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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. 476/2013 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. d) a e) zákona
č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
takto:

1. V § 4 ods. 4 a § 5 ods. 4 sa slová „DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA“
nahrádzajú slovami „DOPRAVY A VÝSTAVBY“.

2. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dátum narodenia, adresa trvalého bydliska držiteľa preukazu
a“.

3. Prílohy č. 1 a 2 znejú:
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„Príloha č. 1
k vyhláške č. 476/2013 Z. z.
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VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA 

                                                                          
    
          predná strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

            

            SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

MINISTERSTVO DOPRAVY AVÝSTAVBY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

      PREUKAZ KONTROLÓRA            
            

           Priezvisko, titul ............................................................       

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

       Dátum vydania ............................................................. 

           Platnosť ........................................................................ 

 

            Preukaz č. ....                                 POVERENÉHO VYKONÁVAŤ  

                                                     ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR NAD OBLASŤOU 

                                                                          VÝBERU MÝTA                                                  

                                                 podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie        

.........................................................................vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a         

odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby     doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov      

 

 

zadná strana 
   

 Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov 

pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú kontrolóri oprávnení : 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzkových priestorov, dopravných prostriedkov alebo na 

pozemky kontrolovanej osoby, ak je to nevyhnutné na výkon štátneho odborného dozoru, 

b) vstupovať a vchádzať do uzavretých úsekov ciest,  

c) zisťovať totožnosť osoby zodpovednej za dodržiavanie ustanovenej povinnosti, 

d) vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov v určenej lehote bezodplatné poskytnutie 

    1. originálov dokladov a iných písomností a informácií vrátane informácií na pamäťových 

médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ako aj úradne osvedčené preklady preverovanej 

dokumentácie, robiť si z nich kópie a vykonávať s nimi potrebné úkony súvisiace  s výkonom 

štátneho odborného dozoru, 

    2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu štátneho 

odborného dozoru a k zisteným nedostatkom, 

e) vyžadovať od iných osôb, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho 

odborného dozoru podľa tohto zákona, predloženie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení 

súvisiacich s výkonom štátneho odborného dozoru a odobrať doklady a iné materiály, ak je to 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu a cieľa štátneho odborného dozoru, 

f) vykonávať ďalšie potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom štátneho 

odborného dozoru,  

g) vyžadovať od kontrolovanej osoby zabezpečenie potrebného sprevádzania, 

h) uložiť kontrolovanej osobe vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

štátnym odborným dozorom a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť v určenej lehote 

písomnú správu o ich splnení.  

 
 

 

 

 

 
Fotografia  

30 x 35 mm 
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„Príloha č. 2
k vyhláške č. 476/2013 Z. z.

DynamicResources\1688104d-79c8-40f0-b893-5dc44d1942a2_2.pdf

VZOR PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY 
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            SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

             MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

      PREUKAZ OSOBY POVERENEJ 

VÝKONOM KONTROLY 

                             VÝBERU MÝTA            

            

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

            

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

            

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

                                                     

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

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

     odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby               

 

 

 

 

zadná strana 
  

 Podľa § 25 ods. 5 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov osoby poverené výkonom kontroly sú oprávnené: 

a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 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 § 27 až 32,  

c) na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,  

d) vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po 

vymedzených úsekoch ciest,  

e) požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie 

priestupku alebo správneho deliktu, 

f) požadovať od vodiča vozidla predloženie dokladu o úhrade mýta,  

g) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,  

h) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta, 

i) uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla povinnosť výmeny palubnej jenotky, ak z údajov podľa písmena 

a) zistí, že palubná jednotka správne nezískava údaje potrebné na výpočet mýta alebo neumožňuje výkon kontroly.  

Podľa § 25 ods. 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. osoby poverené výkonom kontroly sú na účely 

rozkazného konania podľa § 29 až 31 tohto zákona oprávnené: 

a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým 

zariadením, 

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

c) vypočítať sumu  mýta,  

d) vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po 

vymedzených úsekoch ciest,  

e) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,  

f) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta. 

 
 
 

 

 
Fotografia  

30 x 35 mm 
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Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.

Arpád Érsek v. r. 



Strana 5 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 267/2019 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.


		2019-08-26T07:42:04+0200




