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MDVRR SR

Sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov

Metodický pokyn č. 17/2012,

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 16/2009 zo dňa 1.9.2009 na vykonávanie 

technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami, opätovným 

schválením vozidla, výmenou karosérie alebo motora vozidla a zmenou obsaditeľnosti 

vozidla

Čl. I

Metodický pokyn č. 16/2009 zo dňa 1.9.2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti 

s jednotlivo dovezenými vozidlami, opätovným schválením vozidla, výmenou karosérie alebo 

motora vozidla a zmenou obsaditeľnosti vozidla sa mení a dopĺňa takto:

1. Do názvu metodického pokynu sa za slovo „karosérie“ vkladá čiarka a slovo „rámu“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 5 znie „Metodický pokyn č. 81/2011 na vykonávanie 

technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických 

kontrol“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 6 znie: „Metodické pokyny č. 70/2011, ktorým 

sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa identifikácie vozidla a posudzovania odchýlok 

od schváleného vyhotovenia vozidla vykonávané pri technických kontrolách vozidiel; 

č. 71/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa brzdovej sústavy vozidla 

vykonávané pri technických kontrolách vozidiel; č. 72/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné 

úkony týkajúce sa riadenia vozidla a geometrie kolies riadiacej nápravy vozidla; č. 73/2011, 

ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa náprav, kolies, pneumatík, systému 

zavesenia kolies, pruženia, hriadeľov a kĺbov vozidla vykonávané pri technických kontrolách 

vozidiel; č. 74/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa rámu (nosnej 

konštrukcie) a súčastí karosérie vozidla vykonávané pri technických kontrolách vozidiel; 

č. 75/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa osvetlenia a svetelnej 

signalizácie vozidla; č. 76/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa ostatného 

ústrojenstva a zariadení vozidla vykonávaných pri technických kontrolách vozidiel; 

č. 77/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa zaťaženia životného prostredia 

výfukovými emisiami, emisiami zvuku a rádiovým rušením vozidla vykonávané 

pri technických kontrolách vozidiel; č. 78/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony 

týkajúce sa predpísanej a zvláštnej výbavy vozidla vykonávané pri technických kontrolách 

vozidiel“.
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4. V článku 3 odseku 3 sa na konci pripája táto veta:

„V prípade vozidiel schválených na prepravu nebezpečných vecí sa neaplikuje požiadavka 

dosiahnutia brzdného tlaku p rovného alebo väčšieho ako hodnota pmin
6a) a v kontrolnom 

úkone č. 201 (Prevádzková brzda – účinok) sa nedosiahnutie aspoň 30% konštrukčného tlaku 

brzdného aktuátora nepovažuje za chybu.“ 

5. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 6a znie: „Čl. VI ods. 3 a Čl. VII ods. 3 Metodického 

pokynu č. 79/2011 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1

s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na valcových 

skúšobniach bŕzd pri technických kontrolách vozidiel“.

6. V článku 3 odseku 10 sa v písmene c) za slovo „vozidla“ vkladajú slová „alebo nie je 

určené pre pravostrannú premávku“.

7. V článku 3 odseku 10 v písmene g) sa na konci textu bodka nahrádza čiarkou.

8. V článku 3 sa odsek 10 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: “ak vozidlo nie je určené 

na premávku na pozemných komunikáciách.“.

9. V článku 3 odseku 12 písmená a) a b) znejú:

„a) v prípade vozidla, ktorému ešte neuplynula lehota na vykonanie prvej technickej 

kontroly pravidelnej podľa osobitného predpisu14), do dátumu uplynutia tejto lehoty (napr. pre 

vozidlá kategórií L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 4 roky po prvom prihlásení 

do evidencie); ak doba do uplynutia tejto lehoty je kratšia ako perióda stanovená osobitným 

predpisom14) na vykonanie technickej kontroly pravidelnej pre danú kategóriu vozidla,

postupuje sa podľa písmena b),

b) v prípade vozidla, ktorému už uplynula lehota na vykonanie prvej technickej kontroly 

pravidelnej podľa osobitného predpisu14), do dátumu daného prirátaním periódy stanovenej 

osobitným predpisom14) na vykonanie technickej kontroly pravidelnej pre danú kategóriu 

vozidla ku dňu vykonania technickej kontroly (napr. pre vozidlá kategórií L1e a L2e 4 roky, 

pre vozidlá kategórií L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 2 roky, pre vozidlá kategórií M2, 

N2, N3, O3 a O4 1 rok, pre vozidlá kategórie M3 do ôsmich rokov od prvého prihlásenia do 

evidencie 1 rok a po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie 6 mesiacov odo dňa 

vykonania kontroly).“

10. V článku 4 odseku 8 písmene a) sa za slová „podľa prílohy č. 1“ vkladajú slová „alebo 

podľa údajov zverejnených na webovom sídle.“.

11. V článku 4 odseku 8 písmene c) sa za slová „podľa prílohy č. 2“ vkladajú slová „alebo 

podľa údajov zverejnených na webovom sídle.“.

12. V článku 4 odseku 8 písmene d) sa za slová „podľa prílohy č. 3“ vkladajú slová „alebo 

podľa údajov zverejnených na webovom sídle.“.
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13. Názov štvrtej časti metodického pokynu znie: „Technická kontrola zvláštna vykonávaná 

v súvislosti s výmenou karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu 

vozidla, výmenou rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, 

výmenou motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu alebo zmenou 

obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie“.

14. V článku 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: „výmenou rámu vozidla 

rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla.“.

15. V článku 9 odseku 1 písmene d) sa na konci textu bodka nahrádza čiarkou.

16. V článku 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie „v prípade výmeny rámu podľa 

článku 8 ods. 1 písm. d) súhlasné písomné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu 

vozidla o tom, že ide o rovnaký typ rámu v rámci jedného typového radu.“.

17. V článku 10 odsek 2 znie:

„Okrem osobitným predpisom5) určených povinných kontrolných úkonov sa pri technickej 

kontrole zvláštnej vykonajú kontrolné úkony, ktoré sa vzťahujú na kontrolované vozidlo 

s ohľadom na jeho kategóriu, spôsob použitia alebo konštrukčné riešenie, okrem kontrolného

úkonu č. 801 (Emisná kontrola). V prípade zmeny obsaditeľnosti podľa článku 8 ods. 1 

písm. c) sa osobitne dbá na overenie splnenia podmienky, či je vozidlo výrobcom vybavené 

úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov nevyhnutnými 

na zmenu počtu miest na sedenie.“.

18. Zrušuje sa poznámka pod čiarou k odkazu č. 17.

19. Do článku 12 odseku 2 sa za čiarku za slovami „VÝMENA KAROSÉRIE“ vkladajú slová 

„VÝMENA RÁMU“ nasledované čiarkou.

Čl. II

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ing. Milín Kaňuščák v.r.

generálny riaditeľ




