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MDPT SR

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Metodický pokyn č. 24,

ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych,

 v súvislosti s demontážou  plynového zariadenia z vozidla

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 s demontážou plynového zariadenia z vozidla.

Článok II

Postup kontroly

(1) Pri technickej kontrole zvláštnej vykonávanej v súvislosti s demontážou plynového zariadenia sa 
postupuje podľa príslušných ustanovení osobitného predpisu1) upravujúceho vykonávanie technických 
kontrol zvláštnych, pokiaľ to týmto metodickým pokynom nie je ustanovené inak.

(2) Okrem kontrolných úkonov2) určených osobitným predpisom3) sa na vozidle vykonajú kontrolné 
úkony č. 423 - Náhradné koleso – pripevnenie, č. 502 - Rám (nosná konštrukcia) – spojenie dielov, č. 510 -
Skriňa karosérie (búdka vodiča), č. 530 - Nebezpečné vonkajšie a vnútorné diely, 605 - Stretávacie svetlá –
nastavenie, 606 -  Diaľkové svetlá – nastavenie, 614 - Svetlomety do hmly – činnosť, č. 703 - Elektrické 
vedenia, č. 705 - Palivová nádrž, č. 706 - Palivové potrubie, č. 707 - Motor a prevodovka – tesnosť a č. 718 -
Úpravy a doplnková výstroj, výbava. 

(3) Osobitne sa posúdi, či boli z vozidla odstránené všetky súčasti plynového zariadenia, ktorými bolo 
vozidlo pôvodne vybavené, a či ich demontážou nevznikli na vozidle žiadne vážne alebo nebezpečné chyby, 
prípadne vozidlo nebolo zjavne poškodené natoľko, že by tým mohla byť ovplyvnená bezpečnosť jeho 
používania.

(4) Skutočnosť, že plynové zariadenie zapísané v predloženom osvedčení o evidencii v čase vykonávania 
kontroly vo vozidle nie je namontované, sa zohľadní vyznačením ľahkej chyby v kontrolnom úkone č. 104 –
Odchýlky vo vyhotovení vozidla.

(5) Ak sa na vozidle nezistia žiadne vážne alebo nebezpečné chyby, ani zjavné poškodenia ovplyvňujúce 
bezpečnosť jeho používania, a súčasne sa zistí, že všetky súčasti plynového zariadenia boli z vozidla 
odstránené, potom sa do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o TK vyznačí text: „VŠETKY SÚČASTI 
PLYNOVÉHO ZARIADENIA BOLI Z VOZIDLA DEMONTOVANÉ“.

                                                
1 )   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
2 )  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
3 )  bod 3.2 metodického pokynu číslo 11526 - 2100 / 06 zo dňa 21.11.2006 na vykonávanie technických kontrol 
pravidelných, zvláštnych , administratívnych a opakovaných technických kontrol v znení neskorších predpisov
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(6) Ak sa na vozidle zistia zjavné poškodenia ovplyvňujúce bezpečnosť jeho používania, ktoré nemožno 
vyhodnotiť ako vážne alebo nebezpečné chyby v kontrolných úkonoch podľa ods. 2, vyznačí sa ich opis 
do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o TK. Text podľa ods. 5 sa nevyznačí.

(7) Ak sa vo vozidle nájdu akékoľvek zostávajúce súčasti plynového zariadenia, ktoré bolo vo vozidle 
namontované, potom sa do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o TK vyznačí text: „PLYNOVÉ 
ZARIADENIE NEBOLO Z VOZIDLA ÚPLNE DEMONTOVANÉ“.

Článok III

Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 15. januára 2009.

Ing. Ivan Kúdela v.r.
generálny riaditeľ


