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TABUĽKA  ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie

Smernica

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES
 Právne predpisy Slovenskej republiky

	Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
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Èlánok (È, O, V, P)
Text
 
Spôsob trans-pozície
Èíslo
Èlánok (È, §, O,    V, P)
Text
 
 
Zhoda
Poznámky

È: 1
Predmet úpravy
Touto smernicou sa ustanovujú minimálne požiadavky pre režim pravidelných kontrol technického stavu vozidiel používaných na verejných pozemných komunikáciách.
N





È: 2
O: 1
Rozsah pôsobnosti
1. Táto smernica sa vzťahuje na vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h v rámci nasledujúcich kategórií, ktoré sú uvedené v smernici 2002/24/ES, smernici 2003/37/ES a smernici 2007/46/ES: 
— motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny, najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča – kategória vozidiel M 1 , 
— motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny s viac než ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča – kategórie vozidiel M 2 a M 3 , 
— motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu tovaru, s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony – kategória vozidiel N 1 , 
— motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu tovaru, s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony – kategória vozidiel N 2 a N 3 , 
— prípojné vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru alebo osôb, ako aj na ubytovanie osôb, s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony – kategória vozidiel O 3 a O 4 , 
— od 1. januára 2022 dvoj- alebo trojkolesové vozidlá – kategórie vozidiel L3e, L4e, L5e a L7e s objemom motora presahujúcim 125 cm 3 , 
— kolesové traktory kategórie T5, ktoré sa používajú najmä na verejných pozemných komunikáciách a ktorých maximálna konštrukèná rýchlos� presahuje 40 km/h.
N





È: 2
O: 2
2. Členské štáty môžu z rozsahu pôsobnosti uplatňovania tejto smernice vyňať tieto vozidlá evidované na svojom území: 
— vozidlá prevádzkované alebo používané za výnimočných podmienok a vozidlá, ktoré sa nikdy alebo takmer nikdy nepoužívajú na verejných pozemných komunikáciách, ako napr. historické alebo športové vozidlá, 
— vozidlá, na ktoré sa vzťahuje diplomatická imunita, 
— vozidlá, ktoré používajú ozbrojené sily, zložky zodpovedné za dodržiavanie zákonov a verejného poriadku, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, pohotovostné alebo záchranárske služby, 
— vozidlá, ktoré sa používajú na účely poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, farmárstva a rybárstva iba na území dotknutého členského štátu, a hlavne v teréne, kde takáto činnosť prebieha vrátane poľnohospodárskych ciest, lesných ciest a poľnohospodárskych polí, 
— vozidlá používané výhradne na malých ostrovoch alebo v riedko obývaných oblastiach, 
— špeciálne vozidlá, ktoré prevážajú cirkusové alebo lunaparkové zariadenia s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h a ktoré sa prevádzkujú len na území dotknutého členského štátu, 
— vozidlá kategórií L3e, L4e, L5e a L7e, s objemom motora viac než 125 cm 3 , ak èlenské štáty zaviedli úèinné alternatívne opatrenia pre bezpeènos� cestnej premávky pre dvoj- a trojkolesové vozidlá, najmä s prihliadnutím na príslušné štatistiky z oblasti bezpeènosti cestnej premávky za posledných pä� rokov. Èlenské štáty oznámia takéto výnimky Komisii.
N





È: 2
O: 3
3. Èlenské štáty môžu zavies� vnútroštátne požiadavky týkajúce sa kontrol technického stavu pre vozidlá evidované na ich území, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a pre vozidlá uvedené v odseku 2.
N





È: 3
Vymedzenie pojmov
Nasledujúce vymedzenia pojmov sa uplatňujú len na účely tejto smernice: 
1. „vozidlo“ je akékoľvek nekoľajové motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo; 
2. „motorové vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo na kolesách, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami, s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h; 
3. „prípojné vozidlo“ je akékoľvek vozidlo bez vlastného pohonu na kolesách, ktoré je projektované a vyrobené tak, aby ho mohlo ťahať motorové vozidlo; 
4. „náves“ je akékoľvek prípojné vozidlo navrhnuté tak, aby bolo pripojené k motorovému vozidlu takým spôsobom, že jeho časť spočíva na motorovom vozidle a podstatnú časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu nesie motorové vozidlo; 
5. „dvoj- alebo trojkolesové vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo na dvoch kolesách s postranným vozíkom alebo bez neho, akákoľvek motorová trojkolka alebo štvorkolka; 
6. „vozidlo evidované v členskom štáte“ je vozidlo, ktoré je evidované alebo uvedené do prevádzky v členskom štáte; 
7. „historické vozidlo“ je akékoľvek vozidlo, ktoré za historické považuje členský štát evidencie vozidla alebo niektorý z povoľujúcich orgánov ním určených, pričom vozidlo spĺňa tieto podmienky: 
— bolo vyrobené alebo prvýkrát zaevidované minimálne pred 30 rokmi, 
— daný konkrétny typ vozidla, ako je vymedzený v príslušnom práve Únie alebo vnútroštátnom práve, sa už nevyrába, 
— je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí;
8. „držiteľ osvedčenia o evidencii“ je právnická alebo fyzická osoba, na ktorej meno je vozidlo evidované; 
9. „kontrola technického stavu“ je kontrola v súlade s prílohou I a jej cieľom je uistenie sa o tom, že vozidlo možno bezpečne používať na verejných pozemných komunikáciách a že spĺňa požadované a povinné bezpečnostné a environmentálne vlastnosti; 
10. „schválenie“ je postup, ktorým členský štát potvrdzuje, že vozidlo spĺňa príslušné administratívne ustanovenia a technické požiadavky uvedené v smerniciach 2002/24/ES, 2003/37/ES a 2007/46/ES; 
11. „chyby“ sú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas kontroly technického stavu vozidla; 
12. „protokol o kontrole technického stavu“ je správa o kontrole technického stavu, ktorú vydal príslušný orgán alebo stanica technickej kontroly a ktorá obsahuje výsledky kontroly technického stavu; 
13. „kontrolný technik“ je osoba oprávnená členským štátom alebo jeho príslušným orgánom na vykonávanie kontrol technického stavu v stanici technickej kontroly, alebo v prípade potreby v mene príslušného orgánu; 
14. „príslušný orgán“ je orgán alebo verejný orgán, ktorý je poverený členským štátom a ktorý je zodpovedný za riadenie systému kontrol technického stavu, v prípade potreby aj za vykonávanie kontrol technického stavu; 
15. „stanica technickej kontroly“ je verejný alebo súkromný subjekt alebo zariadenie oprávnené členským štátom na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel; 
16. „dozorný orgán“ je orgán alebo orgány zriadené členským štátom, ktoré sú zodpovedné za dozor nad stanicami technickej kontroly. Dozorný orgán môže byť súčasťou príslušného orgánu alebo príslušných orgánov; 
17. „malý ostrov“ je ostrov s menej ako 5 000 obyvateľmi, ktorý nie je s ďalšími časťami územia prepojený cestnými mostmi ani cestnými tunelmi; 
18. „riedko obývaná oblasť“ je vopred vymedzené územie s hustotou obyvateľstva menšou než 5 osôb na kilometer štvorcový; 
19. „verejná pozemná komunikácia“ je cesta využívaná vo verejný prospech, napr. miestna, regionálna alebo štátna cesta, hlavná cesta, rýchlostná cesta alebo diaľnica.
N





KAPITOLA II
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
È: 4
O: 1
Povinnosti
1. Každý členský štát zabezpečí, aby sa vozidlá evidované na jeho území pravidelne kontrolovali podľa tejto smernice v staniciach technickej kontroly oprávnených členskými štátmi, v ktorých sú uvedené vozidlá evidované. 
N





È: 4
O: 2
2. Kontroly technického stavu vykonáva členský štát, v ktorom je vozidlo evidované, alebo verejný orgán poverený touto úlohou uvedeným členským štátom, alebo orgány či zariadenia určené uvedeným členským štátom a pod jeho dozorom vrátane súkromných subjektov. 
N





È: 4
O: 3
P: a
3. V súlade so zásadami prístupu k informáciám ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2007 ( 1 ) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 595/2009 ( 2 ) Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov pred 20. májom 2018 prijme:
a) súbor technických informácií o brzdových zariadeniach, riadení, viditeľnosti, svietidlách, odrazových označeniach, elektrickom príslušenstve, nápravách, kolesách, pneumatikách, zavesení náprav, podvozku, príslušenstve podvozku, ďalšom vybavení a zaťažení životného prostredia, ktoré sú potrebné na kontrolu technického stavu jednotlivých položiek, ktoré sa majú preverovať, a o použití odporúčaných kontrolných metód v súlade s prílohou I bodom 3, a 
n.a.





È: 4
O: 3
P: b
b) podrobné pravidlá týkajúce sa formátu údajov a postupov prístupu k príslušným technickým informáciám. 
n.a.





È: 4
O: 3

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19 ods. 2. 
Technické informácie uvedené v prvom pododseku písm. a) sprístupnia výrobcovia nediskriminačným spôsobom, bezplatne alebo za primeranú cenu staniciam technickej kontroly a príslušným orgánom. 
Komisia preskúma uskutoènite¾nos� vytvorenia jednotného miesta prístupu k uvedeným informáciám.
n.a.





È: 4
O: 4

4. Èlenské štáty zabezpeèia, aby bola vo vnútroštátnych právnych predpisoch definovaná zodpovednos� za udržiavanie vozidla v bezpeènom stave spôsobilom na používanie v cestnej premávke.
N





KAPITOLA III
MINIMÁLNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KONTROL TECHNICKÉHO STAVU
È: 5
O: 1
P: a
Termín a frekvencia kontrol
1. Vozidlá sa podrobia kontrole technického stavu minimálne v týchto intervaloch bez toho, aby bolo dotknuté obdobie flexibility uplatňované v členských štátoch v súlade s odsekom 3: 
a) vozidlá kategórie M 1 a N 1 : štyri roky po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každé dva roky; 
N





È: 5
O: 1
P: b
b) vozidlá kategórie M 1 používané ako taxíky alebo sanitky, vozidlá kategórie M 2 , M 3 , N 2 , N 3 , O 3 a O 4 : jeden rok po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každoročne; 
N





È: 5
O: 1
P: c
c) vozidlá kategórie T5, ktoré sa používajú najmä na verejných pozemných komunikáciách na komerčnú cestnú prepravu: štyri roky po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každé dva roky. 
N





È: 5
O: 2

2. Členské štáty stanovia vhodné intervaly, v ktorých sa vozidlá kategórie L3e, L4e, L5e a L7e s objemom motora presahujúcim 125 cm 3 majú podrobiť kontrole technického stavu. 
N





È: 5
O: 3

3. Èlenské štáty alebo príslušné orgány môžu urèi� vhodné obdobie, poèas ktorého sa má vykona� kontrola technického stavu, bez toho, aby boli prekroèené intervaly stanovené v odseku 1.
N





È: 5
O: 4

4. Bez ohľadu na dátum poslednej kontroly technického stavu vozidla môže členský štát alebo dotknutý príslušný orgán požadovať, aby vozidlo absolvovalo kontrolu technického stavu pred dátumami uvedenými v odsekoch 1 a 2, a to v týchto prípadoch: 
— po nehode, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné komponenty vozidla, ako sú kolesá, zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, 
— po zmene alebo úprave bezpečnostných a environmentálnych systémov a komponentov; 
— pri zmene držiteľa osvedčenia o evidencii vozidla, 
— ak počet najazdených kilometrov vozidla dosiahol 160 000 km; 
— v prípade závažného vplyvu na bezpeènos� cestnej premávky.
O





È: 6
O: 1
Obsah a metódy kontrol
1. Pre kategórie vozidiel, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice, s výnimkou kategórií L3e, L4e, L5e a L7e s objemom motora viac než 125 cm 3 , èlenské štáty zabezpeèia, aby sa kontroly technického stavu zameriavali minimálne na oblasti uvedené v prílohe I bode 2.
N





È: 6
O: 2
2. Príslušné orgány členského štátu alebo stanica technickej kontroly vykonávajú v rámci každej oblasti uvedenej v odseku 1 kontrolu technického stavu, ktorá sa týka aspoň položiek uvedených v prílohe I bode 3, pričom sa použijú odporúčané alebo rovnocenné metódy schválené príslušným orgánom, uplatniteľné na kontrolu týchto položiek a uvedené tiež v prílohe I bode 3. Kontrola tiež môže zahŕňať overovanie skutočnosti, či príslušné časti a komponenty uvedeného vozidla spĺňajú požiadavky na bezpečnostné a environmentálne vlastnosti platné v čase schválenia, prípadne v čase montáže dodatočného vybavenia. 
Kontroly sa vykonávajú prostredníctvom postupov a zariadení, ktoré sú v súèasnosti dostupné, bez použitia nástrojov na demontáž alebo odstránenie akejko¾vek èasti vozidla.
N





È: 6
O: 3
Èlenské štáty stanovia oblasti, položky a vhodné metódy, v ktorých sa vozidlá kategórie L3e, L4e, L5e a L7e s objemom motora presahujúcim 125 cm 3 podrobia kontrole.
N





È: 7
O: 1
Hodnotenie chýb
1. V prílohe I sa pre každú kontrolovanú položku stanovuje minimálny zoznam možných chýb a úroveň ich závažnosti. 
N





È: 7
O: 2
P: a
2. Chyby zistené počas pravidelných kontrol vozidiel sa zaradia do jednej z týchto skupín: 
a) ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie, ako aj iné menej významné prípady nesúladu; 
N





È: 7
O: 2
P: b
b) vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nesúladu; 
N





È: 7
O: 2
P: c
c) nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a ktoré odôvodňujú, že členský štát alebo jeho príslušné orgány môžu zakázať používanie vozidla na verejných pozemných komunikáciách. 
N





È: 7
O: 3
3. Vozidlo, na ktorom sa zistia chyby patriace do viac než jednej skupiny chýb pod¾a odseku 2, sa zaradí do skupiny, ktorá zodpovedá najzávažnejšej chybe. Vozidlo vykazujúce viacero chýb v rámci rovnakej oblasti kontroly pod¾a vymedzenia rozsahu kontroly uvedeného v prílohe I bode 2 možno zaradi� do najbližšej skupiny najzávažnejších chýb, ak možno preukáza�, že kombinovaný úèinok týchto chýb vyús�uje do vyššieho stupòa ohrozenia bezpeènosti cestnej premávky.
N





È: 8
O: 1
Protokol o kontrole technického stavu
1. Členské štáty zabezpečia, aby stanice technickej kontroly alebo prípadne príslušné orgány, ktoré vykonali kontrolu technického stavu vozidla, vystavili takémuto vozidlu protokol o kontrole technického stavu, ktorý obsahuje prinajmenšom štandardizované údaje príslušných zosúladených kódov Únie uvedené v prílohe II. 
N





È: 8
O: 2
2. Èlenské štáty zabezpeèia, aby stanice technickej kontroly alebo prípadne príslušné orgány sprístupnili osobe, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, protokol o kontrole technického stavu, alebo jej v prípade elektronického protokolu o kontrole technického stavu odovzdali potvrdený výtlaèok takéhoto protokolu.
N





È: 8
O: 3
3. Bez toho, aby bol dotknutý èlánok 5, v prípade opätovného prihlásenia vozidla do evidencie, ktoré už bolo evidované v inom èlenskom štáte, každý èlenský štát uzná protokol o kontrole technického stavu vydaný uvedeným iným èlenským štátom, akoby uvedený protokol vydal sám, za predpokladu, že protokol o kontrole technického stavu je stále platný vzh¾adom na frekvenèné intervaly stanovené pre pravidelné kontroly technického stavu v èlenskom štáte opätovného prihlásenia. Èlenský štát opätovného prihlásenia môže v prípade pochybností overi� platnos� protokolu o kontrole technického stavu pred jeho uznaním. Èlenské štáty oznámia Komisii opis protokolu o kontrole technického stavu do 20. mája 2018. Komisia informuje výbor uvedený v èlánku 19. Ustanovenia tohto odseku sa neuplatòujú na vozidlá kategórií L3e, L4e, L5e a L7e.
N





È: 8
O: 4
4. Bez toho, aby bol dotknutý èlánok 5 ods. 4 a ods. 3 tohto èlánku, èlenské štáty v zásade uznávajú platnos� protokolu o kontrole technického stavu v prípade, že sa zmení vlastníctvo vozidla, ktoré má platný doklad o pravidelných kontrolách technického stavu.
N





È: 8
O: 5
5. Stanice technickej kontroly elektronicky oznamujú príslušnému orgánu dotknutého èlenského štátu informácie, ktoré sú uvedené v protokoloch o kontrole technického stavu, ktoré vystavujú, a to od 20. mája 2018 a najneskôr do 20. mája 2021. Takéto oznámenie sa vykoná v primeranom èasovom období po vystavení každého protokolu o kontrole technického stavu. Stanice technickej kontroly môžu do posledného uvedeného dátumu oznamova� príslušné informácie príslušnému orgánu aj inými prostriedkami. Èlenské štáty urèia obdobie, poèas ktorého má príslušný orgán tieto informácie uchováva�. Uvedené obdobie nesmie by� kratšie ako 36 mesiacov, bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne daòové systémy èlenských štátov.
N





È: 8
O: 6
6. Èlenské štáty zabezpeèia, aby sa na úèely kontroly bežne montovaného poèítadla celkovej prejdenej vzdialenosti sprístupòovali informácie z prechádzajúcej kontroly technického stavu kontrolným technikom okamžite po tom, ako sú k dispozícii v elektronickej podobe. V prípadoch, že sa preukáže manipulácia s poèítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti s cie¾om zníži� alebo skresli� poèet kilometrov, ktoré vozidlo najazdilo, takáto manipulácia sa trestá úèinnými, primeranými, odrádzajúcimi a nediskriminaènými sankciami.
N





È: 8
O: 7
7. Èlenské štáty zabezpeèia, aby sa výsledky kontroly technického stavu oznamovali orgánu, ktorý je zodpovedný za evidenciu vozidla alebo sa mu èo najrýchlejšie sprístupnia elektronicky. Uvedené oznámenie obsahuje informácie uvedené v protokole o kontrole technického stavu.
N





È: 9
O: 1
Následná kontrola chýb
1. Kontrola sa považuje za úspešnú len v prípade ľahkých chýb, chyby sa odstránia a vozidlo sa opätovne nekontroluje. 
N





È: 9
O: 2
2. V prípade vážnych chýb sa kontrola považuje za neúspešnú. Členský štát alebo príslušný orgán rozhodne o období, počas ktorého sa môže dané vozidlo používať, predtým ako sa vyžaduje, aby sa podrobilo ďalšej kontrole technického stavu. Následná kontrola sa vykoná počas obdobia vymedzeného členským štátom alebo príslušným orgánom, ale najneskôr dva mesiace po počiatočnej kontrole. 
N





È: 9
O: 3
3. V prípade nebezpeèných chýb sa kontrola považuje za neúspešnú. Èlenský štát alebo príslušný orgán môže rozhodnú�, že sa dané vozidlo nesmie používa� na verejných cestách a že povolenie na jeho používanie v cestnej premávke sa na obmedzenú dobu pozastavuje bez toho, aby sa vyžadoval nový proces evidencie, pokým sa chyby neodstránia a nevydá sa nový protokol o kontrole technického stavu preukazujúci, že vozidlo je spôsobilé na premávku po cestách.
N





È: 10
O: 1
Dôkaz o vykonaní kontroly
1. Stanica technickej kontroly prípadne príslušný orgán členského štátu, ktorý vykonal kontrolu technického stavu vozidla evidovaného na jeho území, vystaví pre každé vozidlo, ktoré úspešne absolvovalo kontrolu, dôkaz, ako je záznam v dokumente o evidencii vozidla, nálepka, protokol alebo akákoľvek iná ľahko dostupná informácia. Takýto dôkaz musí obsahovať dátum, dokedy sa má uskutočniť nasledujúca kontrola technického stavu. 
Členské štáty oznámia Komisii popis uvedeného dôkazu pred 20. májom 2018, dátumom uplatňovania tejto smernice. Komisia následne informuje výbor uvedený v článku 19. 
N





È: 10
O: 2
2. Ak kontrolované vozidlo patrí do kategórie vozidiel nepodliehajúcich evidencii v členskom štáte, v ktorom bolo uvedené do prevádzky, uvedený členský štát môže vyžadovať, aby sa dôkaz o vykonaní kontroly umiestnil na viditeľnom mieste na vozidle. 
N





È: 10
O: 3
3. Na úèely vo¾ného pohybu každý èlenský štát uzná dôkaz, ktorý vystaví stanica technickej kontroly alebo príslušný orgán iného èlenského štátu v súlade s odsekom 1.
N





KAPITOLA IV
ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA
È: 11
O: 1
Skúšobné zariadenia a vybavenie
1. Èlenské štáty zabezpeèia, aby skúšobné zariadenia a vybavenie, ktoré sa používajú na vykonávanie kontrol technického stavu, spåòali minimálne technické požiadavky uvedené v prílohe III.
N





È: 11
O: 2
2. Členské štáty zabezpečia, aby stanice technickej kontroly udržiavali skúšobné zariadenia a vybavenie v súlade so špecifikáciami, ktoré uvádza výrobca. 
N





È: 11
O: 3
3. Vybavenie používané na meranie sa pravidelne kalibruje v súlade s prílohou III a overuje v súlade so špecifikáciami, ktoré urèí dotknutý èlenský štát alebo ktoré uvádza jeho výrobca.
N





È: 12
O: 1
Stanice technickej kontroly
1. Stanice technickej kontroly, v ktorých kontrolní technici vykonávajú kontroly technického stavu, schvaľuje členský štát alebo jeho príslušný orgán. 
N





È: 12
O: 2
2. Stanice technickej kontroly plnia minimálne požiadavky na riadenie kvality zabezpeèením súladu s požiadavkami stanovenými schva¾ujúcim èlenským štátom. Stanice technickej kontroly zabezpeèujú objektívnos� a vysokú kvalitu kontrol technického stavu.
N





È: 13
O: 1
Kontrolní technici
1. Členské štáty zabezpečia, aby kontroly technického stavu vykonávali kontrolní technici, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na spôsobilosť a odborné vzdelávanie uvedené v prílohe IV. Členské štáty môžu stanoviť ďalšie požiadavky na spôsobilosť a zodpovedajúce odborné vzdelávanie. 
N





È: 13
O: 2
2. Príslušné orgány prípadne schválené strediská odborného vzdelávania udeľujú osvedčenie kontrolným technikom, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na spôsobilosť a odborné vzdelávanie. Uvedené osvedčenie obsahuje prinajmenšom informácie, ktoré sú uvedené v prílohe IV bode 3. 
N





È: 13
O: 3
3. Kontrolní technici, ktorých k 20. máju 2018 zamestnávajú príslušné orgány členských štátov alebo stanica technickej kontroly alebo ktorí sú nimi schválení, sú oslobodení od požiadaviek, ktoré sú uvedené v prílohe IV bode 1. 
N





È: 13
O: 4
4. Kontrolný technik pri vykonávaní kontroly technického stavu nesmie byť v konflikte záujmov podľa požiadaviek členského štátu alebo dotknutého príslušného orgánu, aby bola zachovaná vysoká miera nestrannosti a objektívnosti. 
N





È: 13
O: 5
5. Osobe, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, sa oznámia akékoľvek chyby, ktoré boli na vozidle zistené a ktoré sa majú odstrániť. 
N





È: 13
O: 6
6. Výsledky kontroly technického stavu môže prípadne zmeni� iba dozorný orgán alebo sa môžu zmeni� v súlade s postupom, ktorý ustanoví príslušný orgán, ak sú výsledky kontroly zjavne nesprávne.
N





È: 14
O: 1
Dozor nad stanicami technickej kontroly
1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa vykonával dozor nad stanicami technickej kontroly. 
N





È: 14
O: 2
2. Dozorný orgán plní aspoň tie úlohy, ktoré sú uvedené v prílohe V bode 1, ako aj požiadavky uvedené v bodoch 2 a 3 uvedenej prílohy. 
Členské štáty zverejnia predpisy a postupy, ktoré sa týkajú organizácie, úloh a požiadaviek vrátane požiadaviek nezávislosti, uplatniteľné na zamestnancov dozorných orgánov. 
N





È: 14
O: 3
3. Stanice technickej kontroly, ktoré priamo prevádzkuje príslušný orgán, sú oslobodené od požiadaviek týkajúcich sa schválenia a dozoru, ak dozorný orgán je súčasťou príslušného orgánu. 
N





È: 14
O: 4
4. Požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto èlánku možno považova� za splnené, ak príslušný èlenský štát požaduje, aby sa stanice technickej kontroly akreditovali pod¾a nariadenia (ES) è. 765/2008.SK L 127/62 Úradný vestník Európskej únie 29.4.2014
N





KAPITOLA V
SPOLUPRÁCA A VÝMENA INFORMÁCIÍ
È: 15
O: 1
Administratívna spolupráca medzi členskými štátmi 
1. Členské štáty určia vnútroštátne kontaktné miesto zodpovedné za výmenu informácií s ostatnými členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie tejto smernice. 
N





È: 15
O: 2
2. Èlenské štáty poskytnú Komisii názvy a kontaktné údaje svojich vnútroštátnych kontaktných miest do 20. mája 2015 a bezodkladne ju informujú o akýchko¾vek zmenách týkajúcich sa týchto miest. Komisia zostaví zoznam všetkých vnútroštátnych kontaktných miest a odovzdá ho èlenským štátom.
N





È: 16
Elektronická platforma informácií o vozidlách
Komisia preskúma uskutočniteľnosť, náklady a prínosy zriadenia elektronickej platformy informácií o vozidlách využitím existujúcich a už zavedených informačno-technologických riešení s ohľadom na medzinárodnú výmenu údajov a s cieľom minimalizovať náklady a predísť duplikáciám. Pri preskúmavaní týchto skutočností Komisia zváži čo najvhodnejší spôsob prepojenia existujúcich vnútroštátnych systémov s ohľadom na uľahčenie výmeny informácií a údajov týkajúcich sa kontrol technického stavu a údajov z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu a schvaľovanie vozidiel, stanicami technickej kontroly, výrobcami kontrolných zariadení a výrobcami vozidiel. 
Komisia zároveò preskúma uskutoènite¾nos�, náklady a prínosy zberu a uchovávania dostupných informácií týkajúcich sa hlavných komponentov súvisiacich s bezpeènos�ou vozidiel, ktoré boli zapojené do vážnych nehôd, ako aj možnos� sprístupni� v anonymnej forme informácie o priebehu nehody a o údajoch z poèítadla celkovej prejdenej vzdialenosti kontrolným technikom, držite¾om osvedèení o evidencii a osobám skúmajúcim nehody.
N





KAPITOLA VI
DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY
È: 17
Delegované akty
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18 prijímať delegované akty s cieľom: 
— aktualizovať podľa potreby iba označenia kategórie vozidiel uvedené v článku 2 ods. 1 a v článku 5 ods. 1 a ods. 2 v prípade zmien kategórií vozidiel vyplývajúcich zo zmien právnych predpisov týkajúcich sa typového schválenia uvedených v článku 2 ods. 1 bez toho, aby to malo vplyv na rozsah a frekvenciu kontrol, 
— aktualizovať bod 3 prílohy I, pokiaľ ide o efektívnejšie a účinnejšie metód kontroly, ktoré sa stali dostupnými, a to bez rozšírenia zoznamu položiek, ktoré sa majú kontrolovať, 
— upraviť bod 3 prílohy I v nadväznosti na kladné hodnotenie nákladov a prínosov, pokiaľ ide o zoznam kontrolovaných položiek, metód kontrol, príčin porúch a hodnotenie chýb v prípade zmien povinných požiadaviek na typové schválenie v právnych predpisoch Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia.
n.a.





È: 18
O: 1
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku. 
n.a.





È: 18
O: 2
2. Právomoc prijíma� delegované akty uvedené v èlánku 17 sa Komisii ude¾uje na obdobie piatich rokov od 19. mája 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr devä� mesiacov pred uplynutím tohto pä�roèného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokia¾ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voèi takémuto predåženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
n.a.





È: 18
O: 3
3. Delegovanie právomocí uvedené v článku 17 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. 
n.a.





È: 18
O: 4
4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade. 
n.a.





È: 18
O: 5
5. Delegovaný akt prijatý pod¾a èlánku 17 nadobudne úèinnos�, len ak Európsky parlament alebo Rada nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dòa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevznies� námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predåži o dva mesiace.
n.a.





È: 19
O: 1
Postup výboru
1. Komisii pomáha výbor („Výbor pre spôsobilosť na cestnú premávku“). Uvedený výbor je výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 
n.a.





È: 19
O: 2
2. Ak sa odkazuje sa na tento odsek, uplatòuje sa èlánok 5 nariadenia (EÚ) è. 182/2011. Ak výbor stanovisko nezaujme, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatní sa èlánok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) è. 182/2011.
n.a.





KAPITOLA VII
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
È: 20
O: 1
Podávanie správ 
1. Komisia do 30. apríla 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a úèinkoch tejto smernice, najmä pokia¾ ide o úroveò harmonizácie pravidelných kontrol technického stavu, úèinnos� ustanovení o jej rozsahu pôsobnosti, frekvenciu kontrol, vzájomné uznávanie protokolov o kontrole technického stavu v prípade opätovnej evidencie vozidiel pochádzajúcich z iného èlenského štátu a výsledky preskúmania uskutoènite¾nosti zriadenia elektronickej platformy informácií o vozidlách, ako sa uvádza v èlánku 16. V správe sa tiež uvedie, èi je potrebné aktualizova� prílohy, najmä vzh¾adom na technický pokrok a prax. Správa sa predloží po konzultácii s výborom uvedeným v èlánku 19 a v prípade potreby sa k správe priložia legislatívne návrhy.
n.a.





È: 20
O: 2
2. Komisia najneskôr do 30. apríla 2019 predloží Európskemu parlamentu a Rade na základe nezávislých štúdií správu o úèinnosti zaradenia ¾ahkých prívesov alebo trojkolesových vozidiel do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. V správe sa preskúma vývoj situácie v oblasti bezpeènosti cestnej premávky v Únii, a pokia¾ ide o každú podkategóriu vozidiel kategórie L, porovnajú sa výsledky vnútroštátnych opatrení v oblasti bezpeènosti na cestách, prièom sa zoh¾adní priemerný poèet kilometrov najazdených týmito vozidlami. Komisia predovšetkým posúdi, èi normy pre pravidelné kontroly technického stavu všetkých kategórií vozidiel a náklady na tieto kontroly sú primerané k cie¾om stanoveným v oblasti bezpeènosti cestnej premávky. K správe sa prikladá podrobné posúdenie vplyvu, v ktorom sa analyzujú náklady a prínosy v rámci Únie vrátane osobitostí èlenských štátov. Správa sa sprístupní prinajmenšom šes� mesiacov pred prípadným predložením legislatívneho návrhu na zaèlenenie nových kategórií do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
n.a.





È: 21
Sankcie
Èlenské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatnite¾ných na porušenia ustanovení tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpeèenie ich vykonávania. Tieto sankcie musia by� úèinné, primerané, odrádzajúce a nediskriminaèné
N
Zákon è. 725/2004 Z. z. v znení novely
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§ 107 
O1 až O22
































































































































































































































































































§107b až 107d

Správne delikty

	(1) Pokutu 66 eur uloží okresný úrad tomu, kto

a) poruší povinnos� ustanovenú v § 18 ods. 17, § 21 ods. 2 písm. g) druhom bode, § 21 ods. 2 písm. j), ak sa to týka jeho pôsobnosti, aj v § 23 ods. 8 písm. b), § 23 ods. 9 písm. b),
 
b) nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej pod¾a § 21 ods. 1 písm. e) prvého až tretieho bodu; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
 
c) nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej pod¾a § 21 ods. 1 písm. e) prvého až tretieho bodu; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo.
 
	(2) Pokutu 165 eur uloží okresný úrad tomu, kto
 
a) poruší povinnos� ustanovenú v § 14 ods. 19; pokuta sa uloží za každé jednotlivo vyrobené vozidlo,
 
b) poruší povinnos� ustanovenú v § 20 ods. 12; pokuta sa uloží za každé jednotlivo prestavané vozidlo,
 
c) nepodrobil vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu technickej kontrole pravidelnej pod¾a § 50 ods. 1; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
 
d) nepodrobil motorové vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) druhého bodu emisnej kontrole pravidelnej pod¾a § 68 ods. 1; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo,
 
e) porušil povinnos� ustanovenú v § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
 
f) poruší povinnos� ustanovenú v § 43 ods. 10, § 61 ods. 10, § 78 ods. 10, § 91 ods. 10 alebo poruší podmienky urèené v rozhodnutí o udelení osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a tohto zákona,
 
g) nepodrobil vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) tretieho bodu technickej kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
 
h) nepodrobil motorové vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu emisnej kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo.
 
	(3) Pokutu 332 eur uloží okresný úrad tomu, kto poruší povinnos� ustanovenú v § 21 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), § 21 ods. 2 písm. k) alebo písm. l), § 24b ods. 4; pokuta sa uloží za každé vozidlo.
 
	(4) Pokutu 1 000 eur uloží okresný úrad tomu, kto poruší povinnos� ustanovenú v § 46 ods. 4, § 49 ods. 8, § 64 ods. 4, § 67 ods. 6, § 81 ods. 4, § 83 ods. 5, § 84 ods. 4, § 94 ods. 4, § 96 ods. 4.
 
	(5) Pokutu 1 660 eur uloží okresný úrad tomu, kto bez osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení alebo vydáva doklady s nimi súvisiace.
 
	(6) Pokutu od 2 000 eur do 5 000 eur uloží okresný úrad tomu, kto poruší povinnos� ustanovenú v § 40 ods. 1 alebo ods. 2, § 41, § 58 ods. 1 alebo ods. 2, § 59, § 75 ods. 1 alebo ods. 2, § 76, § 89 ods. 1 alebo ods. 2 alebo poruší podmienky urèené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie èinnosti.
 
	(7) Pokutu 3 319 eur uloží okresný úrad tomu, kto bez oprávnenia pod¾a tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení alebo vydáva doklady s nimi súvisiace.
 
	(8) Pokutu 166 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a) poruší povinnos� ustanovenú v § 9 ods. 1,
 
b) poruší povinnos� ustanovenú v § 18 ods. 16 písm. a), b) alebo písm. c), § 18 ods. 19; pokuta sa uloží za každé vozidlo po prestavbe.
 
	(9) Pokutu od 500 eur do 3 319 eur uloží ministerstvo tomu, kto
 
a) poruší povinnos� ustanovenú v § 12 ods. 1 písm. b) až d), f) až l), n) až q), ods. 3 až 5 a ods. 7,
 
b) poruší podmienky urèené v rozhodnutí pod¾a § 4 ods. 4 alebo ods. 8, § 5 ods. 6, 12, 18 alebo ods. 21, § 6 ods. 5, 7, 9 alebo ods. 11, § 7 ods. 6, 9, 12 alebo ods. 14, § 8 ods. 6, 11, 15 alebo ods. 18, § 18 ods. 13 alebo ods. 20,
 
c) poruší povinnos� pri vedení evidencie ustanovenú pod¾a § 23 ods. 16.
 
	(10) Pokutu od 1000 eur do 6 639 eur uloží ministerstvo tomu, kto
 
a) vystaví osvedèenie o evidencii èas� II alebo technické osvedèenie vozidla takému vozidlu, ktoré nebolo typovo schválené, typovo schválené ES alebo nemalo uznanie typového schválenia ES,
 
b) vystaví osvedèenie o zhode vozidla COC takému vozidlu, ktoré nebolo typovo schválené ES,
 
c) nedodá osvedèenie o zhode vozidla COC vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie ES.
 
	(11) Pokutu od 1 500 eur do 9 958 eur uloží ministerstvo tomu, kto poruší povinnos� ustanovenú v § 29 ods. 1 písm. a) až d), § 30 ods. 1 až 3, § 31 ods. 1 až 3, § 32 ods. 1 až 4, § 33 ods. 1 až 3 alebo poruší podmienky urèené v rozhodnutí o udelení poverenia na vykonávanie èinnosti.
 
	(12) Pokutu od 2 000 eur do 16 597 eur uloží ministerstvo tomu, kto
 
a) poruší povinnos� ustanovenú v § 12 ods. 1 písm. a), e) alebo písm. r) alebo § 12 ods. 6,
 
b) uvedie na trh v Slovenskej republike vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré nie sú typovo schválené, typovo schválené ES alebo nie sú homologizované,
 
c) ako osoba, ktorá má udelené povolenie pod¾a § 23 ods. 23, poruší podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o výrobe tlaèív dokladov alebo o manipulácii s nimi,
 
d) ako poverená technická služba technickej kontroly vozidiel, poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel, poverená technická služba kontroly originality vozidiel alebo poverená technická služba montáže plynových zariadení poruší povinnosti pri zabezpeèovaní výroby, predaji a distribúcii tlaèív dokladov, kontrolných nálepiek a peèiatok vydávaných pod¾a tohto zákona alebo povinnosti pri ich inventarizácii, škartácii a evidencii,
 
e) poruší ustanovenia týkajúce sa typového schva¾ovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek pod¾a osobitných predpisov. 40a)
 
	(13) Pokutu od 9 958 eur do 16 597 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a) bez osvedèenia pod¾a § 4 ods. 4 alebo ods. 8 vykonáva èinnosti, ktoré je pod¾a tohto zákona oprávnený vykonáva� len výrobca alebo zástupca výrobcu,
 
b) bez poverenia na vykonávanie technickej služby pod¾a § 25 vykonáva èinnosti uvedené v § 29 až 33 alebo vydáva doklady s nimi súvisiace,
 
c) bez povolenia ministerstva vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlaèivami osvedèení o evidencii èas� II alebo technických osvedèení, tlaèivami protokolov o testoch alebo skúškach pod¾a § 29 ods. 1 písm. b), tlaèivami dokladov a kontrolnými nálepkami alebo peèiatkami používanými pri overovaní vozidiel, technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality alebo montážach plynových zariadení.
 
	(14) Pri urèení výšky pokuty pod¾a odsekov 6, 9 až 13 orgán štátneho odborného dozoru prihliada najmä na závažnos�, èas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností pod¾a tohto zákona.
 
	(15) Ak sa páchate¾ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejedna� ten istý orgán štátneho odborného dozoru, prejednajú sa tieto správne delikty v spoloènom konaní, ak odsek 16 neustanovuje inak. Za viac správnych deliktov toho istého páchate¾a prejednávaných v spoloènom konaní, sa uloží pokuta pod¾a ustanovenia vz�ahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnute¾ný. Zaèaté konanie o správnom delikte nie je možné spoji� s konaním o inom správnom delikte.
 
	(16) O viacerých správnych deliktoch toho istého páchate¾a pod¾a odsekov 1 až 3 a odseku 8 písm. b) sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach vedených pod¾a vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný, a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch pod¾a tohto odseku nie je možné spoji� do spoloèného správneho konania, ani o takých správnych deliktoch rozhodnú� jedným rozhodnutím.
 
	(17) Na konanie o správnych deliktoch pod¾a odsekov 1 až 3 je príslušným orgánom štátneho odborného dozoru okresný úrad pod¾a miesta prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel5) v èase spáchania správneho deliktu.
 
	(18) V konaní o správnych deliktoch prevádzkovate¾a vozidla sa rozumie prevádzkovate¾om vozidla v prípade, ak vlastník vozidla a osoba zapísaná v osvedèení o evidencii èas� I a èas� II ako držite¾ osvedèenia sú rôzne osoby, držite¾ osvedèenia a ak držite¾ osvedèenia zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu, tak vlastník vozidla.
 
	(19) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpoètu.
 
	(20) Pokuty pod¾a odsekov 8 až 13 možno uloži� aj fyzickej osobe, fyzickej osobe - podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ak k porušeniu povinností došlo v èase, keï táto osoba bola výrobcom alebo zástupcom výrobcu, a ktorej následne platnos� osvedèenia alebo správy o homologizácii typu boli zrušené rozhodnutím štátneho dopravného úradu pod¾a § 10 alebo zanikli pod¾a § 11. Pokuty pod¾a odseku 2 písm. f) a odseku 4 možno uloži� aj fyzickej osobe, ak k porušeniu povinností došlo v èase, keï táto osoba bola kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení, a ktorej následne bolo osvedèenie zrušené alebo zaniklo pod¾a § 44, 62, 79 alebo § 92.
 
	(21) Pri opätovnom porušení povinností možno pokuty pod¾a odsekov 1 až 13 uklada� opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená pod¾a odsekov 4 až 13, možno uloži� pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 4 až 13.
 
	(22) Pokutu pod¾a odsekov 1 až 13 možno uloži� do dvoch rokov odo dòa, keï sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dòa porušenia povinnosti.


Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch prevádzkovate¾a vozidla

§ 107b
Rozkazné konanie

	(1) Ak okresný úrad zistí, že prevádzkovate¾ vozidla
a) nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej pod¾a § 21 ods. 1 písm. e) prvého až tretieho bodu alebo nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej pod¾a § 21 ods. 1 písm. e) prvého až tretieho bodu a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ïalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty (ïalej len "rozkaz") vo výške 66 eur,
 
b) nepodrobil vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu technickej kontrole pravidelnej pod¾a § 50 ods. 1 alebo nepodrobil motorové vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) druhého bodu emisnej kontrole pravidelnej pod¾a § 68 ods. 1 alebo nepodrobil vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) tretieho bodu technickej kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel alebo nepodrobil vozidlo pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu emisnej kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel alebo porušil povinnos� pod¾a § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b) a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ïalšieho konania vydá rozkaz vo výške 165 eur.
 
	(2) O viacerých správnych deliktoch toho istého prevádzkovate¾a vozidla pod¾a odseku 1 sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených osobitne pod¾a vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné rozkazné konania o správnych deliktoch pod¾a tohto odseku nie je možné spoji� do spoloèného rozkazného konania, ani o takých správnych deliktoch rozhodnú� jedným rozhodnutím.
 
	(3) Podkladom pre vydanie rozkazu sú najmä výpisy z informaèného systému evidencie vozidiel, výpisy z automatizovaného informaèného systému technických kontrol, výpisy z automatizovaného informaèného systému emisných kontrol, rozhodnutia okresného úradu o povinnosti podrobi� vozidlo technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt alebo kontrole originality, oznámenia od orgánov vykonávajúcich doh¾ad nad bezpeènos�ou a plynulos�ou cestnej premávky alebo iné dôkazy, ktoré preukazujú, že prevádzkovate¾ vozidla porušil povinnos� pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého až tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b).
 
	(4) Dôkazy uvedené v odseku 3 možno použi� aj v konaní o správnom delikte pod¾a § 107 ods. 1 písm. b), c), g) alebo písm. h) alebo pod¾a § 107 ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e).
 
           (5) Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak
	do 15 dní odo dòa doruèenia rozkazu budú na platobný úèet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, alebo

do 15 dní odo dòa doruèenia rozkazu bude na platobný úèet uvedený v rozkaze pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty a zároveò v tejto lehote vozidlo 
	bolo podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze, alebo

bolo vozidlo vyradené z evidencie,8c) alebo
bolo vozidlo odhlásené do cudziny 8d) alebo
	bolo vozidlo doèasne vyradené z evidencie,8e) 


(6) Pokuta pod¾a odseku 1 a trovy konania pod¾a § 107d ods. 7 sa musia uhradi� na platobný úèet.40b)
 
	(7) Na rozkazné konanie sa primerane vz�ahujú ustanovenia § 107 ods. 17 až 19 a 22.
 
§ 107c
 
	(1) Okresný úrad vec odloží, ak
a) nemožno zisti� prevádzkovate¾a vozidla,
 
b) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého až tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b),
 
c) zanikla zodpovednos� za porušenie povinnosti pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého až tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b),
 
d) bolo vozidlo odcudzené v èase porušenia povinnosti pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého až tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b),
 
e) ide o vozidlo pod¾a § 3 ods. 5.
 
	(2) Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva a údaj o odložení veci sa vyznaèí v spise a zaznamená do registra správnych deliktov prevádzkovate¾ov vozidiel pod¾a osobitného predpisu.22aa) O odložení veci sa prevádzkovate¾ vozidla neupovedomuje.
 
§ 107d
 
	(1) Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 8 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovate¾ovi vozidla zašle aj výstup z jednotného informaèného systému v cestnej doprave pod¾a osobitného predpisu.22aa) Rozkaz nemožno doruèi� verejnou vyhláškou.
 
	(2) Prevádzkovate¾ vozidla môže proti rozkazu poda� do 15 dní odo dòa jeho doruèenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodni�. V odôvodnení uvedie prevádzkovate¾ vozidla rozhodujúce skutoènosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze a zároveò oznaèí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu prevádzkovate¾ vozidla pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí by� prevádzkovate¾ vozidla v rozkaze pouèený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní42) sa nepoužije.
 
	(3) Okresný úrad odmietne odpor, ak
a) neobsahuje predpísané náležitosti pod¾a odseku 2 alebo pod¾a všeobecného predpisu o správnom konaní,
 
b) bola pokuta už uhradená.
 
	(4) Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnos� márnym uplynutím lehoty na podanie odporu, alebo dòom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
 
	(5) Vèasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý pod¾a odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad pokraèuje v konaní o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla, ak odsek 6 neustanovuje inak. Ak pred vydaním rozkazu nebol proti prevádzkovate¾ovi vozidla ako úèastníkovi konania o správnom delikte urobený iný úkon, doruèenie rozkazu úèastníkovi konania sa považuje za prvý úkon v konaní o správnom delikte.
 
	(6) Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody pod¾a § 107c ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
 
	(7) Prevádzkovate¾ovi vozidla, ktorému je po podaní odporu pod¾a odseku 2 uložená pokuta za správny delikt pod¾a § 107 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo pod¾a § 107 ods. 2 písm. c), d), e), g) alebo písm. h), okresný úrad uloží povinnos� uhradi� štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpoètu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
 
	(8) Rozkaz pod¾a odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu a rozhodnutie o zastavení konania pod¾a odseku 6 môže obsahova� namiesto odtlaèku úradnej peèiatky predtlaèený odtlaèok úradnej peèiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovate¾a vozidla sa môže vies� len v elektronickej podobe.

Ú
MDV SR
È: 22
O: 1
Prechodné ustanovenia
1. Èlenské štáty môžu povoli� používanie skúšobných zariadení a vybavenia uvedeného v èlánku 11, ktoré nespåòajú minimálne požiadavky na výkon kontrol technického stavu pod¾a prílohy III po dobu najviac pä� rokov po 20. máji 2018.
N





È: 22
O: 2
2. Èlenské štáty uplatòujú požiadavky ustanovené v prílohe V najneskôr od 1. januára 2023.
N





È: 23
O: 1
Transpozícia
1. Členské štáty prijmú a uverejnia do 20. mája 2017 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. 
Tieto ustanovenia uplatňujú od 20. mája 2018. 
Členské štáty uvedú v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. 
N





È: 23
O: 2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N





È: 24
Zrušenie
Smernica 2009/40/ES sa zrušuje s úèinnos�ou od 20. mája 2018.
N





È: 25
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda úèinnos� dvadsiatym dòom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.





È: 26
Adresáti
Táto smernica je urèená èlenským štátom.
n. a.





Príloha I

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH A ODPORÚČANÉ METÓDY KONTROLY 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
V tejto prílohe sa vymedzujú vozidlové systémy a komponenty, ktoré sa majú podrobiť kontrole, a uvádzajú sa v nej podrobnosti o odporúčaných metódach ich kontroly a o kritériách použitých pri stanovení, či je stav vozidla akceptovateľný. 
Kontrola musí zahŕňať prinajmenšom položky uvedené v bode 3 za predpokladu, že sa vzťahujú na povinné vybavenie vozidla, ktoré sa kontroluje v príslušnom členskom štáte. Kontrola tiež môže zahŕňať overovanie skutočnosti, či príslušné časti a komponenty vozidla spĺňajú požiadavky na bezpečnostné a environmentálne vlastnosti platné v čase schválenia, prípadne v čase montáže dodatočného vybavenia. 
V prípade, že konštrukcia vozidla neumožňuje použiť metódy kontroly stanovené v tejto prílohe, kontrola sa vykoná v súlade s odporúčanými metódami kontroly, ktoré schválili príslušné orgány. Príslušný orgán sa musí presvedčiť o tom, že sa zachovajú bezpečnostné a environmentálne normy. 
Kontrola všetkých položiek uvedených na zozname sa v súvislosti s pravidelnou kontrolou technického stavu považujú za povinné s výnimkou položiek s označením „X“, ktoré súvisia so stavom vozidla a jeho spôsobilosťou na používanie v cestnej doprave, ale nepovažujú sa za zásadné v súvislosti kontrolou technického stavu. 
„Opis poruchy/chýb“ sa neuplatňuje v prípadoch, keď sa týka požiadaviek, ktoré neboli predpísané príslušnými právnymi predpismi o schválení vozidla v čase prvého prihlásenia do evidencie, alebo prvého uvedenia do prevádzky, alebo požiadaviek na dodatočnú montáž. 
Ak je daná metóda kontroly oznaèená ako vizuálna, znamená to, že kontrolný technik v prípade potreby skontroluje dotknuté položky nielen zrakom, ale s nimi aj manipuluje, vyhodnocuje hluènos� alebo používa akéko¾vek iné vhodné prostriedky kontroly bez použitia zariadení.
2. ROZSAH KONTROLY 
Kontrola sa zameriava prinajmenšom na tieto oblasti: 
0. Identifikácia vozidla 
1. Brzdové zariadenie 
2. Riadenie 
3. Výhľad 
4. Osvetľovacie zariadenie a časti elektrického systému 
5. Nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie 
6. Podvozok a jeho príslušenstvo 
7. Iné vybavenie 
8. Zaťaženie životného prostredia; 
9. Doplòujúce kontroly pri vozidlách kategórií M 2 a M 3 urèených na prepravu osôb.
3. OBSAH A METÓDY KONTROLY; HODNOTENIE CHÝB VOZIDIEL 
Počas skúšky sa kontrolujú prinajmenšom položky a používajú minimálne normy a odporúčané metódy uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
V súvislosti s každým vozidlovým systémom a komponentmi, ktoré sa kontrolujú, sa hodnotenie chýb vykonáva jednotlivo v súlade s kritériami uvedenými v uvedenej tabuľke. 
Chyby, ktoré sa neuvádzajú v tejto prílohe, sa hodnotia pod¾a rizík, ktoré predstavujú pre bezpeènos� cestnej premávky.
N





Príloha II
MINIMÁLNY OBSAH PROTOKOLU O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU 
Protokol o kontrole technického stavu vydané po absolvovaní kontroly technického stavu obsahuje prinajmenšom tieto položky, ktoré nasledujú po príslušných zosúladených kódoch Únie: 
(1) Identifikačné číslo vozidla (VIN alebo číslo podvozku) 
(2) Tabuľka s evidenčným číslom vozidla a označenie štátu, v ktorom je vozidlo zaevidované 
(3) Miesto a dátum kontroly 
(4) Údaj počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti v čase kontroly, ak je k dispozícii 
(5) Kategória vozidla, ak je k dispozícii 
(6) Zistené chyby a úroveň ich závažnosti 
(7) Výsledok kontroly technického stavu 
(8) Dátum ďalšej kontroly technického stavu alebo dátum uplynutia platnosti aktuálneho protokolu, ak táto informácia nie je poskytnutá iným spôsobom 
(9) Názov organizácie alebo stanice technickej kontroly vykonávajúcej kontrolu a podpis alebo identifikácia kontrolného technika zodpovedného za kontrolu 
(10) Ïalšie informácie
N





Príloha III

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ZARIADENIA KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A SKÚŠOBNÉ VYBAVENIE 
I. Zariadenia a vybavenie 
Kontroly technického stavu, ktoré sa realizujú v súlade s odporúčanými metódami uvedenými v prílohe I, sa vykonávajú s použitím vhodných zariadení a vhodného vybavenia. Môže to zahŕňať aj použitie mobilných kontrolných jednotiek. Vybavenie potrebné na vykonanie kontroly bude závisieť od kategórií kontrolovaných vozidiel uvedených v tabuľke I. Zariadenia a vybavenie spĺňajú tieto minimálne požiadavky: 
1. kontrolné zariadenie s primeraným priestorom na hodnotenie vozidiel, ktoré spĺňa potrebné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia; 
2. kontrolná linka dostatočných rozmerov pre každú skúšku, pracovná jama alebo zdvíhacie zariadenie a pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony zariadenie na zdvihnutie vozidla na jednej z náprav, vybavené príslušným osvetlením a v prípade potreby ventiláciou;. 
3. pri kontrole akéhokoľvek vozidla valcová skúšobňa bŕzd schopná merať, zobrazovať a zaznamenávať brzdné sily a tlak vzduchu v systémoch pneumatických bŕzd v súlade s prílohou A k norme ISO 21069-1 o technických požiadavkách na valcové skúšobne bŕzd alebo podľa rovnocenných noriem; 
4. pri kontrole vozidiel s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony valcová skúšobňa bŕzd v súlade s bodom 3, ktorá nesmie zahŕňať zaznamenávanie a zobrazovanie brzdných síl, tlaku na pedál a tlaku vzduchu v systémoch pneumatických bŕzd, 
alebo 
plošinová skúšobňa bŕzd rovnocenná s valcovou skúšobňou v súlade s bodom 3, ktorá nemusí zahŕňať zaznamenávanie brzdných síl, sily na pedál a zobrazovania tlaku vzduchu v systémoch pneumatických bŕzd; 
5. prístroj na zaznamenávanie spomalenia (decelerometer), pričom meracie prístroje s nepriebežným zobrazovaním musia zaznamenávať/ukladať merania prinajmenšom 10-krát za sekundu; 
6. zariadenia na skúšanie systémov pneumatických bŕzd, ako sú manometre, konektory a hadice; 
7. zariadenie, ktorým sa meria zaťaženie kolesa/nápravy, na určenie zaťaženia nápravy (nepovinné zariadenia na meranie zaťaženia dvojkolesia, ako sú kolesové a nápravové váhy); 
8. zariadenie na skúšanie zavesenia kolesa na náprave (detektor vôle v zavesení kolesa) bez zdvíhania osi, ktoré musí spĺňať tieto požiadavky: 
a) zariadenie musí byť vybavené aspoň dvoma elektricky ovládanými doskami, ktoré sa môžu pohybovať opačným smerom pozdĺžne a priečne; 
b) pohyb dosiek musí kontrolný technik ovládať z miesta, kde vykonáva kontrolu; 
c) v prípade vozidiel s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony musia dosky spĺňať tieto technické požiadavky: 
— pozdĺžny a priečny pohyb minimálne 95 mm, 
— rýchlosť pozdĺžneho a priečneho pohybu 5 cm/s až 15 cm/s;
9. merač hladiny zvuku triedy II, ak sa úroveň hluku meria; 
10. analyzátor výfukových plynov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES ( 1 ); 
11. zariadenie na meranie absorpčného koeficientu s dostatočnou presnosťou; 
12. zariadenie na kontrolu nastavenia svetlometov, ktoré umožňuje nastavenie svetlometu v súlade s ustanoveniami na nastavovanie svetlometov motorových vozidiel (smernica 76/756/EHS), pričom hranica medzi svetlom a tmou musí byť ľahko rozoznateľná počas denného svetla (bez priameho slnečného svetla); 
13. zariadenie na meranie hĺbky dezénu pneumatík; 
14. zariadenie na pripojenie k elektronickému rozhraniu vozidla, ako je prístroj na snímanie OBD; 
15. zariadenie na zistenie úniku LPG/CNG/LNG, ak sa takéto vozidlá kontrolujú. 
Ktorékoľvek z uvedených zariadení je možné skombinovať do jedného zariadenia, ak sa tým neovplyvní presnosť každého zariadenia.
II. Kalibrácia zariadení používaných na meranie 
Pokiaľ sa v príslušných právnych predpisoch Únie neustanovuje inak, interval medzi dvoma následnými kalibráciami nesmie prekročiť: 
i) 24 mesiacov pri meraní hmotnosti, tlaku a úrovne hluku; 
ii) 24 mesiacov pri meraní síl; 
iii) 12 mesiacov pri meraní plynných emisií.
N





Príloha IV
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ, VZDELÁVANIE A OSVEDČOVANIE KONTROLNÝCH TECHNIKOV 
1. Odborná spôsobilosť 
Pred udelením povolenia žiadateľovi o miesto kontrolného technika na účely vykonávania pravidelných kontrol technického stavu členské štáty alebo príslušné orgány overia, či daná osoba: 
a) disponuje osvedčenými znalosťami a chápaním cestných vozidiel v týchto oblastiach: 
— mechanika, 
— dynamika, 
— dynamika vozidla, 
— spaľovacie motory, 
— materiály a ich spracovanie, 
— elektronika, 
— elektrické systémy, 
— elektronické systémy vozidla, 
— IT aplikácie; 
b) preukázala aspoò trojroènú prax alebo rovnocennú skúsenos�, ako napríklad doložené mentorstvo alebo štúdium, a primeraný odborný výcvik v oblasti cestných vozidiel.
2. Úvodný a opakovací odborný výcvik 
Členské štáty alebo príslušné orgány zabezpečia, aby kontrolní technici v záujme nadobudnutia povolenia na vykonávanie kontrol technického stavu absolvovali príslušný úvodný a opakovací odborný výcvik alebo primeranú skúšku vrátane teoretických a praktických prvkov. 
Minimálny obsah úvodného a opakovacieho výcviku alebo primeranej skúšky zahŕňa tieto témy: 
a) Úvodný odborný výcvik alebo primeraná skúška 
Úvodný výcvik poskytovaný členským štátom alebo oprávneným výcvikovým strediskom členského štátu pokrýva prinajmenšom tieto témy: 
i) technológia vozidla: 
— brzdové systémy, 
— systémy riadenia, 
— zorné pole, 
— montáž osvetlenia, svetelné zariadenia a elektronické komponenty, 
— nápravy, kolesá a pneumatiky, 
— podvozok a karoséria, 
— zaťaženie životného prostredia a emisie, 
— ďalšie požiadavky na zvláštne vozidlá;
ii) skúšobné metódy, 
iii) hodnotenie chýb, 
iv) právne požiadavky týkajúce sa stavu vozidla pri schvaľovaní, 
v) právne požiadavky týkajúce sa kontroly technického stavu, 
vi) administratívne ustanovenia týkajúce sa schvaľovania a evidencie vozidiel a kontroly technického stavu, 
vii) IT aplikácie potrebné na kontrolu a administratívne postupy. 
b) Opakovací odborný výcvik alebo primeraná skúška 
Členské štáty zabezpečia, aby kontrolní technici pravidelne absolvovali opakovací odborný výcvik alebo primeranú skúšku, ktorý/-ú poskytuje členský štát alebo oprávnené výcvikové stredisko členského štátu. 
Členské štáty zabezpečia, aby obsah opakovacieho odborného výcviku alebo primeranej skúšky umožnil kontrolným technikom udržať a obnoviť potrebné znalosti a schopnosti týkajúce sa tém uvedených v písm. a) bodoch i) až vii). 
3. Osvedčenie o spôsobilosti 
Osvedčenie alebo rovnocenný dokument vydané/-ý kontrolnému technikovi oprávnenému vykonávať kontroly technického stavu musí obsahovať prinajmenšom tieto údaje: 
— identifikácia kontrolného technika (meno, priezvisko); 
— kategórie vozidiel, v rámci ktorých je kontrolný technik oprávnený vykonávať kontrolu technického stavu; 
— názov vydávajúceho orgánu; 
— dátum vydania.
N





Príloha V
DOZORNÉ ORGÁNY 
Pravidlá a postupy týkajúce sa dozorných orgánov zriadených členskými štátmi v súlade s článkom 14 zahŕňajú tieto minimálne požiadavky: 
1. Úlohy a činnosti dozorných orgánov 
Dozorné orgány vykonávajú aspoň tieto úlohy: 
a) dozor nad stanicami technickej kontroly: 
— overovanie plnenia minimálnych požiadaviek na priestory a skúšobné vybavenie, 
— overovanie plnenia povinných požiadaviek oprávneného subjektu; 
b) overovanie odborného výcviku a preskúšanie kontrolných technikov: 
— overovanie úvodného odborného výcviku kontrolných technikov, 
— overovanie pravidelného opakovacieho odborného výcviku kontrolných technikov, 
— pravidelný opakovací odborný výcvik skúšajúcich dozorného orgánu, 
— vykonávanie preskúšaní alebo dohľad nad nimi; 
c) audit: 
— predbežný audit staníc technickej kontroly pred udelením povolenia 
— pravidelný opakovaný audit staníc technickej kontroly 
— osobitný audit v prípade nezrovnalostí, 
— audit stredísk odborného výcviku/preskúšania; 
d) monitoring prostredníctvom opatrení, ako sú: 
— opätovná kontrola štatisticky správneho podielu kontrolovaných vozidiel, 
— anonymné kontroly (voliteľná možnosť použitia vozidla s chybami), 
— analýza výsledkov kontroly technického stavu (štatistické metódy), 
— kontroly na základe odvolaní, 
— prešetrenie sťažností; 
e) overovanie výsledkov merania získaných pri kontrolách technického stavu; 
f) návrh na odňatie alebo pozastavenie povolenia staníc technickej kontroly a/alebo kontrolného technika: 
— v prípade, že stanica alebo kontrolný technik nespĺňajú významnú požiadavku na účely udelenia povolenia, 
— v prípade zistenia veľkých nezrovnalostí, 
— v prípade pretrvávajúcich negatívnych výsledkov auditu, 
— v prípade straty dobrej povesti na strane danej stanice alebo kontrolného technika.
2. Požiadavky týkajúce sa dozorného orgánu 
Požiadavky na pracovníkov dozorného orgánu zahŕňajú tieto oblasti: 
— odborná spôsobilosť, 
— nestrannosť, 
— plnenie noriem v oblasti kvalifikácie a odborného výcviku. 
3. Obsah pravidiel a postupov 
Každý členský štát alebo jeho príslušný orgán stanoví príslušné pravidlá a postupy, ktoré obsahujú prinajmenšom tieto prvky: 
a) požiadavky týkajúce sa povolenia staníc technickej kontroly a dozoru nad nimi: 
— žiadosť o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, 
— úlohy staníc technickej kontroly, 
— návšteva alebo návštevy pred udelením povolenia s cieľom overiť, či sú splnené všetky požiadavky, 
— udelenie povolenia staniciam technickej kontroly, 
— pravidelná opakovaná kontrola/audit staníc technickej kontroly, 
— pravidelné kontroly staníc technickej kontroly s cieľom overiť, či naďalej zachovávajú uplatniteľné pravidlá a postupy, 
— neohlásené osobitné kontroly alebo audity staníc technickej kontroly na základe dôkazov, 
— analýza údajov z kontrol s cieľom overiť, či existuje dôkaz o tom, že sa nezachovávajú uplatniteľné pravidlá a postupy, 
— odňatie alebo pozastavenie povolení udelených staniciam technickej kontroly; 
b) kontrolní technici staníc technickej kontroly: 
— požiadavky na pozíciu autorizovaného kontrolného technika, 
— úvodný odborný výcvik, opakovací odborný výcvik a preskúšania, 
— odňatie alebo pozastavenie osvedčenia kontrolného technika; 
c) vybavenie a priestory: 
— požiadavky na skúšobné vybavenie, 
— požiadavky na skúšobné priestory, 
— požiadavky na značenie, 
— požiadavky na údržbu a kalibráciu skúšobného vybavenia, 
— požiadavky na počítačové systémy; 
d) dozorné orgány: 
— právomoci dozorných orgánov, 
— požiadavky uplatniteľné na pracovníkov dozorných orgánov, 
— odvolania a sťažnosti.
N







