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339
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 1. decembra 2014,
ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona
o dia¾niènej známke a o zmene niektorých zákonov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 6 ods. 1 a § 9 ods. 3
zákona è. 488/2013 Z. z. o dia¾niènej známke a o zmene niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Papierová nálepka urèená pre dvojstopové motorové
vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosou do
3,5 t a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1
bez oh¾adu na ich najväèiu prípustnú celkovú hmotnos a papierová nálepka urèená pre prípojné vozidlá
kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie
M1, N1, MIG a NIG, ak celková hmotnos jazdnej súpravy je nad 3,5 t (ïalej len nálepka urèená pre prípojné
vozidlá kategórie O1 a O2), je zloená z dvoch oddelite¾ných èastí. Prvá èas nálepky sa umiestòuje na motorovom vozidle. Druhú èas nálepky tvorí kontrolný
kupón, ktorým sa vodiè preukazuje pri kontrole.
§2
(1) Prvá èas papierovej nálepky urèenej pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou
hmotnosou do 3,5 t a pre dvojstopové motorové vozidlá
kategórie M1 bez oh¾adu na ich najväèiu prípustnú
celkovú hmotnos sa nalepuje do pravého horného
rohu na vnútornej strane predného skla motorového
vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy tak, aby
bola dobre vidite¾ná aj z vonkajej prednej strany motorového vozidla. Na trojkolesových vozidlách, tvorkolkách a motocykloch s postranným vozíkom, ktoré sú
dvojstopovými vozidlami a nemajú predné sklo, sa prvá
èas papierovej nálepky nalepuje na ich dobre vidite¾nú, rovnú, èistú a nie ¾ahko vymenite¾nú èas spravidla
v smere jazdy.
(2) Na urèené miesto na kontrolnom kupóne papierovej nálepky sa vpíe evidenèné èíslo motorového vozidla
alebo evidenèné èíslo prvého vozidla jazdnej súpravy.
Tento údaj sa vpíe èitate¾ne tak, aby nebol beným
spôsobom odstránite¾ný. Papierová nálepka je neprenosná, po jej nalepení ju nie je moné poui na inom
motorovom vozidle.
§3
(1) Prvá èas papierovej nálepky urèenej pre prípojné
vozidlá kategórie O1 a O2 sa nalepuje na vnútornú
stranu predného skla prvého vozidla jazdnej súpravy

s celkovou hmotnosou nad 3,5 t tak, aby bola dobre
vidite¾ná aj z vonkajej prednej strany motorového vozidla.
(2) Na urèené miesto na kontrolnom kupóne papierovej nálepky urèenej pre prípojné vozidlá kategórie O1
a O2 vpíe vodiè prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosou nad 3,5 t evidenèné èíslo prípojného
vozidla. Tento údaj sa vpíe èitate¾ne tak, aby nebol
beným spôsobom odstránite¾ný. Papierová nálepka je
neprenosná, po jej nalepení ju nie je moné poui na
iné prípojné vozidlo kategórie O1 a O2.
§4
(1) Na vonkajej strane a vnútornej strane prvej èasti
papierovej nálepky sú vyobrazené:
a) ochranná giloová podtlaè tvorená linkami, ktorej
súèasou je symbol dia¾nice obsahujúci ochranný
opakujúci sa mikrotext SLOVENSKÁ REPUBLIKA
a opakujúci sa mikrotext 2015,
b) platnos papierovej nálepky vyjadrená dvojicou slov
Roèná
Mesaèná
10-dòová
1-year
Month
10-days,
c) tátny znak Slovenskej republiky,
d) rok platnosti papierovej nálepky,
e) motorové vozidlo alebo oznaèenie kategórie prípojného vozidla,
f) ak ide o papierovú nálepku s platnosou jeden mesiac alebo 10 dní, rámèek pozdå obvodu nálepky obsahujúci èíslice na oznaèenie dní (1  31) a èíslice na
oznaèenie mesiacov (I  XII),
g) identifikaèný èiarový kód, v ktorom je zakódovaná
séria a poradové èíslo papierovej nálepky,
h) ochranný hologram zapracovaný do obrazu papierovej nálepky, ktorý obsahuje
1. opakujúci sa mikrotext SLOVENSKÁ REPUBLIKA, opakujúci sa mikrotext SLOVAK REPUBLIC a opakujúci sa mikrotext SR,
2. opakujúci sa motív jazdca a motív tátneho znaku
Slovenskej republiky,
i) dvojrozmerný èiarový kód (QR kód).
(2) Na kontrolnom kupóne sú vyobrazené:
a) miesto na vpísanie evidenèného èísla motorového
vozidla alebo evidenèného èísla prípojného vozidla,
b) platnos papierovej nálepky vyjadrená dvojicou slov
Roèná
Mesaèná
10-dòová
1-year
Month
10-days,
c) rok platnosti papierovej nálepky,
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d) identifikaèný èiarový kód, v ktorom je zakódovaná
séria a poradové èíslo papierovej nálepky.
(3) Na podkladovej èasti papierovej nálepky sú zobrazené:
a) logo a názov: Národná dia¾nièná spoloènos, a. s.,
Mlynské Nivy è. 45, Bratislava,
b) IÈO a IÈ DPH,
c) cena papierovej nálepky vrátane dane z pridanej
hodnoty a suma dane z pridanej hodnoty,
d) platnos papierovej nálepky,
e) tandardný èiarový kód EAN 13,
f) dátum predaja.
(4) Papierová nálepka obsahuje ochrannú perforáciu proti prelepovaniu v tvare hviezdice s lúèmi vedúcimi do rohov papierovej nálepky.
(5) Vzor papierovej nálepky urèenej pre dvojstopové
motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosou do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez oh¾adu na ich celkovú hmotnos s roènou
platnosou a vzor textu na papierovej podloke nálepky
sú uvedené v prílohe è. 1.
(6) Vzor papierovej nálepky urèenej pre dvojstopové
motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosou do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez oh¾adu na ich celkovú hmotnos s mesaènou
platnosou a vzor textu na papierovej podloke nálepky
sú uvedené v prílohe è. 2.
(7) Vzor papierovej nálepky urèenej pre dvojstopové
motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosou do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez oh¾adu na ich celkovú hmotnos s 10-dòovou
platnosou a vzor textu na papierovej podloke nálepky
sú uvedené v prílohe è. 3.
(8) Vzor papierovej nálepky urèenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s roènou platnosou a vzor textu
na papierovej podloke nálepky sú uvedené v prílohe è. 4.
(9) Vzor papierovej nálepky urèenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s mesaènou platnosou a vzor
textu na papierovej podloke nálepky sú uvedené v prílohe è. 5.
(10) Vzor papierovej nálepky urèenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s 10-dòovou platnosou a vzor
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textu na papierovej podloke nálepky sú uvedené v prílohe è. 6.
§5
(1) Papierová nálepka má tvar obdånika s rozmermi
68 mm × 62 mm.
(2) Prvá èas papierovej nálepky má tvar obdånika
s rozmermi 48 mm × 62 mm.
(3) Kontrolný kupón má tvar obdånika s rozmermi
20 mm × 62 mm.
§6
(1) Farba podkladu a vetkých vyobrazených textov
papierovej nálepky s roènou, mesaènou a 10-dòovou
platnosou je rovnaká.
(2) Farba identifikaèného èiarového kódu oznaèujúceho sériu papierovej nálepky a farba poradového èísla
papierovej nálepky je na vetkých druhoch papierových nálepiek èierna.
§7
(1) Preukaz osoby poverenej výkonom kontroly je doklad ltooranovej farby s rozmermi 101 mm × 70 mm
vyhotovený z ofsetového papiera potlaèeného jemným
rastrom ltooranovej farby, zaliaty do plastovej fólie.
(2) Na prednej strane preukazu osoby poverenej výkonom kontroly je v ¾avom hornom rohu prilepená fotografia drite¾a preukazu osoby poverenej výkonom
kontroly s rozmermi 30 mm × 35 mm, ktorá v pravej
hornej èasti obsahuje holografickú nálepku presahujúcu do èasti preukazu mimo fotografie. Holografická
nálepka obsahuje zobrazenie tátneho znaku Slovenskej republiky.
(3) Vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly
je uvedený v prílohe è. 7.
§8
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Ján Poèiatek v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 339/2014 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s roþnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohĐadu na ich celkovú hmotnosĢ

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s roþnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohĐadu na ich celkovú hmotnosĢ
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 339/2014 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s mesaþnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohĐadu na ich celkovú hmotnosĢ

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s mesaþnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohĐadu na ich celkovú hmotnosĢ
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 339/2014 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s 10-dĖovou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohĐadu na ich celkovú hmotnosĢ

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s 10-dĖovou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohĐadu na ich celkovú hmotnosĢ
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 339/2014 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s roþnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s roþnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 339/2014 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s mesaþnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s mesaþnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 339/2014 Z. z.

VZOR NÁLEPKY
s 10-dĖovou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

VZOR TEXTU
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s 10-dĖovou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 339/2014 Z. z.

VZOR PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY

predná strana

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Fotografia
30 x 35 mm

Preukaz þ. ....

PREUKAZ OSOBY POVERENEJ
VÝKONOM KONTROLY
ÚHRADY DIAďNIýNEJ ZNÁMKY
Priezvisko......................................................
Meno .......................................................................
Dátum narodenia ..................................................
Adresa trvalého bydliska ......................................
..................................................................................
..................................................................................
Dátum vydania .......................................................
Preukaz platí do .....................................................

...........................................................................
odtlaþok peþiatky a podpis oprávnenej osoby

zadná strana
Podĕa § 9 ods. 5 zákona Ā. 488/2013 Z. z. o diaĕniĀnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov osoby
poverené výkonom kontroly sú oprávnené :
a) získavaĨ a zaznamenávaĨ údaje podĕa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným
elektronickým zariadením,
b) zabezpeĀovaĨ dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovaĨ ich okresným úradom
na úĀely konaní podĕa § 10 až 13,
c) požadovaĨ od vodiĀa vozidla alebo jazdnej súpravy vysvetlenie, ktoré môže prispieĨ k objasneniu skutoĀností
dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu.
Podĕa § 9 ods. 11 zákona Ā. 488/2013 Z. z. o diaĕniĀnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov osoby
poverené výkonom kontroly sú na úĀely rozkazného konania podĕa § 11 až 13 zákona Ā. 488/2013 Z. z.
o diaĕniĀnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnené:
a) získavaĨ a zaznamenávaĨ údaje podĕa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným
elektronickým zariadením,
b) zabezpeĀovaĨ dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovaĨ ich okresným úradom.

Èiastka 104

Zbierka zákonov è. 340/2014

Strana 2847

340
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) a g) zákona è. 579/2004
Z. z. o záchrannej zdravotnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2008 Z. z.
výnos z 26. novembra 2014, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. marca 2009 è. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej slube v znení
výnosu z 9. júla 2010 è. 14016/2010-OL (oznámenie è. 98/2009 Z. z.).
Výnos upravuje podrobnosti týkajúce sa operaèného strediska záchrannej zdravotnej sluby a ambulancií záchrannej zdravotnej sluby vo vetkých jej typoch predovetkým z poh¾adu materiálno-technického vybavenia v súlade s najnovími poznatkami z medicínskej praxe.
Výnos nadobúda úèinnos 15. decembra 2014.
Výnos je uverejnený v èiastke 40/2014 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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341
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod¾a § 56a ods. 8 zákona è. 143/1998
Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 299/2014 Z. z.
vydalo
výnos z 27. novembra 2014 è. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva.
Výnos ustanovuje podrobnosti o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva a náleitosti iadosti a zmluvy
o poskytnutí dotácie.
Týmto výnosom sa zruuje výnos Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. januára
2010 è. 3223/2010/SCLVD/z.1056-M o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva (oznámenie è. 21/2010 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 5. decembra 2014.
Výnos je uverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
www.mindop.sk a mono doò nahliadnu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
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