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Najdôležitejšie zmeny pri technických kontrolách v súvislosti s jednotlivo dovezenými 

vozidlami a opätovným schválením odcudzených vozidiel od 15.8.2015 

 

 

Dňom 15.8.2015 nadobúda účinnosť Metodický pokyn č. 47/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 

16/2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami, opätovným 

schválením vozidla, výmenou karosérie, rámu alebo motora vozidla a zmenou obsaditeľnosti vozidla. Medzi 

najdôležitejšie zmeny patrí: 

 

A. Technické kontroly v súvislosti s jednotlivým dovozom 

 

1. Ak vozidlo v štáte, odkiaľ bolo dovezené, nepodliehalo prihláseniu do evidencie, nemusí byť po novom 

pred technickou kontrolu predložené výhradne len technické osvedčenie vozidla, ale alternatívne môže 

byť namiesto neho predložený iný obdobný doklad, napr. návrh základného technického opisu a pod. {čl. 

2 ods. 2 písm. a) novelizovaného metodického pokynu č. 16/2009} 

 

2. Nezhoda identifikačného čísla vozidla VIN v predloženom doklade a vyznačeného na vozidle nebude pri 

technickej kontrole v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom chybou, ak bude v doklade vyznačených 

aspoň posledných 8 znakov VINu (napr. na vozidle je vyznačené „TNU85P136NK123456“ a v doklade 

„NK123456“) a súčasne bude predložený odborný posudok z kontroly originality s uvedením nezhody {čl. 3 

ods. 3 nové písm. b) novelizovaného metodického pokynu č. 16/2009}. V prípadoch iných druhov a účelov 

technických kontrol než dovoz jednotlivého vozidla však táto výnimka neplatí! 

 
3. Spresňuje sa formulácia výnimky z požiadavky na zhodnosť farby vozidla uvedenej v predloženom doklade 

so skutočnosťou. Naďalej platí, že sa rozdiel vo farbe nepovažuje za chybu, ak je predložený odborný 

posudok z kontroly originality s uvedením nezhody {čl. 3 ods. 3 novo označené písm. c) novelizovaného 

metodického pokynu č. 16/2009}. V prípadoch iných druhov a účelov technických kontrol než dovoz 

jednotlivého vozidla však táto výnimka neplatí! 

 
4. Ako zdroj údajov o schválených diskoch a pneumatikách sa ako alternatíva k dokladu o evidencii po 

novom pripúšťa aj osvedčenie o zhode COC {čl. 3 ods. 3 nové písm. e) a f) novelizovaného metodického 

pokynu č. 16/2009}. 

 
5. Zavádza sa výnimka z požiadavky na zápis zvláštnych výstražných svietidiel v predloženom doklade 

o evidencii {čl. 3 ods. 3 nové písm. g) novelizovaného metodického pokynu č. 16/2009}. Opäť však v 

prípadoch iných druhov a účelov technických kontrol než dovoz jednotlivého vozidla táto výnimka neplatí! 

 
6. Zavádza sa ustanovenie o tom, že výnimky z povinnosti plniť predpísané podmienky udelené štátom, v 

ktorom bolo vozidlo evidované, sa pri technickej kontrole nezohľadňujú {čl. 3 ods. 3 nové písm. k) 

novelizovaného metodického pokynu č. 16/2009}. To znamená, že požiadavky metodických pokynov sa pri 

technickej kontrole aplikujú bez ohľadu na to, či je alebo nie je v predloženom zahraničnom doklade uvedená 

výnimka z ich plnenia. 

 
7. Vypúšťajú sa ustanovenia o súčasnom vykonávaní technickej kontroly v súvislosti s jednotlivým 

dovozom vozidla a technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia (CEMT), respektíve na 
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prepravu nebezpečných vecí (ADR). (čl. 3 vypustené ods. 7 až 9 novelizovaného metodického pokynu č. 

16/2009) 

 
8. Pre dovážané vozidlá schválené na prepravu nebezpečných vecí (ADR) sa zavádza možnosť uviesť 

podrobnosti o ich schválení do rubriky „Ďalšie záznamy STK“. (čl. 4 nový ods. 9 novelizovaného metodického 

pokynu č. 16/2009) 

 
9. Boli aktualizované prílohy č. 1 až 3 s číselníkmi druhov vozidiel, druhov karosérií, farieb a zvláštnej výbavy 

vozidiel. 

 

 

B. Technické kontroly v súvislosti s opätovným schválením odcudzeného vozidla 

 

Ako nový povinne predkladaný doklad sa zavádza „doklad orgánu Policajného zboru o výpise technických 

údajov z evidenčnej karty vozidla“. Nebude preto už potrebné získavať technické údaje vozidla prostredníctvom 

poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel. {čl. 5 ods. 2 písm. d) a vypustený ods. 3 novelizovaného 

metodického pokynu č. 16/2009} 

 

 

TESTEK, a.s. 

poverená technická služba technickej kontroly vozidiel  


