kých
kon trol pod ¾a toh to zá ko na do 31. ja nu ára 2007. Ak
opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly chce po 1. feb ru -
ári 2007 po kra čo va� v čin nos ti v roz sa hu ude le né ho
opráv ne nia pod ¾a do te raj ších pred pi sov, ne vz�a hu jú sa 
na ňu usta no ve nia § 38 a § 39 ods. 1 písm. a). 

 (9) Osved če nia o od bor nej spô so bi los ti na vy ko ná -
va nie kon trol tech nic ké ho sta vu vo zi diel ude le né pod ¾a
do te raj ších pred pi sov sa po va žu jú za osved če nia na vy -
ko ná va nie tech nic kých kon trol pod ¾a toh to zá ko na do
ča su, kto rý je v nich vy zna če ný.

(10) Pro to ko ly o kon tro le tech nic ké ho sta vu vo zid la,
osved če nia o kon tro le tech nic ké ho sta vu vo zid la, per fo -
ro va né kon trol né ná lep ky, osved če nia o schvá le ní vo -
zid la na pre pra vu ne bez peč ných ve cí a po tvr de nia
o kon tro le tech nic ké ho sta vu vo zid la na vy da nie pre -
prav né ho po vo le nia zos tá va jú v plat nos ti do ča su, kto -
rý je v nich vy zna če ný.

(11) Do te raj šie tla či vá Pro to kol o kon tro le tech nic ké -
ho sta vu vo zid la, Osved če nie o kon tro le tech nic ké ho
sta vu vo zid la, Pro to kol o kon tro le vo zid la pred schvá le -
ním tech nic kej spô so bi los ti na pre máv ku na po zem -
ných ko mu ni ká ciách, Osved če nie o schvá le ní vo zid la
na pre pra vu ne bez peč ných ve cí, Pot vr de nie o kon tro le
tech nic ké ho sta vu vo zid la na vy da nie pre prav né ho po -
vo le nia, kon trol né ná lep ky a pe čiat ky pri de ¾o va né
opráv ne ným oso bám a ozna če nia sta níc tech nic kých
kon trol mož no po u ží va� do 31. ja nu ára 2006.

(12) Opráv ne né oso by, kto ré zís ka li opráv ne nie na
vy ko ná va nie kon trol tech nic ké ho sta vu vo zi diel pod ¾a
do te raj ších pred pi sov, smú po u ží va� tech no lo gic ké vy -
ba ve nie usta no ve né pod ¾a do te raj ších pred pi sov naj -
dlh šie do 31. de cem bra 2007; po tej to le ho te sú po vin né 
po u ží va� tech no lo gic ké vy ba ve nie, me rad lá a prí stro je,
kto ré spĺ ňa jú po žia dav ky usta no ve né vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som vy da ným na vy ko na nie toh to
zá ko na.

(13) Skú šob nú pre vádz ku auto ma ti zo va né ho in for -
mač né ho sys té mu tech nic kých kon trol pod ¾a § 51
ods. 3 musí opráv ne ná oso ba tech nic kej kon tro ly a po -
ve re ná tech nic ká služ ba tech nic kej kon tro ly vo zi diel
za ča� od 30. júna 2006.

(14) Po ve re nie na vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej or -
ga ni zá cie pre emis né kon tro ly cest ných mo to ro vých vo -
zi diel ude le né pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa po va žu je
za po ve re nie na vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej tech -
nic kej služ by emis nej kon tro ly mo to ro vých vo zi diel
pod ¾a toh to zá ko na do 31. ja nu ára 2006.

(15) Opráv ne nia na vy ko ná va nie emis ných kon trol
cest ných mo to ro vých vo zi diel ude le né pod ¾a do te raj -
ších pred pi sov sa po va žu jú za opráv ne nia na vy ko ná -
va nie emis ných kon trol pod ¾a toh to zá ko na do ča su,
kto rý je v nich vy zna če ný. Ak opráv ne ná oso ba emis nej
kon tro ly chce po kra čo va� v čin nos ti v roz sa hu ude le né -
ho opráv ne nia pod ¾a do te raj ších pred pi sov, ne vz�a hu -
jú sa na ňu usta no ve nia § 56 a § 57 ods. 1 písm. a). 

(16) Osved če nia na vy ko ná va nie emis ných kon trol
cest ných mo to ro vých vo zi diel ude le né pod ¾a do te raj -
ších pred pi sov sa po va žu jú za osved če nia na vy ko ná va -
nie emis ných kon trol cest ných mo to ro vých vo zi diel
pod ¾a toh to zá ko na do ča su, kto rý je v nich vy zna če ný.

(17) Pro to kol o emis nej kon tro le vo zid la so zá ži ho vým 
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mo to rom, Pro to kol o emis nej kon tro le vo zid la so vzne -
to vým mo to rom, Osved če nie o emis nej kon tro le a per fo -
ro va né kon trol né ná lep ky zos tá va jú v plat nos ti do ča -
su, kto rý je v nich vy zna če ný.

(18) Do te raj šie tla či vá Pro to kol o emis nej kon tro le
vo zid la so zá ži ho vým mo to rom, Pro to kol o emis nej kon -
tro le vo zid la so vzne to vým mo to rom a Osved če nie
o emis nej kon tro le, kon trol né ná lep ky a pe čiat ky pri de -
¾o va né opráv ne ným oso bám a ozna če nia pra co vísk
emis ných kon trol mož no po u ží va� do 31. ja nu ára 2006.

(19) Opráv ne né oso by, kto ré zís ka li opráv ne nie na
vy ko ná va nie emis ných kon trol cest ných mo to ro vých
vo zi diel pod ¾a do te raj ších pred pi sov, smú po u ží va�
tech no lo gic ké vy ba ve nie usta no ve né pod ¾a do te raj ších
pred pi sov naj dlh šie do 31. de cem bra 2007; po tej to le -
ho te sú po vin né po u ží va� tech no lo gic ké vy ba ve nie, me -
rad lá a prí stro je, kto ré spĺ ňa jú po žia dav ky usta no ve né
vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som vy da ným na
vy ko na nie toh to zá ko na.

(20) Skú šob nú pre vádz ku auto ma ti zo va né ho in for -
mač né ho sys té mu emis ných kon trol pod ¾a § 69 ods. 3
musí opráv ne ná oso ba emis nej kon tro ly a po ve re ná
tech nic ká služ ba emis nej kon tro ly mo to ro vých vo zi diel
za ča� od 30. júna 2006.

(21) Čin nos ti vy ko ná va né na zá kla de živ nos ten ské ho 
opráv ne nia pod ¾a oso bit né ho zá ko na,48) kto ré sú svo -
jím ob sa hom ob dob ný mi čin nos �a mi, na kto ré sa vy ža -
du je opráv ne nie na vý kon kon tro ly ori gi na li ty pod ¾a
§ 74 ods. 8, ne mož no po u ži� na úče ly toh to zá ko na. 

(22) Od bor ný po su dok o kon tro le ori gi na li ty vo zid la
uve de ný v § 16 ods. 4 písm. a) tre�om bode, § 16 ods. 4
písm. b) tre�om bode, § 16 ods. 8 písm. e), § 17 ods. 9
písm. c), § 20 ods. 3 písm. a), § 21 ods. 2 písm. k), § 24
ods. 3 písm. a) tre�om bode a § 85 mož no vy ža do va� až
od 1. ja nu ára 2007.

(23) Skú šob nú pre vádz ku auto ma ti zo va né ho in for -
mač né ho sys té mu kon trol ori gi na li ty pod ¾a § 84 ods. 3
musí opráv ne ná oso ba kon tro ly ori gi na li ty a po ve re ná
tech nic ká služ ba kon trol ori gi na li ty vo zi diel za ča� od
1. ja nu ára 2007.

(24) Osved če nia o od bor nej spô so bi los ti na mon táž,
op ra vy a ser vis, skúš ky, tech nic ké kon tro ly za ria de ní
na LPG a CNG pre po hon mo to ro vých vo zi diel ude le né
pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa po va žu jú za osved če nia
na mon táž ply no vých za ria de ní pod ¾a toh to zá ko na do
času, kto rý je v nich vy zna če ný.

(25) Do te raj šie tla či vá Pro to kol o mon tá ži ply no vé ho
za ria de nia mož no po u ží va� do 30. júna 2006.

(26) Po ve re nia na vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej or -
ga ni zá cie pre vy ko ná va nie kur zov a skú šok na zís ka nie
od bor nej spô so bi los ti na mon táž, ser vis, op ra vy a tech -
nic ké kon tro ly ply no vých za ria de ní zhod ných so schvá -
le ným ty pom pre po hon mo to ro vých vo zi diel ude le né
pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa po va žu jú za po ve re nie
na vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej tech nic kej služ by
mon tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a toh to zá ko na do
31. ok tób ra 2005.

(27) Skú šob nú pre vádz ku auto ma ti zo va né ho in for -
mač né ho sys té mu mon tá že ply no vých za ria de ní pod ¾a
§ 96 ods. 8 musí opráv ne ná oso ba mon tá že ply no vých
za ria de ní a po ve re ná tech nic ká služ ba mon tá že ply no -
vých za ria de ní za ča� od 1. ja nu ára 2007.

(28) Prvé ozná me nie úda jov Eu róp skej ko mi sii
o uplat ňo va ní me cha niz mu uzná va nia kva li fi ká cií na
od bor né čin nos ti uve de né v § 99 písm. s) vy ko ná mi nis -
ter stvo do 31. mar ca 2007 za ob do bie od 1. ja nu ára
2005 do 31. de cem bra 2006.

(29) Prvé ozná me nie úda jov Eu róp skej ko mi sii pod ¾a
§ 54 ods. 8 vy ko ná mi nis ter stvo do 31. mar ca 2007 za
ob do bie od 1. ja nu ára 2005 do 31. de cem bra 2006. 

(30) Ko na nia za ča té predo dňom na do bud nu tia účin -
nos ti toh to zá ko na sa do kon čia pod ¾a usta no ve ní toh to
zá ko na, ak nie je v tom to zá ko ne usta no ve né inak. Ko -
na nia za ča té pod ¾a do te raj ších pred pi sov, kto ré s oh¾a -
dom na usta no ve nia toh to zá ko na nie je pot reb né do -
kon či�, sa za sta vu jú.

(31) Kon tro la za ča tá predo dňom na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa
do kon čí pod ¾a toh to zá ko na; práv ne účin ky, kto ré na -
sta li predo dňom účin nos ti toh to zá ko na, zos tá va jú za -
cho va né. 

Zá ve reč né usta no ve nia

§ 113

Spl no moc ňo va cie usta no ve nie

Mi nis ter stvo sa spl no moc ňu je vy da� vše obec ne zá -
väz né práv ne pred pi sy na vy ko na nie § 3 ods. 9, § 5
ods. 27, § 6 ods. 17, § 7 ods. 20, § 8 ods. 23, § 14
ods. 16, § 15 ods. 10, § 16 ods. 15, § 18 ods. 19, § 20
ods. 8, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2, § 23 ods. 18, § 24 ods. 6,
§ 29 ods. 2, § 30 ods. 4, § 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33
ods. 4, § 37 ods. 3, § 38 ods. 12, § 40 ods. 3, § 45 ods. 4,
§ 46 ods. 5, § 47 ods. 6, § 48 ods. 7, § 49 ods. 11, § 50
ods. 3, § 51 ods. 4, § 52 ods. 8, § 54 ods. 10, § 55 ods. 3,
§ 56 ods. 12, § 58 ods. 3, § 63 ods. 4, § 64 ods. 5, § 65
ods. 6, § 66 ods. 7, § 67 ods. 9, § 68 ods. 3, § 69 ods. 4,
§ 70 ods. 4, § 72 ods. 3, § 73 ods. 12, § 75 ods. 4, § 80
ods. 4, § 81 ods. 5, § 82 ods. 6, § 83 ods. 10, § 84 ods. 5,
§ 85 ods. 3, § 86 ods. 3, § 87 ods. 12, § 89 ods. 3, § 93
ods. 4, § 94 ods. 5, § 95 ods. 6, § 96 ods. 9, § 97 ods. 3
a § 103 ods. 6. 

§ 114

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he č. 2.

§ 115

Zru šo va cie usta no ve nia

Zru šu jú sa:
1. vy hláš ka Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni -
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ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 116/1997 Z. z. o pod -
mien kach pre máv ky vo zi diel na po zem ných ko mu -
ni ká ciách v zne ní 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. 308/1999 Z. z. a 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. 20/2002 Z. z.,

2. vy hláš ka Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni -
ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 327/1997 Z. z. o kon -
tro lách tech nic ké ho sta vu vo zi diel v zne ní 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. 132/2004 Z. z.,

3. vy hláš ka Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni -
ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 90/2003 Z. z. o emis -
ných kon tro lách cest ných mo to ro vých vo zi diel.

Čl. II

Zá kon č. 135/1961 Zb. o po zem ných ko mu ni ká ciách 
(cest ný zá kon) v zne ní zá ko na č. 72/1969 Zb., zá ko na
č. 139/1982 Zb., zá ko na č. 27/1984 Zb., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 160/1996 Z. z., zá -
ko na č. 58/1997 Z. z., zá ko na č. 395/1998 Z. z., zá ko -
na č. 343/1999 Z. z., zá ko na č. 388/2000 Z. z., zá ko na
č. 416/2001 Z. z., zá ko na č. 439/2001 Z. z., zá ko na
č. 524/2003 Z. z., zá ko na č. 534/2003 Z. z. a zá ko na
č. 639/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 2 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há veta, 
kto rá znie: „Obce na miest nych ko mu ni ká ciách a na
úče lo vých ko mu ni ká ciách ur ču jú so sú hla som prí sluš -
né ho ok res né ho do prav né ho in špek to rá tu po u ži tie do -
prav ných zna čiek, do prav ných za ria de ní a po vo ¾u jú vy -
hra de né par ko vi ská.“.

2. V § 3 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom q), kto ré znie:
„q) ur ču je po pre ro ko va ní s prí sluš ným kraj ským do -

prav ným in špek to rá tom po u ži tie do prav ných zna -
čiek a do prav ných za ria de ní, po vo ¾u je zria de nie vy -
hra de ných par ko vísk na dia¾ ni cach a na ces tách pre
mo to ro vé vo zid lá, a ak ide o za sta va né úze mie ale bo
o úze mie ur če né na za sta va nie, aj po pre ro ko va ní
s ob cou.“.

3. V § 3 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) ur ču je so sú hla som prí sluš né ho ok res né ho do prav -

né ho in špek to rá tu po u ži tie do prav ných zna čiek
a do prav ných za ria de ní na ces tách I. trie dy a na ces -
tách I. trie dy po vo ¾u je zria de nie vy hra de ných par ko -
vísk, a ak ide o za sta va né úze mie ale bo o úze mie ur -
če né na za sta va nie, aj po pre ro ko va ní s ob cou;
v prí pa de ne súh la su prí sluš né ho ok res né ho do prav -
né ho in špek to rá tu môže sú hlas ude li� prí sluš ný
kraj ský do prav ný in špek to rát.“.

4. V § 3 sa od sek 5 do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) ur ču je so sú hla som prí sluš né ho ok res né ho do prav -

né ho in špek to rá tu po u ži tie do prav ných zna čiek
a do prav ných za ria de ní na ces tách II. a III. trie dy
a na ces tách II. a III. trie dy po vo ¾u je zria de nie vy hra -
de ných par ko vísk, a ak ide o za sta va né úze mie ale bo
o úze mie ur če né na za sta va nie, aj po pre ro ko va ní
s ob cou; v prí pa de ne súh la su prí sluš né ho ok res né -

ho do prav né ho in špek to rá tu môže sú hlas ude li� prí -
sluš ný kraj ský do prav ný in špek to rát.“.

5. V § 3 od sek 6 znie:
„(6) Na čin nos ti pod ¾a od se ku 2 dru hej vety, od se ku 3 

písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), n), p) a q), od se ku 4
písm. e) a f) a od se ku 5 písm. d) a f) sa ne vz�a hu jú vše -
obec né pred pi sy o správ nom ko na ní.1)“. 

Čl. III

Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 231/1992 Zb.,
zá ko na č. 600/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 132/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 200/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 216/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 123/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 164/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1996 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 290/1996 Z. z.,
zá ko na č. 288/1997 Z. z., zá ko na č. 379/1997 Z. z., zá -
ko na č. 70/1998 Z. z., zá ko na č. 76/1998 Z. z., zá ko na
č. 126/1998 Z. z., zá ko na č. 129/1998 Z. z., zá ko na
č. 140/1998 Z. z., zá ko na č. 143/1998 Z. z., zá ko na
č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 161/1998 Z. z., zá ko na
č. 178/1998 Z. z., zá ko na č. 179/1998 Z. z., zá ko na
č. 194/1998 Z. z., zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na
č. 264/1999 Z. z., zá ko na č. 119/2000 Z. z., zá ko na
č. 142/2000 Z. z., zá ko na č. 236/2000 Z. z., zá ko na
č. 238/2000 Z. z., zá ko na č. 268/2000 Z. z., zá ko na
č. 338/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 279/2001 Z. z., zá ko na č. 488/2001 Z. z., zá ko na
č. 554/2001 Z. z., zá ko na č. 261/2002 Z. z., zá ko na
č. 284/2002 Z. z., zá ko na č. 506/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 219/2003 Z. z., zá ko na
č. 245/2003 Z. z. zá ko na č. 423/2003 Z. z., zá ko na
č. 515/2003 Z. z., zá ko na č. 602/2003 Z. z., zá ko na
č. 347/2004 Z. z., zá ko na č. 350/2004 Z. z., zá ko na
č. 365/2004 Z. z., zá ko na č. 420/2004 Z. z., zá ko na
č. 533/2004 Z. z., zá ko na č. 544/2004 Z. z., zá ko na
č. 578/2004 Z. z., zá ko na č. 624/2004 Z. z., zá ko na
č. 650/2004 Z. z. a zá ko na č. 656/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 2 písmená ze) a zf) zne jú:
„ze) vy ko ná va nie tech nic kých kon trol vo zi diel,23k)
zf) vy ko ná va nie emis ných kon trol mo to ro vých vo zi -

diel,23l)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 23k a 23l zne jú:
„23k) § 39 zá ko na č. 725/2004 Z. z. o pod mien kach pre vádz ky vo -

zi diel v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

23l) § 57 zá ko na č. 725/2004 Z. z.“.

2. V § 3 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi zl) až zs), kto ré
zne jú:

„zl) vy ko ná va nie čin nos ti vý rob cu a zá stup cu vý rob cu
vo zid la, sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej
tech nic kej jed not ky,23pa)

zm) vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej tech nic kej služ by
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ove ro va nia vo zi diel, sys té mov, kom po nen tov ale bo
samo stat ných tech nic kých jed no tiek a ove ro va nia
ich zhod nos ti, ove ro va nia typu spa ¾o va cích mo to rov
in šta lo va ných v ne cest ných stro joch a ove ro va nia
ich zhod nos ti,23pb) 

zn) vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej tech nic kej služ by
kon tro ly tech nic ké ho sta vu vo zi diel,23pc)

zo) vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej tech nic kej služ by
emis nej kon tro ly mo to ro vých vo zi diel,23pd)

zp) vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej tech nic kej služ by
kon tro ly ori gi na li ty vo zi diel,23pe)

zq) vy ko ná va nie čin nos ti po ve re nej tech nic kej služ by
mon tá že ply no vých za ria de ní,23pf)

zr) vy ko ná va nie kon trol ori gi na li ty vo zi diel,23pg)
zs) vy ko ná va nie mon tá že ply no vých za ria de ní.23ph)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 23pa až 23ph zne -
jú:
„23pa) § 4 zá ko na č. 725/2004 Z. z.
23pb) § 29 zá ko na č. 725/2004 Z. z.
23pc) § 30 zá ko na č. 725/2004 Z. z.
23pd) § 31 zá ko na č. 725/2004 Z. z.
23pe) § 32 zá ko na č. 725/2004 Z. z.
23pf) § 33 zá ko na č. 725/2004 Z. z.
23pg) § 74 zá ko na č. 725/2004 Z. z.
23ph) § 88 zá ko na č. 725/2004 Z. z.“.

Čl. IV 

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 123/1996
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 224/1996 Z. z., zá ko na č. 70/1997 Z. z., zá ko na
č. 1/1998 Z. z., zá ko na č. 232/1999 Z. z., zá ko na
č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000 Z. z., zá ko na
č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 468/2000 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 118/2002 Z. z., zá ko na
č. 96/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 237/2002 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z., zá ko na
č. 477/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z., zá ko na
č. 553/2002 Z. z., zá ko na č. 190/2003 Z. z., zá ko na
č. 217/2003 Z. z., zá ko na č. 245/2003 Z. z., zá ko na
č. 450/2003 Z. z., zá ko na č. 469/2003 Z. z., zá ko na
č. 583/2003 Z. z., zá ko na č. 5/2004 Z. z., zá ko na
č. 199/2004 Z. z., zá ko na č. 204/2004 Z. z., zá ko na
č. 347/2004 Z. z., zá ko na č. 382/2004 Z. z., zá ko na
č. 434/2004 Z. z., zá ko na č. 541/2004 Z. z., zá ko na
č. 572/2004 Z. z., zá ko na č. 578/2004 Z. z., zá ko na
č. 581/2004 Z. z., zá ko na č. 633/2004 Z. z. a zá ko na
č. 653/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa na kon ci pripájajú tie to
slo vá: „s vý nim kou po lo žky 10 a 11 sa dzob ní ka správ -
nych po plat kov, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak,“.

2. Za § 19d sa vkla dá § 19e, kto rý znie:

„§ 19e

Pre chod né usta no ve nie

Ak pod net na úkon ale bo ko na nie bol po da ný do
31. de cem bra 2004, vy be rie sa po pla tok pod ¾a po lo žky

10 a 11 sa dzob ní ka správ nych po plat kov pod ¾a do te raj -
ších pred pi sov.“.

 3. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 5 sa
v po znám ke pod čia rou k od ka zu 9 vy púš �a jú slo vá „Zá -
kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 315/1996
Z. z. o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách“.

 4. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 6
v čas ti oslo bo de nie sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a od po plat ku pod ¾a pís me na c) tej to po lo žky je oslo bo -
de né pre dĺ že nie plat nos ti pre u ka zu oso bit né ho ozna če -
nia vo zid la pre �až ko zdra vot ne ale bo �až ko po hy bo vo
pos tih nu tú oso bu od ká za nú na in di vi du ál nu pre pra -
vu“.

 5. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 10
pís me no e) znie:
„e) Pos kyt nu tie ka tas trál ne ho ope rá tu ale bo skor šie ho

pí som né ho a ma po vé ho ope rá tu pre u ka zu jú ce ho
vlast níc ke prá vo k ne hnu te¾ nos ti a ïal ších sú vi sia -
cich do ku men tač ných ma te riá lov na na hliad nu tie
pre pot re by vy ho to ve nia vý pi su, od pi su ale bo ná čr tu 
v rám ci jed né ho ka tas trál ne ho úze mia ....... 100 Sk“.

 6. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 10
pís mene h) sa suma „100 Sk“ na hrá dza su mou
„200 Sk“.

 7. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 10
sa vy púš �a jú pís me ná k) a l).

Do te raj šie pís me ná m), n) a o) sa ozna ču jú ako pís -
me ná k), l) a m).

 8. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 10
sa do pĺ ňa oslo bo de nie, kto ré znie:

„Oslo bo de nie

Od po plat kov pod ¾a tej to po lo žky sú oslo bo de né obce
a vyš šie územ né cel ky, ak žia da jú o vy ko na nie tých to
spop lat ňo va ných úko nov na účely uspo ria da nia vlast -
níc kych práv k po zem ným ko mu ni ká ciám a ško lám,
kto ré pre šli do ich pô sob nos ti pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov.“.

 9. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 10
sa po znám ky do pĺ ňa jú bo dom 7, kto rý znie:

„7. Po plat ní kom za úko ny pod ¾a po lo žky 10 písm. f),
g), i), j) až l) je vy ho to vi te¾ vy bra ných geo de tic kých 
a kar to gra fic kých čin nos tí.“.

10. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žka 11
vrá ta ne oslo bo de nia, spl no moc ne nia a po znám ky znie:

„Po lo žka 11
Ná vrh na za ča tie ko na nia o po vo le ní 
vkla du prá va k ne hnu te¾ nos ti do ka tas tra 
ne hnu te¾ nos tí ............................................. 2 000 Sk

Oslo bo de nie

Od po plat ku pod ¾a tej to po lo žky sú oslo bo de né obce
a vyš šie územ né cel ky, ak ná vrh na za ča tie ko na nia
o po vo le ní vkla du prá va k ne hnu te¾ nos ti do ka tas tra
ne hnu te¾ nos tí po dá va jú v sú vis los ti s uspo ria da ním
vlast níc kych práv k po zem ným ko mu ni ká ciám a ško -
lám, kto ré pre šli do ich pô sob nos ti pod ¾a oso bit ných
pred pi sov.
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Spl no moc ne nie

Správ ny or gán vy be rie po pla tok pod ¾a tej to po lo žky
vo výš ke 8 000 Sk, ak účast ník ko na nia pri do ru če ní
ná vr hu na vklad do ka tas tra ne hnu te¾ nos tí žia da roz -
hod nú� o vkla de urých le ne do 15 dní. Ak sa ko na nie
pre ru ši lo, le ho ta pre stá va ply nú� dňom vy da nia roz -
hod nu tia o pre ru še ní ko na nia. Prí pla tok za urých le né
roz hod nu tie je splat ný v deň do ru če nia ná vr hu na
vklad. Ak sa ko na nie za sta vi lo ale bo ná vrh na vklad bol
za miet nu tý, po pla tok sa ne vra cia. Ak správ ny or gán
v skrá te nom ter mí ne o vkla de prá va k ne hnu te¾ nos ti do 
ka tas tra ne hnu te¾ nos tí ne roz hod ne, vrá ti roz diel me dzi 
po plat kom za pla te ným pod ¾a spl no moc ne nia za urých -
le né roz hod nu tie o ná vr hu na vklad a po plat kom ur če -
ným pod ¾a tej to po lo žky.

Po znám ka

Ak sú pred me tom ná vr hu na vklad do ka tas tra ne -
hnu te¾ nos tí práv ne vz�a hy z via ce rých dru hov práv -
nych úko nov, po pla tok sa vy be rie za kaž dý práv ny
úkon oso bit ne pod ¾a tej to po lo žky.“.

11. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov sa za po lo žku
63 vkla dá po lo žka 63a, kto rá znie:

„Po lo žka 63a
a) Po da nie žia dos ti o vy da nie oso bit né ho 

ozna če nia vo zid la a pre u ka zu oso bit né ho 
ozna če nia vozidla19a) ............................... 100 Sk

b) Po da nie žia dos ti o vy da nie pre u ka zu 
oso bit né ho ozna če nia vozidla19a) 
ako ná hra dy za zni če ný, stra te ný ale bo 
po ško de ný pre u kaz oso bit né ho 
ozna če nia vozidla19a) .................................. 30 Sk“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 19a znie:
„19a) § 41 ods. 4 a 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 315/1996 Z. z. v zne ní zá ko na č. 510/2003 Z. z.“.

12. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žka 67
vrá ta ne po zná mok znie:

„Po lo žka 67
Po da nie žia dos ti o 

a) ude le nie ty po vé ho schvá le nia cest né ho 
vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la  ............... 5 000 Sk

b) ude le nie ty po vé ho schvá le nia ES 
cest né ho vo zid la ale bo zvlášt ne ho 
vo zid la ................................................... 5 000 Sk

c) uzna nie ty po vé ho schvá le nia ES 
cest né ho vo zid la ale bo 
zvlášt ne ho vo zid la .................................. 3 000 Sk

d) roz ší re nie ude le né ho ty po vé ho schvá le nia, 
ty po vé ho schvá le nia ES cest né ho vo zid la 
ale bo zvlášt ne ho vo zid la ale bo roz ší re nie 
uzna né ho ty po vé ho schvá le nia ES 
cest né ho vo zid la ale bo zvlášt ne ho
 vo zid la .................................................. 1 000 Sk

e) ude le nie viac stup ňo vé ho ty po vé ho 
schvá le nia do kon če né ho cest né ho 
vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la ............... 3 000 Sk

f) ude le nie viac stup ňo vé ho ty po vé ho 
schvá le nia ES do kon če né ho cest né ho 
vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la ............... 3 000 Sk

g) uzna nie viac stup ňo vé ho ty po vé ho 
schvá le nia ES do kon če né ho cest né ho 
vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la ................ 3 000 Sk

h) roz ší re nie ude le né ho viac stup ňo vé ho 
ty po vé ho schvá le nia, viac stup ňo vé ho 
ty po vé ho schvá le nia ES cest né ho vo zid la 
ale bo zvlášt ne ho vo zid la ale bo roz ší re nie 
uzna né ho viac stup ňo vé ho ty po vé ho 
schvá le nia ES do kon če né ho cest né ho 
vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la ............... 1 000 Sk

i) ude le nie ty po vé ho schvá le nia sys té mu, 
kom po nen tu ale bo samo stat nej 
tech nic kej jed not ky cest né ho vo zid la 
ale bo zvlášt ne ho vo zid la .......................... 2 000 Sk

j) ude le nie ty po vé ho schvá le nia ES sys té mu, 
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej 
jed not ky cest né ho vo zid la ale bo 
zvlášt ne ho vo zid la .................................. 2 000 Sk

k) ude le nie sprá vy o ho mo lo gi zá cii typu 
sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej 
tech nic kej jed not ky cest né ho vo zid la ale bo 
zvlášt ne ho vo zid la .................................. 2 000 Sk

l) roz ší re nie ude le né ho ty po vé ho schvá le nia, 
ty po vé ho schvá le nia ES sys té mu,
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej 
jed not ky cest né ho vo zid la ale bo zvlášt ne ho 
vo zid la ale bo roz ší re nie ude le nej sprá vy 
o ho mo lo gi zá cii typu sys té mu, kom po nen tu 
ale bo samo stat nej tech nic kej jed not ky 
cest né ho vo zid la ale bo 
zvlášt ne ho vo zid la ..................................... 500 Sk

m) schvá le nie jed not li vo vy ro be né ho cest né ho 
vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la ............... 3 000 Sk 

n) schvá le nie jed not li vo vy ro be né ho sys té mu, 
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej 
jed not ky cest né ho vo zid la 
ale bo zvlášt ne ho vo zid la .......................... 1 000 Sk

o) schvá le nie jed not li vo do ve ze né ho cest né ho 
vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la ............... 2 000 Sk

p) uzna nie ty po vé ho schvá lenia ES jed not li vo 
do ve ze né ho cest né ho vo zid la ale bo 
zvlášt ne ho vo zid la ...................................2 000 Sk

q) uzna nie ty po vé ho schvá le nia ale bo 
ty po vé ho schvá le nia ES jed not li vo 
do ve ze né ho cest né ho vo zid la ale bo 
zvlášt ne ho vo zid la, kto ré je vo vlast níc tve 
ob ča na Slo ven skej re pub li ky ....................1 000 Sk

r) schvá le nie jed not li vo do ve ze né ho sys té mu, 
kom po nen tu ale bo samo stat nej tech nic kej 
jed not ky cest né ho vo zid la ale bo 
zvlášt ne ho vo zid la ..................................... 500 Sk

s) schvá le nie hro mad nej pre stav by typu 
cest né ho vo zid la ale bo 
zvlášt ne ho vo zid la .................................. 5 000 Sk

t) roz ší re nie ude le né ho schvá le nia 
hro mad nej pre stav by typu cest né ho vo zid la 
ale bo zvlášt ne ho vo zid la .......................... 1 000 Sk

u) schvá le nie pre stav by jed not li vé ho cest né ho 
vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la ............. 10 000 Sk

v) schvá le nie pre stav by jed not li vé ho cest né ho 
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vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la mon tá žou 
ply no vé ho za ria de nia .............................. 2 000 Sk

w) schvá le nie ale bo uzna nie pod ¾a 
písm. m), o), p) a q) pre ob ča nov s �až kým 
zdra vot ným pos tih nu tím, kto rým sa pos ky tol 
pe ňaž ný prí spe vok na kúpu osob né ho 
mo to ro vé ho vo zid la pod ¾a oso bit né ho 
zákona20a) ................................................... 75 Sk

x) vy ko na nie zme ny v osved če ní o evi den cii 
ale bo v tech nic kom osved če ní vo zid la .......... 100 Sk

Po známky

1. Ak žia da te¾ jed nou žia dos �ou pod ¾a pís men m), n)
a r) tej to po lo žky po ža du je viac schvá le ní, po plat ky sa
sčí ta va jú.

2. Po plat ku pod ¾a tej to po lo žky ne pod lie ha schvá le -
nie cest né ho vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la po jeho
od cu dze ní v prí pa de, že tie to boli evi do va né na úze mí
Slo ven skej re pub li ky.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20a znie:
„20a) § 61 zá kon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní ne -

skor ších pred pi sov.“.

13. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žka 68
vrá ta ne spl no moc ne nia znie:

„Po lo žka 68 

Po da nie žia dos ti o 
a) po vo le nie vý ro by jed not li vé ho cest né ho 

vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la 21) .............. 500 Sk
b) po vo le nie pre stav by jed not li vé ho cest né ho 

vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la 21) .............. 500 Sk
c) po vo le nie hro mad nej pre stav by typu 

cest né ho vo zid la ale bo 
zvlášt ne ho vozidla21) ................................ 1 000 Sk

Spl no moc ne nie

Za po da nie žia dos ti o do da toč né vy da nie po vo le nia
pod ¾a pís men a) až c) tej to po lo žky správ ny or gán vy be -
rie po pla tok do výš ky pä� ná sob ku sadz by.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 21 znie:
„21) § 14, 18 a 19 zá ko na č. 725/2004 Z. z. o pod mien kach pre -

vádz ky vo zi diel v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

14. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žka 69
znie:

„Po lo žka 69

Po da nie žia dos ti o zme nu ale bo pre dĺ že nie plat nos ti
v ude le nom ty po vom schvá le ní ale bo ty po vom schvá le -
ní ES cest né ho vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la, v ude -
le nom viac stup ňo vom ty po vom schvá le ní ale bo ty po -
vom schvá le ní ES do kon če né ho cest né ho vo zid la ale bo
zvlášt ne ho vo zid la, v ude le nom ty po vom schvá le ní ale -
bo ty po vom schvá le ní ES sys té mu, kom po nen tu ale bo
samo stat nej tech nic kej jed not ky cest né ho vo zid la ale -
bo zvlášt ne ho vo zid la, v ude le nej sprá ve o ho mo lo gi zá -
cii typu sys té mu, kom po nen tu ale bo samo stat nej tech -
nic kej jed not ky cest né ho vo zid la ale bo zvlášt ne ho
vo zid la, v ude le nom schvá le ní hro mad nej pre stav by
typu cest né ho vo zid la ale bo zvlášt ne ho vo zid la, v zá -
klad ných tech nic kých opi soch cest né ho vo zid la ale bo
zvlášt ne ho vo zid la .................................... 1 000 Sk“.

15. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žka 72
znie: 

„Po lo žka 72
a) Po da nie žia dos ti o ude le nie osved če nia 

vý rob cu22) ............................................... 500 Sk
b) Po da nie žia dos ti o ude le nie osved če nia 

zá stup cu výrobcu22) ................................ 500 Sk
c) Po da nie žia dos ti o zme nu úda jov 

v osved če niach vý rob cu ale bo zá stup cu 
vý rob cu ale bo o pre dĺ že nie ich plat nos ti .... 500 Sk“.

Po znám ka k od ka zu 22 znie:
„22) § 4 zá ko na č. 725/2004 Z. z.“.

16. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 73
pís me ná a) a b) zne jú:

„a) Po da nie žia dos ti o do čas né vy ra de nie 
cest né ho vo zid la ale bo zvlášt ne ho 
vo zid la z pre máv ky na po zem ných 
ko mu ni ká ciách ....................................... 500 Sk

b) Po da nie žia dos ti o po vo le nie vý nim ky 
pod ¾a oso bit né ho predpisu22ac) .................. 500 Sk.“

Po znám ka k od ka zu 22ac znie:
„22ac) § 111 zá ko na č. 725/2004 Z. z.“.

17. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žka 78
vrá ta ne po znám ky znie:

„Po lo žka 78
a) Po da nie žia dos ti o ude le nie po vo le nia na zria de nie

1. sta ni ce tech nic kej kon tro ly .................. 2 500 Sk
2. pra co vi ska emis nej kon tro ly ................ 2 500 Sk
3. pra co vi ska kon tro ly ori gi na li ty ............ 2 500 Sk
4. pra co vi ska mon tá že ply no vých 

za ria de ní ............................................ 2 500 Sk
b) Po da nie žia dos ti o ude le nie opráv ne nia na vy ko ná -

va nie
1. tech nic kých kon trol vo zi diel ................ 2 500 Sk
2. emis ných kon trol mo to ro vých 

vo zi diel .............................................. 2 500 Sk
3. kon trol ori gi na li ty vo zi diel ................... 2 500 Sk
4. mon tá že ply no vých za ria de ní ............... 2 500 Sk

c) Po da nie žia dos ti o zme nu úda jov v ude le nom 
opráv ne ní pod ¾a pís me na b) ....................... 500 Sk

Po známky
1. Ak žia da te¾ jed nou žia dos �ou pod ¾a pís men a) a b)

tej to po lo žky po ža du je viac po vo le ní ale bo opráv ne -
ní, po plat ky sa sčí ta va jú.

2. Po pla tok pod ¾a tej to po lo žky sa ne vy be rie, ak ide
o zme nu z úrad né ho prí ka zu, napr. zmenu ná zvu
uli ce a pod.“.

18. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov sa za po lo žku
78 vkla dá po lo žka 78a, kto rá vrá ta ne po znám ky znie:

„Po lo žka 78a
a) Po da nie pri hláš ky na vy ko na nie skúš ky (vrá ta ne

opa ko va nej) na zís ka nie osved če nia o od bor nej spô -
so bi los ti ale bo pre dĺ že nia plat nos ti osved če nia o od -
bor nej spô so bi los ti
1. kon trol né ho tech ni ka .......................... 2 500 Sk
2. tech ni ka emis nej kon tro ly ................... 2 500 Sk
3. tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty ................ 2 500 Sk
4. tech ni ka mon tá že ply no vých 

za ria de ní ............................................ 2 500 Sk
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b) Vy da nie osved če nia o od bor nej spô so bi los ti 
1. kon trol né ho tech ni ka ............................ 200 Sk
2. tech ni ka emis nej kon tro ly ...................... 200 Sk
3. tech ni ka kon tro ly ori gi na li ty .................. 200 Sk
4. tech ni ka mon tá že ply no vých

 za ria de ní ............................................. 200 Sk

Po známka

Po pla tok pod ¾a tej to po lo žky sa ne vy be rie, ak ide
o zme nu z úrad né ho prí ka zu, napr. zmenu ná zvu uli ce
a pod.“.

Čl. V

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 315/1996 Z. z. o pre máv ke na po zem ných ko mu ni -
ká ciách v zne ní zá ko na č. 359/2000 Z. z., zá ko na
č. 405/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 381/2001 Z. z., zá ko na č. 441/2001 Z. z., zá ko na
č. 490/2001 Z. z., zá ko na č. 73/2002 Z. z., zá ko na
č. 396/2002 Z. z., zá ko na č. 660/2002 Z. z., zá ko na
č. 247/2003 Z. z., zá ko na č. 430/2003 Z. z., zá ko na
č. 450/2003 Z. z., zá ko na č. 510/2003 Z. z., zá ko na
č. 534/2003 Z. z., zá ko na č. 121/2004 Z. z., zá ko na
č. 174/2004 Z. z. a zá ko na č. 579/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 sa vy púš �a jú pís me ná j), k), l), p) a ag). 

Do te raj šie pís me ná m) až o) sa ozna ču jú ako pís me ná 
j) až l), pís me ná r) až af) sa ozna ču jú ako pís me ná m) až
ab) a pís me ná ah) až ba) sa ozna ču jú ako pís me ná ac)
až av). 

2. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 4 sa na kon ci
bod ka na hrá dza čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „zá -
kon č. 725/2004 Z. z. o pod mien kach pre vádz ky vo zi -
diel v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

3. § 39 znie:
„Ok ruh vo zi diel po u ží va jú cich zvlášt ne vý straž né

svet lo oran žo vej far by a po dro bnos ti o schva ¾o va ní
zvlášt nych vý straž ných sve tiel a zvlášt nych vý straž -
ných zna me ní upra vu je oso bit ný pred pis.9a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9a znie:
„9a) § 22 zá ko na č. 725/2004 Z. z.“.

4. V § 41 sa vy púš �a od sek 8.

5. V § 62 ods. 2 písm. a) sa za slo vo „zá kon“ vkla da jú
slo vá „ale bo oso bit ný predpis13a)“ a slo vo „ňom“ sa na -
hrá dza slo vom „nich“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13a znie:
„13a) Zá kon č. 135/1961 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

6. V § 65 ods. 1 písm. d) sa za slovami „osved če ní
o evi den cii“ vy púš �a slo vo „vo zid la“.

7. V nadpise § 67 a v § 67 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá
„vo zid la“. Sú čas ne sa v § 67 ods. 1 nad slo vo „evi den cii“
umies tňu je od kaz 23a. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 23a znie:
„23a) § 23 ods. 1 zá ko na č. 725/2004 Z. z.“.

 8. § 80 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie: 
„(4) Iná oso ba môže za dr ži te ¾a vo dič ské ho pre u ka zu

pod ¾a § 80 ods. 1 písm. i) ko na�, len ak jej bolo ude le né
pí som né spl no moc ne nie s úrad ne osvedče ným pod pi -
som dr ži te ¾a vo dič ské ho pre u ka zu.“. 

 9. V § 86 ods. 11 písm. b) sa slo vá „tech nic ké ho pre -
u ka zu vo zid la a osved če nie o evi den cii vo zid la“ na hrá -
dza jú slo vom „osved če nia“.

10. § 86 sa do pĺ ňa od se kom 13, kto rý znie:
„(13) In for má cie z evi den cie vo zi diel pod ¾a § 85 ods. 1

písm. b) sa pos ky tu jú mi nis ter stvu do pra vy, kraj ským
úra dom pre cest nú do pra vu a po zem né ko mu ni ká cie,
ob vod ným úra dom pre cest nú do pra vu a po zem né ko -
mu ni ká cie a po ve re nej tech nic kej služ be kon tro ly ori gi -
na li ty vo zi diel v sú vis los ti s pl ne ním ich úloh pod ¾a oso -
bit né ho zá ko na,32a) ne pre tr ži te pria mym vstu pom ale bo 
na ich vy žia da nie na dá to vých no si čoch úda jov (v elek -
tro nic kej for me), a to aj bez pred chá dza jú ce ho sú hla su
oso by, kto rej sa taká in for má cia týka. Na roz sah pos ky -
to va ných úda jov sa pri me ra ne vz�a hu je od sek 11.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 32a znie:
„32a) Zá kon č. 725/2004 Z. z.“.

11. V § 88 ods. 5, § 89 ods. 1, § 90 ods. 1 písm. b)
a § 90 ods. 4 sa slo vá „tech nic ký pre u kaz vo zid la“ v prí -
sluš ných tva roch na hrá dza jú slo vom „osved če nie“
v prí slušnom tvare. 

12. Za § 88a sa vkla dá § 88b, kto rý znie:

„§ 88b

Ok res ný do prav ný in špek to rát pri hlá si mo to ro vé vo -
zid lo, kto ré je no vým do prav ným pros tried kom pod ¾a
oso bit né ho predpisu18b) na do bud nu tým v tu zem sku
z iné ho člen ské ho štá tu Eu róp skej únie, do evi den cie
vo zi diel len po pred lo že ní po tvr de nia vy da né ho da ňo -
vým úra dom o za pla te ní dane z pri da nej hod no ty v tu -
zem sku z na do bud nu tia no vé ho do prav né ho pros tried -
ku. Toto po tvr de nie sa ne vy ža du je, ak vlast ník vo zid la
pred lo ží osved če nie o re gis trá cii pre daň z pri da nej hod -
no ty a po tvr de nie da ňo vé ho úra du o tom, že in for mo val
da ňo vý úrad o na do bud nu tí no vé ho do prav né ho  pro -
striedku z iné ho člen ské ho štá tu Eu róp skej únie.“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 18b znie: 
„18b) § 11 ods. 11 zá ko na č. 222/2004 Z. z. o dani z pri da nej hod -

no ty.“.

13. V § 90 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „tech nic ký pre u -
kaz vo zid la,“ „do klad o vy ko na ní kon tro ly pod ¾a § 107
ods. 1“ a za slo vom „tla či vo“ sa bod ko čiar ka na hrá dza
bod kou a vy púš �a jú sa slo vá „tiež je po vin ný ok rem prí -
pa du pod ¾a od se ku 1 písm. d) umož ni� po rov na nie úda -
jov uvá dza ných v do kla doch vo zid la s údaj mi pria mo
na vo zid le“.

14. V § 90 sa za od sek 3 vkla dá nový od sek 4, kto rý
znie:

„(4) Dr ži te¾ vo zid la pri ozná me ní zme ny pod ¾a od se -
ku 1 písm. a) a pod ¾a od se ku 1 písm. b), ak ide o vý me -
nu pod voz ku ale bo ka ro sé rie, na kto rej sa na chá dza
iden ti fi kač né čís lo vo zid la VIN ale bo iden ti fi ká tor, kto -
rý bol úrad ne pri de le ný, je po vin ný na vy ko na nie evi -
denč ných úko nov pred lo ži� do klad o vy ko na ní kon tro ly
ori gi na li ty vo zid la34a) nie star ší ako 30 dní.“. 
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Do te raj šie od se ky 4 až 9 sa ozna ču jú ako od se ky 5 až
10.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 34a znie:
„34a) § 85 zá ko na č. 725/2004 Z. z.“.

15. V § 90 ods. 6 dru hej vete sa slo vá „tech nic ký pre -
u kaz vo zid la,“ na hrá dza jú slo vom „osved če nie“ a slo vá
„osved če nie, do klad o vy ko na ní kon tro ly pod ¾a § 107
ods. 1“ sa na hrá dza jú slo va mi „do klad o vy ko na ní kon -
tro ly ori gi na li ty vo zid la34a) nie star ší ako 30 dní“.

16. V § 90 ods. 10 sa od kaz „34a)“ ozna ču je ako „34aa)“
a po znám ka pod čia rou k od ka zu 34a sa ozna ču je ako
34aa.

17. V § 91 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „tech nic ký pre u -
kaz vo zid la,“.

18. § 93 sa vy púš �a. 

19. V § 97 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „o evi den cii vo -
zid la“. 

20. § 101 až 108 sa vy púš �a jú. 

21. V nad pi se pr vej hla vy sied mej čas ti sa vy púš �a jú
slo vá „A OBCÍ“.

22. § 109 znie:

„§ 109

Or gán mi štát nej sprá vy na úse ku cest nej pre máv ky
sú
a) mi nis ter stvo vnút ra,
b) kraj ské úra dy,
c) ob vod né úra dy,
d) kraj ské do prav né in špek to rá ty,
e) ok res né do prav né in špek to rá ty.“. 

23. § 110 sa vy púš �a.

24. § 111 sa do pĺ ňa pís me na mi h) a i), kto ré zne jú:
„h) za bez pe ču je vý kon cest ných tech nic kých kon trol

pod ¾a oso bit né ho zákona37c) pros tred níc tvom do -
prav ných in špek to rá tov a Po li caj né ho zbo ru,

i) ko or di nu je čin nos� do prav ných in špek to rá tov a Po -
li caj né ho zbo ru usku toč ňo va nú pod ¾a toh to zá ko na
s vý ko nom štát nej sprá vy usku toč ňo va nej kraj ský -
mi úrad mi do pra vy a ob vod ný mi úrad mi do pra vy
pod ¾a oso bit né ho zá ko na.37d)“. 

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 37c a 37d zne jú:
„37c) § 54 zá ko na č. 725/2004 Z. z.
37d) Zá kon č. 725/2004 Z. z.“.

25. § 112 sa vy púš �a. 

26. Za § 112 sa vkla dá § 112a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 112a

Kraj ský úrad

Kraj ský úrad vy dá va oso bit né ozna če nia vo zi diel
a pre u ka zy oso bit ných ozna če ní vo zi diel pod ¾a § 41
ods. 4 a 5 a ve die ich evi den ciu.“. 

27. § 113a sa vy púš �a.

28. § 116 až 119 sa vy púš �a jú.

29. V § 120 sa vy púš �a jú od se ky 1 a 5. 

Do te raj šie od se ky 2 až 4 sa ozna ču jú ako od se ky 1 až
3.

30. V § 120 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „§ 93 ods. 3 až 5
a 8“ a na kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „a v oso bit nom
predpise41a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 41a znie:
„41a) § 23 ods. 8, 9 a 11 písm. a) zá ko na č. 725/2004 Z. z.“. 

31. V § 120 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „§ 107 ods. 3, 5,
7 a 8“.

32. V § 123 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „len na zá kla de
po vo le nia mi nis ter stva do pra vy [§ 108 ods. 6] ale bo“,
„§ 93 ods. 11“ a slo vá „vy da né ho v roz sa hu ich pô sob -
nos ti a“ a slo vo „nimi“ sa na hrá dza slo vom „ním“.

33. V § 124 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj šie od se ky 4 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 3 až 6.

34. § 124 ods. 6 sa do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) vy da nie oso bit né ho ozna če nia vo zid la a pre u ka zu

oso bit né ho ozna če nia vo zid la pod ¾a § 41 ods. 4 a 5.“. 

35. V § 125 ods. 1 dru hej vete sa vy púš �a slo vo „prí -
sluš ný“ a vy púš �a jú sa slo vá „ale bo ozna mu je zme ny
v jeho evi den cii“.

36. V § 126 od sek 1 znie: 
„(1) Usta no ve nia toh to zá ko na o evi den cii vo zi diel sa

ne vz�a hu jú na vo zid lá Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven skej
re pub li ky a roz poč to vých or ga ni zá cií a prí spev ko vých
or ga ni zá cií v jeho pô sob nos ti, na vo zid lá ozbro je ných
síl, mi nis ter stva vnút ra vrá ta ne mi nis ter stvom vnút ra
ur če ných roz poč to vých or ga ni zá cií a prí spev ko vých or -
ga ni zá cií, Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že, Že lez nič -
nej po lí cie a Slo ven skej in for mač nej služ by.“.

37. V § 126 sa vy púš �a jú od se ky 2, 3, 4 a 6. 

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 2. 

38. V § 126 od sek 2 znie:
„(2) Vo zid lám uve de ným v od se ku 1 a vo zid lám za stu -

pi te¾ ských úra dov, dip lo ma tov, kon zu lov z po vo la nia
a ïal ších osôb, kto ré pod ¾a me dzi ná rod né ho prá va po -
ží va jú vý sa dy a imu ni tu po čas svoj ho pô so be nia v Slo -
ven skej re pub li ke, môže pri de li� evi denč né čís lo a vy -
da� ta bu¾ ku s evi denč ným čís lom aj mi nis ter stvo
vnút ra, pri čom má opráv ne nie ob dob ne ako ok res ný
do prav ný in špek to rát.“.

39. V § 127 sa vy púš �a od sek 5.

40. Za § 129a sa vkla dá § 129b, kto rý znie:

„§ 129b

(1) Osved če nia o evi den cii vo zi diel, tech nic ké pre u -
ka zy vo zi diel a tech nic ké osved če nia vo zi diel vy da né
predo dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na  zo -
stávajú v plat nos ti.

(2) Na osved če nie o evi den cii vo zid la vy da né predo
dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na sa po u ži jú 
usta no ve nia o osved če ní o evi den cii uve de né v § 65
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ods. 1 písm. d), § 67, § 86 ods. 11 písm. b), § 90 ods. 3
a 6, § 91 ods. 2 a § 97 ods. 2.

(3) Na tech nic ký pre u kaz vy da ný predo dňom na do -
bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na sa po u ži jú usta no ve -
nia o osved če ní o evi den cii uve de né v § 86 ods. 11
písm. b), § 90 ods. 3, 4 a 6 a § 91 ods. 2.

(4) Do klad o kon tro le ori gi na li ty vo zid la uve de ný
v § 90 ods. 4 a 6 mož no vy ža do va� až od 1. ja nu ára
2007.“.

41. V § 130 sa vy púš �a od sek 1.

Do te raj šie od se ky 2 až 4 sa ozna ču jú ako od se ky 1
až 3.

42. V § 130 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „§ 93 ods. 11,“. 

Čl. VI

Zá kon č. 478/2002 Z. z. o ochra ne ovzdu šia a kto rým 
sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch
za zne čis �o va nie ovzdu šia v zne ní ne skor ších pred pi sov 
(zá kon o ov zdu ší) v zne ní zá ko na č. 245/2003 Z. z., zá -
ko na č. 525/2003 , zá ko na č. 541/2004 Z. z. a zá ko na
č. 572/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 21 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „ok -
rem cest ných mo to ro vých vo zi diel a zvlášt nych mo to ro -
vých vo zi diel pod ¾a oso bit né ho pred pi su12a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 12a znie:
„12a) Zá kon č. 725/2004 Z. z. o pod mien kach pre vádz ky vo zi diel

v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách a o zme ne a do pl -
ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

2. Do te raj ší text v § 30 sa ozna ču je ako od sek 1 a vy -
púš �a sa v ňom pís me no d). Zá ro veň sa do pĺ ňa od se -
kom 2, kto rý znie: 

„(2) Usta no ve nie od se ku 1 sa ne vz�a hu je na cest né
mo to ro vé vo zid lá a zvlášt ne mo to ro vé vo zid lá pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.12a)“.

Čl. VII

Zá kon č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le vnú tor né -
ho trhu vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 284/2002
Z. z., zá ko na č. 22/2004 Z. z. a zá ko na č. 451/2004
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 18 sa ci tá cia „Zá -
kon č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov.“ na hrá dza ci tá ciou „Zá kon
č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 725/2004 Z. z. o pod mien kach pre vádz ky vo -
zi diel v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

2. V § 8 ods. 1 písm. b) sa nad slo vo „pros tre die“
umies tňu je od kaz 18aa.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 18aa znie:
„18aa) § 12 ods. 4 a 6 zá ko na č. 725/2004 Z. z.“.

Čl. VIII

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 164/1996 Z. z. o drá hach a o zme ne zá ko na
455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten -
ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na 
č. 58/1997 Z. z., zá ko na č. 260/2001 Z. z., zá ko na
č. 416/2001 Z. z. a zá ko na č. 114/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 45 písm. b) sa na kon ci pripájajú tie to slo vá:
„s vý nim kou prí pa dov pod ¾a § 45a,“.

2. V § 45 písm. e) sa bod ka na hrá dza čiar kou a na
kon ci sa do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) pr vým dňom, ku kto ré mu pri všet kých ná stup níc -

kych spoločnostiach14a) pod ¾a § 45a ods. 1 bude spl -
ne ná nie ktorá z na sle du jú cich pod mie nok:
1. már ne uply nu tie le ho ty uve de nej v § 45a ods. 1 na 

po da nie žia dos ti ná stup níc kou spo loč nos �ou
o ude le nie no vej li cen cie ale bo

2. prá vo plat nos� roz hod nu tia prí sluš né ho drá ho vé -
ho správ ne ho úra du o žia dos ti o ude le nie no vej li -
cen cie po da nej ná stup níc kou spo loč nos �ou pod ¾a 
§ 45a ods. 1.“.

3. Za § 45 sa vkla dá § 45a, kto rý znie:

„§ 45a

(1) Pri roz de le ní ob chod nej spo loč nos ti,14a) kto rá je
dr ži te ¾om li cen cie a je aj do prav com na ce lo štát nej drá -
he, môžu po kra čo va� v pre vádz ko va ní do pra vy na drá -
he všet ky jej ná stup níc ke spo loč nos ti. Ná stup níc ke
spo loč nos ti v le ho te šiestich me sia cov odo dňa vý ma zu
za ni ka jú cej spo loč nos ti z ob chod né ho re gis tra po da jú
na prí sluš ný drá ho vý správ ny úrad žia dos ti o ude le nie
no vých li cen cií pod ¾a toh to zá ko na. Prí sluš ný drá ho vý
správ ny úrad roz hod ne o žia dos tiach o ude le nie no vých 
li cen cií za pod mie nok uve de ných v tom to zá ko ne.

(2) Ná stup níc ka spo loč nos� strá ca prá vo po kra čo va�
v pre vádz ko va ní do pra vy na drá he na zá kla de li cen cie
za nik nu tej spo loč nos ti
a) dňom, ku kto ré mu jej már ne uply nie le ho ta na po da -

nie žia dos ti o ude le nie no vej li cen cie pod ¾a od se ku 1,
b) dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia

prí sluš né ho drá ho vé ho správ ne ho úra du o jej žia -
dos ti o ude le nie no vej li cen cie po da nej pod ¾a od se -
ku 1.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14a znie:
„14a) § 69 ods. 4 Ob chod né ho zá kon ní ka.“.

4. V § 65 sa do te raj ší text ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od sek mi 2, 3 a 4, kto ré zne jú:

„(2) Mi nis ter stvo ako ústred ný or gán štát nej sprá vy
je opráv ne né, ak do šlo k
a) vše obec né mu ne bez pe čen stvu,16b)
b) ne ho de (§ 48) ale bo
c) mi mo riad nej uda los ti (§ 48),
roz hod nu tím pria mo uk la da� pre vádz ko va te ¾o vi drá hy
a do prav co vi po vin nos ti v roz sa hu ne vy hnut nom na za -
bez pe če nie ochra ny ži vo ta a zdra via osôb, ochra ny ma -
jet ku a ochra ny ži vot né ho pros tre dia.

(3) Na roz hod nu tie mi nis ter stva pod ¾a pred chá dza -

Strana 6962 Zbierka zákonov č. 725/2004 Čiastka 298



jú ce ho od se ku sa ne vz�a hu jú vše obec né pred pi sy
o správ nom ko na ní.

(4) Ná hra du zod po ve da jú cu ujme, kto rá vznik la pre -
vádz ko va te ¾o vi drá hy a do prav co vi spl ne ním po vin nos -
ti ulo že nej pod ¾a od se ku 2, pos kyt ne pre vádz ko va te ¾o vi 
drá hy a do prav co vi mi nis ter stvo do troch me sia cov od
spl ne nia tej to po vin nos ti. O výš ke a spô so be tej to ná -
hra dy roz hod ne mi nis ter stvo. Roz klad pro ti roz hod nu -
tiu mi nis ter stva nemá od klad ný úči nok.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 16b znie:
„16b) § 179 ods. 1 Trest né ho zá ko na.“.

Čl. IX

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. mar ca 2005 s vý -
nim kou § 109 písm. c) v bode dvad sia tom dru hom
v čl. V, kto rý na do bú da účin nos� 1. júla 2006, a bo -
dov 1, 2, 5 až 10 v čl. IV a čl. VIII, kto ré na do bú da jú
účin nos� 1. ja nu ára 2005. 

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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    Prí lo ha č. 1
    k zákonu č. 725/2004 Z. z.

ROZ DE LE NIE VO ZI DIEL DO KA TE GÓ RIÍ

A) Zá klad né ka te gó rie vo zi diel

Ka te gó ria L: mo to ro vé vo zid lá s me nej ako štyr mi ko le sa mi a štvor kol ky

Ka te gó ria M: mo to ro vé vo zid lá, kto ré majú naj me nej šty ri ko le sá a po u ží va jú sa na do pra vu osôb

Ka te gó ria N: mo to ro vé vo zid lá, kto ré majú naj me nej šty ri ko le sá a po u ží va jú sa na do pra vu ná kla dov

Ka te gó ria O: prí po jné vo zid lá

Ka te gó ria T: ko le so vé trak to ry

Ka te gó ria C: pá so vé trak to ry

Ka te gó ria R: prí po jné vo zid lá trak to rov

Ka te gó ria S: trak tor mi �a ha né vy me ni te¾ né stro je

Ka te gó ria P: pra cov né stro je

Ka te gó ria V: ostat né vo zid lá, kto ré sa ne da jú za ra di� do uve de ných ka te gó rií 

B) Čle ne nie nie ktorých ka te gó rií vo zi diel

1. Ka te gó rie vo zi diel L sa čle nia na

a) ma lé mo to cyk le, t. j. dvoj ko le so vé vo zid lá (ka te gó ria L
1e
) ale bo troj ko le so vé vo zid lá (ka te gó ria L

2e
) s naj väč šou kon -

štrukč nou rých lo s�ou ne pre vy šu jú cou 45 km.h-1 a cha rak te ri zo va né

(i) v prí pa de dvoj ko le so vé ho vo zid la mo to rom, kto ré ho
— zdvi ho vý ob jem val cov ne pre vy šu je 50 cm3 v prí pa de spa ¾o va cie ho mo to ra ale bo
— naj väč ší tr va lý me no vi tý vý kon nie je väč ší ako 4 kW v prí pa de elek tric ké ho mo to ra,

(ii) v prí pa de troj ko le so vé ho vo zid la mo to rom, kto ré ho
— zdvi ho vý ob jem val cov ne pre vy šu je 50 cm3 v prí pa de zá ži ho vé ho mo to ra ale bo
— naj väč ší čis tý vý kon nie je väč ší ako 4 kW v prí pa de iné ho spa ¾o va cie ho mo to ra, ale bo
— naj väč ší tr va lý me no vi tý vý kon nie je väč ší ako 4 kW v prí pa de elek tric ké ho mo to ra,

b) mo to cyk le, t. j. dvoj ko le so vé vo zid lá bez po stran né ho vo zí ka (ka te gó ria L3e) ale bo s po stran ným vo zí kom (ka te gó ria
L

4e
) vy ba ve né mo to rom, kto rý má zdvi ho vý ob jem val cov väč ší ako 50 cm3, ak ide o typ spa ¾o va cie ho mo to ra, a/ale bo

s naj väč šou kon štrukč nou rých lo s�ou vyš šou ako 45 km.h-1,

c) mo to ro vé troj kol ky, t. j. vo zid lá s tro mi sy met ric ky uspo ria da ný mi ko le sa mi (ka te gó ria L5e) vy ba ve né mo to rom,
kto rý má zdvi ho vý ob jem val cov väč ší ako 50 cm3, ak ide o typ spa ¾o va cie ho mo tora, a /ale bo s naj väč šou kon -
štrukč nou rých lo s�ou vyš šou ako 45 km.h-1,

d) štvor kol ky sú mo to ro vé vo zid lá so štyr mi ko le sa mi s na sle du jú ci mi cha rak te ris ti ka mi:

1. ¾ah ké štvor kol ky, kto rých hmot nos� v ne na lo že nom sta ve je men šia ako 350 kg (ka te gó ria L
6e
), do kto rej sa ne -

za po čí ta va hmot nos� ba té rií v prí pa de elek tric kých vo zi diel, kto rých naj väč šia kon štrukč ná rých los� nie je vyš -
šia ako 45 km.h-1 a
(i) kto rých zdvi ho vý ob jem val cov ne pre vy šu je 50 cm3 pri zá ži ho vých mo to roch ale bo

(ii) kto rých naj väč ší čis tý vý kon ne pre vy šu je 4 kW v prí pa de iných spa ¾o va cích mo to rov, ale bo
(iii) kto rých naj väč ší tr va lý me no vi tý vý kon nie je väč ší ako 4 kW v prí pa de elek tric ké ho mo to ra,

tie to vo zid lá mu sia spĺ ňa� po žia dav ky plat né pre troj ko le so vé mo pe dy ka te gó rie L
2e
, po kia¾ nie je špe ci fi ko va né

inak,

2. štvor kol ky iné, ako sú tie, kto ré sú uve de né v bode 1, kto rých hmot nos� v ne na lo že nom sta ve nie je väč šia ako
400 kg (ka te gó ria L

7e
) (550 kg pri vo zid lách ur če ných na pre pra vu to va ru) bez hmot nos ti ba té rií v prí pa de elek -

tric kých vo zi diel, kto rých naj väč ší čis tý vý kon mo to ra ne pre vy šu je 15 kW. Tie to vo zid lá sa po va žu jú za mo to ro -
vé troj kol ky a mu sia spĺ ňa� po žia dav ky plat né pre troj ko le so vé mo pe dy ka te gó rie L5e, po kia¾ nie je špe ci fi ko va né 
inak.
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2. Ka te gó rie vo zi diel M — mo to ro vé vo zid lá s naj me nej štyr mi ko le sa mi pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu
  ces tu jú cich sa čle nia na

a) ka te gó ria M1 — vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu ces tu jú cich, naj viac s ôs mi mi se dad la mi ok rem
se dad la pre vo di ča,

b) ka te gó ria M2 — vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu ces tu jú cich, s viac ako ôs mi mi se dad la mi ok rem
se dad la pre vo di ča, s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot nos �ou ne pre vy šu jú cou 5 000 kg,

c) ka te gó ria M3 — vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu ces tu jú cich, s viac ako ôs mi mi se dad la mi ok rem
se dad la pre vo di ča, s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot nos �ou vyš šou ako 5 000 kg.

Pri roz ho do va ní o za ra de ní vo zid la do ka te gó rie M a N sa po va žu je za mies to na pre pra vu osôb mies to pre oso bu se dia -
cu, le žia cu, sto ja cu ale bo mies to s tr va lý mi úchyt ka mi ukot ve nia se dad la, pri čom nie je roz ho du jú ce, či se dad lo na
tom to mies te je ale bo nie je umies tne né.

3. Ka te gó rie vo zi diel N — mo to ro vé vo zid lá s naj me nej štyr mi ko le sa mi pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu 
  to va ru sa čle nia na

a) ka te gó ria N
1
 — vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu to va ru s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot -

nos �ou ne pre vy šu jú cou 3 500 kg,

b) ka te gó ria N
2 
— vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu to va ru s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot -

nos �ou vyš šou ako 3 500 kg, ale ne pre vy šu jú cou 12 000 kg,

c) ka te gó ria N
3 
— vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu to va ru s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot -

nos �ou vyš šou ako 12 000 kg.

V prí pa de �až né ho vo zid la ur če né ho na spo je nie s ná ve som ale bo prí ve som so stre do vou(ými) ná pra vou(ami) sa za
hmot nos� na účel kla si fi ká cie vo zid la po va žu je hmot nos� �až né ho vo zid la v pre vádz ko vom sta ve z vý še ná o hmot nos�
zod po ve da jú cu naj väč šie mu sta tic ké mu ver ti kál ne mu za �a že niu pre ná ša né mu na �až né vo zid lo ná ve som ale bo prí -
ve som so stre do vou(ými) ná pra vou(ami) a prí pad ne o naj väč šiu hmot nos� ná kla du �až né ho vo zid la.

4. Ka te gó ria vo zi diel O — prí po jné vo zid lá (vrá ta ne ná ve sov) sa čle nia na

a) ka te gó ria O1 — prí po jné vo zid lá s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot nos �ou ne pre vy šu jú cou 750 kg,

b) ka te gó ria O2 — prí po jné vo zid lá s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot nos �ou vyš šou ako 750 kg, ale ne pre vy šu jú -
cou 3 500 kg,

c) ka te gó ria O3 — prí po jné vo zid lá s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot nos �ou vyš šou ako 3 500 kg, ale ne pre vy šu -
jú cou 10 000 kg,

d) ka te gó ria O4 — prí po jné vo zid lá s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot nos �ou pre sa hu jú cou 10 000 kg.

V prí pa de ná ve su ale bo prí ve su so stre do vou(ými) ná pra vou(ami) sa za naj väč šiu hmot nos� na účel kla si fi ká cie prí -
po jné ho vo zid la po va žu je hmot nos� zod po ve da jú ca ver ti kál ne mu sta tic ké mu za �a že niu pre ná ša né mu na vo zov ku
ná pra vou ale bo ná pra va mi plne na lo že né ho ná ve su ale bo prí ve su so stre do vou(ými) ná pra vou(ami), pri po je né ho
k �až né mu vo zid lu.

5. Te rén ne vo zid lá (sym bol G)

a) vo zid lá ka te gó rie N1 s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot nos �ou ne pre vy šu jú cou 2 000 kg a vo zid lá ka te gó rie M1

sa po va žu jú za te rén ne vo zid lá, ak
— je naj me nej jed na pred ná ná pra va a naj me nej jed na zad ná ná pra va kon štru ova ná tak, že môžu by� po há ňa né

sú čas ne, vrá ta ne vo zi diel, pri kto rých môže by� po hon jed nej ná pra vy vy pí na te¾ ný,
— sú vy ba ve né naj me nej jed ným uzá ve rom di fe ren ciá lu ale bo naj me nej jed ným za ria de ním, kto rým sa do siah ne

po dob ný úči nok, a ak vy po čí ta ná stú pa vos� sólo vo zid la je naj me nej 30 %.

Ok rem toho musí by� spl ne ných as poň pä� z na sledujúcich šies tich po žia da viek:
— pred ný ná jaz do vý uhol je naj me nej 25o,
— zad ný ná jaz do vý uhol je naj me nej 20o,
— pre cho do vý uhol je naj me nej 20o,
— svet lá výš ka pod pred nou ná pra vou je naj me nej 180 mm,
— svet lá výš ka pod zad nou ná pra vou je naj me nej 180 mm,
— svet lá výš ka me dzi ná pra va mi je naj me nej 200 mm, 

b) vo zid lá ka te gó rie N1 s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot nos �ou pre sa hu jú cou 2 000 kg ale bo ka te gó rie N2 a M2, ale -
bo M3 s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot nos �ou do 12 000 kg sa po va žu jú za te rén ne vo zid lá, ak sú buï všet ky 
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ich ko le sá po há ňa né sú čas ne, vrá ta ne vo zi diel, pri kto rých môže by� po hon jed nej ná pra vy vy pí na te¾ ný, ale bo ak
sú spl ne né na sledujúce tri po žia dav ky:
— naj me nej jed na pred ná ná pra va a naj me nej jed na zad ná ná pra va sú po há ňa né sú čas ne, vrá ta ne vo zi diel,

pri kto rých môže by� po hon jed nej ná pra vy vy pí na te¾ ný,
— sú vy ba ve né naj me nej jed ným uzá ve rom di fe ren ciá lu ale bo naj me nej jed ným za ria de ním s po dob ným účin kom,
— vy po čí ta ná stú pa vos� pre sólo vo zid lo je naj me nej 25 %, 

c) vo zid lá ka te gó rie M
3 
s naj väč šou prí pust nou cel ko vou hmot nos �ou pre sa hu jú cou 12 000 kg ale bo vo zid lá ka te gó -

rie N3 sa po va žu jú za te rén ne vo zid lá, ak sú buï všet ky ich ko le sá po há ňa né sú čas ne, vrá ta ne vo zi diel, pri kto rých
môže by� po hon jed nej ná pra vy vy pí na te¾ ný, ale bo ak sú spl ne né na sledujúce po žia dav ky:
— naj me nej po lo vi ca ko lies je po há ňa ná,
— vo zid lo je vy ba ve né naj me nej jed ným uzá ve rom di fe ren ciá lu ale bo za ria de ním s po dob ným účin kom,
— vy po čí ta ná stú pa vos� pre sólo vo zid lo je naj me nej 25 %,
— a z na sle du jú cich šies tich po žia da viek sú spl ne né naj me nej šty ri:

— pred ný ná jaz do vý uhol je naj me nej 25o,
— zad ný ná jaz do vý uhol je naj me nej 25o,
— pre cho do vý uhol je naj me nej 25o,
— svet lá výš ka pod pred nou ná pra vou je naj me nej 250 mm,
— svet lá výš ka pod zad nou ná pra vou je naj me nej 300 mm,
— svet lá výš ka me dzi ná pra va mi je naj me nej 250 mm,

d) kom bi no va né ozna če nie.

Sym bol „G“ sa kom bi nu je so sym bo lom „M“ ale bo „N“. Na prí klad vo zid lo ka te gó rie N
1
, kto ré sa môže po u ží va� ako

te rén ne vo zid lo, sa ozna čí sym bo lom N
1
G. 

6. Ka te gó ria ko le so vé trak to ry T — sa čle ní na

a) ka te gó ria T
1 
— ko le so vé trak to ry s naj väč šou kon štrukč nou rých lo s�ou do 40 km.h-1 s ná pra vou, kto rá je naj bliž šie

k vodičovi1) a má mi ni mál ny roz chod as poň 1 150 mm, s pre vádz ko vou hmot nos �ou väč šou ako 600 kg a so svet lou 
výš kou ma xi mál ne 1 000 mm,

b) ka te gó ria T
2 
— ko le so vé trak to ry s naj väč šou kon štrukč nou rých lo s�ou do 40 km.h-1, s roz cho dom ko lies do 1 150

mm, s pre vádz ko vou hmot nos �ou väč šou ako 600 kg a so svet lou výš kou do 600 mm. Ak však výš ka �a ži ska
traktora2) (me ra ná od zeme), vy de le ná prie mer ným mi ni mál nym roz cho dom ko lies kaž dej ná pra vy pre siah ne 0,90, 
po tom je naj väč šia kon štrukč ná rých los� ob me dze ná na 30 km.h-1,

c) ka te gó ria T
3 
— ko le so vé trak to ry s naj väč šou kon štrukč nou rých lo s�ou do 40 km.h-1 a s pre vádz ko vou hmot nos �ou

do 600 kg,

d) ka te gó ria T
4 
— ko le so vé trak to ry na špe ciál ne úče ly s naj väč šou kon štrukč nou rých lo s�ou do 40 km.h-1, kto ré sa

čle nia na
(i) ka te gó ria T4.1 — trak to ry s ve¾ kou svet lou výš kou, ur če né na prá cu s vy so ko ras tú ci mi plo di na mi, napr. vínnou

ré vou. Ich vzh¾ad a zvý še ný pod vo zok ale bo čas� pod voz ku im umož ňu je po hy bo va� sa rov no bež ne s ra dom plo -
dín a nad nimi, pri čom môže ma� me dzi ko le sa mi viac ra dov plo dín. Sú ur če né na pre pra vu ale bo po hon prí stro -
jov, kto ré môžu by� na mon to va né vpre du, me dzi ná pra va mi, vza du ale bo na plo ši ne. Keï je trak tor v pra cov nej
po lo he, svet lá výš ka me ra ná kol mo na rady plo dín je väč šia ako 1 000 mm. Ak však výš ka �a ži ska traktora2)
(me ra ná od zeme, s po u ži tím nor mál nych pne u ma tík), vy de le ná prie mer ným mi ni mál nym roz cho dom ko lies
kaž dej ná pra vy pre siah ne 0,90, po tom naj väč šia kon štrukč ná rých los� ne smie pre kro či� 30 km.h-1,

(ii) ka te gó ria T
4.2

 — trak to ry s nad mer nou šír kou cha rak te ri zo va né ve¾ ký mi roz mer mi, špe ciál ne ur če né na prá cu na 
ve¾ kých po ¾no hos po dár skych plo chách,

(iii) ka te gó ria T4.3 — trak to ry s ma lou svet lou výš kou po ¾no hos po dár ske ale bo les né trak to ry s po ho nom šty roch ko lies,
kto rých vy me ni te¾ né za ria de nie je ur če né na prá ce v po ¾no hos po dár stve ale bo les nom hos po dár stve a kto ré sú
vy ba ve né nos ným rá mom, jed ným ale bo via ce rý mi vý vo do vý mi hria de¾ mi, ich naj väč šia prí pust ná cel ko vá
hmot nos� nie je väč šia ako 10 000 kg a pri kto rých po mer tej to hmot nos ti k pre vádz ko vej hmot nos ti je me nej
ako 2,5. Ok rem toho výš ka �a ži ska tých to traktorov2) (me ra né od zeme, s po u žitím nor mál nych pne u ma tík) nad
ze mou je men šia než 850 mm,

e) ka te gó ria T
5 
— ko le so vé trak to ry s naj väč šou kon štrukč nou rých lo s�ou viac ako 40 km.h-1.
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1) Pri trak to roch s re ver zi bil ný mi mies ta mi na se de nie vo di ča (re ver zi bil né se dad lá a vo lant) sa za ná pra vu, kto rá je naj bliž šie k vo di čo vi,
po va žu je jed na z ná prav vy ba ve ných pne u ma ti ka mi s naj väč ším prie me rom.

2) STN ISO 789-6 (30 0446) Po ¾no hos po dár ske trak to ry. Skú šob né me tó dy. Čas� 6: Ťa ži sko.



 7. Ka te gó ria pá so vé trak to ry C — pá so vé trak to ry, kto ré sa po hy bu jú a ria dia po mo cou pá sov a kto rých ka te gó rie
   C1 až C5 sú de fi no va né ana lo gic ky s ka te gó ria mi T1 až T5.

 8. Ka te gó ria prí po jných vo zi diel za trak tor R — sa čle ní na

a) ka te gó ria R
1 
— prí po jné vo zid lá, pri kto rých sú čet naj väč šej prí pust nej hmot nos ti pri pa da jú cej na ná pra vu ne pre -

vy šu je 1 500 kg,

b) ka te gó ria R2 — prí po jné vo zid lá, pri kto rých je sú čet naj väč šej prí pust nej hmot nos ti pri pa da jú cej na ná pra vu viac
ako 1 500 kg a me nej ako 3 500 kg,

c) ka te gó ria R
3
 — prí po jné vo zid lá, pri kto rých je sú čet naj väč šej prí pust nej hmot nos ti pri pa da jú cej na ná pra vu viac

ako 3 500 kg a me nej ako 21 000 kg,

d) ka te gó ria R4 — prí po jné vo zid lá, pri kto rých je sú čet naj väč šej prí pust nej hmot nos ti pri pa da jú cej na ná pra vu viac
ako 21 000 kg.

Kaž dá ka te gó ria prí po jné ho vo zid la je ïa lej ozna če ná aj pís me nom „a“ ale bo „b“ pod ¾a svo jej naj väč šej rých lo sti
— „a“ pre prí po jné vo zid lá s naj väč šou kon štrukč nou rých lo s�ou rov nou ale bo men šou ako 40 km.h-1,
— „b“ pre prí po jné vo zid lá s naj väč šou kon štrukč nou rých lo s�ou väč šou ako 40 km.h-1.

Prí klad: Rb
3
 je ka te gó ria prí po jných vo zi diel, pri kto rých je naj väč šia prí pust ná cel ko vá hmot nos� na ná pra vu viac

ako 3 500 kg, no ne pre vy šu je 21 000 kg a kto ré sú kon štru ova né tak, aby moh li by� �a ha né trak to rom ka te -
gó rie T5.

 9. Ka te gó ria �a ha ných vy me ni te¾ ných stro jov za trak tor S — sa čle ní na

a) ka te gó ria S
1
 — �a ha né vy me ni te¾ né stro je ur če né pre po ¾no hos po dár stvo ale bo les né hos po dár stvo, pri kto rých sú -

čet naj väč šej prí pust nej hmot nos ti pri pa da jú cej na ná pra vu ne pre vy šu je 3 500 kg,

b) ka te gó ria S2 — �a ha né vy me ni te¾ né stro je ur če né pre po ¾no hos po dár stvo ale bo les né hos po dár stvo, pri kto rých je
sú čet naj väč šej prí pust nej hmot nos ti pri pa da jú cej na ná pra vu väč ší ako 3 500 kg.

Kaž dá ka te gó ria �a ha né ho vy me ni te¾ né ho stro ja je ïa lej ozna če ná pís me nom „a“ ale bo „b“ pod ¾a svo jej naj väč šej kon -
štrukč nej rých lo sti

— „a“ pre �a ha ný vy me ni te¾ ný stroj s naj väč šou kon štrukč nou rých lo s�ou rov nou ale bo men šou ako 40 km.h-1,
— „b“ pre �a ha ný vy me ni te¾ ný stroj s naj väč šou kon štrukč nou rých lo s�ou väč šou ako 40 km.h-1.

Prí klad: Sb
2
 je ka te gó ria �a ha né ho vy me ni te¾ né ho stro ja, pri kto rom je sú čet naj väč šej prí pust nej hmot nos ti pri pa -

da jú cej na ná pra vu viac ako 3 500 kg a kto rý je kon štru ova ný tak, aby mo hol by� �a ha ný trak to rom ka te gó -
rie T

5
.

10. Ka te gó ria pra cov ných stro jov P — sa čle ní na

a) PS — pra cov ný stroj samo hyb ný je zvlášt ne vo zid lo s vlast ným zdro jom po ho nu, kon štrukč ne a svo jím vy ba ve ním
ur če né len na vy ko ná va nie ur či tých pra cov ných čin nos tí. Pra cov ný stroj samo hyb ný nie je ur če ný spra vid la na
pre prav nú čin nos�,

b) PN — pra cov ný stroj ne se ný je vy me ni te¾ ný stroj (nad stav ba) bez vlast né ho zdro ja po ho nu. V pre prav nej po lo he nie
je v sty ku s po zem nou ko mu ni ká ciou a nie je spra vid la ur če ný na pre prav nú čin nos�. Je ur če ný len na vy ko ná va -
nie ur či tých pra cov ných čin nos tí a mon tu je sa na vo zid lo, kto ré je na ten to účel ur če né a pri spô so be né.

11. Ka te gó ria V — ostat né vo zid lá — pat ria sem na prí klad

zá pra ho vé vo zid lo, bi cy kel, bi cy kel s po moc ným mo to rče kom, ak mon táž po hon né ho sys té mu na bi cy kel si ne vy ža -
du je zá sah do jeho nos ných čas tí, ko lo bež ka s po moc ným mo to rče kom, ak jej kon štrukč ná rých los� ne pre vy šu je
25 km.h-1 a mon táž po hon né ho sys té mu si ne vy ža du je zá sah do jeho nos ných čas tí, vo zí ky pre te le sne pos tih nu té
oso by s ruč ným po ho nom ale bo mo to ric kým po ho nom, ak ich šír ka ale bo dĺž ka ne pre vy šu je je den me ter, ich kon -
štrukč ná rých los� ne pre vy šu je 6 km.h-1 ale bo ich ma xi mál na prí pust ná hmot nos� ne pre vy šu je 450 kg.
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    Prí lo ha č. 2
    k zákonu č. 725/2004 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Rady 70/156/EHS zo 6. feb ru ára 1970 o ap ro xi má cii práv nych pred pi sov člen ských štá tov o ty po vom
schvá le ní mo to ro vých vo zi diel a ich prí po jných vo zi diel (Ú. v. ES L 042, 23. 02. 1970) v zne ní smer ni ce Rady
78/315/EHS z 21. de cem bra 1977 (Ú. v. ES, L 081, 28. 03. 1978), smer ni ce Rady 78/547/EHS z 12. júna 1978
(Ú. v. ES L 168, 26. 06. 1978), smer ni ce Rady 80/1267/EHS zo 16. de cem bra 1980 (Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1980),
smer ni ce Rady 87/358/EHS z 25. júna 1987 (Ú. v. ES L 192, 11. 07. 1987), smer ni ce Rady 87/403/EHS z 25. júna 
1987 (Ú. v. ES L 220, 08. 08. 1987), smer ni ce Rady 92/53/EHS z 18. júna 1992 (Ú. v. ES L 225, 10. 08. 1992),
smer ni ce Ko mi sie 93/81/EHS z 29. sep tem bra 1993 (Ú. v. ES L 264, 23. 10. 1993), smer ni ce Ko mi sie 95/54/ES
z 31. ok tób ra 1995 (Ú. v. ES L 266, 08. 11. 1995), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 96/27/ES z 20. mája
1996 (Ú. v. ES L 169, 08. 07. 1996), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 96/79/ES zo 16. de cem bra 1996
(Ú. v. ES L 018, 21. 01. 1997), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu Rady 97/27/ES z 22. júla 1997 (Ú. v. ES L 233,
25. 08. 1997), smer ni ce Ko mi sie 98/14/ES zo 6. feb ru ára 1998 (Ú. v. ES L 091, 25. 03. 1998), smer ni ce Eu róp ske -
ho par la men tu a Rady 98/91/ES zo 14. de cem bra 1998 (Ú. v. ES L 011, 16. 01. 1999), smer ni ce Eu róp ske ho par -
la men tu a Rady 2000/40/ES z 26. júna 2000 (Ú. v. ES L 203, 10. 08. 2000), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu
a Rady 2001/56/ES z 27. sep tem bra 2001 (Ú. v. ES L 292, 09. 11. 2001), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu
a Rady 2001/85/ES z 20. no vem bra 2001 (Ú. v. ES L 042, 13. 02. 2002), smer ni ce Ko mi sie 2001/92/ES z 30. ok -
tób ra 2001 (Ú. v. ES L 291, 08. 11. 2001), smer ni ce Ko mi sie 2001/116/ES z 20. de cem bra 2001 (Ú. v. ES L 018,
21. 01. 2002), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2003/97/ES z 10. no vem bra 2003 (Ú. v. EÚ L 025,
29. 01. 2004), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2003/102/ES zo 17. no vem bra 2003 (Ú. v. EÚ L 321,
06. 12. 2003), na ria de nia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. ap rí la 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 05. 2003) a smer ni ce
 Európskeho par la men tu a Rady 2004/3/ES z 11. feb ru ára 2004 (Ú. v. EÚ L 049, 19. 02. 2004).

2. Smer ni ca Rady 74/150/EHS zo 4. mar ca 1974 o ap ro xi má cii práv nych pred pi sov člen ských štá tov o ty po vom
schvá le ní ko le so vých po ¾no hos po dár skych ale bo les ných trak to rov (Ú. v. ES L 084, 28. 03. 1974) v zne ní smer ni ce
Rady 79/694/EHS z 24. júla 1979 (Ú. v. ES L 205, 13. 08. 1979), smer ni ce Rady 82/890/EHS zo 17. de cem bra
1982 (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smer ni ce Rady 88/297/EHS z 3. mája 1988 (Ú. v. ES L 126, 20. 05. 1988),
smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 97/54/ES z 23. sep tem bra 1997 (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997), smer ni -
ce Ko mi sie 2000/2/ES zo 14. ja nu ára 2000 (Ú. v. ES L 021, 26. 01. 2000), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu
a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 (Ú. v. ES L 173, 12. 07. 2000), smer ni ce Ko mi sie 2001/3/ES z 8. ja nu ára
2001 (Ú. v. ES L 028, 30. 01. 2001) a na ria de nia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. ap rí la 2003 (Ú. v. EÚ L 122,
16. 05. 2003).

3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2003/37/ES z 26. mája o ty po vom schvá le ní po ¾no hos po dár skych ale -
bo les ných trak to rov, ich prí po jných vo zi diel a �a ha ných vy me ni te¾ ných stro jov, spo lu s ich sys té ma mi, kom po -
nen tmi a samo stat ný mi tech nic ký mi jed not ka mi, kto rou sa zru šu je smer ni ca 74/150/EHS (Ú. v. EÚ L 171,
09. 07. 2003) v zne ní smer ni ce Rady 2004/66/ES z 26. ap rí la 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 01. 05. 2004).

4. Smer ni ca Rady 1999/37/ES z 29. ap rí la 1999 o re gis trač ných do ku men toch pre vo zid lá (Ú. v. ES L 138,
01. 06. 1999) v zne ní smer ni ce Ko mi sie 2003/127/ES z 23. de cem bra 2003 (Ú. v. EÚ L 010, 16. 01. 2004).

5. Smer ni ca Eu róp ske ho Par la men tu a Rady 2002/24/ES z 18. mar ca 2002 o ty po vom schvá le ní dvoj- a troj ko le so -
vých mo to ro vých vo zi diel, kto rou sa zru šu je smer ni ca Rady 92/61/EHS (Text s výz namom pre EHP) (Ú. v. ES
L 124, 09. 05. 2002) v zne ní smer ni ce Ko mi sie 2003/77/ES z 11. au gus ta 2003 (Ú. v. EÚ L 211, 21. 08. 2003).

6. Smer ni ca Rady 96/96/ES z 20. de cem bra 1996 o ap ro xi má cii práv nych pred pi sov člen ských štá tov o kon tro le
tech nic ké ho sta vu mo to ro vých vo zi diel a ich prí po jných vo zi diel (Ú. v. ES L 046, 17. 02. 1997) v zne ní smer ni ce Ko -
mi sie 1999/52/ES z 26. mája 1999 (Ú. v. ES L 142, 05. 06. 1999), smer ni ce Ko mi sie 2001/9/ES zo 14. feb ru ára
2001 (Ú. v. ES L 048, 17. 02. 2001), smer ni ce Ko mi sie 2001/11/ES zo 14. feb ru ára 2001 (Ú. v. ES L 48,
17. 02. 2001), smer ni ce Ko mi sie 2003/27/ES z 3. ap rí la 2003 (Ú. v. EÚ L 090, 08. 04. 2003) a na ria de nia Eu róp -
ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. sep tem bra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

7. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cest nej tech nic kej kon tro le úžit ko vých
auto mo bi lov pre vádz ko va ných v Spo lo čen stve (Ú. v. ES L 203, 10. 08. 2000) v zne ní smer ni ce Ko mi sie
2003/26/ES z 10. ap rí la 2003 (Ú. v. EÚ L 090, 08. 04. 2003).

8. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 1999/42/ES zo 7. júna 1999, kto rou sa za vá dza me cha niz mus uzná va -
nia kva li fi ká cií na od bor né čin nos ti, na kto ré sa vz�a hu jú smer ni ce o li be ra li zá cii a pre chod ných opat re niach
a kto rý mi sa do pĺ ňa vše obec ný sys tém uzná va nia kva li fi ká cií (Ú. v. ES L 201, 31. 07. 1999).
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