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MDPT SR

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Metodický pokyn č. 19,

ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych,

v súvislosti so schválením jednotlivo dovezených diskových kolies 

Článok I

Predmet

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) týmto 
upravuje postup staníc technickej kontroly (ďalej len „STK“) pri vykonávaní technických kontrol zvláštnych,
podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 725/2004 Z. z.“) v súvislosti so schválením jednotlivo dovezených diskových kolies podľa § 15
zákona. č. 725/2004 Z. z..

Článok II

Postup kontroly

(1) Pri technickej kontrole zvláštnej vykonávanej v súvislosti so schválením jednotlivo dovezených 
diskových kolies sa postupuje podľa príslušných ustanovení osobitného predpisu1) upravujúceho vykonávanie 
technických kontrol zvláštnych, pokiaľ to nie je týmto metodickým pokynom ustanovené inak.

(2) Okrem dokladov, ktorých predloženie je požadované pri technickej kontrole zvláštnej podľa osobitného 
predpisu2), prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla ďalej predkladá
a) doklad o národnom typovom schválení diskového kolesa udelenom v Nemecku (vydaný úradom KBA –

Kraftfahrt-Bundesamt) alebo posudok o možnosti montáže diskového kolesa na daný typ vozidla (vydaný 
TÜV Süd), vzor dokumentu je uvedený v prílohe,

b) preklad dokladu podľa písm. a) do slovenského jazyka.

(3) Okrem kontrolných úkonov
3
) určených osobitným predpisom

4
) sa na vozidle vykoná 

a) kontrolný úkon č. 404 - Kolesá - pripevnenie, č. 405 - Disky (ráfiky), č. 406 - Pneumatiky – konštrukcia, typ 
dezénu, rozmer, 

b) posúdenie podmienok použitia podľa predloženého dokladu podľa ods. 2.

(4) Do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o technickej kontrole vozidla sa vyznačí text: „Kontrola 
kolies na účel § 15 zákona č. 725/2004 Z. z.. Namontované diskové koleso (uvedú sa identifikačné údaje zistené 
pri technickej kontrole na kolese) s pneumatikou (uvedie sa rozmer pneumatiky zistený pri technickej kontrole) 
spĺňa podmienky posudku TÜV (prípadne schválenia KBA, podľa toho dokladu, ktorý bol predložený)“.

Článok III

Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 20. augusta 2008.

Ing. Ivan Kúdela v. r.
generálny riaditeľ

                                                
1) Metodický pokyn č.j. 11526 – 2100 / 06 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných 
technických kontrol v znení neskorších predpisov
2) § 46 ods. 9 písm. c) vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
3) Metodický pokyn číslo 11521 – 2100 / 06 zo dňa 21.11.2006, ktorým sa stanovuje rozsah kontrolných úkonov vykonávaných pri 
technických kontrolách vozidiel v znení neskorších predpisov
4) Bod 3.2 metodického pokynu č.j. 11526 – 2100 / 06 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a 
opakovaných technických kontrol v znení neskorších predpisov
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Príloha k metodickému pokynu č. 19
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