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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

Metodický pokyn č. 37/2018, 

ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly  

na vozidlách uvedených v § 1 ods. 5  a 8 zákona č. 106/2018 Z. z. 

 

Článok 1 

Predmet 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

podľa ustanovenia § 136 ods. 2 písm. a) tridsiatehoôsmeho bodu a §117 ods.4 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 motorových vozidiel na ktoré sa podľa § 1 ods. 5 a ods. 8 zákona uvedený 

zákon nevzťahuje. 

 

Článok 2 

Postup pri emisnej kontrole 

 

(1) Povinnosť prevádzkovateľa vozidla podľa § 45 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona 

sa na vozidlá uvedené v článku 1 nevzťahuje. Na žiadosť ich prevádzkovateľa však možno  

na týchto vozidlách vykonať ktorýkoľvek z druhov emisnej kontroly podľa  

§ 116 ods. 2 zákona. 

(2) V prípade emisnej kontroly vozidla uvedeného v čl. 1 sa pri zápise vozidla  

do celoštátneho informačného systému emisných kontrol osobitne zaznamená skutočnosť,  

že ide o vozidlo podľa § 1 ods. 5 a 8 zákona, a to výberom označenia prislúchajúceho 

prevádzkovateľovi vozidla zo zoznamu preddefinovaného v celoštátnom informačnom 

systéme. Prevádzkovateľ vozidla sa určí podľa údajov uvedených v predloženom osvedčení 

o evidencii alebo inom obdobnom doklade vozidla. 

(3) Pri emisnej kontrole vozidiel uvedených v čl. 1 sa postupuje podľa zákona  

a platných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona,  

ako aj podľa platných metodických pokynov schválených a vydaných ministerstvom.  

(4) Podľa druhu vykonanej emisnej kontroly a hodnotenia stavu vozidla sa vozidlu 

pridelia príslušné doklady o vykonaní emisnej kontroly podľa § 120 zákona. 

 

Článok 3 

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 


