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PREHĽAD
zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. I





PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


Predmet zákona
§ 1

Vymedzenie niektorých pojmov
§ 2

Základné druhy vozidiel
§ 3

Kategórie vozidiel
§ 4



DRUHÁ ČASŤ
Schvaľovanie vozidla, systému, komponentu, samostantej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov




PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA


Základné ustanovenie o schvaľovaní
§ 5

Povinnosti typového schvaľovacieho orgánu a schvaľovacieho orgánu
§ 6

Osobitné ustanovenia pre výrobcu a zástupcu výrobcu
§ 7



DRUHÁ HLAVA
TYPOVÉ SCHVÁLENIE 


Spoločné ustanovenia o typovom schválení celého vozidla
§ 8

Typové schválenie celého vozidla vozidiel kategórie L, M, N, O, T, C, R a S
§ 9

Vnútroštátne typové schválenie celého vozidla vozidiel iných ako v § 9
§ 10

Uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla
§ 11

Vystavovanie dokladov
§ 12

Register osvedčení o zhode COC
§ 13

Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií
§ 14

Spoločné ustanovenia o typovom schválení EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov
§ 15

Typové schválenie EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov
§ 16

Vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
§ 17

Schválenie nebezpečných častí alebo vybavenia
§ 18

Typové schválenie EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov
§ 19

Zmena, zrušenie a zánik typového schválenia
§ 20

Zhoda výroby
§ 21



TRETIA HLAVA
POŽIADAVKY NA UVEDENIE NA TRH, SPRÍSTUPNENIE NA TRHU A UVEDENIE DO PREVÁDZKY


Uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu
§ 22

Povinnosti osôb v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami, nebezpečnými časťami alebo vybavením 
§ 23

Povinnosti osôb v súvislosti so spaľovacími motormi necestných pojazdných strojov
§ 24



ŠTVRTÁ HLAVA
JEDNOTLIVÉ SCHVÁLENIE


Jednotlivo vyrobené vozidlo
§ 25

Jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou
§ 26

Jednotlivo dokončované vozidlo
§ 27

Jednotlivo vyrobený alebo jednotlivo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka
§ 28

Jednotlivo dovezené vozidlo
§ 29

Opätovné schválenie jednotlivého vozidla
§ 30

Dodatočné schválenie jednotlivého vozidla
§ 31

Zrušenie jednotlivého schválenia alebo uznania
§ 32



PIATA HLAVA
PRESTAVBA VOZIDLA A INÉ TECHNICKÉ ZMENY NA VOZIDLE


Spoločné ustanovenia k prestavbe vozidla
§ 33

Hromadná prestavba
§ 34

Prestavba jednotlivého vozidla
§ 35

Výmena karosérie, rámu alebo motora na jednotlivom vozidle
§ 36

Iná technická zmena na jednotlivom vozidle
§ 37



ŠIESTA HLAVA
NÁHRADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN
§ 38



TRETIA ČASŤ
DOKLADY VOZIDLA


Spoločné ustanovenia o dokladoch vozidla
§ 39

Vydávanie dokladov vozidla
§ 40

Duplikáty dokladov vozidla
§ 41

Výroba a distribúcia dokladov vozidla
§ 42

Výmena technického osvedčenia vozidla
§ 43



ŠTVRTÁ ČASŤ
PREVÁDZKA VOZIDLA v CESTNEJ PREMÁVKE




PRVÁ HLAVA
VOZIDLO V CESTNEJ PREMÁVKE


Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke
§ 44

Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
§ 45

Povinnosti prevádzkovateľov historických vozidiel a športových vozidiel
§ 46

Pozastavenie prevádzky vozidla
§ 47

Register prevádzkových záznamov vozidiel
§ 48

Skúšobná prevádzka
§ 49

Dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla
§ 50

Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia
§ 51

Prevádzka ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel
§ 52



DRUHÁ HLAVA
Zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a nebezpečnými časťami alebo vybavením a s tým spojenými službami
§ 53



TERTIA HLAVA
Vyradenie vozidla z cestnej premávky


Základné ustanovenia k vyradeniu vozidla
§ 54

Dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky
§ 55

Trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky
§ 56



ŠTVRTÁ HLAVA
CESTNÁ TECHNICKÁ KONTROLA

Prvý diel
Systém cestnej technickej kontroly


Vykonávanie cestnej technickej kontroly
§ 57

Percentuálny podiel kontrolovaných vozidiel
§ 58

Počiatočná cestná technická kontrola
§ 59

Podrobnejšia cestná technická kontrola
§ 60

Príspevok na podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu
§ 61

Povinnosti vodiča vozidla pri cestnej technickej kontrole
§ 62

Hodnotenie vozidla pri cestnej technickej kontrole
§ 63

Opatrenia v prípade vážnych alebo nebezpečných chýb
§ 64

Koordinovaná cestná technická kontrola
§ 65

Správa o cestnej technickej kontrole a evidencia cestných technických kontrol
§ 66
Druhý diel
Systém kontroly upevnenia nákladu


Naloženie a upevnenie nákladu a jeho kontrola
§ 67

Odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich kontrolu upevnenia nákladu
§ 68

Osobitné povinnosti v súvislosti s naložením a upevnením nákladu
§ 69



PIATA ČASŤ
TECHNICKÉ SLUŽBY, schvaľovanie zariadení, dokladov, nálepiek, emisných plakiet a celoštátneho informačného systému




PRVÁ HLAVA
TECHNICKÉ SLUŽBY


Členenie technických služieb
§ 70

Udeľovanie poverenia
§ 71

Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik poverenia a predĺženie platnosti poverenia
§ 72

Povinnosti a oprávnenia technickej služby


Povinnosti a oprávnenia technickej služby overovania
§ 73

Povinnosti a oprávnenia technickej služby technickej kontroly
§ 74

Povinnosti a oprávnenia technickej služby emisnej kontroly
§ 75

Povinnosti a oprávnenia technickej služby kontroly originality
§ 76

Povinnosti a oprávnenia technickej služby montáže plynových zariadení
§ 77



DRUHÁ HLAVA
schvaľovanie zariadení, vzorových výtlačkov tlačív dokladov,  nálepiek, emisných plakiet a celoštátneho informačného systému


Schvaľovanie vhodnosti zariadení
§ 78

Overenie a kalibrácia zariadení
§ 79

Schvaľovanie vzorových výtlačkov tlačív dokladov, kontrolných nálepiek, emisných plakiet a inšpekčných nálepiek
§ 80

Schvaľovanie celoštátneho informačného systému
§ 81



ŠIESTA ČASŤ
KONTROLY VOZIDIEL a montáž plynových zariadení




PRVÁ HLAVA
OPRÁVNENÁ OSOBA


Základné ustanovenie
§ 82

Udeľovanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality
§ 83

Oprávnenie


Udeľovanie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, oprávnenia na vykonávanie kontroly originality a oprávnenia na montáž plynových zariadení
§ 84

Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia
§ 85

Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby


Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby technickej kontroly
§ 86

Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby emisnej kontroly
§ 87

Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby kontroly originality
§ 88

Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby montáže plynových zariadení 
§ 89



druhá HLAVA
TECHNIK

Prvý diel
Technik technickej kontroly, technik emisnej kontroly, technik kontroly originality a technik montáže plynových zariadení


Udeľovanie osvedčenia technika
§ 90

Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia technika a predĺženie platnosti osvedčenia technika
§ 91

Základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz
§ 92

Skúšky z odbornej spôsobilosti 
§ 93

Skúšky overenia dostatočných znalostí a chápaní o vozidlách
§ 94

Povinnosti technika


Povinnosti technika technickej kontroly 
§ 95

Povinnosti technika emisnej kontroly 
§ 96

Povinnosti technika kontroly originality
§ 97

Povinnosti technika montáže plynových zariadení
§ 98
Druhý diel
Technik cestnej technickej kontroly


Základné ustanovenia
§ 99

Udeľovanie osvedčenia technika 
§ 100

Zánik osvedčenia a predĺženie platnosti osvedčenia
§ 101

Základné školenie a doškoľovací kurz
§ 102

Skúšky z odbornej spôsobilosti
§ 103



TRETIA HLAVA
TECHNICKÁ KONTROLA


Stanica technickej kontroly
§ 104

Monitorovanie stanice technickej kontroly
§ 105

Vykonávanie technickej kontroly
§ 106

Druhy technickej kontroly
§ 107

Technická kontrola pravidelná
§ 108

Nariadenie o podrobení vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt
§ 109

Hodnotenie vozidla pri technickej kontrole
§ 110

Doklad o vykonaní technickej kontroly
§ 111

Následky nespôsobilého vozidla
§ 112



ŠTVRTÁ HLAVA
emisnÁ KONTROLa


Pracovisko emisnej kontroly
§ 113

Monitorovanie pracoviska emisnej kontroly
§ 114

Vykonávanie emisnej kontroly
§ 115

Druhy emisnej kontroly
§ 116

Emisná kontrola pravidelná
§ 117

Nariadenie o podrobení vozidla emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt
§ 118

Hodnotenie vozidla pri emisnej kontrole
§ 119

Doklad o vykonaní emisnej kontroly
§ 120

Následky nespôsobilého vozidla
§ 121



PIATA HLAVA
KONTROLA originality


Pracovisko kontroly originality
§ 122

Vykonávanie kontroly originality
§ 123

Druhy kontroly originality
§ 124

Nariadenie o podrobení vozidla kontrole originality
§ 125

Hodnotenie vozidla pri kontrole originality
§ 126

Doklad o vykonaní kontroly originality
§ 127

Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla


Spôsob umiestňovania a upevňovania 
§ 128

Doklad o umiestnení a upevnení
§ 129



ŠIESTA HLAVA
MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ


Pracovisko montáže plynových zariadení
§ 130

Vykonávanie montáže plynového zariadenia
§ 131

Doklad o vykonaní montáže plynového zariadenia
§ 132

Inšpekcia plynových nádrží


Vykonávanie inšpekcie plynových nádrží
§ 133

Doklad o vykonaní inšpekcie plynových nádrží
§ 134



SIEDMA ČASŤ
verejnÁ správA




PRVÁ HLAVA
pôsobnosť ORGÁNOV verejnej správy


Základné ustanovenie
§ 135

Ministerstvo
§ 136

Okresný úrad v sídle kraja
§ 137

Okresný úrad
§ 138

Slovenská obchodná inšpekcia
§ 139

Orgán Policajného zboru
§ 140



DRUHÁ HLAVA
ODBORNÝ DOZOR


Výkon odborného dozoru
§ 141

Štátny odborný dozor
§ 142
až 143
§ 144

Odborný dozor technickej služby
§ 145

Súčinnosť
§ 146

Zodpovednosť za porušenie povinností


Sankcie
§ 147

Správne delikty
§ 148

Rozkazné konanie o správnych deliktoch v osobitných prípadoch
§ 149

Poriadkové pokuty
§ 150

Rozkazné konanie o poriadkových pokutách v osobitných prípadoch
§ 151



TRETIA HLAVA
DOHĽAD NAD TRHOM


Výkon dohľadu nad trhom
§ 152

Súčinnosť
§ 153

Správne delikty
§ 154

Poriadkové pokuty
§ 155

Rozkazné konanie o poriadkových pokutách v osobitných prípadoch
§ 156



ôsma ČASŤ
spoločné ustanovenia




PRVÁ HLAVA
Spoločné ustanovenia ku konaniu


Konanie
§ 157

Zastupovanie
§ 158

Miestna príslušnosť
§ 159

Osobitné povinnosti
§ 160

Výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá
§ 161

Uznávanie výnimiek z technických požiadaviek pre vozidlá
§ 162



Druhá HLAVA
Spoločné ustanovenia k niektorým podmienkam na udelenie poverenia, povolenia, oprávnenia alebo osvedčenia


Finančná spoľahlivosť
§ 163

Odborná spôsobilosť
§ 164

Nezávislosť a nestrannosť
§ 165

Akreditácia
§ 166

Bezúhonnosť a dôveryhodnosť
§ 167

Zákaz personálneho a majetkového prepojenia
§ 168

Spoľahlivosť
§ 169



deviata ČASŤ
prechodné a záverečné ustanovenia


Prechodné ustanovenia
§ 170

Transpozičné ustanovenie
§ 171

Zrušovacie ustanovenie
§ 172



Čl. II
Novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov




Čl. III
Novela zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov




Čl. IV
Novela zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov




Čl. V
Novela zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov




Čl. VI
Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov




Čl. VII
Novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov




Čl. VIII
Novela zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov




Čl. IX
Novela zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov




Čl. X
Novela zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov




Čl. XI
Novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov




Čl. XII
Novela zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.




Čl. XIII
Účinnosť




Príloha
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie



