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 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

 Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

Metodický pokyn č. 36/2018, 

ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie 

je prihlásené do evidencie 

 

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 vykonávanie emisnej kontroly 

pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie. 

 

Článok 2 

Účel 

Účelom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pracovísk emisnej 

kontroly pri vykonávaní emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla kategórie  

M, N a T, ktoré nie je prihlásené do evidencie. 

 

Článok 3  

Emisná kontrola pravidelná motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie 

(1) Na motorovom vozidle sa vykonáva emisná kontrola pravidelná motorového vozidla, 

ktoré nie je prihlásené do evidencie, ak sa jedná o emisnú kontrolu vykonávanú 

a) podľa§ 117 ods. 1 písm. b) zákona 
 
na jednotlivo dovezenom vozidle z členského 

alebo zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly,  

pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, 

b) podľa § 117 ods. 1 písm. c) zákona
 
na jednotlivo dovezenom vozidle z tretieho štátu 

pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, 

c) podľa § 117 ods. 1 písm. d) zákona
 

na opätovne schvaľovanom jednotlivom 

motorovom vozidle, 

d) podľa § 117 ods. 1 písm. e)  zákona
 
na dodatočne schvaľovanom jednotlivom 

motorovom vozidle, 

e) podľa § 117 ods. 1 písm. f) zákona
 
na motorovom vozidle pri výmene technického 

osvedčenia vozidla. 

 

(2) Emisná kontrola podľa ods. 1 sa vykonáva podľa osobitného predpisu
1
) v plnom 

rozsahu emisnej kontroly pravidelnej. Identifikácia evidenčného čísla vozidla a kontrola 

tabuľky s evidenčným číslom vozidla sa nevykonáva. 

(3) Pri výkone emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené 

do evidencie sa dôvod emisnej kontroly zaznamená v celoštátnom informačnom systéme. 

(4) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej 

motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie podľa ods. 1 písm. a) a b) 

                                                 
1) Metodický pokyn č. 32/2018 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom  

s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom. 
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a) doklady vozidla z členského štátu, zmluvného štátu alebo tretieho štátu; ak má dve 

časti, musia byť predložené obidve časti, 

b) preklad dokladu podľa písm. a) do štátneho jazyka, 

c) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 124 ods. 2 písm. a) zákona  

d) potvrdenie o vykonaní dezinfekcie vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej 

kontroly, ak sa jedná o vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných 

materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu 

uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby, 

 

(5) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej 

motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie podľa ods. 1 písm. c) doklad orgánu 

Policajného zboru o 

a) oznámení odcudzenia vozidla, 

b) vrátení vozidla, 

c) výpise technických údajov z evidenčnej karty vozidla, 

d) doklady podľa ods. 4 písm. d). 

 

(6) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej 

motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie podľa ods. 1 písm. d) a e) 

a) doklady podľa osobitného predpisu,
2
) 

b) doklady podľa ods. 4 písm. d). 

 

(7) Výsledok emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré  

nie je prihlásené do evidencie sa stanoví podľa osobitného predpisu.
3
) 

(8) Vyznačovanie výsledku emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je 

prihlásené do evidencie do dokladov o vykonaní emisnej kontroly sa vykonáva podľa 

osobitného predpisu,
4
) osvedčenie o kontrole technického stavu – časť B emisná kontrola 

a kontrolná nálepka sa nevydáva. 

(9) Údaje o vozidle, chybách zistených pri emisnej kontrole pravidelnej motorového 

vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie a o výsledku sa zaznamenajú do celoštátneho 

informačného systému emisných kontrol a do dokladov o emisnej kontrole podľa osobitného 

predpisu.
5
) 

Článok 4 

Účinnosť 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2018. 

 

 

 

 Peter Varga, MBA, MSc. v.r. 

generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií ministerstva 

                                                 
2) § 50 ods. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti   

v oblasti emisnej kontroly. 

3) § 55 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z. 
4) § 57 ods. 3 až 5  vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z. 
5) Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z. 


