




§ 137 ods. 1) - Porušenie povinností ustanovených týmto 

zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných 

právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.



§ 137 ods. 2)

Porušením pravidiel cestnej premávky 

závažným spôsobom je 



§ 137 ods. 2 písm.  a) - jazda pod 

vplyvom alkoholu alebo inej 

návykovej látky,



§ 137 ods. 2 písm.  b) - odmietnutie podrobiť sa 

vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej 

návykovej látky,



§ 137 ods. 2 písm.  c) - také porušenie pravidiel cestnej premávky, 

v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda alebo nesplnenie si 

povinností účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti,



§ 137 ods. 2 písm.  d) - prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel 

ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky 

alebo dopravného zariadenia, v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo 

obce o 30 km.h-1 a viac .



§ 137 ods. 2 písm.  e) - jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť 

schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo,



§ 137 ods. 2 písm.  f) - použitie vozidla, ktorého najväčšia prí-

pustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť 

jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného 

vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápra-

vy vozidla je prekročená,



§ 137 ods. 2 písm.  g) - prejazd cez križovatku na signál STOJ! 

dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo 

vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,



§ 137 ods. 2 písm.  h)

prejazd cez železničné priecestie v čase, 

keď je to zakázané,



§ 137 ods. 2 písm.  i)

nedanie prednosti v jazde,



§ 137 ods. 2 písm.  j)

neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo prí-

kazu policajta v súvislosti s výkonom jeho 

oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou 

a plynulosťou cestnej premávky,



§ 137 ods. 2 písm.  k)

jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyža-

duje situácia v cestnej premávke,



§ 137 ods. 2 písm.  l) - neumožnenie bezpečného a plynulého 

prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy,



§ 137 ods. 2 písm.  m) - vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným 

číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá 

svojím vyhotovením a umiestnením na vozidle tomuto zákonu,

alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená 

tomuto vozidlu, 



§ 137 ods. 2 písm.  n)

vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky 

alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku 

v cestnej premávke, alebo vozidla vyradeného z 

evidencie,



§ 137 ods. 2 písm.  o)

predchádzanie iného vozidla v mieste, kde 

je to zakázané,



§ 137 ods. 2 písm.  p)
vedenie motorového vozidla bez príslušného 
vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca 
podľa § 74 ods.2  alebo počas zadržania 
vodičského preukazu; to neplatí, ak sa osoba učí 
viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa 
skúške z vedenia motorového vozidla alebo má 
povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 (Policajt namieste vydá o 
zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po 
zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru 
príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže 
policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak bol zadržaný podľa 
odseku 1 písm. c) a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť 

cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.) a § 71 ods. 
2, (Policajt namieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 
potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území 
Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského 
oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže 
požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz 
postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa 
zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.)



§ 137 ods. 2 písm.  p) - Vedenie motorového vozidla bez 

príslušného vodičského oprávnenia



§ 137 ods. 2 písm.  q)
porušenie povinnosti podľa 

§ 3 ods. 3 (Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje 
odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení 
úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky 
alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané.)

§ 4 ods. 3 (Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa 
motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi10) použije a) v súvislosti s 
organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím, b) na 
pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce, c) v súvislosti s 
výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou, d) na záchranné 
práce, e) na práce vo verejnom záujme, f) na plnenie úloh spojených s ochranou 
životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosťou štátu a 
obranou štátu, g) na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia, h) v súvislosti 
s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo i) v priestore, ktorý nie je 
verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby)

§ 9 ods. 2 (Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí 
alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky; pritom je povinný dbať 
na zvýšenú opatrnosť. )

alebo § 25 ods. 1 písm. g) (na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo 

vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi).



§ 137 ods. 2 písm.  r)

zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom 

mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak 

nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto 

vyhradené.“



§ 137 ods. 2 písm.  s)

ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a 

prechádza cez priechod pre chodcov,



§ 137 ods. 2 písm.  t)

ohrozenie chodca prechádzajúceho cez cestu, na 

ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto 

mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní 

alebo pri cúvaní,



§ 137 ods. 2 písm.  u)

ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod 

pre cyklistov,



§ 137 ods. 2 písm.  v)

porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7,



§ 137 ods. 2 písm.  w)

porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 

2,



§ 137 ods. 2 písm.  x)

neoprávnené vybavenie vozidla zariadením 

umožňujúcim používanie typického zvukového 

znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla 

ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej 

jazdy alebo neoprávnené použitie typického 

zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného 

svetla ustanoveného pre vozidlá s právom 

prednostnej jazdy.





§ 138 ods. (1) - Orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá



§ 138 ods. 1 písm.  a) - prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu 

použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa podmienky na 

cestnú premávku ustanovené týmto zákonom alebo 

osobitným predpisom,6)

6) Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.



§ 138 ods. 1 písm.  a) - prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu 

použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa podmienky na 

cestnú premávku ustanovené týmto zákonom alebo 

osobitným predpisom,6)

6) Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.



§ 138 ods. 1 písm.  b) - bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho 

prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu 

prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú 

hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú 

hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú 

hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla,



§ 138 ods. 1 písm.  c)

prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo 

vozidlo na takej ceste, na ktorej je pre také 

vozidlo jazda obmedzená alebo zakázaná,



§ 138 ods. 1 písm.  d)

neodstráni prekážku cestnej premávky,



§ 138 ods. 13 písm.  e)

zverí vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa 

ustanovené podmienky na jeho vedenie, nemá 

pri sebe doklady ustanovené na vedenie 

vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej 

návykovej látky alebo ktorej schopnosť viesť 

vozidlo je inak znížená,



§ 138 ods. 1 písm.  f)

nezabezpečí, aby sa na jazdu pribral 

potrebný počet spôsobilých a náležite 

poučených osôb, ak je mu vopred známe, 

že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej 

premávky,



§ 138 ods. 1 písm.  g)

prikáže alebo dovolí neoprávnené vybavenie 

vozidla zariadením umožňujúcim používanie 

typického zvukového znamenia alebo 

zvláštneho výstražného svetla ustanoveného 

pre vozidlá s právom prednostnej jazdy, 

alebo prikáže alebo dovolí, aby sa také 

typické zvukové znamenie, zvláštne 

výstražné svetlo alebo zvláštne výstražné 

svetlo oranžovej farby neoprávnene použilo,



§ 138 ods. 1 písm.  h)

prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu 

použilo vozidlo, ktoré svojím farebným 

vyhotovením a označením možno zameniť 

za vozidlo podľa § 6 ods. 4,



§ 138 ods. 1 písm.  i)

v súvislosti s konaním o priestupku proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

orgánu oprávnenému objasňovať alebo 

prejednať priestupok neoznámi osobné 

údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v 

rozsahu meno, priezvisko a adresa,



§ 138 ods. 1 písm.  j)

poruší ustanovené alebo určené podmienky 

o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní 

výkazov o tlačivách dokladov a tabuliek 

s evidenčným číslom vydaných orgánom 

Policajného zboru alebo o manipulácii 

s nimi,



§ 138 ods. 1 písm.  k)

nesplní povinnosť podľa § 43 (Prekážka cestnej premávky)

,



§ 138 ods. 1 písm.  l)

poruší alebo si nesplní povinnosť podľa  § 60, 
(Dopravné značky a dopravné zariadenia)



§ 138 ods. 1 písm. m)

nesplní povinnosť podľa  § 90, (Povinnosti poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti)



§ 138 ods. 1 písm. n)

nesplní povinnosť podľa § 143 ods. 16. 
(Príslušný cestný správny orgán zabezpečí zosúladenie už umiestnených dopravných 

značiek a dopravných zariadení podľa podmienok ustanovených týmto zákonom do 

30. júna 2012; zosúladenie iných vecí umiestnených na ceste a pri ceste zabezpečí ich 

vlastník.)



§ 138 ods. (2)

Pokutu do 7 000 eur uloží orgán Policajného 

zboru, ak právnická osoba alebo fyzická 

osoba – podnikateľ sa dopustí porušenia 

niektorej z povinností podľa odseku 1 

opätovne do jedného roka od nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.



§ 138 ods. (3) - Ministerstvo vnútra uloží pokutu do 17 000 eur 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ak poruší 

podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov 

o výrobe tabuliek s evidenčným číslom alebo o manipulácii 

s nimi, na ktorých výrobu alebo manipuláciu je potrebné 

povolenie  ministerstva vnútra, alebo osobe, ktorá takéto tabuľky 

s evidenčným číslom vydávané podľa tohto zákona vyrába alebo 

s nimi bez povolenia manipuluje.





§ 139 ods. (1) - Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, 

následky a čas trvania protiprávnej činnosti.



§ 139 ods. (2) - Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, 

keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel o porušení 

povinnosti, najneskôr však do piatich rokov, keď k porušeniu 

povinnosti došlo.



§ 139 ods. (3) - Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhod-

nutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.



§ 139 ods. (4) - Výnosy pokút sú príjmom štátneho 

rozpočtu.





§ 139a ods. (1) 

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa 

§ 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží 

pokutu 249 eur.



§ 139a ods. (2) - Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci 

povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží 

pokutu
suma Prekročenie rýchlosti o

a) 15  € 6 až 10 km.h-1

b) 39  € 11 až 15 km.h-1

c) 66  € 16 až 20 km.h-1

d) 96  € 21 až 25 km.h-1

e) 141 € 26 až 30 km.h-1

f) 201 € 31 až 35 km.h-1

g) 270  € 36 až 40 km. h-1

h) 342  € 41 až 45 km. h-1

i) 402  € 46 až 50 km. h-1

j) 471  € 51 až 55 km. h-1

k) 540  € 56 až 60 km. h-1

l) 600  € 61 až 65 km. h-1

m) 699  € 66 až 70 km. h-1

n) 798  € viac ako 70 km. h-1



§ 139a ods. (3) - Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce 

povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží

pokutu

suma Prekročenie rýchlosti o

a) 30  € 11 až 15 km.h-1

b) 42  € 16 až 20 km.h-1

c) 66  € 21 až 25 km.h-1

d) 99  € 26 až 30 km.h-1

e) 162 € 31 až 35 km.h-1

f) 201 € 36 až 40 km. h-1

g) 270  € 41 až 45 km. h-1

h) 342  € 46 až 50 km. h-1

i) 402  € 51 až 55 km. h-1

j) 471  € 56 až 60 km. h-1

k) 540  € 61 až 65 km. h-1

l) 600  € 66 až 70 km. h-1

m) 699  € 71 až 75 km. h-1

n) 798  € viac ako 75 km. h-1



§ 139a ods. (4) 

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa 

§ 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží 

pokutu 300  €.



§ 139a ods. (5) 

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa §

6a písm. d), orgán Policajného zboru uloží pokutu 

99  €.



§ 139a ods. (6) 

(6) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa 

§ 6a písm. e), orgán Policajného zboru uloží 

pokutu

a) 198  €, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 

1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a 

státia na vyhradenom parkovacom mieste pre 

osobu so zdravotným postihnutím,

b) 78  €, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a 

písm. e), ako je uvedené v písmene a).



§ 139a ods. (7) 

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa 

§ 6a písm. f), orgán Policajného zboru uloží 

pokutu 300 €.



§ 139a ods. (8) 

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. 

g), orgán Policajného zboru uloží pokutu

a) 99 €, ak bola prekročená hmotnosť do 10 %,

b) 231 €, ak bola prekročená hmotnosť nad 10 % do 15 %,

c) 342 €, ak bola prekročená hmotnosť nad 15 % do 20 %,

d) 450 €, ak bola prekročená hmotnosť nad 20 % do 25 %,

e) 570 €, ak bola prekročená hmotnosť nad 25 % do 30 %,

f) 681 €, ak bola prekročená hmotnosť nad 30 % do 35 %,

g) 798 €, ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35 %.



§ 139a ods. (9) 

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa 

§ 6a písm. h), orgán Policajného zboru uloží 

pokutu 99 €.





§ 139b ods. (1) 

Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero 

porušení povinností podľa § 6a, výška pokuty sa 

určí podľa najprísnejšie postihnuteľného 

porušenia povinnosti.



§ 139b ods. (2) 

Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať 

len vtedy, ak je zaznamenaný technickými 

prostriedkami, ktoré používa alebo využíva 

Policajný zbor.



§ 139b ods. (3) 

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia  

povinnosti podľa § 6a.



§ 139b ods. (4) 

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o 

jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní 

od doručenia rozkazu uhradí držiteľ vozidla dve 

tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa 

považuje za uhradenú v plnej výške.



§ 139b ods. (5) 

Pokuta podľa odseku 4 a trovy konania podľa §

139d ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na 

bankový účet.



§ 139b ods. (6) 

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.





§ 139c ods. (1) 

Orgán Policajného zboru vec odloží, ak

a) nemožno zistiť držiteľa vozidla,

b) držiteľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa 

medzinárodného práva,

c) bolo nesprávne alebo neúplne  vyhodnotené porušenie 

pravidiel cestnej premávky,

d) zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 6a zanikla,

e) bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a odcudzené

motorové vozidlo alebo bola odcudzená tabuľka s 

evidenčným číslom,

f) bola totožnosť vodiča zistená podľa § 139e ods. 2, g) ide o

vozidlo podľa § 16 ods. 8.



§ 139c ods. (2) 

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O 

odložení veci sa držiteľ vozidla neupovedomuje; to 

neplatí, ak ide o odloženie veci podľa odseku 1 

písm. g).



§ 139c ods. (3) 

Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinnosti podľa 

§ 6a a vec odloží podľa odseku 1 písm. b), bezodkladne o 

tom upovedomí  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej 

republiky. Orgán Policajného zboru zašle Ministerstvu 

zahraničných vecí Slovenskej republiky aj fotografiu alebo 

videozáznam o porušení povinnosti podľa § 6a a údaje 

podľa § 139f ods. 2.





§ 139d ods. (1) 

Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie 

povinnosti podľa § 6a a nie je dôvod na odloženie 

veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá 

rozkaz o uložení pokuty. Rozkaz má rovnaké 

náležitosti ako rozhodnutie, ak v odseku 10 nie je 

uvedené inak. Spolu s rozkazom sa držiteľovi 

vozidla zašle aj fotografia o porušení povinnosti 

podľa § 6a alebo spôsob, ktorým sa držiteľ vozidla 

môže oboznámiť s údajmi podľa § 139f ods. 2 

písm. d). Rozkaz nemožno doručiť verejnou 

vyhláškou.



§ 139d ods. (2) 

Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 

dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu 

orgánu, ktorý rozkaz vydal.



§ 139d ods. (3) 

Orgán Policajného zboru odmietne odpor, ak

a) neobsahuje predpísané náležitosti,

b) bol podaný oneskorene,

c) bol podaný neoprávnenou osobou,

d) bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o 

vodičovi podľa odseku 7,

e) bola pokuta už uhradená.



§ 139d ods. (4) 

O odmietnutí odporu sa držiteľ vozidla upovedomí.



§ 139d ods. (5) 

Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa 

odseku 3, sa rozkaz zrušuje a orgán Policajného  

zboru podľa odseku 1 postúpi vec príslušnému 

orgánu Policajného zboru, ktorý pokračuje v 

konaní o správnom delikte držiteľa vozidla, ak v 

odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.



§ 139d ods. (6) 

Ak po podaní odporu orgán Policajného zboru 

podľa odseku 1 alebo príslušný orgán Policajného 

zboru zistí dôvody podľa § 139c ods. 1, konanie 

zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie 

je prípustné odvolanie.



§ 139d ods. (7) 

Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje o vodičovi 

motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase porušenia 

pravidiel cestnej premávky v rozsahu meno, priezvisko a adresu pobytu, 

orgán Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom delikte 

držiteľa vozidla preruší a vec postúpi na konanie podľa osobitného 

predpisu.71a) Ak bolo konanie podľa osobitného predpisu zastavené z 

dôvodu, že skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o 

ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, orgán Policajného 

zboru podľa odseku 1 postúpi vec príslušnému orgánu Policajného 

zboru, ktorý pokračuje v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla; 

inak orgán Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom 

delikte držiteľa vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania 

nie je prípustné odvolanie.



§ 139d ods. (8) 

Držiteľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu 

podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt 

podľa § 139a, príslušný orgán Policajného zboru 

uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s 

prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. 

Úhrada trov konania je príjmom štátneho 

rozpočtu.



§ 139d ods. (9) 

Rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor podľa 

odseku 2, alebo rozkaz, proti ktorému bol podaný 

odpor odmietnutý, má účinky právoplatného 

rozhodnutia.



§ 139d ods. (10) 

Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o zastavení 

konania podľa odseku 6 a 7 a rozhodnutie o 

prerušení konania podľa odseku 7 môžu 

obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky 

predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto 

podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu 

oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte držiteľa 

vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.





§ 139e ods. (1) 

Konanie podľa osobitného predpisu71a) o skutku 

vodiča, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia 

povinnosti držiteľom vozidla podľa § 6a, nemožno 

začať alebo v už začatom konaní pokračovať 

počas konania o správnom delikte držiteľa vozidla 

za porušenie povinnosti podľa § 6a; to neplatí, ak 

je konanie prerušené podľa § 139d ods. 7.



§ 139e ods. (2) 

Ak je totožnosť vodiča motorového vozidla podľa 

odseku 1 zistená pred začatím konania o správnom 

delikte držiteľa vozidla, konanie vodiča sa prejedná  

podľa  osobitného predpisu;71a) konanie o správnom 

delikte držiteľa vozidla nie je v tomto prípade 

prípustné.



§ 139e ods. (3) 

Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola 

držiteľovi vozidla uložená pokuta za správny delikt 

držiteľa vozidla, nemožno začať konanie podľa 

osobitného predpisu71a) za porušenie pravidiel 

cestnej premávky, ku ktorému došlo v dôsledku 

porušenia povinností podľa § 6a; ak také konanie 

už bolo začaté, príslušný orgán konanie zastaví.





§ 139f ods. (1) 

Evidencia správnych deliktov držiteľov vozidiel je 

informačný systém Policajného zboru podľa 

osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely 

rozhodovania o správnych deliktoch držiteľov 

vozidiel podľa § 139a.



§ 139f ods. (2) 

V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú

a) údaje o držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa §

6a, v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),

b) údaje o motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť 

podľa § 6a, a jeho evidenčnom čísle v rozsahu podľa § 111 

ods. 2 písm. e) a f),

c) miesto, dátum, čas a opis porušenia povinnosti podľa § 6a,

d) fotodokumentácia alebo videozáznam porušenia povinnosti 

podľa § 6a,

e) údaje o podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich 

s konaním o správnom delikte držiteľa vozidla,

f) údaje o výkonoch rozhodnutí alebo o exekučných konaniach.



§ 139f ods. (3) 

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o uložení 

pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, 

bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia túto skutočnosť zaznamená v 

evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.



§ 139f ods. (4) 

Informácie z evidencie správnych deliktov 

držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a 

orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich 

pôsobnosti.



§ 139f ods. (5) 

Každému sa v požadovanomrozsahu poskytne 

písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom 

uchovávajú v evidencii správnych deliktov 

držiteľov vozidiel.



§ 139f ods. (6) 

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa 

poskytne informácia z evidencie správnych 

deliktov držiteľov vozidiel, ak s tým vopred vysloví 

súhlas ten, koho sa informácia týka.



§ 139f ods. (7) 

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa 

podáva orgánu Policajného zboru príslušnému 

podľamiesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla 

právnickej osoby, ktorej sa informácia týka.



§ 139f ods. (8) 

Informácia z evidencie správnych deliktov 

držiteľov vozidiel, ktorej obsah je predmetom 

utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za 

podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)



§ 139f ods. (9) 

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné 

údaje z evidencie správnych deliktov držiteľov 

vozidiel poskytla, smie takú informáciu použiť len 

na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej 

ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením 

neoprávnenej osobe.





Držiteľ vozidla má voči fyzickej osobe alebo 

právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v 

čase porušenia povinnosti podľa § 6a, nárok na 

náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, 

ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom 

delikte držiteľa vozidla.


