
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

Štátny dopravný úrad 

 

Metodický pokyn č. 23/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné 

položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva 

(Kontrolné položky skupiny 6) 

 

Článok I 

 

Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku 

a jeho  príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6), sa mení a dopĺňa takto: 

1. V kontrolnej položke č. 6.1.3. sa dopĺňa nová predpísaná podmienka č. 16, ktorá znie: 

 

„16. Pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže1a) na: 

- stlačený zemný plyn CNG podliehajú všetky vozidlá v lehote štyroch rokov 

po  prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v štvorročných 

lehotách, 

- skvapalnený zemný plyn LNG podliehajú všetky vozidlá v lehote jedného roka 

po  prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v jednoročných 

lehotách“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: 

„1a) § 34 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení.“. 

2. V kontrolnej položke č. 6.1.3 v časti ,,spôsob kontroly“, druhom bode, sa na konci textu 

pripája táto veta:  

„Preverí sa deklarovaná životnosť nádrže na plyn (ak je vyznačená) a lehota vykonania 

pravidelnej inšpekcie v predpísaných lehotách (ak jej podlieha).“. 

 

3. V kontrolnej položke č. 6.1.3 opis chyby 6.1.3. f) znie:   

,,6.1.3. f)  Plynové zariadenie LPG/CNG/LNG alebo vodíkový 

systém neplní predpísané podmienky, akákoľvek časť 

plynového zariadenia je poškodená. 

C“. 

 

 

            

4. V kontrolnej položke č. 6.1.3. sa dopĺňajú nové riadky, ktoré znejú: 

,,6.1.3. SK 3 Tlaková nádoba s výstrojom neplní predpísané 

podmienky. 

B 

6.1.3. SK 4 Deklarovaná životnosť nádrže na plyn (ak je vyznačená) 

alebo lehota periodickej inšpekcie nádrže na plyn 

(ak  je  predpísaná) je prekročená. 

C 



6.1.3. SK 5 Plynové zariadenie (všetky súčasti) zapísané v doklade 

vozidla nie je vo vozidle namontované. 

B“. 

 

 

Článok II 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. júla 2019. 

 

 

          

JUDr. Bohuš Chochlík,  

riaditeľ štátneho dopravného úradu  

 


