
Príloha č. 13 k vyhláške č. 578/2006 Z. z. 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 

1. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu 

motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6. 6. 2009) v 

znení smernice Komisie 2010/48/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 8. 7. 2010).  

2. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole 

spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 

kap. 7/zv. 5) v znení smernice Komisie 2003/26/ES z 3. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 

kap. 7/zv. 7) a smernice Komisie 2010/47/EÚ z 5. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 173, 8. 7. 2010).  

1) 

§ 3 ods. 3 a § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách 

na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž.  

1a) 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.  

2) 

Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom 

uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 

176/1960 Zb.).  

3) 

Napríklad STN EN 3-3 Prenosné hasiace prístroje. Časť 3: Konštrukcia, tlaková odolnosť, mechanické 

skúšky, STN EN 3-6 Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: Ustanovenia o potvrdení zhody prenosných 

hasiacich prístrojov podľa EN 3 Časť 1 až Časť 5, STN EN 3-6/A1 Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: 

Ustanovenia o potvrdení zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3 Časť 1 až Časť 5, STN EN 

3-7 Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy.  

4) 

Napríklad STN EN 471 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie alebo 

podobná technická norma členského štátu Európskej únie.  

5) 

STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 

STN EN 12899-1 (73 7021) Trvalé zvislé dopravné značky, časť 1: Trvalé značky.  

6) 

§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. 

6a) 



Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. 

6b) 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť 

určitých kategórií motorových vozidiel.  

6c) 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.  

7) 

§ 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

8) 

§ 92 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

9) 

§ 18 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 430/2003 Z. z.  

10) 

Položka 73 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

11) 

§ 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.  

12) 

§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

zákona č. 237/2000 Z. z.  

13) 

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky 

na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o 

bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel. 

STN 30 0552 Zisťovanie stopových a obrysových priemerov zatáčania a prejazdnosti kruhovým 

oblúkom cestných motorových vozidiel. 

STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. 

STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia. 

STN 73 6059 Servisy a opravovne motorových vozidiel. Čerpacie stanice pohonných hmôt. Základné 

ustanovenia. 

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.  

14) 



Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. 

15) 

Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z.  

17) 

§ 39 zákona č. 71/1967 Zb. 

18) 

Vyhláška č. 176/1960 Zb. 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 415/2003 Z. z. o prijatí Dohody 

týkajúcej sa tvorby globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré 

sa môžu montovať alebo používať na kolesových vozidlách.  

19) 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 444/2005 Z. z. o nadobudnutí 

platnosti zmien a doplnkov príloh k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí (ADR), príloha B.  

20) 

Predpis Európskej konferencie ministrov dopravy CEMT/ECMT CM(2005)9/FINAL. 

21) 

§ 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

22) 

Čl. 4, čl. 13 ods. 1 a čl. 14 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o 

zosúlaďovaní právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 370, 

31. 12. 1985).  

23) 

§ 90 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. 

23a) 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel 

a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších 

technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o 

označovaní vozidiel a jazdných súprav.  



23b) 

Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

23c) 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v 

znení neskorších predpisov.  

24) 

§ 85 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. 

 


