
MDPT SR 
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

 

Metodický pokyn č. 22/2009 
na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla 

 

 

Článok 1 
Predmet metodického pokynu 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo) podľa ustanovenia 
§ 99 písm. d) a písm. o) 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 metodický pokyn na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla (ďalej len „metodický pokyn“), ktorá sa 
vykonáva podľa § 23a zákona. 

 

Článok 2 
Účel a záväznosť metodického pokynu 

(1) Účelom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri výmene technického osvedčenia vozidla za 
osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23a zákona. 

(2) Metodický pokyn je záväzný pre krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie1) a obvodné 
úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“).2) 

 
Článok 3 

Prípady správnych konaní v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla 

(1) Vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli 
prihlásené do evidencie vozidiel a majú sa prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách, im do 
konca roku 2012 musí byť vydané osvedčenie o evidencii a musia byť prihlásené do evidencie vozidiel, ak si 
o to požiada prevádzkovateľ vozidla a sú splnené všetky predpísané podmienky. 

(2) Vozidlá kategórie S a PN, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa osobitného predpisu3) 

a majú sa prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách, im do konca roku 2012 musí byť 
vydané technické osvedčenie vozidla, ak si o to požiada prevádzkovateľ vozidla a sú splnené všetky 
predpísané podmienky. 

 
Článok 4 

Postup pri správnom konaní v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla 

(1) Základným predpokladom pre vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla pri 
výmene technického osvedčenia vozidla podľa § 23a zákona je predloženie všetkých predpísaných dokladov 
a dokumentov uvedených v § 23a zákona. 

(2) Na podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii alebo na vydanie technického osvedčenia vozidla 
podľa § 23a zákona nie je určená žiadna lehota. 

                                                 
1) § 100 písm. a) a 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. 
2) § 101 písm. a) a c) zákona č. 725/2004 Z. z. 
3) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii 

a technickom osvedčení vozidla. 



(3) Každú žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii alebo o vydanie technického osvedčenia vozidla podľa § 
23a zákona aj nekompletnú žiadosť, obvodný úrad dopravy zaeviduje a pridelí jej číslo podľa 
registratúrneho poriadku.  

(4) Obvodnému úradu dopravy podľa osobitného predpisu4) plynie lehota na vydanie vlastného rozhodnutia 
o vydaní osvedčenia o evidencii alebo o vydaní technického osvedčenia vozidla od dňa, keď žiadateľ podal 
žiadosť. 

(5) V prípade, že žiadateľ podal žiadosť bez predpísaných dokladov a dokumentov, obvodný úrad dopravy môže 
vyzvať žiadateľa na doplnenie predpísaných dokladov a dokumentov a zároveň prerušiť správne konanie vo 
veci vydania osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla. Obvodný úrad vo výzve 
a v rozhodnutí o prerušení konania určí žiadateľovi primeranú lehotu v súlade s osobitným predpisom,5) 
pričom môže ísť aj o lehotu dlhšiu ako 30 dní. 

(6) V prípadoch zamietnutia žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii alebo o vydanie technického osvedčenia 
vozidla, obvodný úrad dopravy musí vždy v odôvodnení rozhodnutia uviesť všetky dôvody, ktoré viedli 
k zamietnutiu žiadosti, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov. 

 
Článok 5 

Predkladané doklady a ich posúdenie 

(1) Prevádzkovateľ vozidla na obvodný úrad dopravy predloží žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii alebo 
technického osvedčenia vozidla s predpísanými náležitosťami, ktorej vzor je uvedený v prílohe. 

(2) Žiadateľ k žiadosti priloží prílohy ustanovené v § 23a ods. 5 zákona alebo § 23a ods. 13 zákona. 

(3) Technické osvedčenie vozidla musí byť vždy predložené originál, pričom z technického osvedčenia vozidla 
musí byť vždy zrejmé, kto schválil uvedené vozidlo (ktorý schvaľujúci orgán – štátny dopravný úrad alebo 
obvodný úrad dopravy) a pod akým schvaľovacím číslom. Nepripúšťajú sa akékoľvek overené kópie.  

Poznámka: 

Ak prevádzkovateľ vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS nedisponuje technickým osvedčením 
vozidla z dôvodu jeho zničenia, straty alebo odcudzenia, najskôr mu musí byť vydaný duplikát technického 
osvedčenia vozidla a až následne si môže požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii. 

(4) Žiadateľ musí vždy predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia 
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Kontrola originality musí byť vykonaná v pracovisku 
kontroly originality, pričom dokladom o vykonaní kontroly originality vozidla je odborný posudok 
o kontrole originality vozidla a kontrolná nálepka. Vzor odborného posudku o kontrole originality ako aj 
vzor kontrolnej nálepky sú uvedené v osobitnom predpise.6) Vždy musí byť predložený originál. Nepripúšťa 
sa akékoľvek overená kópia. Odborný posudok o kontrole originality vozidla pri podaní žiadosti nesmie byť 
starší ako 15 dní. 

(5) Žiadateľ musí vždy predložiť platný protokol o technickej kontrole vozidla zvláštnej, s výsledkom 
hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Vzor protokolu o technickej kontrole je 
uvedený v osobitnom predpise.7) Vždy musí byť predložený originál. Nepripúšťa sa akékoľvek overená 
kópia. Protokol o technickej kontrole vozidla pri podaní žiadosti nesmie byť starší ako 15 dní. 

Poznámka: 

Protokol o technickej kontrole vozidla zvláštnej sa vyžaduje u všetkých kategórií vozidiel, aj u tých, ktoré 
nepodliehajú technickým kontrolám pravidelným v ustanovených lehotách. V bežných prípadoch sa pri 
technickej kontrole zvláštnej lehota platnosti technickej kontroly nestanovuje. Ak je však technická kontrola 
zvláštna vykonaná v súvislosti s § 23a zákona, STK lehotu platnosti musí na protokole uviesť, nie však 
v rubrike „Lehota platnosti“, ale formou textu v rubrike „Ďalšie záznamy“, napr. „LEHOTA PLATNOSTI 

                                                 
4) § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
5) § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
6) § 7 a 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore 

a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej 
kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu 
kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov. 

7) § 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z.  



TK 2 ROKY“. V prípade vozidiel, ktoré nepodliehajú v ustanovených lehotách technickej kontrole 
pravidelnej (napr. vozidlá kategórií C, PS a LS), STK lehotu platnosti neurčí a na protokol nevyznačí. 

(6) Žiadateľ musí vždy predložiť platný protokol o emisnej kontrole pravidelnej motorového vozidla, 
s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Vzor protokolu o emisnej 
kontrole je uvedený v osobitnom predpise.8) Vždy musí byť predložený originál. Nepripúšťa sa akékoľvek 
overená kópia. Protokol o emisnej kontrole vozidla pri podaní žiadosti nesmie byť starší ako 15 dní. 
Protokol o emisnej kontrole vozidla sa predkladá iba pri kategóriách vozidiel M, N a T. 

 
Článok 6 

Postup vydania osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla v súvislosti s výmenou 
technického osvedčenia vozidla 

(1) Ak žiadateľ doložil všetky predpísané doklady a dokumenty, ktoré obvodný úrad dopravy posúdil 
a preskúmal a nie je dôvod spochybniť ich pravosť, obvodný úrad dopravy rozhodne o vydaní osvedčenia 
o evidencii alebo o vydaní technického osvedčenia vozidla.  

(2) Ak obvodný úrad dopravy spochybnil pravosť predpísaných dokladov a dokumentov, žiadosť o vydanie 
osvedčenia o evidencii alebo o vydanie technického osvedčenia vozidla sa zamietne. 

(3) Pri vydávaní osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla, obvodný úrad dopravy vždy 
posudzuje, či vozidlo bolo schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách9) a či je 
vybavené miestom na umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom a či je vybavené osvetlením miesta pre 
umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom.10) 

(4) Pri vystavovaní základného technického opisu vozidla obvodný úrad dopravy získava údaje z technického 
osvedčenia vozidla a z údajov podľa odseku 5. 

(5) Pri vydaní osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla, obvodný úrad musí vždy vystaviť 
kompletný základný technický opis vozidla. Neúplný základný technický opis vozidla sa nepripúšťa. Ak 
pôvodné technické osvedčenie vozidla neobsahuje všetky potrebné údaje pre vystavenie kompletného 
základného technického opisu vozidla, obvodný úrad dopravy si od štátneho dopravného úradu vyžiada 
fotokópiu pôvodného základného technického opisu vozidla, pričom k žiadosti priloží fotokópiu pôvodného 
technického osvedčenia vozidla a u vozidiel kategórie S a PN a u výmenných nadstavieb aj fotografie 
vozidla, výrobného štítku a výrobného čísla. V prípade jednotlivého schválenia si obvodný úrad dopravy 
vyžiada fotokópiu celého spisu od príslušného obvodného úradu dopravy, ktorý vozidlo schválil. Ak 
obvodnému úradu dopravy aj napriek tomu chýbajú potrebné údaje na vystavenie základného technického 
opisu vozidla, môžu sa tieto údaje získať z údajov z výrobných štítkov, z technickej dokumentácie dodanej 
k vozidlu alebo priamo meraním vozidla. 

Poznámka: 

Údaje uvedené na výrobných štítkoch vozidla sa musia zhodovať s údajmi v pôvodnom technickom 
osvedčení vozidla, prípadne s fotokópiou pôvodného základného technického opisu vozidla a nakoniec sa 
musia zhodovať s údajmi uvedenými v novo vystavenom osvedčení o evidencii alebo v technickom 
osvedčení vozidla. 

(6) Obvodný úrad dopravy v spise archivuje v origináloch pôvodné technické osvedčenie vozidla a tiež v spise 
archivuje vo fotokópiách overený odborný posudok o kontrole originality vozidla, overený protokol 
o technickej kontrole vozidla, overený protokol o emisnej kontrole vozidla, ktoré sa opatria odtlačkom 
pečiatky obvodného úradu dopravy s dátumom overenia a podpisom zamestnanca. Originály odborného 
posudku o kontrole originality vozidla, protokolu o technickej kontrole vozidla, protokolu o emisnej 
kontrole vozidla sa vrátia späť žiadateľovi po ukončení správneho konania (po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia). 

                                                 
8) § 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z.  
9) § 23a ods. 6 a 14 zákona č. 725/2004 Z. z. 
10) § 23a ods. 7 zákona č. 725/2004 Z. z. 



(7) Za vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla obvodný úrad dopravy vyberie 
správny poplatok 5,- eur podľa osobitného predpisu.11) Pri výbere správnych poplatkov v kolkových 
známkach a ich znehodnocovaní obvodný úrad dopravy postupuje podľa osobitného predpisu. 12) 

 

Článok 7 
Sledovanie podrobeniu vozidiel technickej a emisnej kontrole 

(1) Obvodný úrad dopravy sleduje v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla za osvedčenie 
o evidencii, či prevádzkovateľ vozidla podrobil vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové 
vozidlo emisnej kontrole administratívnej, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie 
vozidiel, ak mu taká povinnosť vyplýva z § 21 ods. 1 písm. e) zákona a bola mu uložená rozhodnutím 
obvodného úradu dopravy. 

(2) Ak obvodný úrad dopravy zistí, že prevádzkovateľ vozidla porušil povinnosť ustanovenú v § 21 ods. 1 písm. 
e) zákona, začne podľa osobitného predpisu13) z vlastného podnetu správne konanie vo veci uloženia pokuty 
podľa § 107 ods. 1 písm. c) zákona za správny delikt. 

 

Článok 8 
Účinnosť 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. septembra 2009. 

 

Ing. Ivan Kúdela, v.r. 
generálny riaditeľ 

 

 

                                                 
11) Položka 68a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 145/1995 Z. z. 

12) § 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 346/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické parametre, 
grafická úprava, vzhľad kolkových známok, spôsob použitia kolkových známok a ďalšie náležitosti kolkových známok. 

13) § 18 zákona č. 71/1967 Zb. 



 

 
 
 

ŽIADOSŤ 
o vydanie osvedčenia o evidencii/technického osvedčenia vozidla  

pri výmene technického osvedčenia vozidla 

 
A. Prevádzkovateľ vozidla žiada, aby ďalej opísanému vozidlu bolo vydané osvedčenie 
o evidencii/technické osvedčenie vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla 
 
1. Identifikačné údaje o žiadateľovi 

Meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno ............................................................................................................................................... 
 
Meno(á) a priezvisko(á) osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom............................................................................................................................. 
 
Dátum a miesto narodenia/IČO .............................................................................  
 
Trvalý pobyt/sídlo .............................................................................................................................................................................................. 
 

2. Identifikačné údaje o vozidle 
Značka vozidla ............................................................................................ Obchodný názov vozidla ............................................................. 
 
Typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu) ........................................................................................................................................ 
 
Druh vozidla ................................................................................................ Kategória vozidla ......................................................................... 
 
Obchodné meno výrobcu vozidla ........................................................................................................................................................................ 
 
Identifikačné číslo vozidla VIN .......................................................................................................................................................................... 
 

 
3. K žiadosti sa pripája: 

technické osvedčenie vozidla, 
 
a u vozidiel kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls 
 
odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, 
protokol o technickej kontrole vozidla nie starší ako 15 dní, 
protokol o emisnej kontrole vozidla nie starší ako 15 dní – len vozidlá kategórie M, N a T. 
 

 
 
 
 
Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 
 
číslo preukazu totožnosti ....................................................................................... 
 
V ........................................................... dňa .................................... Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie) ............................................... 
 

 

prijímacia pečiatka Obvodného úradu dopravy 

Príloha k Metodickému pokynu MDPT SR č. 22/2009

VYPLNÍ ŽIADATEĽ 

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré 
sú uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracovávať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 428/2002 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu  

a pozemné komunikácie v ........................................... 



B: Záznamy obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
 

Po právoplatnosti rozhodnutia žiadateľ (účastník konania) potvrdzuje prevzatie 

osvedčenie o evidencii/technického osvedčenia vozidla s evidenčným číslom: ....................................................... 

iné doklady a dokumenty: .......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Číslo preukazu totožnosti .............................................................. 
 
V ................................... dňa ....................... Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie) ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvedčenie o evidencii/technické osvedčenie vozidla a iné doklady a dokumenty vydal ........................................ 

 

 

dňa ............................................                                           podpis ........................................................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

miesto pre nalepenie kolkových známok za vydanie osvedčenia (5,- eur) 


