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Zmeny zákona č. 725/2004 Z. z. od 1.12.2012 a technické kontroly vozidiel 

 

 

Dňom 1.12.2012 nadobudne účinnosť zákon č. 356/2012 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. Technickej kontroly vozidiel sa dotknú nasledovné zmeny: 

 

1. Po montáži plynového zariadenia vykonanej v rámci hromadnej prestavby typu vozidla už nebude 

nutné absolvovať technickú kontrolu pravidelnú. Ak je vozidlo prestavané v rámci hromadnej prestavby 

typu vozidla, potom je do pätnástich dní potrebné požiadať príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a 

pozemné komunikácie (OÚpCDaPK) o zápis vzniknutých zmien do osvedčenia o evidencii časti II. Jedným 

z podkladov, ktoré treba ku žiadosti priložiť, je protokol z technickej kontroly pravidelnej. Po novom protokol 

nebude treba, ak pôjde o montáž plynového zariadenia. V ostatných prípadoch hromadných prestavieb sa 

bude technická kontrola naďalej vykonávať tak, ako dosiaľ. 

{čl. I bod 2 zákona č. 356/2012 Z. z., respektíve § 18 ods. 17 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov} 

 

2. Vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1.1.2000 nebudú musieť byť kvôli výmene technického 

osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii dodatočne vybavené osvetlením zadnej tabuľky 

s evidenčným číslom, ak s ním pôvodne neboli vyrobené. Príslušná zmena metodického pokynu č. 

23/2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla za 

osvedčenie o evidencii je v štádiu schvaľovania.  

{čl. I bod 5 zákona č. 356/2012 Z. z., respektíve § 23a ods. 7 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov} 

 

3. Zápisnica zo skúšky z odbornej spôsobilosti prikladaná ku žiadosti o udelenie osvedčenia 

kontrolného technika na OÚpCDaPK nebude môcť byť staršia ako 6 mesiacov. Pre oprávnenú osobu 

technickej kontroly, ktorá bude žiadať o udelenie osvedčenia kontrolného technika, tak pribudne nové 

časové obmedzenie; žiadosť spolu so zápisnicou bude musieť byť podaná najneskôr 6 mesiacov po 

absolvovaní skúšky z odbornej spôsobilosti. 

{čl. I bod 6 zákona č. 356/2012 Z. z., respektíve § 43 ods. 5 písm. g) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov} 

 

4. Ak kontrolný technik počas platnosti svojho osvedčenia nesplní niektorú z povinností alebo poruší 

niektorý zo zákazov ustanovených zákonom č. 725/2004 Z. z., pokuta mu bude môcť byť uložená aj 

po zániku alebo zrušení jeho osvedčenia. Týka sa všetkých porušení, za ktoré možno kontrolnému 

technikovi uložiť pokutu 166 € alebo 1000 €. Nová úprava zabráni napríklad tomu, aby sa kontrolný technik 

mohol po zistení porušenia štátnym odborným dozorom vyhnúť pokute zrušením osvedčenia na žiadosť 

oprávnenej osoby technickej kontroly. 

{čl. I bod 7 zákona č. 356/2012 Z. z., respektíve § 107 ods. 16 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov} 
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5. Predlžuje sa lehota na výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii pre 

niektoré z vozidiel, ktoré v súčasnosti nie sú prihlásené v evidencii a majú byť používané 

v premávke na pozemných komunikáciách; a to do 1.1.2023 pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 

1.1.2000 a do 1.1.2017 pre vozidlá kategórie Ps používané v poľnohospodárstve. Pre ostatné vozidlá 

naďalej platí doterajšia lehota do 1.1.2013. 

{čl. I body 8 a 9 zákona č. 356/2012 Z. z., respektíve § 112b ods. 1 a 2 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov} 

 

 

Okrem oblasti technickej kontroly vozidiel sú novelizáciou zákona dotknuté i ďalšie oblasti, napríklad vykonávanie 

emisných kontrol. Zmeny v týchto oblastiach nie sú predmetom tohto dokumentu. 

 

 

TESTEK, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel 


