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MDPT SR

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Metodický pokyn číslo 66/2010,

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn číslo 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

Článok I

Metodický pokyn číslo 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 v znení metodického pokynu 
č. 14/2010 sa mení a dopĺňa takto:

1. Písmeno a) v článku 2 odseku 2 znie:

„a) osvedčenie o evidencii (OE) alebo obdobný doklad vozidla zo štátu, v ktorom bolo 
predtým evidované; ak má OE dve časti, potom musia byť predložené obidve časti, ak vozidlo 
v štáte dovozu nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel, potom musí byť namiesto OE 
predložené technické osvedčenie vozidla,“

2. V článku 3 odseku 3 sa za koniec odseku vkladá nová veta, ktorá znie:

„V kontrolnom úkone č. 702 (Rýchlomer, tachograf) sa splnenie predpísanej podmienky č. 7 
(overenie tachografu) nepreveruje.“

3. V článku 4 odseku 5 sa pred poslednú vetu vkladá veta:

„Ak výrobný štítok spájacieho zariadenia chýba, vyznačí sa text „ŠTÍT. SPÁJ. ZAR. 
CHÝBA“; ak ide o vozidlo, pre ktoré je predpísaný, vyznačí sa aj príslušná chyba 
v kontrolnom úkone č. 715 (Značenie niektorých údajov na vozidle).“

4. V článku 4 odseku 8 písm. h) sa na koniec vety vkladá bodkočiarka a text:

„ak sú hmotnosti uvedené v iných jednotkách, napríklad v librách (lb), neprerátajú sa na 
kilogramy, ale uvedú sa v týchto iných jednotkách“
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5. V článku 4 odseku 8 sa bodka za písmenom m) nahrádza čiarkou. Vkladá sa nové písmeno
n), ktoré znie:

„n) typ vozidla, jeho variant a verzia (napr. „TYP: SEAZFX0, VAR.: 1F, VER.: M5“)
odčítané z výrobného štítku, ak sú na ňom uvedené.“

Článok II

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť  16. septembra 2010.

Ing. Peter Matúška v.r.

generálny riaditeľ


