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Metodický pokyn č. 3/2020, 
ktorým sa dopĺňa a mení Metodický pokyn č. 36/2018 ktorý upravuje vykonávanie 

emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie 
 
 
 

 Článok I 
Predmet 

 
Metodický pokyn č. 36/2018 ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej 
motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V článku 3 ods. 4 písm. d) znie: 
 

„d) doklad o vykonaní hromadnej prestavby a kópiu schválenia hromadnej prestavby vrátane 
kópie základného technického opisu, ak sa jedná o vozidlo na ktorom bola vykonaná hromadná 
prestavba pred prihlásením do evidencie.“ 

 
2. V článku 3 ods. 5 a 6 znejú: 

 
„(5) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej 
motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie podľa ods. 1 písm. c)  

a) doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel alebo doklad 
o schválení vozidla na prevádzku v cestnej premávke, ak vozidlo nepodliehalo 
prihláseniu do evidencie vozidiel, 

b) doklad orgánu Policajného zboru o 
1. oznámení odcudzenia vozidla, 
2. vrátení vozidla, 
3. výpise technických údajov z evidenčnej karty vozidla. 
 

(6) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej 
motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie podľa ods. 1 písm. d) 

a) doklad vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa 
osobitného predpisu,2) 

b) doklad o vyradení vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom 
podľa osobitného predpisu,2) 

c) protokol o skúškach jednotlivého vozidla vydaný technickou službou overovania, z 
ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky platné 
v čase výroby vozidla, 

d) návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou 
overovania.“ 

 
 
 



Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 
„2) § 1 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z.“ 
 

3. V článku 3 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú: 
 
„(7) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej 

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

 
  (8) Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s 

infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo 
pohrebnej služby predkladá na vykonanie emisnej kontrole pravidelnej motorového 
vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie okrem dokladov podľa odsekov 4 až 7 aj 
potvrdenie o vykonaní dezinfekcie vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej 
kontroly.“ 

 
 

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako 9 až 11. 
 

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa  na konci pripájajú tieto slová: „v znení 
neskorších predpisov“. 

 
Článok II 

Účinnosť 
 
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. februára 2020. 
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