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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Štátny dopravný úrad 

 

Metodický pokyn č. 45/2019, 

ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly zvláštnej  

 

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 

zvláštnej. 

Článok 2 

Účel 

Účelom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pracovísk emisnej 

kontroly pri vykonávaní emisnej kontroly zvláštnej na motorových vozidlách kategórie  

M, N a T.  

Článok 3  

Emisná kontrola zvláštna 

(1) Na motorovom vozidle sa vykonáva emisná kontrola zvláštna, ak sa jedná o emisnú 

kontrolu vykonávanú z dôvodu: 

a) vlastnej žiadosti prevádzkovateľa, 

b) dokladovania plnenia technických požiadaviek na emisie pre jednotlivo prestavané 

vozidlo montážou plynového zariadenia,
1
) 

c) zapísania zmien údajov v dokladoch vozidla vzniknutých demontážou plynového 

zariadenia z vozidla, do ktorého bolo plynové zariadenie montované formou 

prestavby.
2
)  

(2) Emisná kontrola zvláštna podľa ods. 1 písm. a) sa vykonáva podľa osobitného 

predpisu
3
) v plnom alebo čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej podľa požiadaviek 

prevádzkovateľa. 

(3) Emisná kontrola zvláštna podľa ods. 1 písm. b) sa vykonáva podľa osobitného 

predpisu
3
) v plnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej, s dodržaním nasledovných 

podmienok 

a) jednotlivo prestavané vozidlo musí byť vybavené doplnkovým štítkom výrobcu podľa 

osobitného predpisu,
4
) ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste spravidla 

v blízkosti výrobného štítku výrobcu, údaj na doplnkovom štítku výrobcu číslo 

rozhodnutia o schválení prestavby jednotlivého vozidla doplní výrobca prestavby až 

po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení prestavby jednotlivého 

                                                 
1) § 27 ods. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania. 
2) § 42 ods. 15 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti 

schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 418/2019 Z. z.. 
3) 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. 
4)  § 38 písm. h) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti 

schvaľovania vozidiel. 
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vozidla, ak vozidlo nie je vybavené doplnkovým štítkom výrobcu, prevádzkovateľ 

musí predložiť návrh doplnkového štítku výrobcu,  

b) keďže sa emisná kontrola vykonáva na vozidle, ktoré v čase jej vykonania ešte nemá 

zmeny vzniknuté prestavbou jednotlivého vozidla v položke „druh paliva“ zapísané 

v predložených dokladoch vozidla, za druh paliva sa považuje palivo zapísané 

v predloženom doklade podľa článku 4 ods. 1 písm. d); údaj o druhu paliva musí byť 

pri porovnávaní v zhode so skutočným druhom paliva nainštalovanom vo vozidle.  

(4) Emisná kontrola zvláštna podľa ods. 1 písm. c) sa vykonáva podľa osobitného 

predpisu
3
) v plnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej. Osobitne sa posúdi, či boli z vozidla 

odstránené všetky súčasti plynového zariadenia, ktorými bolo vozidlo pôvodne vybavené. 

(5) Technik emisnej kontroly pri výkone emisnej kontroly zvláštnej zaznamená dôvod 

a rozsah výkonu emisnej kontroly podľa osobitného predpisu.
5
)  

(6) Počas výkonu emisnej kontroly zvláštnej nemusí byť na vozidle tabuľka s evidenčným 

číslom vozidla. Technik túto skutočnosť zaznamená podľa osobitného predpisu.
5
) 

 

Článok 4 

Doklady predkladané na emisnú kontrolu zvláštnu 

(1) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly zvláštnej podľa 

článku 3 ods. 1 písm. a): 

a) doklad vozidla, alebo  

b) potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému bol doklad vozidla zadržaný, alebo 

c) výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak bol doklad vozidla 

stratený, 

d) protokol o montáži plynového zriadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený 

ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola 

vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike, 

e) 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, 

(2) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly zvláštnej podľa 

článku 3 ods. 1 písm. b) okrem dokladov podľa odseku 1 aj  

a) číslo a dátum vydania povolenia prestavby vozidla, 

b) návrh doplnkového štítku výrobcu, ak vozidlo už nie je vybavené doplnkovým štítkom 

výrobcu, 

(3) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly zvláštnej podľa 

článku 3 ods. 1 písm. c) okrem dokladov podľa odseku 1 písm. a), b), c) a e) aj potvrdenie 

technika montáže plynových zariadení o tom, že vykonal demontáž plynového zariadenia na 

danom vozidle. 

(4) Za doklad vozidla podľa odseku 1 písm. a) sa považuje osvedčenie o evidencii časť 

I alebo osvedčenie o evidencii časť II alebo osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz. 

                                                 
5) Metodický pokyn č. 38/2018 na vyznačovanie výsledku emisnej kontroly do dokladov o emisnej kontrole. 
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(5) Z dokladu podľa odseku 1 písm. d) a potvrdenia podľa odseku 3 technik emisnej 

kontroly urobí fotokópiu, ktorú priloží k archivovanému výtlačku protokolu o kontrole 

technického stavu časť B – emisná kontrola. 

 

Článok 5 

Stanovenie a vyznačovanie výsledku emisnej kontroly zvláštnej 

(1) Výsledok emisnej kontroly zvláštnej sa stanoví podľa osobitného predpisu.
6
) 

(2) Vyznačovanie výsledku emisnej kontroly zvláštnej do dokladov o vykonaní emisnej 

kontroly sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
7
) 

(3) Údaje o vozidle, chybách zistených pri emisnej kontrole zvláštnej a o výsledku  

sa zaznamenajú do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a do dokladov 

o emisnej kontrole podľa osobitného predpisu.
5
) 

Článok 6 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa metodický pokyn č. 33/2018, ktorý upravuje výkon emisnej kontroly zvláštnej. 

Článok 7 

Účinnosť 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

 

  JUDr. Bohuš Chochlík v. r. 
   riaditeľ štátneho dopravného úradu  

                                                 
6) § 55 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej 

kontroly. 
7) § 57 ods. 6  vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z. 


