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335
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES po¾nohospodárskych traktorov
a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ahaných vymenite¾ných strojov,
systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a
§ 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona
è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:

d)

§1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády sa vzahuje na vozidlá uvedené v § 2 písm. a) s najväèou kontrukènou rýchlosou prevyujúcou 6 km.h-1 bez oh¾adu na to, èi sú zhotovené v jednom stupni alebo vo viacerých stupòoch,
a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky urèené pre také vozidlá.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzahuje na
a) schva¾ovanie jednotlivých vozidiel;1) pod¾a tohto nariadenia vlády mono postupova pri kategóriách vozidiel, pre ktoré je typové schválenie ES pod¾a tohto
nariadenia vlády záväzné,
b) vozidlá kategórie T4, T5, C1 a C5, R1 a R4, S1 a S2,
c) stroje urèené peciálne na pouívanie v lesnom hospodárstve, definované v bode 1 prílohy è. 1,
d) lesné mechanizmy definované v bode 2 prílohy è. 1,
e) vymenite¾né stroje, ktoré sa úplne zdvihnú zo zeme,
keï sa vozidlo, ku ktorému sú pripojené, nachádza
na pozemnej komunikácii.

e)

f)

§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) vozidlom traktor, prípojné vozidlo alebo ahaný vymenite¾ný stroj, bez oh¾adu na to, èi sú dokonèené,
nedokonèené alebo dokonèované, ktoré sú urèené
na pouívanie v po¾nohospodárstve alebo lesnom
hospodárstve,
b) kategóriou vozidla rad vozidiel, ktoré majú rovnaké
kontrukèné charakteristiky,
c) typom vozidla vozidlá urèitej kategórie, ktoré sa nelíia v hlavných znakoch uvedených v osobitnom
1

g)

predpise;2) typ vozidla môe zahàòa rôzne varianty
a verzie uvedené v prílohe è. 2,
traktorom kadý motorový, kolesový alebo pásový
po¾nohospodársky alebo lesný traktor s minimálne
dvoma nápravami a najvyou kontrukènou rýchlosou najmenej 6 km.h-1, ktorého hlavná funkcia
spoèíva v anej sile a ktorý je hlavne urèený na ahanie, tlaèenie, nesenie a na pohon urèitých vymenite¾ných zariadení urèených na vykonávanie po¾nohospodárskych alebo lesných prác alebo na ahanie
po¾nohospodárskych alebo lesných prípojných vozidiel; môe by prispôsobené na prepravu nákladu v
súvislosti s prácami v po¾nohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a môe by vybavený sedadlami
pre cestujúcich,
prípojným vozidlom kadé po¾nohospodárske alebo
lesné prípojné vozidlo urèené hlavne na prepravu
nákladov a na ahanie traktorom pri prácach v po¾nohospodárstve alebo lesnom hospodárstve; prípojné vozidlá, ktorých èas nákladu nesie ané vozidlo,
patria do tejto kategórie; medzi po¾nohospodárske
alebo lesné prípojné vozidlá patrí aj kadé vozidlo
spojené s traktorom a trvalo vybavené prístrojom, ak
pomer medzi najväèou prípustnou celkovou hmotnosou k nenaloenej hmotnosti uvedeného vozidla
sa rovná alebo je väèí ne 3,0 a ak vozidlo nebolo urèené na spracovanie materiálov,
ahaným vymenite¾ným strojom kadé zariadenie
pouívané v po¾nohospodárstve alebo lesnom hospodárstve, ktoré je urèené na to, aby bolo ahané
traktorom, a mení alebo roziruje funkcie aného
vozidla; môe by vybavené nákladnou ploinou urèenou a kontruovanou pre nástroje a prísluenstvo
potrebné na uvedené úèely a na doèasné uloenie
akýchko¾vek materiálov vyrobených alebo spotrebovaných poèas práce; kadé vozidlo urèené na ahanie traktorom a vybavené natrvalo prístrojom alebo
urèené na spracovanie materiálov sa povauje za ahané vymenite¾né stroje, ak pomer medzi najväèou
prípustnou celkovou hmotnosou k nenaloenej
hmotnosti uvedeného vozidla je mení ne 3,0,
uvedením do prevádzky prvé pouitie vozidla na urèené úèely v rámci Spoloèenstva, ktoré si pred svojím
prvým pouitím nevyaduje iadnu montá alebo na-

) § 2 písm. r) zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2
) Príloha è. 1 k zákonu è. 725/2004 Z. z.
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stavenie zo strany výrobcu alebo tretej strany ním urèenej; dátum jeho evidencie alebo prvé uvedenie na
trh sa povauje za dátum uvedenia do prevádzky,
h) osvedèením o typovom schválení ES formuláre uvedené v kapitole C prílohy II Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003
o typovom schválení po¾nohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ahaných
vymenite¾ných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami,
ktorou sa zruuje smernica 74/150/EHS v platnom
znení (ïalej len smernica) alebo v osobitných predpisoch, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v kapitole B prílohy II
smernice,
i) osvedèením o zhode dokument uvedený v prílohe III
smernice dodaný výrobcom, ktorý potvrdzuje, e
schválené vozidlo spåòa vetky pouite¾né predpisy
v èase jeho výroby, a z ktorého vyplýva, e vozidlo
môe by uvedené do prevádzky vo vetkých èlenských tátoch bez ïalej kontroly.
(2) Na úèely tohto nariadenia vlády sa pouijú aj definície uvedené v prílohe è. 2.
§3
iados o udelenie typového schválenia ES
(1) iados o udelenie typového schválenia ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky3) podáva tátnemu dopravnému úradu4)
výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2) Prílohou k iadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla je informaèná zloka, ktorej obsah je urèený informaèným dokumentom, ktorý spåòa poiadavky ustanovené
a) v èasti A prílohy I smernice, ak nie sú k dispozícii
osvedèenia o typovom schválení ES pod¾a osobitných predpisov upravujúcich technické poiadavky,
ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev ustanovené v èasti I alebo II kapitoly B prílohy II,
b) v èasti B prílohy I smernice, ak sú k dispozícii osvedèenia o typovom schválení ES pod¾a písmena a).
(3) Prílohou k iadosti o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je informaèná zloka, ktorej obsah je
urèený informaèným dokumentom pod¾a osobitných
predpisov, ktorým sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v kapitole B prílohy II
smernice, a to a do udelenia alebo zamietnutia typového schválenia ES.
(4) Ïalie postupy, ktoré sa majú dodriava pri typovom schválení ES, sú ustanovené v § 5.
(5) Ak ide o viacstupòové typové schválenie vozidla, príloha k iadosti o udelenie typového schválenia obsahuje
a) v prvom stupni tie èasti informaènej zloky a osvedèenia o typovom schválení ES vyadované pre do3
4
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konèené vozidlo, ktoré zodpovedajú danému stupòu
dokonèenia základného vozidla,
b) v druhom stupni a ïalích stupòoch tie èasti informaènej zloky a osvedèenia o typovom schválení ES,
ktoré zodpovedajú súèasnému stupòu výroby, kópiu osvedèenia o typovom schválení ES nedokonèeného vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni
výroby a podrobné informácie o vetkých zmenách
a doplnkoch, ktoré výrobca uskutoènil na nedokonèenom vozidle.
(6) Ïalie postupy, ktoré sa majú dodriava pri viacstupòovom typovom schválení ES, sú ustanovené v § 6.
§4
Typové schválenie ES
(1) tátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES, ak
a) typ vozidla zodpovedá údajom pod¾a informaènej
zloky a pod¾a svojej kategórie spåòa poiadavky osobitných predpisov, ktorými sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v kapitole B prílohy II smernice,
b) typ vozidla vyrábaný v nieko¾kých stupòoch zodpovedá údajom pod¾a informaènej zloky a spåòa poiadavky osobitných predpisov, ktorými sa preberajú
právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené
v kapitole B prílohy II smernice,
c) typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zodpovedá údajom pod¾a informaènej zloky a spåòa poiadavky osobitných predpisov,
ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v kapitole B prílohy II smernice.
(2) tátny dopravný úrad obmedzí rozsah platnosti typového schválenia ES systému, komponentu alebo
samostatnej technickej jednotky, ak schva¾ovaný systém, komponent alebo samostatná technická jednotka
spåòa svoje funkcie alebo má pecifické vlastnosti iba
v spojení s inými èasami vozidla, a z tohto dôvodu sa
môe zhoda s jednou poiadavkou alebo viacerými poiadavkami overi len vtedy, ak schva¾ovaný systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pracuje
v spojení s inými èasami vozidla, èi skutoène alebo simulovane. Osvedèenie o typovom schválení ES systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje obmedzenia ich pouitia a podmienky na montá.
tátny dopravný úrad v èase typového schválenia vozidla
overuje dodranie týchto obmedzení a podmienok.
(3) Ak tátny dopravný úrad zistí, e vozidlo, systém,
komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré spåòajú poiadavky pod¾a odseku 1, napriek tomu
váne ohrozujú bezpeènos cestnej premávky na pozemných komunikáciách, ivotné prostredie alebo bezpeènos cestujúcich, zamietne udelenie typového
schválenia ES; bezodkladne o tom informuje typové
schva¾ovacie úrady ostatných èlenských tátov a Európsku komisiu s uvedením dôvodov.
(4) tátny dopravný úrad po udelení typového schválenia ES vozidla vydá osvedèenie o typovom schválení

) § 5 ods. 9 a 20, § 6 ods. 6 a 10, § 7 ods. 7 a 13 a § 8 ods. 8 a 17 zákona è. 725/2004 Z. z.
) § 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
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ES vozidla pod¾a vzoru ustanoveného v kapitole C prílohy II smernice.

e) brzdené nápravy: poèet,
f) ochranná kontrukcia proti prevráteniu.

(5) Osvedèenie o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa èísluje pod¾a postupu ustanoveného v doplnku 1 kapitoly C prílohy II smernice.

(3) Ak nie je k dispozícii iadne osvedèenie o typovom
schválení ES udelené pod¾a osobitných predpisov, tátny dopravný úrad
a) zabezpeèí potrebné testy a kontroly pod¾a poiadaviek prísluného osobitného predpisu,
b) overí, èi vozidlo zodpovedá údajom v informaènej
zloke vozidla a èi spåòa technické poiadavky prísluného osobitného predpisu,
c) pod¾a potreby vykoná alebo nechá vykona montáne kontroly samostatných technických jednotiek.

(6) tátny dopravný úrad kadý mesiac zasiela typovým schva¾ovacím úradom ostatných èlenských tátov
a) kópie osvedèení o typovom schválení ES vozidla spolu s prílohami uvedenými v kapitole C prílohy II
smernice, ktoré poèas prísluného mesiaca udelil
alebo zamietol udeli,
b) zoznam typových schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pod¾a vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice, ktoré poèas
prísluného mesiaca udelil, zamietol udeli alebo
odobral; bezodkladne po prijatí iadosti typového
schva¾ovacieho úradu iného èlenského tátu zasiela
kópie osvedèenia o typovom schválení ES a kópiu informaèného zväzku.
§5
Postupy pri typovom schválení ES
(1) Ak ide o iados o typové schválenie ES vozidla,
tátny dopravný úrad
a) skontroluje, èi sú pouite¾né typové schválenia ES
komponentu a typové schválenia ES vydané pod¾a
právnych predpisov èlenských tátov, ktorými sa
preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev,
a zariadi, aby sa vykonali testy a kontroly poadované osobitnými predpismi, ktoré nie sú obsiahnuté
v takých schváleniach,
b) sa ubezpeèí pod¾a dokumentácie, e pecifikácie
a údaje o vozidlách obsiahnuté v èasti I informaèného dokumentu vozidla sú zahrnuté v údajoch informaèných zväzkov alebo vo schva¾ovacích protokoloch pre prísluné schválenia pod¾a právnych
predpisov èlenských tátov, ktorými sa preberajú
právne akty Európskych spoloèenstiev, a keï èíslo
poloky v èasti I informaèného dokumentu nie je zahrnuté v informaènom zväzku osobitného predpisu,
overí, èi prísluná èas alebo charakteristika zodpovedá údajom uvedeným v informaènej zloke,
c) na vybranej vzorke vozidiel schva¾ovaného typu vykoná alebo nechá vykona kontroly èastí a systémov
vozidiel na overenie, èi vozidlo je zhotovené v súlade
s príslunými údajmi obsiahnutými v informaènom
zväzku z h¾adiska vetkých schválení udelených
pod¾a právnych predpisov èlenských tátov, ktorými
sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev,
d) pod¾a potreby vykoná alebo nechá vykona prísluné montáne kontroly samostatných technických
jednotiek.
(2) Poèet vozidiel kontrolovaných na úèely odseku 1
písm. c) musí by dostatoèný na to, aby umoòoval primeranú kontrolu rôznych schva¾ovaných kombinácií
pod¾a nasledujúcich kritérií:
a) motor,
b) prevodovka,
c) hnacie nápravy: poèet, umiestnenie, prepojenie,
d) riadené nápravy: poèet a umiestnenie,

§6
Postupy pri viacstupòovom typovom schválení ES
(1) Typové schválenia ES sa ude¾ujú na základe súèasného stavu dokonèovania typu vozidla a musia zahàòa vetky typové schválenia ES udelené v predchádzajúcich stupòoch.
(2) Na úèel dosiahnutia spoloèného postupu vetkých zúèastnených výrobcov tátny dopravný úrad
pred udelením prvého stupòa a ïalieho stupòa typového schválenia ES overí, èi medzi výrobcami existujú
dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií, na základe ktorých dokonèované vozidlo bude
spåòa technické poiadavky upravené v osobitných
predpisoch. Takéto informácie musia obsahova údaje
o typových schváleniach ES systému, komponentu
a samostatnej technickej jednotky a èastí vozidla, ktoré
tvoria èas nedokonèeného vozidla a zatia¾ ete neboli
schválené.
(3) V procese viacstupòového typového schva¾ovania ES zodpovedá výrobca za typové schválenie ES
a zhodu výroby vetkých systémov, komponentov alebo
samostatných technických jednotiek, ktoré vyrobil alebo doplnil na predchádzajúci stupeò výroby. Výrobca
nie je zodpovedný za èasti, ktoré boli schválené v predchádzajúcom stupni, okrem prípadov, keï zmení príslunú èas v takom rozsahu, e sa predtým udelené typové schválenie ES stáva neplatným.
(4) tátny dopravný úrad
a) overí, èi sa vetky typové schválenia pod¾a právnych
predpisov èlenských tátov, ktorými sa preberajú
právne akty Európskych spoloèenstiev, vzahujú na
platnú poiadavku prísluného osobitného predpisu,
b) zabezpeèí, aby vetky údaje vzh¾adom na stav dokonèovania vozidla boli zahrnuté v informaènej zloke,
c) sa ubezpeèí pod¾a dokumentácie, e pecifikácia vozidla a údaje obsiahnuté v èasti I informaènej zloky
o vozidle sú zahrnuté v údajoch informaèného zväzku alebo v osvedèení o typovom schválení ES pod¾a
právnych predpisov èlenských tátov, ktorými sa
preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev,
a ak ide o dokonèované vozidlo, keï èíslo poloky
v èasti I informaènej zloky nie je zahrnuté v informaènom zväzku ktoréhoko¾vek právneho predpisu
èlenských tátov, ktorým sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev, potvrdí, e prísluná
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èas charakteristík zodpovedá údajom v informaènej
zloke,
d) na vybranej vzorke vozidiel schva¾ovaného typu vykoná alebo nechá vykona kontroly èastí vozidiel
a systémov na overenie, èi vozidlo je zhotovené v súlade s údajmi obsiahnutými v overenom informaènom zväzku k typovým schváleniam ES, v ktorom sú
obsiahnuté schválenia pod¾a vetkých prísluných
právnych predpisov èlenských tátov, ktorými sa
preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev,
e) pod¾a potreby vykoná alebo nechá vykona kontroly
montáe samostatných technických jednotiek.
(5) Poèet vozidiel kontrolovaných na úèely odseku 4
písm. d) musí by dostatoèný na to, aby umonil primeranú kontrolu rôznych kombinácií variant a verzií, ktoré majú by typovo schválené ES, pod¾a stupòa dokonèovania vozidla a týchto kritérií:
a) motor,
b) prevodovka,
c) hnacie nápravy: poèet, umiestnenie, prepojenie,
d) riadené nápravy: poèet a umiestnenie,
e) brzdené nápravy: poèet,
f) ochranná kontrukcia proti prevráteniu.
(6) Kadý výrobca musí dodatoène k povinnému títku výrobcu predpísanému osobitným predpisom5)
upevni na vozidlo ïalí títok. Tento títok musí by
pevne pripevnený na vidite¾nom a ¾ahko prístupnom
mieste na èasti, ktorá sa pri pouívaní vozidla nevymieòa. títok musí zrete¾ne a nezmazate¾ne udáva v uvedenom poradí tieto informácie:
a) meno výrobcu,
b) èasti 1, 3 a 4 èísla typového schválenia ES,
c) stupeò typového schválenia ES,
d) sériové èíslo vozidla,
e) najväèiu prípustnú celkovú hmotnos naloeného
vozidla,
f) najväèiu prípustnú celkovú hmotnos prípojného
vozidla,
g) najväèiu prípustnú celkovú hmotnos naloenej
jazdnej súpravy: ak môe vozidlo aha prípojné vozidlo, len ak bola hodnota v priebehu vykonávaného
stupòa typového schválenia ES zmenená,
h) najväèiu prípustnú celkovú hmotnos na kadú nápravu uvedenú v poradí spredu dozadu, len ak bola
hodnota v priebehu vykonávaného stupòa typového
schválenia ES zmenená,
i) najväèiu prípustnú hmotnos v bode spojenia, len
ak bola hodnota v priebehu vykonávaného stupòa
typového schválenia ES zmenená.
§7
Zmeny typového schválenia ES
(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný oznámi tátnemu dopravnému úradu, ktorý udelil typové
schválenie ES, ukonèenie výroby alebo vetky zmeny
5
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údajov uvedených v informaènom zväzku v lehote pod¾a osobitného predpisu.6)
(2) Ak v prípade typového schválenia ES dolo k zmene údajov v informaènom zväzku, tátny dopravný
úrad vydá pod¾a potreby revidované strany informaèného zväzku, z ktorých vyplýva charakter zmeny a dátum nového vydania, alebo vydá aktualizovanú verziu
informaèného zväzku s priloeným podrobným opisom
zmeny. Pri vydaní revidovaných strán alebo aktualizovanej verzie sa rovnako zmení a doplní obsahové znenie
informaèného zväzku, ktorý je priloený k osvedèeniu
o typovom schválení ES, takým spôsobom, aby z neho
bol zjavný posledný dátum zmeny a doplnenia alebo
dátum aktualizovanej verzie.
(3) iados o zmenu a doplnok typového schválenia
ES výrobca predloí tomu èlenskému tátu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie ES.
(4) Ak sa vyadujú ïalie kontroly alebo sa zmenili
údaje v osvedèení o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky
okrem jeho príloh, alebo odo dòa typového schválenia
ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej
technickej jednotky sa zmenili poiadavky osobitných
predpisov, v zmysle ktorých je od urèitého dátumu zakázané prvé uvedenie vozidla do prevádzky v premávke
na pozemných komunikáciách, zmena sa povauje za
rozírenie a tátny dopravný úrad, ktorý udelil typové
schválenie ES, vydá nové zmenené osvedèenie o typovom schválení ES oznaèené èíslom rozírenia, v ktorom
sa uvedie dôvod rozírenia a dátum nového vydania.
(5) Ak tátny dopravný úrad, ktorý udelil typové
schválenie ES, zistí, e v dôsledku zmeny a doplnenia
v informaènom zväzku pod¾a odseku 2 je potrebné vykonanie nových testov, kontrol alebo skúok, oznámi
to výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu a vydá dokumenty pod¾a odsekov 2 a 4 len po ich úspenom vykonaní.
§8
Osvedèenie o zhode COC
a znaèka typového schválenia ES
(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu ako drite¾
osvedèenia o typovom schválení ES vozidla vystavuje
ku kadému vozidlu vyrobenému v zhode so schváleným typom osvedèenie o zhode COC7), ktoré spåòa poiadavky ustanovené v prílohe III smernice. Osvedèenie
o zhode COC sa priloí ku kadému nedokonèenému
alebo dokonèenému vozidlu vyrobenému v súlade so
schváleným typom vozidla.
(2) Výrobca alebo zástupca výrobcu ako drite¾
osvedèenia o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky umiestni
na kadý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku vyrobenú v zhode so schváleným typom
svoj obchodný názov alebo znaèku, oznaèenie typu ale-

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 332/2006 Z. z. o technických poiadavkách na urèité súèasti a charakteristiky po¾nohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
6
) § 9 ods. 1 zákona è. 725/2004 Z. z.
7
) § 5 ods. 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
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bo èíslo, alebo znaèku typového schválenia ES, ak to
vyaduje osobitný predpis.
(3) Ak osvedèenie o typovom schválení ES systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
obsahuje obmedzenia pouitia pod¾a § 4 ods. 2, výrobca
alebo zástupca výrobcu dodá s kadým vyrobeným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou
jednotkou podrobné informácie o týchto obmedzeniach
a uvedie podmienky ich montáe.
§9
Evidencia, uvedenie na trh alebo do prevádzky
Prísluný tátny orgán8) nesmie odmietnu ani zakáza
a) uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu alebo
uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných
komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa ich kontrukcie a funkcie, ak sú vybavené platným osvedèením o zhode COC. Ak ide o nedokonèené vozidlá, ich
definitívna evidencia a uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách je podmienená ich dokonèením,
b) uvedenie nových systémov, komponentov alebo
samostatných technických jednotiek na trh alebo do
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené poiadavky osobitných predpisov a poiadavky pod¾a § 8 ods. 2.
§ 10
Výnimky
(1) Poiadavky uvedené v § 9 písm. a) sa nevzahujú
na
a) vozidlá urèené pre právnické osoby uvedené v osobitnom predpise,9)
b) vozidlá schválené pod¾a odseku 2.
(2) tátny dopravný úrad môe na iados výrobcu
alebo zástupcu výrobcu udeli výnimku pre vozidlá
uvedené v § 11 a 13 z povinnosti spåòa jednu technickú poiadavku alebo viacero technických poiadaviek
jedného osobitného predpisu alebo viacerých osobitných predpisov.
(3) tátny dopravný úrad zasiela kadý rok Európskej komisii a schva¾ovacím orgánom ostatných èlenských tátov zoznam udelených výnimiek.
§ 11
Vozidlá vyrábané v malých sériách
(1) Ak ide o vozidlá vyrábané v malých sériách, poèet
vozidiel roène evidovaných, uvedených na trh alebo do
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách
na území Slovenskej republiky je obmedzený poètom
8
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jednotiek ustanovených v prílohe è. 3. tátny dopravný
úrad zasiela kadý rok Európskej komisii zoznam udelených typových schválení ES vozidiel vyrobených
v malej sérii.
(2) tátny dopravný úrad zale osvedèenia o typovom
schválení ES vozidla vyrobeného v malej sérii s prílohami, kópiu informaèného dokumentu typovým schva¾ovacím úradom èlenských tátov, ktoré oznaèí výrobca
alebo zástupca výrobcu, s uvedením dôvodov týkajúcich sa udelených výnimiek. tátny dopravný úrad do
troch mesiacov od doruèenia iadosti typového schva¾ovacieho úradu iného èlenského tátu rozhodne o tom,
èi a pre aký poèet jednotiek uzná typové schválenie ES
vozidiel, ktoré majú by zapísané do evidencie na území
Slovenskej republiky.
§ 12
Vozidlá konèiacich sérií
(1) tátny dopravný úrad môe v rámci limitov uvedených v odseku 5 povoli evidenciu, uvedenie na trh
alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie ES u stratilo
platnos; táto monos je obmedzená na obdobie
24 mesiacov pre dokonèené vozidlá a na 30 mesiacov
pre nedokonèené vozidlá odo dòa, ku ktorému typové
schválenie ES stratilo platnos.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzahuje len na vozidlá,
ktoré sa nachádzali na území Európskej únie a mali
platné osvedèenie o zhode COC vydané ete poèas platnosti typového schválenia ES daného typu vozidla, ale
vozidlá neboli zapísané do evidencie alebo uvedené do
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách
predtým, ako toto schválenie typu stratilo platnos.
(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu musí poda iados pre jeden typ alebo viac typov vozidiel danej kategórie tátnemu dopravnému úradu, ktorý je zodpovedný za uvedenie takých typov vozidiel do prevádzky
v premávke na pozemných komunikáciách. iados
musí obsahova technické alebo ekonomické odôvodnenie.
(4) tátny dopravný úrad do troch mesiacov od doruèenia iadosti pod¾a odseku 3 rozhodne o tom, èi povolí
evidenciu daného typu vozidla na území Slovenskej republiky a pre ko¾ko jednotiek daného typu vozidla.
(5) Maximálny poèet vozidiel jedného typu alebo viacerých typov uvedených do prevádzky v premávke na
pozemných komunikáciách v Slovenskej republike nesmie prekroèi 10 % vozidiel vetkých prísluných
typov uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v predchádzajúcich dvoch rokoch; 10 % nesmie predstavova menej ako 20 vozidiel. Do osvedèenia o zhode COC vozidiel

) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
9
) § 3 ods. 5 zákona è. 725/2004 Z. z.
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uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách sa vykoná samostatný záznam.

iada Európsku komisiu o predåenie doby platnosti
typového schválenia ES udeleného pod¾a odseku 2.

(6) tátny dopravný úrad zodpovedá za to, e výrobca
alebo zástupca výrobcu dodrí limity uvedené v odseku 5.

§ 14

§ 13
Nezhoda vozidiel, systémov, komponentov
alebo samostatných technických jednotiek
(1) Ak ide o vozidlá, systémy, komponenty alebo
samostatné technické jednotky, ktoré vzh¾adom na
pecifickú povahu pouitých technológií alebo koncepcií nespåòajú jednu technickú poiadavku alebo viaceré technické poiadavky jedného osobitného predpisu
alebo viacerých osobitných predpisov, môe tátny dopravný úrad udeli predbené typové schválenie ES
platné iba na území Slovenskej republiky, ak
a) zale do jedného mesiaca od udelenia predbeného
typového schválenia ES typovým schva¾ovacím úradom ostatných èlenských tátov a Európskej komisii
kópiu osvedèenia o predbenom typovom schválení
ES s prílohami a poiada Európsku komisiu o povolenie udeli typové schválenie ES,
b) iados pod¾a písmena a) obsahuje:
1. dôvody, pre ktoré nie sú technológie alebo princípy kontrukcie vozidla, systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky zhodné
s jednou technickou poiadavkou alebo viacerými
technickými poiadavkami osobitných predpisov,
2. opis bezpeènostných a environmentálnych poiadaviek alebo poiadaviek na bezpeènos na pracovisku, ktoré sú tým ovplyvnené, a opis prijatých
opatrení,
3. opis testov spolu s ich výsledkami, ktoré preukazujú, e je zaruèená úroveò bezpeènosti a environmentálnej ochrany alebo bezpeènosti na pracovisku aspoò na úrovni, ktorá je ekvivalentná
úrovni zaruèenej technickými poiadavkami jedného predpisu alebo viacerých samostatných
predpisov.
(2) Ak Európska komisia schváli iados pod¾a odseku 1, tátny dopravný úrad môe udeli typové schválenie ES a v rozhodnutí o udelení typového schválenia ES
uvedie, èi je jeho platnos obmedzená; platnos typového schválenia ES nesmie by kratia ako 36 mesiacov.
(3) Ak budú osobitné predpisy prispôsobené technickému pokroku tak, e vozidlá, systémy, komponenty
alebo samostatné technické jednotky, ktorým bolo
udelené typové schválenie ES pod¾a odseku 2, splnia
technické poiadavky ustanovené v zmenených a doplnených osobitných predpisoch, tátny dopravný úrad
zmení udelené typové schválenia ES. Zároveò poskytne
èas potrebný na nevyhnutné zmeny oznaèenia komponentov alebo samostatných technických jednotiek;
k tomu patrí zruenie odkazu na obmedzenia alebo výnimky.
(4) Ak neboli prijaté opatrenia na prispôsobenie prísluných právnych aktov Európskych spoloèenstiev
technickému pokroku, tátny dopravný úrad môe po-

Opatrenia na zabezpeèenie zhody výroby
(1) tátny dopravný úrad pred udelením typového
schválenia ES prijme, v prípade potreby v spolupráci
s typovými schva¾ovacími úradmi ostatných èlenských
tátov, opatrenia na overenie podmienok ustanovených v § 16, èi boli prijaté nevyhnutné opatrenia na zabezpeèenie zhody vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek
so schváleným typom.
(2) Po udelení typového schválenia ES overuje tátny
dopravný úrad, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schva¾ovacími úradmi ostatných èlenských tátov,
èi prijaté opatrenia uvedené v odseku 1 naïalej zabezpeèujú v pokraèujúcej výrobe zhodnos vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek so schváleným typom. Overovanie na úèel
zabezpeèenia zhody výroby so schváleným typom sa
obmedzí na postupy pod¾a § 15.
§ 15
Postupy zabezpeèenia zhody výroby
(1) tátny dopravný úrad pred udelením typového
schválenia ES overí existenciu potrebných opatrení
a postupov na zabezpeèenie úèinnej kontroly tak, aby
vyrábané systémy, komponenty, samostatné technické
jednotky alebo vozidlá boli zhodné so schváleným typom.
(2) tátny dopravný úrad alebo ním poverená technická sluba overí splnenie poiadaviek odseku 1 v potrebnom rozsahu aj v prípade, ak bude typové schválenie ES udelené typovým schva¾ovacím úradom iného
èlenského tátu. V tomto prípade tátny dopravný úrad
vyhotoví potvrdenie o zhode, v ktorom budú uvedené
priestory a výrobné zariadenia, ktoré majú význam pre
schva¾ované výrobky. tátny dopravný úrad po prijatí
iadosti o potvrdení zhody výroby od typového schva¾ovacieho úradu iného èlenského tátu bezodkladne odole potvrdenie o zhode výroby alebo oznámi, e nemôe
také potvrdenie poskytnú.
(3) tátny dopravný úrad uzná riadnu certifikáciu
výrobcu udelenú certifikaèným orgánom pod¾a normy
STN EN ISO 9001 (ISO 9001: 2000). Výrobca poskytne
podrobnosti o certifikácii a informuje tátny dopravný
úrad o kadej zmene jej platnosti alebo rozsahu.
§ 16
Opatrenia na overenie podmienok zhody výroby
(1) Kadé vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, typovo schválené pod¾a tohto nariadenia vlády alebo osobitného predpisu, musia
by vyrobené tak, aby boli zhodné s typom schváleným
na základe splnenia poiadaviek pod¾a tohto nariadenia vlády alebo osobitných predpisov.
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(2) tátny dopravný úrad v èase ude¾ovania typového
schválenia ES overí existenciu primeraných opatrení
a dokladovaných plánov kontrol odsúhlasených s výrobcom pre kadé typové schválenie ES, ktoré sa budú
vykonáva v urèených intervaloch prísluných testov
alebo zodpovedajúcich kontrol nevyhnutných na zabezpeèenie zhody so schváleným typom a ktoré zahàòajú prípadné testy poadované osobitnými predpismi.

(9) tátny dopravný úrad môe vykona vetky testy
alebo kontroly predpísané v tomto nariadení vlády alebo v osobitných predpisoch.

(3) Drite¾ typového schválenia ES musí najmä
a) zabezpeèi existenciu a pouívanie postupov úèinnej
kontroly zhody vozidiel, systémov, komponentov
alebo samostatných technických jednotiek so
schváleným typom,
b) ma prístup k testovaciemu zariadeniu nevyhnutnému na overenie zhody s kadým schváleným typom,
c) zabezpeèi, aby sa výsledky testu alebo kontroly zaznamenali a aby priloené doklady boli prístupné po
dobu urèenú po dohode so tátnym dopravným úradom; táto doba nesmie presiahnu 10 rokov,
d) analyzova výsledky kadého testu alebo kontroly
tak, aby sa overila a zabezpeèila stabilita charakteristík výrobku v prípustných toleranciách priemyselnej výroby,
e) zabezpeèi, aby pre kadý typ výrobku boli vykonávané minimálne kontroly predpísané týmto nariadením vlády a osobitnými predpismi a testy predpísané
príslunými osobitnými predpismi,
f) zabezpeèi, aby kadý súbor vzoriek alebo testovacích dielov, ktoré nie sú zhodné s typom, vyvolal ïalí odber vzoriek a nový test alebo kontrolu. Musia
by prijaté vetky opatrenia na obnovenie zhody výroby.

§ 17

(4) Ak ide o typové schválenie ES vozidla, kontroly
uvedené v odseku 3 písm. e) sa obmedzia len na kontroly overenia zhody so pecifikáciami ustanovenými v typovom schválení ES.
(5) tátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, môe kedyko¾vek overi zhodu kontrolných
metód pouívaných v kadom výrobnom zariadení.
Bená frekvencia týchto overení je v súlade s opatreniami prijatými pod¾a § 15 ods. 2 alebo 3 a zabezpeèí opakovanie prísluných kontrol v lehotách, ktoré urèí tátny dopravný úrad na základe existujúcich poznatkov.
(6) Pri kadej kontrole má inpektor k dispozícii testovacie a výrobné záznamy.
(7) Ak je to vzh¾adom na povahu testu primerané, inpektor môe náhodne vybra vzorky, ktoré sa majú
testova v laboratóriu výrobcu alebo v technickej slube, ak je to uvedené v osobitnom predpise. Minimálny
poèet vzoriek sa môe urèi pod¾a výsledkov vlastného
overenia výrobcu.
(8) Ak je kontrola neuspokojivá alebo je potrebné overi platnos testov vykonaných pod¾a odseku 7, inpektor vyberie vzorky, ktoré sa polú technickej slube,
ktorá vykonala typové schva¾ovacie testy.
10
11

) Napríklad § 13 ods. 3 a 5 zákona è. 725/2004 Z. z.
) § 13 ods. 6 zákona è. 725/2004 Z. z.

(10) Ak sa poèas kontroly zistia neuspokojivé výsledky, tátny dopravný úrad bezodkladne zabezpeèí prijatie vetkých potrebných opatrení na obnovenie zhody
výroby.

Nezhoda so schváleným typom
(1) Za nezhodu so schváleným typom sa povauje
skutoènos, keï sú na vozidle zistené odchýlky od údajov uvedených v osvedèení o typovom schválení ES alebo v informaènom zväzku, ktoré neboli typovým schva¾ovacím úradom èlenského tátu, ktorý typové
schválenie ES udelil, povolené v rámci zmeny typového
schválenia ES. Vozidlo sa nepovauje za nezhodné so
schváleným typom, ak sú pod¾a osobitných predpisov
prípustné tolerancie a vozidlo tieto tolerancie spåòa.
(2) Ak tátny dopravný úrad, ktorý udelil typové
schválenie ES, zistí, e vozidlá, systémy, komponenty
alebo samostatné technické jednotky vybavené osvedèením o zhode COC alebo oznaèené znaèkou typového
schválenia ES sa nezhodujú s typom, ktorý schválil,
prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpeèenie zhody
vyrábaného vozidla, systému, komponentu alebo
samostatnej technickej jednotky so schváleným typom.10) Tieto opatrenia môu v závaných prípadoch
vies a k odòatiu typového schválenia ES. tátny dopravný úrad o prijatých opatreniach informuje Európsku komisiu a typové schva¾ovacie úrady ostatných
èlenských tátov.
(3) Ak tátny dopravný úrad zistí, e vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky
vybavené osvedèením o zhode COC alebo oznaèené
znaèkou typového schválenia ES sa nezhodujú so
schváleným typom, poiada typový schva¾ovací úrad
iného èlenského tátu, ktorý udelil typové schválenie
ES, aby overil, èi sa jednotlivé vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vo výrobe
zhodujú so schváleným typom,11) a bezodkladne o tom
informuje Európsku komisiu. Ak je tátny dopravný
úrad o takejto nezhode informovaný typovým schva¾ovacím úradom iného èlenského tátu, vykoná nevyhnutné kontroly na úèel overenia zhody, a to bezodkladne, najneskôr vak do iestich mesiacov odo dòa
doruèenia iadosti.
(4) V prípade typového schválenia ES vozidla, keï nezhoda vozidla vznikla výluène z dôvodu nezhody systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo v prípade viacstupòového typového
schválenia ES vozidla, keï nezhoda dokonèeného vozidla vznikla výluène z dôvodu nezhody systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky tvoriacich èas nedokonèeného vozidla alebo z dôvodu
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nezhody samotného nedokonèeného vozidla tátny dopravný úrad bezodkladne poiada èlenský tát, ktorý
udelil typové schválenie ES ktorémuko¾vek z týchto
systémov, komponentov, samostatných technických
jednotiek alebo nedokonèenému vozidlu, o prijatie nevyhnutných opatrení na opätovné zabezpeèenie zhody
vyrábaných vozidiel so schváleným typom a bezodkladne o tom informuje Európsku komisiu. Ak je tátny dopravný úrad o takejto nezhode informovaný typovým
schva¾ovacím úradom iného èlenského tátu, prijme
v prípade potreby v spolupráci s týmto typovým schva¾ovacím úradom rovnaké opatrenia, a to bezodkladne,
najneskôr do iestich mesiacov odo dòa doruèenia iadosti; ak zistí nezhodu, prijme opatrenia pod¾a odseku 2.
(5) tátny dopravný úrad informuje typové schva¾ovacie úrady ostatných èlenských tátov o kadom odòatí typového schválenia ES a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dòa odòatia typového schválenia ES.
§ 18
Ako alternatíva k protokolom o testoch vyhotovených
pod¾a osobitných predpisov sa uznáva rovnocennos
potvrdení o testoch vydaných na základe tandardizovaných kódov OECD uvedených v prílohe è. 4, ktoré sú
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v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.12)
Prechodné a závereèné ustanovenia
§ 19
(1) tátny dopravný úrad pre kategórie vozidiel T1,
T2 a T3 odmietne udelenie typového schválenia ES vozidla pre nové typy vozidiel, ak nie sú splnené poiadavky tohto nariadenia vlády.
(2) Prísluný tátny orgán8) od 1. júla 2009 pre kategórie vozidiel T1, T2 a T3 odmietne uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky
v premávke na pozemných komunikáciách, ak nie sú
splnené poiadavky tohto nariadenia vlády.
§ 20
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 5.
§ 21
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 31. mája
2006.

v z. Pál Csáky v. r.

12

) Dohovor o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 141/2001 Z. z.).
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 335/2006 Z. z.

STROJE URÈENÉ PECIÁLNE NA POUÍVANIE
V LESNOM HOSPODÁRSTVE A LESNÉ MECHANIZMY
1. Stroje, ktoré boli peciálne urèené na pouívanie v lesnom hospodárstve, ako stroj na bezúväzkové pribliovanie
dreva a lesný stroj na vývoz sortimentov, definované v ISO 6814:2000.
2. Lesné mechanizmy spoèívajúce na podvozku pre stroje pouívané na prácu so zeminou definované v STN EN ISO 6165
(ISO 6165:2001).
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 335/2006 Z. z.

DEFINÍCIA TYPOV VOZIDIEL
1. K o l e s o v é t r a k t o r y :
a) typ znamená traktory rovnakej kategórie, ktoré sa nelíia minimálne v týchto znakoch:
1. výrobca,
2. typové oznaèenie výrobcu,
3. základné stavebné a kontrukèné charakteristiky,
4. chrbticový podvozok/rebrinový podvozok/èlenený podvozok: zrejmé a zásadné rozdiely,
5. motor: spa¾ovací/elektrický/hybridný,
6. nápravy: poèet,
b) variant znamená traktory rovnakého typu, ktoré sa nelíia minimálne v týchto znakoch:
1. motor,
2. princíp èinnosti,
3. poèet a usporiadanie valcov,
4. rozdiel vo výkone motora najviac 30 %: najvyí výkon nesmie by väèí ako 1,3-násobku hodnoty najniieho výkonu,
5. rozdiel vo zdvihovom objeme valcov maximálne 20 %: najvyia hodnota nesmie by väèia ako 1,2-násobku
najniej hodnoty,
6. hnacie nápravy: poèet, umiestnenie, prepojenie,
7. riadené nápravy: poèet a umiestnenie,
8. maximálna hmotnos naloeného vozidla sa nesmie líi o viac ne 10 %,
9. prevod (typ),
10. ochranná kontrukcia proti prevráteniu,
11. brzdené nápravy: poèet,
c) verzia variantu znamená traktory, ktoré pozostávajú z kombinácie bodov uvedených v informaènom zväzku
v súlade s prílohou I smernice.
2. P á s o v é t r a k t o r y : ako kolesové traktory.
3. P r í p o j n é v o z i d l á :
a) typ znamená prípojné vozidlá rovnakej kategórie, ktoré sa nelíia minimálne v týchto znakoch:
1. výrobca,
2. typové oznaèenie výrobcu,
3. základné stavebné a kontrukèné charakteristiky,
4. chrbticový podvozok/rebrinový podvozok/èlenený podvozok: zrejmé a zásadné rozdiely,
5. nápravy: poèet,
b) variant znamená prípojné vozidlá rovnakého typu, ktoré sa nelíia minimálne v týchto znakoch:
1. riadené nápravy: poèet, umiestnenie a prepojenie,
2. maximálna hmotnos naloeného vozidla sa nesmie líi o viac ako 10 %,
3. brzdené nápravy: poèet.
4.  a h a n é v y m e n i t e ¾ n é s t r o j e : ako prípojné vozidlá.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 335/2006 Z. z.

LIMITY PRE MALÉ SÉRIE
Poèet jednotiek v rámci jedného typu, ktoré sa majú zaevidova, predáva alebo uvies do prevádzky v premávke na
pozemných komunikáciách kadý rok v Slovenskej republike, nesmie presiahnu hodnoty uvedené v nasledujúcej
tabu¾ke pre príslunú kategóriu vozidla:
Kategória
T
C
R
S

Jednotky (pre kadý typ)
150
50
75
50
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 335/2006 Z. z.

ROVNOCENNOS SO TANDARDIZOVANÝMI KÓDMI OECD
Namiesto protokolov o teste vyhotovených v súlade so zodpovedajúcim osobitným predpisom sa alternatívne môu
poui potvrdenia o teste, ktoré zodpovedajú kódom OECD:
Kódy
OECD(*)

Osobitný predpis

Predmet

77/536/EHS

Úradné skúky ochranných kontrukcií po¾nohospodárskych a lesných
traktorov (dynamické skúky)

Kód 3

Úradné skúky ochranných kontrukcií po¾nohospodárskych a lesných
traktorov (statická skúka)

Kód 4

Úradné skúky ochranných kontrukcií, ktoré sú namontované na
zadnej èasti úzkorozchodných po¾nohospodárskych a lesných traktorov

Kód 7

Úradné skúky ochranných kontrukcií, ktoré sú namontované na
prednej èasti úzkorozchodných po¾nohospodárskych a lesných
traktorov

Kód 6

Úradné skúky ochranných kontrukcií po¾nohospodárskych a lesných
pásových traktorov

Kód 8

76/115/EHS
79/622/EHS
76/115/EHS
86/298/EHS
76/115/EHS
87/402/EHS
76/115/EHS
SD (**)
76/115/EHS

(*) Skúobné protokoly musia by v súlade s rozhodnutím OECD C(2005) 1. Rovnocennos skúobného protokolu na ukotvenie
bezpeènostných pásov sa môe uzna, len ak boli odskúané.
Skúobné protokoly v súlade s kódmi pod¾a rozhodnutia C(2000) 59, zmeneného a doplneného rozhodnutím C(2003) 252, sa môu
prijíma aj poèas prechodného obdobia jedného roka odo dòa uverejnenia rozhodnutia C(2005) 1 na internetovej stránke OECD, t. j.
do 21. apríla 2006.
(**) SD: bude riei samostatná smernica.
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 335/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení po¾nohospodárskych
alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ahaných vymenite¾ných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zruuje smernica 74/150/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 13/zv. 31.) v znení smernice Rady 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004), v znení smernice Komisie
2005/13/ES (Ú. v. EÚ L 55, 1. 3. 2005) a v znení smernice Komisie 2005/67/ES (Ú. v. EÚ L 273, 19. 10. 2005).
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336
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006
o technických poiadavkách na potlaèovanie elektromagnetického ruenia spôsobeného
po¾nohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24
zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády sa vzahuje na po¾nohospodárske traktory a lesné traktory uvedené v osobitnom
predpise1) (ïalej len traktor) na komponenty, systémy, samostatné technické jednotky a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzahujúcom sa na
elektromagnetickú kompatibilitu traktora.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) elektromagnetickou kompatibilitou schopnos vozidla pre typ traktora, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky uspokojivo fungova vo svojom elektromagnetickom prostredí bez toho, aby
spôsobovalo neprípustné elektromagnetické ruenie v tomto prostredí,
b) elektromagnetickým ruením elektromagnetický
jav, ktorý môe zhori výkon vozidla pre typ traktora, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky; elektromagnetickým ruením môe by elektromagnetický um, neiaduci signál alebo zmena
v samotnom prenosovom médiu,
c) irokopásmové emisie, ktoré majú írku pásma väèiu, ako je írka pásma prísluného meracieho prístroja alebo prijímaèa,
d) úzkopásmové emisie emisie, ktoré majú írku pásma meniu, ako je írka pásma prísluného meracieho prístroja alebo prijímaèa,
e) elektrickým alebo elektronickým systémom elektrické alebo elektronické zariadenie alebo sústava zariadení spolu so zdruenými elektrickými pripojeniami, ktoré tvoria èas vozidla pre typ traktora, ale
ktoré nie sú urèené na to, aby boli typovo schválené
oddelene od vozidla pre typ traktora,
f) elektrickou alebo elektronickou montánou pod1

skupinou (ïalej len montána podskupina)
elektrické alebo elektronické zariadenie alebo sada
zariadení urèených ako èas vozidla pre typ traktora
spolu so zdruenými elektrickými spojmi a vedením,
ktoré vykonáva jednu alebo viac pecializovaných
funkcií montánej podskupiny,
g) typom montánej podskupiny vo vzahu k elektromagnetickej kompatibilite montána podskupina,
ktorá sa podstatne nelíi
1. funkciou vykonávanou montánou podskupinou,
2. celkovým usporiadaním elektrických alebo elektronických komponentov,
h) typom vozidla pre typ traktora vo vzahu k elektromagnetickej kompatibilite vozidlo pre typ traktora,
ktoré sa podstatne nelíi
1. v celkovom rozmere a tvare priestoru pre motor,
2. v celkovom usporiadaní elektrických alebo elektronických komponentov a v celkovom usporiadaní elektrickej intalácie,
3. v základnom materiáli, z ktorého je kontruovaná kostra alebo obal vozidla pre typ traktora; prítomnos panelov z rôzneho materiálu nemení typ
vozidla pre typ traktora za predpokladu, e základný materiál sa nezmenil.
§3
Technické poiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu, ktoré musia spåòa traktory, komponenty, systémy
a samostatné technické a testovacie jednotky, sú ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.7.,
2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2. a 2.1.11.2., 2.1.12. a 2.1.12.2.,
2.11.1.3., 3., 4.2. a 4.2.3., 4.3.2.3., 5.1. a 6.1.1. a v prílohách IV a IX smernice Rady 75/322/EHS z 20. mája
1975 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov
o rádiovom odruení záihových motorov kolesových
po¾nohospodárskych alebo lesných traktorov v platnom
znení (ïalej len smernica).
§4
(1) iados o udelenie typového schválenia ES
vozidla1) pre typ traktora vzahujúceho sa na elektromagnetickú kompatibilitu predkladá výrobca.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je informaèný

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES po¾nohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ahaných vymenite¾ných strojov, systémov, komponentov a samostatných
technických jednotiek,
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dokument, ktorý spåòa poiadavky ustanovené v prílohe IIA smernice.
(3) Výrobca vozidla vypracuje zoznam vetkých projektovaných kombinácií prísluných elektrických alebo elektronických systémov alebo montánej podskupiny, typy kostry, varianty základných materiálov,
celkové usporiadanie elektrickej intalácie, varianty
motora, pravostrannú alebo ¾avostrannú jazdnú verziu
a verzie rázvoru.
(4) Elektrické alebo elektronické úzkopásmové systémy vozidla pre typ traktora alebo montáne podskupiny sú tie, ktoré môu emitova irokopásmové emisie
alebo iarenie alebo tie, ktoré sú zahrnuté v priamom
riadení vozidla vodièom ustanovené v bode 6.4.2.3 prílohy I smernice.
(5) Zo zoznamu pod¾a odseku 3 sa po vzájomnej dohode medzi výrobcom a poverenou technickou slubou
overovania vozidiel (ïalej len technická sluba) na
úèel testovania vyberie vozidlo pre typ traktora, ktoré
bude predstavova typ vozidla pre typ traktora. Popis
typu vozidla pre typ traktora na tento úèel je uvedený
v dodatku 1 prílohy IIA smernice. Výber vozidla pre typ
traktora má by zaloený na elektrických alebo elektronických systémoch ponúkaných výrobcom. Na úèel
testovania z tohto zoznamu môe by vybrané ete jedno vozidlo pre typ traktora, ak sa po vzájomnej dohode
výrobcu a technickej sluby usúdi, e rôzne elektrické
alebo elektronické systémy, ktoré obsahuje, majú
pravdepodobne znaèný vplyv na elektromagnetickú
kompatibilitu vozidla pre typ traktora v porovnaní
s prvým vozidlom pre typ traktora.
(6) Výber vozidla pre typ traktora pod¾a odseku 4 je limitovaný kombináciami vozidla pre typ traktora, elektrického a elektronického systému, urèenými pre skutoènú výrobu.
(7) Výrobca môe doplni iados pod¾a odseku 1 protokolom o testoch, ktoré sa vykonali. Údaje z protokolu
o testoch môe tátny dopravný úrad vyui na úèely
vyhotovenia osvedèenia o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora.
(8) Ak technická sluba zodpovedná za typový schva¾ovací test vykonáva tento test sama, potom jej bude
pod¾a odseku 4 poskytnuté vozidlo pre typ traktora
predstavujúce schva¾ovaný typ.
(9) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ
traktora vzahujúceho sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa nesmie zamietnu, ak sú splnené technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády.
(10) Osvedèenie o typovom schválení ES vozidla pre
typ traktora z dôvodov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility sa vydáva pod¾a vzoru ustanoveného
v prílohe IIIA smernice.
(11) iados o udelenie typového schválenia ES montánej podskupiny vzahujúcu sa na elektromagnetickú kompatibilitu pod¾a osobitného predpisu2) predkladá výrobca vozidla alebo výrobca montánej
2
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podskupiny. Montána podskupina môe by schválená buï ako komponent, alebo ako samostatná
technická jednotka pod¾a osobitného predpisu.1)
(12) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 11 je informaèný dokument, ktorý spåòa poiadavky ustanovené
v prílohe IIB smernice.
(13) Výrobca môe doplni iados protokolom o testoch, ktoré sa vykonali. Údaje z protokolu o testoch
môe tátny dopravný úrad3) vyui na úèely vyhotovenia osvedèenia o typovom schválení ES montánej podskupiny.
(14) Ak technická sluba zodpovedná za typový
schva¾ovací test vykonáva tento test sama, potom jej
bude poskytnutá vzorka schva¾ovaného typu montánej podskupiny a ak je to potrebné po konzultácii s výrobcom, ak je to moné, najmä varianty v usporiadaní,
v poète komponentov a v poète snímaèov. Ak technická sluba povauje za potrebné, môe si vybra ïaliu
vzorku.
(15) Vzorka musí by zrete¾ne a èitate¾ne oznaèená
obchodným menom výrobcu a znaèkou a názvom typu.
(16) Tam kde je to aplikovate¾né, sa uvedú vetky obmedzenia pouitia. Takéto obmedzenia musia by uvedené v informaènom dokumente pod¾a vzoru uvedenom v prílohách IIB alebo IIIB smernice.
(17) Postupy typového schválenia ES sú ustanovené
v bodoch 4.1., 4.1.1., 4.1.1.1., 4.1.1.2. a 4.1.1.3. prílohy I smernice.
(18) Udelenie typového schválenia ES montánej
podskupiny pre typ traktora vzahujúceho sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa nesmie zamietnu, ak
sú splnené technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády.
(19) Typové schválenie ES poadované výrobcom
vzahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa
môe udeli montánej podskupine montovanej na kadý typ vozidla pre typ traktora a na pecifický typ vozidla pre typ traktora. Pre montáne podskupiny, ktoré sú
súèasou priameho riadenia vozidla pre typ traktora,
sa môe udeli typové schválenie ES len v spolupráci
s výrobcom vozidla pre typ traktora.
(20) Osvedèenie o typovom schválení ES montánej
podskupiny ako komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vzahujúce sa na elektromagnetickú
kompatibilitu sa vydáva pod¾a vzoru ustanoveného
v prílohe IIIB smernice.
(21) Na vydanie osvedèení uvedených v odsekoch 9
a 19 môe tátny dopravný úrad vyui protokol o testoch vydaný schva¾ovacím alebo uznaným laboratóriom.
(22) Zmeny a doplnky k typovému schváleniu ES sú
ustanovené v bodoch 4.3., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.2.1.,
4.3.2.2., 4.3.2.3. prílohy I smernice.
(23) Ak výrobca vozidla pre typ traktora doplní schválené vozidlo pre typ traktora iným tandardným vnú-

) § 8 ods. 10 a 17 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
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torným alebo komerèným vybavením, ako je mobilné
komunikaèné zariadenie, ktoré je v súlade s osobitným predpisom4) a je intalované pod¾a odporúèaní výrobcu vozidla pre typ traktora alebo zariadenia, alebo
ich nahradí alebo odstráni, nemá to vplyv na platnos
schválenia vozidla pre typ traktora.
(24) Výrobca vozidla pre typ traktora, ktorý namontoval komunikaèné zariadenie, poskytne vhodné intalaèné pokyny výrobcom vozidla pre typ traktora alebo
výrobcom takého komunikaèného zariadenia. Na poiadanie technickej sluby poskytne dôkaz, e výkon
vozidla pre typ traktora nie je nepriaznivo ovplyvnený
takými vysielaèmi a vyhlási, e úroveò výkonu a intalácia zabezpeèujú dostatoènú ochranu pri samotnom
prenose a vyluèujú prenos v súvislosti s testami ustanovenými v bode 6 prílohy I smernice.
(25) Toto nariadenie vlády neoprávòuje pouívanie
komunikaèného vysielaèa vtedy, keï platia iné poiadavky na také zariadenie alebo jeho pouívanie. Výrobca vozidla pre typ traktora smie odmietnu intalovanie
tandardného vnútorného alebo komerèného vybavenia, ktoré je v súlade s osobitným predpisom.4)
(26) Kadej montánej podskupine zhodnej so schváleným typom pod¾a tohto nariadenia vlády sa pridelí typové schva¾ovacie èíslo a oznaèí sa znaèkou typového
schválenia ES pod¾a vzoru uvedeného v bodoch 5.1.,
5.2., 5.3. prílohy I smernice.
(27) Vzor znaèky typového schválenia ES je uvedený
v dodatku 7 prílohy I smernice.
(28) Pre elektrické alebo elektronické systémy v typoch vozidla pre typ traktora schváleného pod¾a tohto
nariadenia vlády sa nevyaduje iadne oznaèenie.
(29) Oznaèenia na montánej podskupine v súlade
s odsekom 25 nemusia by vidite¾né, ak je montána
podskupina intalovaná vo vozidle.
(30) Vozidlo pre typ traktora a jeho elektrické alebo
elektronické systémy alebo montáne podskupiny
majú by projektované, kontruované a montované
tak, aby vozidlo v normálnych podmienkach pouívania spåòalo poiadavky tohto nariadenia vlády.
(31) Merania na zabezpeèenie zhody výroby sa prijímajú pod¾a osobitného predpisu.5)
(32) Zhoda výroby vzh¾adom na elektromagnetickú
kompatibilitu vozidla pre typ traktora alebo komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa kontroluje na základe údajov obsiahnutých v osvedèení
o typovom schválení ES uvedených v odsekoch 10
a 20.
(33) Bez toho aby boli dotknuté § 3 a 6, tátny do4
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pravný úrad v prípade náhradných dielcov bude naïalej ude¾ova typové schválenie ES a povo¾ova uvedenie
na trh a uvedenie do prevádzky komponentov, systémov alebo jednotiek urèených na pouitie do typov vozidiel pre typ traktora, ktoré boli schválené do 1. októbra
2002 na základe plnenia technických poiadaviek pre
elektromagnetickú kompatibilitu platných v èase ich
schválenia, a ak je to potrebné, bude ude¾ova následné doplnenie týchto schválení.
(34) Technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia
vlády sa rovnako vzahujú na typové schválenie
vozidla6) pre typ traktora vzahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu a na typové schválenie systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky7)
vozidla pre typ traktora vzahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu.
§5
Prísluný tátny orgán8) nesmie odmietnu ani zakáza
a) uvedenie vozidla pre typ traktora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky, alebo pouívanie
v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ak sú splnené poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády,
b) uvedenie na trh alebo pouívanie komponentov, systémov alebo samostatných technických jednotiek
z dôvodov vzahujúcich sa na elektromagnetickú
kompatibilitu, ak sú splnené poiadavky pod¾a tohto
nariadenia vlády.
§6
Od 1. októbra 2008 prísluný tátny orgán
a) bude povaova osvedèenia o zhode, ktoré sprevádzajú nové vozidlá pre typ traktora, v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu1) za neplatné, ak nie
sú splnené poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády,
b) smie odmietnu uvedenie na trh alebo uvedenie do
prevádzky nových elektrických a elektronických
systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ak nie sú splnené poiadavky pod¾a
tohto nariadenia vlády.
§7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
6
) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
7
) § 8 ods. 5 a 17 zákona è. 725/2004 Z. z.
8
) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
5
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Zbierka zákonov è. 336/2006

§8
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 31. mája
2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Èiastka 116

Èiastka 116

Zbierka zákonov è. 336/2006
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 336/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 75/322/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov o rádiovom odruení záihových motorov kolesových po¾nohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ,13/zv. 2.) v znení smernice Komisie 2000/2/ES zo 14. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.),
smernice Komisie 2001/3/ES z 8. januára 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 26.), smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236,
23. 9. 2003).
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