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MDPT SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Metodický pokyn č. 27/2009

na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou
typu vozidla do osvedčenia o evidencii

Článok 1

Predmet

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 99 písm. 
m) 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“) vydáva tento 
metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup staníc technickej kontroly (STK) v Slovenskej republike v 
súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii (OE)
podľa § 18 ods. 17 zákona.

Článok 2

Predkladané doklady a ich posúdenie

(1) Prevádzkovateľ alebo vodič vozidla musí v prípade vykonania technickej kontroly pravidelnej v 
súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do OE na STK predkladať okrem 
dokladov požadovaných pri technickej kontrole pravidelnej podľa osobitného predpisu1) aj

a) doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) zákona,

b) fotokópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) 
zákona.

(2) Z predložených dokladov podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto článku sa vyhotoví kópia, ktorá sa uloží spolu 
s príslušným povinne ukladaným výtlačkom protokolu o TK vyhotoveným pri technickej kontrole.

(3) Na predložených dokladoch podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto článku sa posúdi ich príslušnosť ku 
kontrolovanému vozidlu porovnaním identifikátorov uvedených v dokladoch s identifikátormi nájdenými na 
vozidle a preverením správnosti ostatných údajov o vozidle uvedených v dokladoch prostredníctvom porovnania 
so skutočnosťami zistenými na vozidle vtedy, ak je to vzhľadom na charakter týchto údajov v podmienkach STK 
technicky možné.

                                                
1) § 46 ods. 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach 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.
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Článok 3

Postup kontroly, hodnotenie vozidla a stanovenie lehoty platnosti

(1) Pri technickej kontrole pravidelnej vykonávanej v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou 
prestavbou typu vozidla do OE sa postupuje podľa príslušných ustanovení osobitného predpisu2) upravujúceho 
vykonávanie technických kontrol pravidelných, pokiaľ nie je týmto metodickým pokynom ustanovené inak.

(2) Vykoná sa kontrola a posúdenie technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov alebo 
samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla vo všetkých kontrolných úkonoch stanovených 
osobitným predpisom3), ktoré sa vzťahujú na kontrolované vozidlo s ohľadom na jeho kategóriu, spôsob použitia 
alebo konštrukčné riešenie, okrem kontrolného úkonu č. 801 (Emisná kontrola).

(3) Technická kontrola pravidelná v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu 
vozidla do OE sa vykonáva na vozidle, ktoré v čase jej vykonania ešte nemá zmeny vzniknuté prestavbou 
zapísané v OE. V kontrolných úkonoch č. 104 (Odchýlky vo vyhotovení vozidla), č. 718 (Úpravy a doplnková 
výstroj, výbava) a v prípade prestavby spočívajúcej v montáži plynového zariadenia aj č. 733 (Technická 
kontrola plynového zariadenia) sa preto nevyhodnotia ako chyby tie odchýlky od vyhotovenia vozidla 
popísaného v OE, ktoré vznikli predmetnou prestavbou.

(4) Vozidlo sa okrem prípadov, ak sa na ňom zistí v kontrolných úkonoch vykonávaných podľa ods. 2 tohto 
článku jedna alebo viacero nebezpečných chýb4), vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných 
komunikáciách tiež vtedy, ak na ňom chýba doplnkový štítok výrobcu prestavby vozidla podľa prílohy č. 1.

(5) Ak sa vozidlo vyhodnotilo ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, určí sa lehota 
platnosti technickej kontroly pravidelnej

a) v prípade vozidla, ktorému ešte neuplynula lehota na vykonanie prvej technickej kontroly pravidelnej podľa 
osobitného predpisu5), 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),

b) v prípade vozidla, ktorému už uplynula lehota na vykonanie prvej technickej kontroly pravidelnej podľa 
osobitného predpisu5), do dátumu daného prirátaním periódy stanovenej osobitným predpisom5) 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).

Článok 4

Vyznačovanie údajov

Okrem údajov ustanovených osobitným predpisom6) sa pri technickej kontrole pravidelnej vykonávanej v 
súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do OE do rubriky „Ďalšie 
záznamy STK“ protokolu o technickej kontrole vyznačí text „HROMADNÁ PRESTAVBA TYPU VOZIDLA“.

                                                
2) Metodický pokyn číslo 11526 – 2100 / 06 zo dňa 21.11.2006 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, 
zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol 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) § 48 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 47 ods. 1 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) Metodický pokyn číslo 11527 – 2100 / 06 zo dňa 21.11.2006 na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla a na 
evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri technických 
kontrolách v znení neskorších predpisov.
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Článok 5

Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 16.09.2009.

Ing. Ivan Kúdela v. r.

generálny riaditeľ
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Príloha č. 1 k Metodickému pokynu č. 27/2009

DOPLNKOVÝ ŠTÍTOK VÝROBCU PRESTAVBY VOZIDLA

Doplnkový štítok výrobcu prestavby vozidla sa na vozidlo umiestňuje a pripevňuje v blízkosti povinného 
výrobného štítku vozidla, a to spôsobom ustanoveným nariadením vlády SR č. 394/2005 Z. z. o technických 
požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestňovanie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich 
prípojných vozidlách. Doplnkový štítok výrobcu prestavby vozidla musí obsahovať nasledovné údaje:

1. názov výrobcu prestavby vozidla, prípadne aj obchodné meno výrobcu prestavby vozidla,

2. schvaľovacia značka prestavby vozidla,

3. identifikačné číslo vozidla VIN,

4. najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla (neuvádza sa, ak sa údaj pri prestavbe nezmení),

5. najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (neuvádza sa, ak sa údaj pri prestavbe nezmení),

6. najväčšie prípustné hmotnosti pripadajúce na jednotlivé nápravy (neuvádza sa, ak sa údaj pri prestavbe 
nezmení).


