Zmeny vyhlášok MDPT SR č. 464/2009 Z. z. a č. 578/2006 Z. z. od 1.6.2010
a technické kontroly vozidiel

Dňom 1.6.2010 nadobúdajú účinnosť dve novelizácie vyhlášok MDPT SR:


vyhláška MDPT SR č. 228/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov a



vyhláška MDPT SR č. 229/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach 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.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré súvisia s vykonávaním technických kontrol vozidiel, sú:
1.

Novelizáciami sa predovšetkým v oboch dotknutých vyhláškach menia zmienky o osvedčení o evidencii, a to
na zmienku buď o osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, prípadne o oboch častiach osvedčenia. Na
vykonávanie technických kontrol bude mať najväčší vplyv nová úprava požiadavky na predkladanie
osvedčenia o evidencii pri technickej kontrole {§ 46 ods. 9 písm. a) prvý bod vyhlášky MDPT SR č. 578/2006
Z. z.}, tá je predmetom osobitného informačného dokumentu.

2.

V § 3 ods. 13 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. sa spresňuje definícia odnímateľnosti spojovacej gule
ISO 50 na tých vozidlách, ktoré ju musia mať v premávke odňatú. Po novom sa táto požiadavka vzťahuje na
vozidlá, ktoré ju majú demontovateľnú bez použitia „špeciálnych nástrojov“. Doteraz to platilo pre vozidlá so
spojovacou guľou ISO 50 demontovateľnou bez použitia „náradia“.

3.

V § 16 ods. 1 písm. e) vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. sa spresňuje, že povinnosť vybavenia vozidiel
kategórie N3 protisklzovými reťazami určenými aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra
do 31. marca sa nebude vzťahovať na vozidlá kategórie N3G.

4.

V § 19 ods. 7 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. sa zavádza povinnosť označenia odrazovým označením
na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104 pre vozidlá vybavené zvláštnymi
výstražnými svietidlami vyžarujúcimi modrú farbu svetla, ktoré budú uvádzané do cestnej premávky v SR od
1.1.2011. Ide o vyznačenie obrysov reflexnými pásmi bielej, žltej alebo červenej farby, v súčasnosti
predpísané pre niektoré ťažké nákladné motorové a prípojné vozidlá. Výnimku budú mať tie vozidlá, ktorých
zvláštne výstražné svietidlá sú upevnené na karosériu pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky.

5.

V § 36 písm. a) vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. sa zavádza pre prístroje na kontrolu funkčnosti a
nastavenia obmedzovača rýchlosti lehota kalibrácie jeden rok.

TESTEK, s.r.o.
poverená technická služba technickej kontroly vozidiel

