
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

 

 

Metodický pokyn č. 10/2019, 

ktorým sa mení Metodický pokyn č. 47/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky 

týkajúce sa identifikácie vozidla  

(Kontrolné položky skupiny 0) 

 

Článok I 

Metodický pokyn č. 47/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa identifikácie 

vozidla (Kontrolné položky skupiny 0), sa mení takto: 

 

1. V prílohe, Kontrolné položky skupiny 0, v kontrolnej položke 0.1. Tabuľky s evidenčným 

číslom, v tabuľke „Chyby“ 

a) riadok prislúchajúci chybe s kódom 0.1.a.1 znie: 

0.1. a) 1 Na vozidle chýba tabuľka (tabuľky) s evidenčným číslom; 

nevzťahuje sa na prípad, ak ide o chybu 0.1.SK.8. 

B 

 

b) riadok prislúchajúci chybe s kódom 0.1.SK.3 znie: 

0.1. SK 3 Tabuľka s evidenčným číslom je pripevnená na vozidle 

spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť (napr. tabuľka je 

priskrutkovaná k vozidlu). 

A 

 

c) riadok prislúchajúci chybe s kódom 0.1.SK.7 znie: 

0.1. SK 7 Tabuľka s evidenčným číslom je prichytená k držiaku istiacou 

plastovou alebo kovovou páskou.  

A 

 

d) vkladá sa na koniec tabuľky nový riadok prislúchajúci chybe s kódom 0.1.SK.8, ktorý znie: 

0.1 SK 8 Tabuľka (tabuľky) s evidenčným číslom bola zadržaná políciou 

a vodič vozidla o tom predložil písomné potvrdenie. 

A 

. 



2. V prílohe, Kontrolné položky skupiny 0, v kontrolnej položke 0.2. Identifikačné číslo 

vozidla / podvozku / výrobné číslo, v tabuľke „Chyby“ 

a)   riadok prislúchajúci chybe s kódom 0.2.c znie: 

0.2. c)  Niektorý údaj uvedený v doklade vozidla je nečitateľný 

alebo zjavne chybný, pričom tento stav nevznikol zmenou 

vozidla oproti schválenému vyhotoveniu; 

nevzťahuje sa na prípad, ak je to predmetom inej chyby 

v tejto alebo v inej špecializovanej kontrolnej položke. 

A 

 

b) riadok prislúchajúci chybe s kódom 0.2.SK.1 znie: 

0.2. SK 1 Vyhotovenie identifikačného čísla VIN (prípadne 

identifikačného čísla traktora alebo výrobného čísla vozidla) 

vyznačeného na vozidle nezodpovedá predpísaným 

podmienkam (nie je tepané, razené alebo vyhotovené 

obdobnou metódou, prípadne inou schválenou náhradnou 

metódou). 

B 

 

c) sa na koniec vkladajú riadky prislúchajúce novým chybám s kódmi 0.2.SK.17 a 0.2.SK.18, 

ktoré znejú: 

0.2 SK 17 Izotermické vozidlo nie je vybavené certifikačným štítkom 

alebo osvedčením o schválení na prepravu skaziteľných 

potravín. 

A 

0.2. SK 18 Certifikačný štítok alebo osvedčenie o schválení na 

prepravu skaziteľných potravín izotermického vozidla je 

poškodené, údaje na ňom nie sú úplné, nie sú čitateľné, 

nezhodujú sa s ostatnými identifikátormi alebo 

predloženými dokladmi, alebo nesie stopy neoprávnených 

zásahov. 

A 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok II 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. apríla 2019. 

 

 

 

 

JUDr. Bohuš Chochlík 

            riaditeľ štátneho dopravného úradu 

 

 


