
 

Najdôležitejšie zmeny v kontrolných úkonoch skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenie 

vozidla) od 15.8.2015 

 

 
Dňom 15.8.2015 nadobúda účinnosť Metodický pokyn č. 46/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 

76/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa ostatného ústrojenstva a zariadení vozidla (Kontrolné 

úkony skupiny 700). Medzi najdôležitejšie zmeny patrí: 

 
1. Pre motorové vozidlá s právom prednostnej jazdy vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami vyžarujúcimi 

svetlo modrej farby alebo červenej farby, prípadne ich kombináciou, sa zavádza povinnosť mať okrem 

predpísaného zvukového výstražného zariadenia aj zvláštne zvukové výstražné zariadenia, ktoré musí byť 

možné uviesť do činnosti len vtedy, keď sú v činnosti zvláštne výstražné svietidlá. (kontrolný úkon č. 701 – 

Zvukové výstražné zariadenie - predpísaná podmienka č. 4) 

 

2. Pre cestné motorové vozidlo sa zavádza povinnosť vybavenia počítadlom prejdenej vzdialenosti. Na 

zobrazenie údaju môže byť v prípade digitálneho zobrazenia potrebné prepnutie režimu zobrazenia. (kontrolný 

úkon č. 702 – Rýchlomer, tachograf - predpísaná podmienka č. 4) 

 
3. Pre prípad, kedy vozidlo má v predloženom doklade o evidencii vozidla zapísané vybavenie spájacím 

zariadením, a vybavené ním nie je, sa zavádza chyba stupňa A (ľahká chyba). (kontrolný úkon č. 712 – 

Zariadenie na spájanie vozidiel - 8. riadok tab. „Chyby“) 

 
4. Zavádza sa povinnosť vybavenia podperným zariadením nastaviteľným na výšku na prednej previsnutej 

časti pred nápravou, alebo na ťažnej časti prívesu so stredovou nápravou DC v prípade, ak zaťaženie na ťažnú 

tyč (oje) prevyšuje 50 kg. (kontrolný úkon č. 714 – Ťažné oje prívesu - nová predpísaná podmienka č. 3) 

 
5. Zavádzajú sa nové značenia niektorých údajov na vozidle: 

a. Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený zemný plyn, musia byť 

vybavené identifikačným znakom „LNG“. 

b. Motorové vozidlá na vodíkový pohon (plynný vodík a skvapalnený vodík), musia byť vybavené 

identifikačným znakom. 

c. Dobíjateľný zásobník energie s vysokým napätím (akumulátor) motorových vozidiel na elektrický pohon, 

musí byť označený piktogramom v tvare žltého trojuholníka s čiernym okrajom a čiernym symbolom 

blesku. 

d. Vozidlá kategórie M2 a M3 majú na prvých miestach za vodičom vyhradené miesto pre vodiaceho psa, 

ktoré je označené piktogramom vodiaceho psa spolu so zeleným krížom. Podmienka sa nevzťahuje na 

autobusy v medzinárodnej autobusovej doprave a na diaľkové autobusy. 

(kontrolný úkon č. 715 – Značenie niektorých údajov na vozidle - nové predpísané podmienky č. 9, 10, 11 a 

16) 
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