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387
ZÁKON
zo 16. septembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 319/1998 Z. z., zákona
è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona
è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 253/2001 Z. z., zákona
è. 441/2001 Z. z., zákona è. 490/2001 Z. z., zákona
è. 507/2001 Z. z., zákona è. 139/2002 Z. z., zákona
è. 422/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 430/2003 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 364/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è. 650/2005 Z. z., zákona è. 211/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 250/2007 Z. z., zákona
è. 547/2007 Z. z., zákona è. 666/2007 Z. z., zákona
è. 86/2008 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 298/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 479/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z. a zákona
è. 8/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
1. Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý znie:
§ 89a
(1) Správny orgán, ktorý je prísluný prejedna priestupok vrátane jeho prejednania v blokovom konaní,
vedie evidenciu priestupkov. Ústrednú evidenciu prie-

stupkov vedie ústredný orgán tátnej správy pod¾a
§ 89.
(2) Evidencia priestupkov sa vedie na úèely
a) trestného konania,
b) obèianskoprávneho alebo správneho konania,
c) osvedèovania bezúhonnosti a spo¾ahlivosti fyzickej
osoby.
(3) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, evidencia
priestupkov obsahuje tieto údaje o priestupku a jeho
páchate¾ovi:
a) titul, meno a priezvisko,
b) rodné èíslo alebo dátum narodenia, ak páchate¾
nemá rodné èíslo,
c) adresu pobytu,
d) tátnu príslunos,
e) údaj o doklade totonosti,
f) miesto, dátum a èas spáchania priestupku,
g) oznaèenie priestupku vrátane prísluného ustanovenia zákona, struèný popis skutku a následok jeho
spáchania,
h) spôsob vybavenia veci,
i) uloenú sankciu a ochranné opatrenie,
j) oznaèenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal,
k) dátum prejednania priestupku v blokovom konaní
alebo dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
l) evidenèné èíslo pokutového bloku alebo bloku na
pokutu nezaplatenú na mieste, alebo registratúrnu
znaèku právoplatného rozhodnutia.
(4) Údaje z evidencie priestupkov sa poskytujú
osobe uvedenej v evidencii,
súdom,
orgánom èinným v trestnom konaní,
orgánom oprávneným objasòova priestupky
a správnym orgánom oprávneným prejednáva priestupky aj pod¾a osobitného zákona,
e) iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,16)
f) súdom, justièným a správnym orgánom iných tátov.

a)
b)
c)
d)

(5) Údaje z evidencie priestupkov poskytuje na základe písomnej iadosti správny orgán prísluný na prejednanie priestupku, v ktorého územnom obvode má
iadajúci trvalý pobyt alebo sídlo.
(6) Osobe pod¾a odseku 4 písm. a) sa na základe písomnej iadosti poskytujú z evidencie priestupkov
vetky údaje o nej a o jej priestupku; orgánom pod¾a odseku 4 písm. b) a f) sa údaje poskytujú v rozsahu spô-
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sobom a v lehotách ustanovených v osobitnom zákone
alebo v medzinárodnej zmluve.
(7) Orgán, ktorý vedie evidenciu priestupkov, likviduje údaje z evidencie priestupkov pod¾a odseku 3 po
uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku alebo od zaplatenia pokuty
v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje
inak.
(8) Pri spracúvaní osobných údajov sa postupuje
pod¾a osobitného predpisu.17)
(9) Na poskytovanie údajov z evidencie priestupkov
sa nevzahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupòovaní informácií.18)
(10) Evidencia priestupkov je neverejná.

18

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
19
) Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 445/2008
Z. z., ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so
zavedením meny euro v Slovenskej republike.
Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. Za § 95 sa vkladá § 96, ktorý znie:

(11) Ustanovenia odsekov 2 a 10 sa nevzahujú na
priestupky, o ktorých sa vedie evidencia pod¾a osobitného predpisu.19).
Poznámky pod èiarou k odkazom 16, 17, 18 a 19 znejú:

16) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích
predpisov, zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutoèností v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov.
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§ 96
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2010
Správne orgány zriadia evidenciu priestupkov pod¾a
§ 89a najneskôr do 31. decembra 2010..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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388
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 1. októbra 2009,
ktorou sa vydáva Mýtny poriadok

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 zákona è. 25/2007
Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) podrobnosti o právach a povinnostiach
1. prevádzkovate¾a a vodièa vozidla podliehajúceho
mýtu pod¾a § 2 ods. 2 zákona (ïalej len vozidlo),
2. prevádzkovate¾a a vodièa vozidla oslobodeného
od mýta pod¾a § 4 ods. 1 zákona,
3. správcu výberu mýta a ním poverenej osoby,
4. osoby poverenej správcom výberu mýta pod¾a § 6
ods. 1 zákona,
b) podrobnosti zmluvy o uívaní vymedzených úsekov
ciest a o poskytnutí palubnej jednotky pod¾a zákona,
c) podrobnosti o spôsobe a podmienkach úhrady mýta
a preukazovaní úhrady mýta,
d) podrobnosti o spôsobe a prostriedkoch zabezpeèenia záväzkov prevádzkovate¾a vozidla,
e) podrobnosti o spôsobe nakladania s palubnou jednotkou, jej uívaní, umiestnení, intalácii, pripojení, obsluhe, prevádzke, technických pecifikáciách
a o postupoch rieenia osobitných prípadov a porúch palubnej jednotky,
f) náleitosti reklamaèného poriadku,
g) podrobnosti o pravidlách výpoètu a výberu mýta
v niektorých osobitných prípadoch uívania vymedzených úsekov ciest,
h) podrobnosti o náhradnom výpoète mýta.
§2
Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) celkovou hmotnosou vozidla najväèia prípustná
celková hmotnos motorového vozidla a v prípade
jazdnej súpravy1) najväèia prípustná celková hmotnos jazdnej súpravy,
1

b) vodièom vozidla vodiè, ktorý má oprávnenie vies vozidlo prevádzkovate¾a vozidla, ktoré preukazuje
predloením osvedèenia o evidencii vozidla alebo
technickým preukazom vozidla alebo iným obdobným dokladom,
c) prevádzkovate¾om elektronického mýtneho systému (ïalej len prevádzkovate¾ systému) Národná
dia¾nièná spoloènos, a. s., alebo osoba poverená
Národnou dia¾niènou spoloènosou, a. s., pod¾a § 6
ods. 1 zákona; tým nie sú dotknuté povinnosti
správcu informaèného systému pod¾a osobitného
predpisu,2)
d) reimom predplateného mýta reim, v ktorom mono
uíva vymedzené úseky dia¾nic, rýchlostných ciest
a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta3) (ïalej len vymedzené úseky ciest) po zaplatení mýta,
e) reimom následného platenia mýta reim, v ktorom
mono uíva vymedzené úseky ciest pred zaplatením mýta,
f) zmluvou o uívaní vymedzených úsekov ciest zmluva uzavretá medzi správcom výberu mýta pod¾a § 6
ods. 1 zákona a prevádzkovate¾om vozidla, ktorou sa
správca výberu mýta zaväzuje po uzavretí zmluvy
o poskytnutí palubnej jednotky umoni prevádzkovate¾ovi vozidla uívanie vymedzených úsekov ciest
a prevádzkovate¾ vozidla sa zaväzuje za uívanie vymedzených úsekov ciest plati mýto,
g) zmluvou o poskytnutí palubnej jednotky zmluva
uzavretá medzi prevádzkovate¾om systému a prevádzkovate¾om vozidla, ktorou sa prevádzkovate¾
systému zaväzuje za odplatu poskytnú prevádzkovate¾ovi vozidla do uívania palubnú jednotku a prevádzkovate¾ vozidla sa zaväzuje zaplati odplatu
a zloi zábezpeku za poskytnutú palubnú jednotku,
h) mýtnou transakciou elektronický dátový záznam,
ktorý vznikne na základe vyhodnotenia a spracovania jednej mýtnej udalosti alebo kombinácie viacerých mýtnych udalostí; mýtna transakcia obsahuje
dátum a èas mýtnej udalosti, na základe ktorej mýtna transakcia vznikla, identifikáciu podúseku vymedzeného úseku cesty, identifikáciu vozidla a výku mýta,
i) mýtnou udalosou udalos, ktorá vznikne prejazdom vozidla po vymedzenom úseku cesty alebo jeho

) § 2 ods. 2 písm. h) zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky dia¾nic, ciest
pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.
2
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èasti a je zaznamenaná elektronickým mýtnym systémom.
§3
Návrh na uzavretie zmluvy
(1) Návrh na uzavretie zmluvy o uívaní vymedzených
úsekov ciest a zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky
je iados o registráciu vozidla do elektronického mýtneho systému (ïalej len iados o registráciu). iados o registráciu môe poda prevádzkovate¾ vozidla
osobne alebo splnomocnený zástupca prevádzkovate¾a
vozidla (ïalej len splnomocnený zástupca). Pri registrácii vozidla do elektronického mýtneho systému v reime predplateného mýta môe v mene prevádzkovate¾a vozidla poda iados o registráciu vozidla aj vodiè
vozidla.
(2) iados o registráciu sa podáva na tlaèive vydanom prevádzkovate¾om systému. Vzor tlaèiva zverejòuje prevádzkovate¾ systému na svojej internetovej stránke. iados o registráciu mono poda na kontaktnom
mieste alebo distribuènom mieste, potou, faxom, elektronickou potou alebo prostredníctvom internetovej
stránky prevádzkovate¾a systému.
(3) iados o registráciu obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je
prevádzkovate¾om vozidla fyzická osoba-podnikate¾;
ak je prevádzkovate¾om vozidla iná fyzická osoba,
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, tátnu príslunos, èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b) názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je
prevádzkovate¾om vozidla právnická osoba,
c) meno a priezvisko, dátum narodenia, tátnu príslunos a adresu bydliska vodièa vozidla alebo splnomocneného zástupcu,
d) èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného pasu
vodièa vozidla alebo splnomocneného zástupcu
a èíslo vodièského preukazu vodièa vozidla,
e) identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a vozidla, ak bolo
pridelené, alebo obdobný údaj tomu zodpovedajúci
v inej krajine,
f) daòové identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a vozidla,
ak bolo pridelené,
g) údaje o zápise prevádzkovate¾a vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je v takom
registri zapísaný,
h) evidenèné èíslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo
registrované,
i) kategóriu vozidla pod¾a osobitného predpisu,4)
j) celkovú hmotnos vozidla, poèet náprav a emisnú
triedu vozidla,
k) údaj o tom, èi je vozidlo vybavené zariadením alebo
úpravou, ktoré by mohli bráni správnej funkcii palubnej jednotky,
l) predpokladanú celkovú dåku vymedzených úsekov
ciest, ktoré sa plánujú vozidlom prejazdi pri jednorazovom pouití vymedzených úsekov ciest, alebo
predpokladanú celkovú dåku poèas vymedzeného
4
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èasového obdobia pri opakovanom uívaní vymedzených úsekov ciest,
m) bankové spojenie prevádzkovate¾a vozidla,
n) kontaktné údaje prevádzkovate¾a vozidla.
(4) Pri úhrade mýta v reime následného platenia
mýta poskytne prevádzkovate¾ vozidla alebo splnomocnený zástupca prevádzkovate¾ovi systému okrem údajov pod¾a odseku 3 aj údaje o spôsobe zabezpeèenia záväzku úhrady mýta.
(5) Údaje o spôsobe zabezpeèenia záväzku úhrady
mýta sú údaje o
a) druhu zábezpeky,
b) poskytovate¾ovi zábezpeky,
c) výke zábezpeky,
d) dobe platnosti zábezpeky.
(6) Pri uívaní vymedzených úsekov ciest viacerými vozidlami toho istého prevádzkovate¾a poskytne
prevádzkovate¾ vozidiel alebo splnomocnený zástupca
údaje pod¾a odseku 3 a v prípade reimu následného
platenia mýta aj údaje pod¾a odseku 5 ku kadému vozidlu, ak správca výberu mýta neurèí inak.
(7) Údaje pod¾a odsekov 3 a 5 (ïalej len registraèné údaje) sa poskytujú úplne a pravdivo. Ak je poskytnutý registraèný údaj chybný, neúplný alebo ak dôjde
k jeho zmene ete pred uzavretím zmluvy o uívaní vymedzených úsekov ciest, prevádzkovate¾ vozidla, jeho
splnomocnený zástupca alebo v reime predplateného
mýta vodiè vozidla oznámi opravu, doplnenie alebo
zmenu registraèného údaja prevádzkovate¾ovi systému
najneskôr pri uzavretí zmluvy o uívaní vymedzených
úsekov ciest.
§4
Zmena údajov
(1) Ak dôjde k zmene registraèných údajov okrem
údajov pod¾a § 3 ods. 3 písm. c) a d), prevádzkovate¾ vozidla, splnomocnený zástupca alebo v reime predplateného mýta aj vodiè vozidla oznámi tieto zmeny prevádzkovate¾ovi systému do piatich dní odo dòa, keï
zmeny nastali alebo keï sa o nich dozvedel.
(2) Zmenu celkovej hmotnosti, kategórie, poètu náprav a zmenu emisnej triedy registrovaného vozidla
prevádzkovate¾ vozidla, splnomocnený zástupca alebo
vodiè vozidla oznámi prevádzkovate¾ovi systému bezodkladne. Zmena poètu náprav vozidla sa povauje za
oznámenú zmenu nastavenia palubnej jednotky.
(3) Od vzniku zmeny údajov pod¾a odseku 2 a do obdrania potvrdenia o registrácii zmenených údajov
v elektronickom mýtnom systéme prevádzkovate¾ vozidla alebo vodiè vozidla nemôe uíva vozidlom vymedzené úseky ciest; to neplatí, ak zmena údajov má za
následok zníenie sadzby mýta alebo oslobodenie vozidla od mýta.
(4) Prevádzkovate¾ systému zaregistruje zmeny registraèných údajov v elektronickom mýtnom systéme bez
zbytoèného odkladu.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výka sadzby mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.
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(5) Ak dôjde k zmene prevádzkovate¾a vozidla, ktoré
je zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme,
nový prevádzkovate¾ vozidla, splnomocnený zástupca
alebo vodiè vozidla pred uívaním vymedzených úsekov
ciest opätovne podá návrh na uzavretie zmluvy a poskytne prevádzkovate¾ovi systému registraèné údaje.
§5
Vozidlo oslobodené od mýta
(1) Vozidlo oslobodené od mýta pod¾a § 4 ods. 1
písm. c), e) a h) a l) zákona sa zaregistruje do elektronického mýtneho systému pred zaèatím uívania vymedzených úsekov ciest. Na úèely registrácie vozidla
oslobodeného od mýta do elektronického mýtneho systému môe prevádzkovate¾ systému poadova údaje
pod¾a § 3 ods. 3 písm. a), b), h) a n). Pri registrácii predloí prevádzkovate¾ vozidla oslobodeného od mýta doklady preukazujúce osobu prevádzkovate¾a vozidla
oslobodeného od mýta a doklady preukazujúce dôvod
oslobodenia vozidla. Ak je oslobodenie vozidla od mýta
èasovo alebo priestorovo obmedzené, prevádzkovate¾
vozidla uvedie èas a miesto, na ktoré sa vzahuje oslobodenie vozidla od mýta.
(2) Prevádzkovate¾ vozidla oslobodeného od mýta
pod¾a § 4 ods. 1 zákona nemusí poèas doby oslobodenia
vozidla plati mýto za uívanie vymedzených úsekov
ciest a vybavi vozidlo palubnou jednotkou.
§6
Zmluva o uívaní vymedzených úsekov ciest
(1) Na základe návrhu na uzavretie zmluvy a poskytnutých registraèných údajov uzavrie správca výberu
mýta s prevádzkovate¾om vozidla zmluvu o uívaní vymedzených úsekov ciest. Zmluvu o uívaní vymedzených úsekov ciest mono uzavrie na distribuènom
mieste alebo kontaktnom mieste alebo na inom mieste
dohodnutom s prevádzkovate¾om vozidla.
(2) Zmluvu o uívaní vymedzených úsekov ciest môe
uzavrie prevádzkovate¾ vozidla osobne alebo v mene
prevádzkovate¾a vozidla splnomocnený zástupca.
Zmluvu o uívaní vymedzených úsekov ciest v reime
predplateného mýta môe v mene prevádzkovate¾a vozidla uzavrie aj vodiè vozidla. V pochybnosti sa predpokladá, e vodiè mal oprávnenie vies vozidlo, ibae
prevádzkovate¾ vozidla hodnoverne preukáe, e dolo
k neoprávnenému pouitiu vozidla. Neoprávnené pouitie vozidla nemá vplyv na povinnos prevádzkovate¾a vozidla uhradi mýto.
(3) Pred uzavretím zmluvy o uívaní vymedzených
úsekov ciest osoby oprávnené uzavrie zmluvu pod¾a
odseku 2 predloia prevádzkovate¾ovi systému na úèely overenia registraèných údajov a uzavretia zmluvy
technický preukaz vozidla alebo osvedèenie o evidencii
vozidla alebo iný obdobný doklad, obèiansky preukaz
alebo cestovný pas, vodièský preukaz, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra alebo písomnú
plnú moc na zastupovanie prevádzkovate¾a vozidla
s úradne osvedèeným podpisom a umonia prevádzkovate¾ovi systému fyzickú kontrolu vozidla.
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(4) Podstatné náleitosti zmluvy o uívaní vymedzených úsekov ciest sú
a) identifikaèné údaje zmluvných strán a meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, tátna
príslunos, èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného pasu osoby uzatvárajúcej zmluvu v mene
prevádzkovate¾a vozidla,
b) údaje o vozidle alebo vozidlách pod¾a § 3 ods. 3
písm. h) a l),
c) údaj o reime platby mýta,
d) údaj spôsobe uhrádzania mýta v rámci zvoleného reimu platby mýta.
(5) Súèasou zmluvy o uívaní vymedzených úsekov
ciest sú veobecné obchodné podmienky správcu výberu mýta. Zmeny veobecných obchodných podmienok
zo strany správcu výberu mýta nadobúdajú úèinnos
ich zverejnením. Prevádzkovate¾ vozidla, ktorý nesúhlasí so zmenou veobecných obchodných podmienok,
môe v lehote do 30 dní odo dòa ich zverejnenia písomne odstúpi od zmluvy o uívaní vymedzených úsekov
ciest. V takomto prípade zmluva o vyuívaní vymedzených úsekov ciest zaniká dòom doruèenia písomného
odstúpenia.
(6) Zmluva o uívaní vymedzených úsekov ciest zanikne uplynutím iestich mesiacov odo dòa zaznamenania poslednej mýtnej transakcie palubnou jednotkou priradenou k vozidlu. Zánikom zmluvy o uívaní
vymedzených úsekov ciest zaniká aj zmluva o poskytnutí palubnej jednotky.
(7) Ak na základe zmluvy o uívaní vymedzených
úsekov ciest môe prevádzkovate¾ vozidla uíva vymedzené úseky ciest viacerými svojimi vozidlami, zaniká
zmluva o uívaní vymedzených úsekov ciest uplynutím
iestich mesiacov odo dòa zaznamenania poslednej
mýtnej transakcie palubnou jednotkou iba v èasti týkajúcej sa vozidla, ku ktorému je v elektronickom mýtnom systéme priradená palubná jednotka, prostredníctvom ktorej nebola es mesiacov zaznamenaná
iadna mýtna transakcia. Zánikom zmluvy o uívaní
vymedzených úsekov ciest zaniká aj zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v tej èasti, ktorá sa týka palubnej jednotky, na ktorej nebola poèas iestich mesiacov
zaznamenaná iadna mýtna transakcia.
§7
Reim predplateného mýta
(1) Zmluva o uívaní vymedzených úsekov ciest s reimom predplateného mýta obsahuje okrem náleitosti
pod¾a § 6 ods. 4 aj údaj o výke predplateného mýta
a spôsobe jeho dopåòania, ako aj údaj o spôsobe a podmienkach vrátenia nepouitého predplateného mýta
po splnení vetkých záväzkov prevádzkovate¾a vozidla.
Minimálnu výku predplateného mýta na jedno vozidlo
a minimálnu výku zostatku predplateného mýta urèí
správca výberu mýta vo veobecných obchodných podmienkach.
(2) Ak má prevádzkovate¾ vozidla v elektronickom
mýtnom systéme zaregistrované vozidlo v reime predplateného mýta, ku ktorému je priradená palubná jednotka, a súèasne sú k vozidlu evidované splatné nedo-
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platky mýta alebo ak prevádzkovate¾ vozidla nevrátil
funkènú a nepokodenú palubnú jednotku alebo má
nevysporiadané záväzky v súvislosti s povinnosou vráti palubnú jednotku, môe správca výberu mýta odmietnu návrh prevádzkovate¾a vozidla na uzavretie
novej zmluvy o uívaní vymedzených úsekov ciest alebo
návrh na zmenu uzavretej zmluvy o uívaní vymedzených úsekov ciest.

d)

§8

e)

Reim následného platenia mýta
(1) Zmluva o uívaní vymedzených úsekov ciest s reimom následného platenia mýta obsahuje okrem náleitostí pod¾a § 6 ods. 4 aj
a) lehotu splatnosti faktúry,
b) údaj o predpokladanej celkovej dåke vyuívaných
vymedzených úsekov ciest poèas fakturaèného obdobia pre kadé z vozidiel, na ktoré sa reim následného platenia mýta vzahuje,
c) údaj o výke bankovej záruky na zabezpeèenie záväzku úhrady mýta, vystavujúcej banke, dátume vystavenia, dobe platnosti bankovej záruky a o prípadnej prolongácii bankovej záruky,
d) údaj o výke hotovostnej zábezpeky alebo o prípadnom inom zabezpeèení záväzku úhrady mýta prevádzkovate¾om vozidla akceptovanom správcom výberu mýta, ak nebola poskytnutá banková záruka,
e) kontaktné údaje osoby zodpovednej za fakturáciu
a platby prevádzkovate¾a vozidla,
f) povinnos pevnej intalácie palubnej jednotky vo vozidle.
(2) Pevnou intaláciou sa rozumie technické rieenie
zabezpeèujúce stále pripojenie palubnej jednotky na
elektrický systém vozidla. Pevná intalácia musí by
vykonaná osobou poverenou prevádzkovate¾om systému.
(3) Ak prevádzkovate¾ vozidla má v elektronickom
mýtnom systéme zaregistrované vozidlo, ku ktorému je
priradená palubná jednotka, a súèasne sú k vozidlu
evidované splatné nedoplatky mýta, môe správca výberu mýta odmietnu návrh prevádzkovate¾a vozidla na
uzavretie novej zmluvy o uívaní vymedzených úsekov
ciest s reimom následného platenia mýta alebo návrh
na zmenu uzavretej zmluvy o uívaní vymedzených
úsekov ciest s reimom následného platenia mýta.
§9
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky
(1) Po uzavretí zmluvy o uívaní vymedzených úsekov
ciest uzavrie prevádzkovate¾ systému s prevádzkovate¾om vozidla zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky.
(2) Na uzavretie zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky a na osoby oprávnené uzavrie zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky sa vzahujú ustanovenia § 6
ods. 1 druhej vety a § 6 ods. 2 a 3.
(3) Podstatné náleitosti zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky sú
a) identifikaèné údaje zmluvných strán a meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, tátna

b)
c)

f)
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príslunos, èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného pasu osoby uzatvárajúcej zmluvu v mene
prevádzkovate¾a vozidla,
identifikaèné èíslo palubnej jednotky a evidenèné
èíslo vozidla, ku ktorému je priradená,
parametre poèiatoèného nastavenia palubnej jednotky,
výka a splatnos odplaty za poskytnutie palubnej
jednotky,
výka a forma zábezpeky na zabezpeèenie záväzku
vrátenia palubnej jednotky a jej prísluenstva,
zmluvná pokuta.

(4) Súèasou zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky
sú veobecné obchodné podmienky prevádzkovate¾a
systému. Zmeny veobecných obchodných podmienok
zo strany prevádzkovate¾a systému nadobúdajú úèinnos ich zverejnením. Prevádzkovate¾ vozidla, ktorý nesúhlasí so zmenou veobecných obchodných podmienok, môe v lehote do 30 dní odo dòa ich zverejnenia
písomne odstúpi od zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky. V takomto prípade zmluva zaniká dòom doruèenia písomného odstúpenia.
(5) Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky zaniká
vrátením funkènej a nepokodenej palubnej jednotky
a jej prísluenstva prevádzkovate¾ovi systému. Za
funkènú a nepokodenú palubnú jednotku sa povauje
aj palubná jednotka, ku ktorej bola prevádzkovate¾om
systému uznaná reklamácia. V prípade zániku zmluvy
o poskytnutí palubnej jednotky zaniká aj právo uíva
vymedzené úseky ciest na základe zmluvy o uívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom, ku ktorému je vrátená palubná jednotka priradená v elektronickom mýtnom systéme.
§ 10
Spôsob a podmienky úhrady mýta
(1) Mýto je moné uhradi v hotovosti na kontaktnom
mieste alebo na distribuènom mieste, bankovým prevodom na úèet správcu výberu mýta, inkasom z úètu platite¾a mýta, platobnou kartou alebo s pouitím iných
elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré
akceptuje správca výberu mýta na základe dohody s vystavite¾mi elektronických platobných prostriedkov.
Zoznam akceptovaných elektronických prostriedkov
platobného styku zverejòuje prevádzkovate¾ systému
na svojej internetovej stránke.
(2) Preplatok na uhradenom mýte vráti správca výberu mýta rovnakým spôsobom, akým bolo mýto uhradené. Ak bolo mýto uhradené kombináciou viacerých
spôsobov, správca výberu mýta si môe vybra spôsob
vrátenia preplatku. Bankové poplatky spojené s vrátením preplatku znáa prevádzkovate¾ vozidla. V hotovosti sa vracia preplatok len do 100 eur.
§ 11
Zabezpeèenie záväzku úhrady mýta
(1) Pred uzavretím zmluvy o uívaní vymedzených
úsekov ciest s reimom následného platenia mýta prevádzkovate¾ vozidla alebo splnomocnený zástupca na
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úèely zabezpeèenia záväzku úhrady mýta poskytne
správcovi výberu mýta bankovú záruku alebo hotovostnú zábezpeku alebo iný spôsob zabezpeèenia akceptovaný správcom výberu mýta vo výke a na dobu
poadovanú správcom výberu mýta.
(2) Minimálnu výku zábezpeky pod¾a odseku 1 na
jedno vozidlo mono vypoèíta na internetovej stránke
prevádzkovate¾a systému a na kontaktných miestach.
Minimálna výka zábezpeky sa urèuje pod¾a kategórie,
celkovej hmotnosti, poètu náprav a emisnej triedy vozidla, sadzby mýta, predpokladaného poètu prejazdených kilometrov po vymedzených úsekoch ciest, dåky
zúètovacieho obdobia, lehoty splatnosti faktúry a poètu vozidiel krytých zábezpekou. Banková záruka sa vystavuje na tlaèive vydanom prevádzkovate¾om systému.
(3) Prevádzkovate¾ vozidla alebo splnomocnený zástupca poskytne dodatoèné zabezpeèenie jedným zo
spôsobov zabezpeèenia pod¾a odseku 1 alebo ich kombináciou, ak dolo k zmene údajov, na základe ktorých
bola vypoèítaná minimálna výka zabezpeèenia záväzku. Zabezpeèenie záväzku v dohodnutom rozsahu
musí trva po celú dobu platnosti zmluvy o uívaní vymedzených úsekov ciest.
§ 12
Zabezpeèenie záväzku
vrátenia palubnej jednotky
(1) Prevádzkovate¾ vozidla, splnomocnený zástupca
alebo v reime predplateného mýta vodiè vozidla zloí
v prospech prevádzkovate¾a systému za kadú poskytnutú palubnú jednotku a jej prísluenstvo zábezpeku
na zabezpeèenie záväzku vrátenia palubnej jednotky
a jej prísluenstva.
(2) Na zabezpeèenie záväzku vráti palubnú jednotku
a jej prísluenstvo dojednajú prevádzkovate¾ vozidla
a prevádzkovate¾ systému v zmluve o poskytnutí palubnej jednotky zmluvnú pokutu vo výke obstarávacej
ceny palubnej jednotky a jej prísluenstva zníenej
o výku prijatej odplaty pod¾a § 9 ods. 3 písm. d) a o výku zloenej zábezpeky pod¾a odseku 1.
§ 13
Spôsob nakladania s palubnou jednotkou
(1) Palubná jednotka vrátane jej prísluenstva pre intaláciu do cigaretového zapa¾ovaèa vozidla sa poskytuje na kontaktnom mieste alebo distribuènom mieste
alebo na inom dohodnutom mieste.
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§ 14
Intalácia a umiestnenie palubnej jednotky
(1) Palubná jednotka vrátane jej prísluenstva sa intaluje a umiestni vo vozidle v súlade s návodom na intaláciu a umiestnenie.
(2) Intaláciou palubnej jednotky sa rozumie fyzické
prepojenie palubnej jednotky s elektrickým systémom
vozidla.
(3) Umiestnením palubnej jednotky sa rozumie priestorové urèenie pozície palubnej jednotky na èelnom
skle vozidla.
(4) Ak je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou,
ktoré by mohli bráni správnemu fungovaniu palubnej
jednotky, zabezpeèí sa intalácia externej antény dodávanej prevádzkovate¾om systému a zapojenie antény do
palubnej jednotky pod¾a návodu.
§ 15
Nastavenie palubnej jednotky
(1) Nastavením palubnej jednotky sa rozumie zadanie správnych a úplných technických údajov o vozidle
pod¾a odseku 2 potrebných na výpoèet mýta a jeho odúètovanie do palubnej jednotky.
(2) Pri poskytnutí palubnej jednotky pod¾a § 13 ods. 1
nastaví osoba poverená prevádzkovate¾om systému
v palubnej jednotke na základe údajov pod¾a § 3 ods. 3
správnu kategóriu vozidla, celkovú hmotnos vozidla,
poèet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla. Prevádzkovate¾ vozidla alebo vodiè vozidla skontroluje správnos nastavených údajov pri prevzatí palubnej jednotky. Ak v osvedèení o evidencii vozidla, v technickom
preukaze vozidla, certifikáte vozidla, v potvrdení výrobcu alebo v potvrdení zástupcu výrobcu nie je uvedená
emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO
0. Ak pred uívaním alebo poèas uívania vymedzených
úsekov ciest dôjde k zmene poètu náprav vozidla, prevádzkovate¾ vozidla alebo vodiè vozidla zmení v palubnej jednotke údaj o poète náprav tak, aby zodpovedal
skutoènému stavu vozidla.
(3) Ak zmena údajov pod¾a § 3 ods. 3 vyaduje zmenu
nastavenia palubnej jednotky zo strany prevádzkovate¾a systému, poskytne sa palubná jednotka prevádzkovate¾ovi systému na vykonanie zmeny nastavenia.

(2) Vo vozidle mono pouíva iba palubnú jednotku
a prísluenstvo palubnej jednotky, ktoré sú k vozidlu
priradené prevádzkovate¾om systému na základe zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky. Palubná jednotka je
neprenosná.

(4) Ak v dôsledku nesprávneho nastavenia palubnej
jednotky elektronický mýtny systém uplatòuje vyiu
sadzbu mýta, ako je sadzba mýta, ktorá zodpovedá
skutoènej kategórii vozidla, zaplatí sa mýto vypoèítané
na základe vyej sadzby. To neplatí v prípade uznanej
reklamácie nesprávneho nastavenia palubnej jednotky
pod¾a reklamaèného poriadku.

(3) S palubnou jednotkou mono naklada a pouíva
ju iba spôsobom ustanoveným zákonom, touto vyhlákou a veobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovate¾a systému.

(5) Ak prevádzkovate¾ vozidla platí mýto v reime
predplateného mýta a nesprávnym nastavením palubnej jednotky mu vznikne nedoplatok mýta, prevádzkovate¾ vozidla uhradí nedoplatok bezodkladne.
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§ 16
Pouívanie palubnej jednotky
(1) Vodiè vozidla kontroluje funkènos a správne nastavenie palubnej jednotky pred jazdou, poèas jazdy
a po ukonèení jazdy. Pri kontrole funkènosti palubnej
jednotky pred jazdou sa skontroluje správnos nastavenia poètu náprav vozidla.
(2) Vodiè vozidla môe poèas jazdy vypnú zvukovú
signalizáciu palubnej jednotky, ktorá ho informuje
o správnom fungovaní palubnej jednotky. Vodiè vozidla
po vypnutí zvukovej signalizácie palubnej jednotky poèas jazdy naïalej kontroluje funkènos a správne nastavenie palubnej jednotky.
(3) Ak prevádzkovate¾ vozidla alebo vodiè vozidla zistí
po skonèení jazdy chybu v nastavení palubnej jednotky, bezodkladne oznámi prevádzkovate¾ovi systému
údaje potrebné na správny výpoèet mýta.
§ 17
Poruchy a preprava palubnej jednotky
(1) Ak poèas jazdy po vymedzených úsekoch ciest dôjde k poruche palubnej jednotky, vodiè vozidla odstaví
vozidlo na najbliom mieste umoòujúcom bezpeèné
odstavenie vozidla a oznámi poruchu alebo pokodenie
palubnej jednotky prevádzkovate¾ovi systému na zákazníckej telefónnej linke prevádzkovate¾a systému.
Vodiè vozidla oznámi prevádzkovate¾ovi systému na
úèely identifikácie svoje meno a priezvisko, meno
a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov prevádzkovate¾a vozidla, evidenèné èíslo vozidla a priblinú polohu, kde sa vozidlo nachádza. Prevádzkovate¾
systému oznámi vodièovi vozidla kód udalosti a vodiè
môe pokraèova v jazde na najbliie kontaktné miesto alebo distribuèné miesto.
(2) Ak poèas jazdy po vymedzených úsekoch ciest je
vo vozidle prepravovaná palubná jednotka, ktorá nemá
by v èase prepravy pouitá na zaznamenanie mýtnych
transakcií, prevádzkovate¾ vozidla, ku ktorému je prepravovaná palubná jednotka priradená, zabezpeèí
správnu prepravu palubnej jednotky pod¾a pokynov
prevádzkovate¾a systému v návode na pouívanie palubnej jednotky. Ak sa nezabezpeèí preprava palubnej
jednotky pod¾a pokynov prevádzkovate¾a systému, prevádzkovate¾ vozidla uhradí mýto vypoèítané pod¾a údajov zaznamenaných elektronickým mýtnym systémom.
To neplatí, ak prevádzkovate¾ vozidla preukáe, e nedolo k pouitiu vymedzených úsekov ciest vozidlom,
ku ktorému je palubná jednotka priradená.
§ 18
Kráde, strata, znièenie alebo pokodenie
palubnej jednotky
(1) Na postup vodièa vozidla a prevádzkovate¾a systému pri krádei, strate, znièení alebo pokodení palubnej jednotky, ktoré má vplyv na jej správne fungovanie
poèas jazdy po vymedzených úsekoch ciest, sa vzahuje
ustanovenie § 17 ods. 1.
(2) Ak bola palubná jednotka po krádei alebo strate
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pouitá neoprávnenou osobou, prevádzkovate¾ vozidla,
ku ktorému je palubná jednotka priradená, uhradí mýto v plnej výke vypoèítanej pod¾a záznamov v elektronickom mýtnom systéme za obdobie od okamihu krádee alebo straty a po vloenie oznámenia o krádei
alebo strate do elektronického mýtneho systému prevádzkovate¾om systému. Prevádzkovate¾ systému vloí
oznámenie o krádei alebo strate palubnej jednotky do
elektronického mýtneho systému a zablokuje palubnú
jednotku bezodkladne po prijatí oznámenia.
(3) Ak dôjde ku krádei, strate alebo znièeniu palubnej jednotky, môe sa súèasne so zablokovaním palubnej jednotky uplatni nárok na zabezpeèenie pod¾a
§ 12.
(4) Ak je ukradnutá alebo stratená palubná jednotka
vrátená prevádzkovate¾ovi systému, prevádzkovate¾
systému vráti uplatnenú zábezpeku pod¾a § 12 ods. 1
zákona prevádzkovate¾ovi vozidla a po potvrdení úplnej funkènosti palubnej jednotky osobou poverenou
prevádzkovate¾om systému, alebo ak je vrátená palubná jednotka pokodená, po potvrdení osoby poverenej
prevádzkovate¾om systému, e pokodenie nespôsobil
prevádzkovate¾ vozidla.
(5) Ak prevádzkovate¾ vozidla poiada o poskytnutie novej palubnej jednotky namiesto ukradnutej, stratenej znièenej alebo pokodenej palubnej jednotky,
prevádzkovate¾ systému s ním uzavrie novú zmluvu
o poskytnutí palubnej jednotky alebo sa s ním dohodne
na zmene pôvodnej zmluvy o pokytnutí palubnej jednotky. Za novú palubnú jednotku sa poskytne prevádzkovate¾ovi systému zábezpeka pod¾a § 12 ods. 1 a platí
sa odplata pod¾a § 9 ods. 3 písm. d).
§ 19
Vrátenie palubnej jednotky
(1) Ak zanikne právo uíva palubnú jednotku, musí
sa palubná jednotka vrátane jej prísluenstva vráti
prevádzkovate¾ovi systému vo funkènom a nepokodenom stave bez zbytoèného odkladu v súlade so zmluvou
o poskytnutí palubnej jednotky. Palubná jednotka vrátane jej prísluenstva sa vráti bez zbytoèného odkladu
aj po výzve prevádzkovate¾a systému z technických alebo prevádzkových dôvodov uvedených vo veobecných
obchodných podmienkach.
(2) Ak dôjde k zmene prevádzkovate¾a vozidla, ku ktorému bola vydaná palubná jednotka, pôvodný prevádzkovate¾ vozidla oznámi túto zmenu prevádzkovate¾ovi
systému do piatich dní odo dòa, keï zmena nastala,
a vráti palubnú jenotku vrátane jej prísluenstva.
(3) Palubnú jednotku vrátane jej prísluenstva je
moné vráti prevádzkovate¾ovi systému kedyko¾vek
v rámci jej ivotného cyklu.
(4) Palubnú jednotku vrátane jej prísluenstva je
moné vráti na kontaktnom mieste alebo na distribuènom mieste. Ak je vrátená palubná jednotka vrátane jej
prísluenstva funkèná a nepokodená, vráti sa zábezpeka pod¾a § 12 ods. 1 prevádzkovate¾ovi vozidla.
(5) Zábezpeka pod¾a § 12 ods. 1 sa vráti prevádzkovate¾ovi vozidla v hotovosti do výky urèenej prevádzko-
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vate¾om systému. Ak je suma, ktorá sa vracia, vyia
ako urèená maximálna výka pre vrátenie v hotovosti,
uskutoèní sa vrátenie výluène bezhotovostným prevodom na úèet prevádzkovate¾a vozidla. Náklady spojené
s vrátením zabezpeky znáa prevádzkovate¾ vozidla.
(6) Vrátením funkènej a nepokodenej palubnej
jednotky vrátane jej prísluenstva zaniká zmluva o uívaní vymedzených úsekov ciest ako celok alebo v èasti
týkajúcej sa vozidla, ku ktorému bola palubná jednotka priradená, ako aj zmluva o poskytnutí palubnej jednotky ako celok alebo v èasti týkajúcej sa vrátenej palubnej jednotky.
(7) Ak sa palubná jednotka vrátane jej prísluenstva nevráti alebo sa vráti nefunkèná alebo pokodená,
je môné uplatni nárok na zabezpeèenie pod¾a § 12.
(8) Ak je potrebná oprava vrátenej palubnej jednotky, uskutoèní sa na náklady prevádzkovate¾a vozidla.
To neplatí v prípade uznanej reklamácie palubnej jednotky pod¾a reklamaèného poriadku.
§ 20
Náleitosti reklamaèného poriadku
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Reklamaèný poriadok obsahuje tieto náleitosti:
predmet reklamácie,
spôsob uplatnenia reklamácie a jej vybavenia,
lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie,
základné náleitosti podania reklamácie,
dôvody zamietnutia reklamácie,
spôsob úhrady nákladov spojených s rieením reklamácie.
§ 21
Pravidlá výpoètu a výberu mýta
v niektorých osobitných prípadoch uívania
vymedzených úsekov ciest

(1) Vymedzený úsek cesty mono uíva v oboch smeroch jazdy, ktoré sú spoplatòované samostatne na základe záznamu o jeho pouití v elektronickom mýtnom
systéme. Vymedzený úsek cesty môe by rozdelený na
viac èastí, na ktorých je moné na vymedzený úsek cesty vstúpi alebo ho opusti (ïalej len podúsek).
(2) Mýto sa platí v plnej výke za celý vymedzený úsek
cesty bez oh¾adu na skutoène prejazdenú vzdialenos
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vozidla alebo poèet vyuitých podúsekov v rámci jedného vymedzeného úseku cesty a na základe príslunej
sadzby mýta.
(3) Pri výpoète mýta za uívanie vymedzeného úseku
cesty sa postupuje pod¾a zákona a osobitných predpisov,5) prièom platí, e
a) vozidlo nemôe vyui iadny podúsek vymedzeného
úseku cesty dvakrát bez opätovnej úhrady mýta za
jeho uívanie,
b) vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr na òom zastaví alebo ho opustí bez vyuitia
vetkých jeho podúsekov, môe vyui vetky dovtedy nevyuité podúseky bez ïalieho spoplatnenia
poèas 12 hodín nasledujúcich od vstupu tohto vozidla na vymedzený úsek cesty,
c) vozidlo, ktoré po opustení vymedzeného úseku cesty
znova vstúpi na ten istý vymedzený úsek cesty po
uplynutí doby uvedenej v písmene b) alebo ktoré na
vymedzenom úseku cesty zastaví na dobu dlhiu,
ako je doba uvedená v písmene b), podlieha opätovne spoplatneniu za uívanie tohto vymedzeného
úseku cesty,
d) vozidlo, ktoré zaène uíva vymedzený úsek cesty
v opaènom smere jazdy, podlieha opätovne spoplatneniu za uívanie tohto vymedzeného úseku a na
jeho uívanie platia ustanovenia písmen a) a c).
§ 22
Náhradný výpoèet mýta
Ak nie je môné vypoèíta mýto elektronicky alebo na
základe elektronicky získaných údajov, správca výberu
mýta vypoèíta a vyberie mýto iba za vzdialenos 50 km
po vymedzenom úseku cesty s pouítím príslunej
sadzby mýta a umoní vodièovi vozidla prejazd vzdialenosti 50 km, za ktorú je mýto vypoèítané a vybrané.
Vzdialenos 50 km zodpovedá vzdialenosti od kontaktného miesta alebo distribuèného miesta, kde bol výpoèet a výber mýta vykonaný, po najbliie kontaktné
miesto alebo distribuèné miesto, na ktorom je vodiè vozidla povinný zastavi.
§ 23
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. októbra 2009.

¼ubomír Vány v. r.

5

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 350/2007 Z. z.
Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 413/2007 Z. z.
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389
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 1. októbra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o doklade na preukazovanie osoby
poverenej výkonom kontroly elektronického výberu mýta

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 2 písm. b) zákona
è. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 86/2008 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Doklad na preukazovanie osoby poverenej výkonom
kontroly pod¾a § 7 ods. 1 a 2 zákona je preukaz osoby
poverenej výkonom kontroly elektronického výberu
mýta (ïalej len preukaz kontrolóra).
§2
(1) Preukaz kontrolóra je doklad ltooranovej farby
s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený z ofsetového
papiera potlaèeného jemným rastrom ltooranovej
farby, zaliaty do plastovej fólie.
(2) Na prednej strane preukazu kontrolóra je v ¾avom
hornom rohu prilepená fotografia drite¾a preukazu
kontrolóra s rozmermi 30 mm × 35 mm, ktorá v pravej
hornej èasti obsahuje holografickú nálepku presahujúcu do èasti mimo fotografie. Holografická nálepka ob-

sahuje zobrazenie tátneho znaku Slovenskej republiky.
(3) Pod fotografiou je text Preukaz è. a evidenèné
èíslo tvoriace tvorèíslie, odtlaèok peèiatky vydávajúceho orgánu a podpis oprávnenej osoby.
(4) Ved¾a fotografie je ve¾kými písmenami nadpis
v èiernej farbe SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, tátny znak Slovenskej republiky, nadpis PREUKAZ OSOBY POVERENEJ
VÝKONOM KONTROLY ELEKTRONICKÉHO VÝBERU
MÝTA, pod ktorým je uvedené priezvisko, meno, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, názov orgánu vydávajúceho preukaz kontrolóra a dátum vydania
a platnosti.
(5) Na zadnej strane preukazu kontrolóra je text, ktorý vymedzuje oprávnenia osoby poverenej výkonom
kontroly pod¾a § 7 ods. 5 zákona.
(6) Vzor preukazu kontrolóra je v prílohe.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. októbra 2009.

¼ubomír Vány v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 389/2009 Z. z.

VZOR

PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM
KONTROLY ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA
Predná strana

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO DOPRAVY,
PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Fotografia
30 x 35 mm

Preukaz þ. ....

PREUKAZ OSOBY POVERENEJ
VÝKONOM KONTROLY
ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA
Priezvisko ...............................................................
Meno .......................................................................
Dátum narodenia ..................................................
Adresa trvalého bydliska ......................................
.................................................................................
.................................................................................
Dátum vydania .......................................................
Preukaz platí do .....................................................

....................................................................
Odtlaþok peþiatky a podpis oprávnenej osoby

Zadná strana
Podĕa § 7 ods. 5 zákona Ā. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za
užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona Ā. 86/2008 Z. z. (Ċalej len “zákon”) osoby
poverené výkonom kontroly sú oprávnené:
a) získavaĨ údaje stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným
elektronickým zariadením,
b) preukazovaĨ dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z ustanovení
tohto zákona,
c) na mieste v Āase kontroly vybraĨ vypoĀítanú sumu mýta,
d) ak nemožno zistiĨ skutoĀnú prejazdenú vzdialenosĨ vozidla po
vymedzených úsekoch ciest, vypoĀítaĨ mýto z dēžky 650 km a príslušnej
sadzby,
e) vyžadovaĨ od vodiĀa vozidla vysvetlenie,
f) vyžadovaĨ od vodiĀa vozidla doklad o úhrade mýta,
g) kontrolovaĨ umiestnenie, ĀinnosĨ a používanie palubnej jednotky,
h) kontrolovaĨ údaje zadané do palubnej jednotky na úĀely výpoĀtu mýta
a zúĀtovania mýta.
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