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VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 19. augusta 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013

Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 488/2013
Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 149/2019
Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej
známke a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:

Príloha znie:



Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 266/2019 Z. z.

„Príloha
k vyhláške č. 19/2016 Z. z.
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VZOR    

PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY  ÚHRADY DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY 
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            SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PREUKAZ OSOBY POVERENEJ 

VÝKONOM KONTROLY 

ÚHRADY DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY 

            

           Priezvisko.................................................................       

            

        Meno ....................................................................... 

            

            Preukaz č. ....                   Dátum vydania......................................................... 

                                                     

          Preukaz platí do ....................................................... 

            
     ...........................................................................              

     odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby               

 

 

 

 

zadná strana 
   

 Podľa § 9 ods. 5 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená 

a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným 

elektronickým zariadením, 

b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom 

a orgánom Policajného zboru na účely konaní podľa § 10 až 13,  

c) požadovať od vodiča vozidla alebo jazdnej súpravy vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností 

dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu.  

 

Podľa § 9 ods. 11 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov osoba poverená 

výkonom kontroly je na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 oprávnená 

a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným 

elektronickým zariadením, 

b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom.  

 

 
 

Fotografia 
30 x 35 mm 

 

 



266/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.

Arpád Érsek v. r. 
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