
Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla   
 
Piatok, 12 január 2007 
 
Požiadavky zákon č. 725/2004 Z.z. definuje nasledovne: 
§ 16 
 
Žiadosť:  
 
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá jednotlivo dovezie nové alebo ojazdené vozidlo, je povinná 
písomne požiadať obvodný úrad dopravy o  
- schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,  
- uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo  
- uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. 
 
Na vydanie rozhodnutia je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo 
sídla právnickej osoby. 
 
 
(2) Obvodný úrad dopravy môže pred schválením ojazdeného vozidla uložiť žiadateľovi vykonanie skúšok v 
poverenej technickej službe overovania vozidiel. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie 
uložených skúšok. 
 
 
(3) Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla musí obsahovať 
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to 
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, 
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a 
priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok 
pečiatky, 
b) značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné 
meno výrobcu. 
 
(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú: 
a) ak ide o nové vozidlo, 
1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, 
2. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín, 
3. odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na 
pozemných komunikáciách, 
4. protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. b) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na 
premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania, 
5. platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. b), ak vozidlo takej kontrole 
podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, 
6. osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované;  
b) ak ide o ojazdené vozidlo, 
1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, 
2. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín, 
3. odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na 
pozemných komunikáciách, 
4. protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. b) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na 
premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania, 
5. platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. b), ak vozidlo takej kontrole 
podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, 
6. osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo 
evidované, 
7. protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi táto 
povinnosť podľa odseku 2 bola uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto 
zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády. 
 
 



 

Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla 
 
(5) Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v 
odsekoch 2 až 4; inak žiadosť zamietne. 
 
(6) Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo podľa odseku 5, 
a) vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla, 
b) vydá osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) alebo vydá 
technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)  
 
(7) Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla musí obsahovať údaje podľa 
odseku 3 písm. a) a b). 
 
(8) Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú 
a) doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, 
b) osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, 
c) doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je vozidlo dovezené z tretích krajín.  
d) osvedčenie o zhode vozidla COC, 
e) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na 
pozemných komunikáciách, 
f) platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na 
premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo 
vozidlo evidované, 
g) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. b), ak vozidlo takej kontrole 
podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný 
rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované. 
 
(9) Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, ak žiadateľ splnil 
podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8 ;inak žiadosť zamietne. 
 
(10) Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 9, a) 
vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla,  
b) vydá osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) alebo vydá 
technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5) 
 
(11) Pri dovoze jednotlivého vozidla z iného štátu, ktoré je po dobu najmenej 12 mesiacov vo vlastníctve občana 
Slovenskej republiky, 
a) žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla obsahuje údaje podľa odseku 3 písm. a) 
a b); žiadateľ k žiadosti priloží doklady podľa odseku 8písm. b), e) a f) a doklad podľa odseku 8 písm. c), ak ide 
o vozidlo, ktoré podlieha vydaniu takého dokladu, 
b) žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla obsahuje údaje podľa odseku 3 
písm. a) a b); žiadateľ k žiadosti priloží doklady podľa odseku 8písm. b), e) a f) a doklady podľa odseku 8 písm. 
c) a d), ak ide o vozidlo, ktoré podlieha vydaniu takých dokladov. 
 
(12) Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie jednotlivo dovezeného vozidla alebo uzná typové schválenie 
ES jednotlivo dovezeného vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odseku 11; inak žiadosť zamietne. 
 
(13) Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie jednotlivo dovezeného vozidla alebo uzná typové 
schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 12, 
a) vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznaní typového 
schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla, b) vydá osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha 
prihláseniu do evidencie vozidiel,5) alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha 
prihláseniu do evidencie vozidiel.5) 
 
(14) Obvodný úrad dopravy nesmie schváliť jednotlivo dovezené vozidlo alebo uznať typové schválenie alebo 
typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa tohto paragrafu s riadením na pravej strane alebo v 
strede vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia. 
(15) Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musí jednotlivo dovezené vozidlo spĺňať z hľadiska 
konštrukcie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. 


