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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Štátny dopravný úrad 

 

 

 

Metodický pokyn č. 56/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 66/2018 na vykonávanie technických 

kontrol v súvislosti so zápisom zvláštnej výbavy vozidla 

 

 

Článok I 

 

Metodický pokyn č. 66/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom 

zvláštnej výbavy vozidla sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V názve metodického pokynu, článku 1, článku 2 ods. 1 a článku 3 odsekoch 1 a 3 sa za 

slovo „zápisom“ vkladajú slová „alebo zrušením zápisu“. 

 

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

„1) § 46 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 137/2018 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 

v  znení neskorších predpisov v prípade zápisu zvláštnej výbavy vozidla, 

§ 46 ods. 1 písm. a) vyhlášky v prípade zrušenia zápisu zvláštnej výbavy vozidla v znení 

neskorších predpisov.“. 

 

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších 

predpisov.“. 

 

4. V Článku 3 odsek 4 znie: 

„(4) Vozidlo sa okrem prípadov, ak je vyhodnotené ako nespôsobilé na prevádzku v cestnej 

premávke podľa osobitného predpisu,4) vyhodnotí ako nespôsobilé na prevádzku v cestnej 

premávke tiež vtedy, ak 

a) sa zistí chyba alebo nezhoda pri posudzovaní predložených dokladov podľa článku 2, 

alebo niektorý z požadovaných dokladov nie je predložený, 

b) v prípade zápisu zvláštnej výbavy predmetná zvláštna výbava nezodpovedá 

predloženému dokladu o jej schválení podľa článku 2, 

c) v prípade zápisu zvláštnej výbavy predmetná zvláštna výbava svojím vyhotovením alebo 

spôsobom montáže ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky alebo životné prostredie, 

d) v prípade zrušenia zápisu nebola predmetná zvláštna výbava demontovaná, 

e) demontážou predmetnej výbavy došlo v prípade zrušenia jej zápisu na vozidle k takej 

zmene, že vozidlo po nej ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky alebo životné prostredie.“. 
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5. V poznámke pod čiarou k odkazom 4 a 5 sa za slovo ,,vyhlášky“ pripájajú slová ,,č. 

137/2018 Z. z.“. 

 

6. V článku 3 sa vypúšťa odsek 6. 

 

7. V článku 4 odsek 1 znie: 

„(1) Okrem údajov ustanovených osobitným predpisom6) sa do rubriky „Ďalšie záznamy 

STK“ protokolu o TK vyznačí text podľa toho, o ktorý prípad ide, „ZÁPIS ZVLÁŠTNEJ 

VÝBAVY VOZIDLA“ alebo „ZRUŠENIE ZÁPISU ZVLÁŠTNEJ VÝBAVY VOZIDLA“ 

a  pripojí sa názov predmetnej zvláštnej výbavy.“. 

 

8. Článok 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 

„(3) V prípade zápisu zvláštnej výbavy vozidla sa do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ 

protokolu o TK vyznačia údaje z porovnania skutočného vyhotovenia zvláštnej výbavy 

namontovanej na vozidle s dokladom o schválení zvláštnej výbavy.“. 

 

 

Článok II 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Moravčík, PhD. 

poverený zastupovaním riaditeľa 

štátneho dopravného úradu 

 

 

 

 

 

 


