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Metodický pokyn č. 41/2019 

na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s demontážou plynového zariadenia z 

vozidla 

 

 

Článok 1 

Predmet 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa 

ustanovenia § 136 ods. 2 písm. a) tridsiatehoôsmeho bodu zákona č. 106/2018 Z. z. 

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) vydáva metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup staníc technickej kontroly 

(STK) v Slovenskej republike pri vykonávaní technických kontrol zvláštnych v súvislosti 

s demontážou plynového zariadenia z vozidla. 

 

Článok 2 

Predkladané doklady a ich posúdenie 

 

Prevádzkovateľ alebo vodič vozidla musí pred vykonaním technickej kontroly zvláštnej 

v  súvislosti s demontážou plynového zariadenia z vozidla na STK predložiť doklady podľa 

osobitného predpisu1). 

 

Článok 3 

Postup kontroly, hodnotenie vozidla a stanovenie lehoty platnosti 

 

(1) Pri technickej kontrole zvláštnej vykonávanej v súvislosti s demontážou plynového 

zariadenia z vozidla sa postupuje podľa príslušných ustanovení osobitného predpisu2) 

upravujúceho vykonávanie technických kontrol zvláštnych, pokiaľ nie je týmto metodickým 

pokynom ustanovené inak. 

 
1) § 46 ods. 1 písm. a) prvého bodu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. (ďalej 

len „vyhláška“). 
2) Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, 

administratívnych a opakovaných technických kontrol v znení neskorších predpisov. 



(2) Vykoná sa kontrola a posúdenie technického stavu vozidla, jeho systémov, 

komponentov alebo samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla 

v  nasledujúcich kontrolných položkách stanovených osobitnými predpismi3), ktoré sa 

vzťahujú na kontrolované vozidlo s ohľadom na jeho kategóriu, spôsob použitia alebo 

konštrukčné riešenie: 

a) kontrolná položka č. 4.1.2. (Stretávacie svetlá - nastavenie), 

b) kontrolná položka č. 4.5.2. (Predné svetlomety do hmly - nastavenie), 

c) kontrolná položka č. 4.11. (Elektrické vedenia), 

d) kontrolná položka č. 6.1.1. (Podvozok alebo rám a príslušenstvo - všeobecný stav), 

e) kontrolná položka č. 6.1.3. (Palivová nádrž a potrubie), 

f) kontrolná položka č. 6.1.5. (Nosič rezervného kolesa), 

g) kontrolná položka č. 6.2.1. (Kabína a karoséria – stav), 

h) kontrolná položka č. 6.2.2. (Kabína a karoséria - upevnenie), 

i) kontrolná položka č. 8.4.1. (Únik kvapalín). 

(3) Ak sa pri kontrole v predpísanom rozsahu podľa ods. 1 a 2 zistí, že sú na vozidle 

zjavné chyby i v plnení predpísaných podmienok mimo tohto rozsahu, ktoré mohli vzniknúť 

demontážou plynového zariadenia, vyznačia sa do protokolu o kontrole technického stavu 

časť A – technická kontrola (ďalej len „protokol o TK“) a zohľadnia sa pri hodnotení 

spôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke i tieto. 

(4) Osobitne sa posúdi, či boli z vozidla odstránené všetky súčasti plynového zariadenia, 

ktorými bolo vozidlo pôvodne vybavené. 

(5) Technická kontrola zvláštna v súvislosti s demontážou plynového zariadenia 

sa vykonáva na vozidle, ktoré v čase jej vykonania ešte nemá vzniknuté zmeny zapísané 

v dokladoch vozidla. Odchýlky od vyhotovenia vozidla popísaného v dokladoch vozidla, 

ktoré vznikli predmetnou zmenou, sa nevyhodnotia ako chyby. 

(6) 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 nie je splnená podmienka podľa ods. 4. 

 

Článok 4 

Vyznačovanie údajov 

 

(1) Okrem údajov ustanovených osobitným predpisom5) sa do rubriky „Ďalšie záznamy 

STK“ protokolu o TK vyznačí text „DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO ZARIADENIA“. 

(2) Ak sa na vozidle zistí, že všetky súčasti plynového zariadenia boli z vozidla 

odstránené, potom sa do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o TK vyznačí text: 

 
3) Metodické pokyny ministerstva, ktorými sa stanovujú kontrolné položky. 
4) § 50 ods. 3 vyhlášky. 
5) Metodický pokyn ministerstva č. 46/2018 na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla. 



„VŠETKY SÚČASTI PLYNOVÉHO ZARIADENIA BOLI Z VOZIDLA 

DEMONTOVANÉ“. 

(3) Ak sa vo vozidle nájdu akékoľvek zostávajúce súčasti plynového zariadenia, ktoré 

bolo vo vozidle namontované, potom sa do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o TK 

vyznačí text: „PLYNOVÉ ZARIADENIE NEBOLO Z VOZIDLA ÚPLNE 

DEMONTOVANÉ“. 

 

Článok 5 

Účinnosť 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

          

JUDr. Bohuš Chochlík,  

riaditeľ štátneho dopravného úradu  

 


