Osobitné označenia vozidiel a preukazy
osobitných označení O2
Vydávanie osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení O2
1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle ust. § 17 citovaného predpisu sa ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo
postihnutej osobe, ktorá je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu a osobe s
praktickou slepotou alebo slepotou obidvoch očí vydáva – parkovací preukaz. Parkovacie
preukazy vydávajú v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého
pobytu žiadateľa:
Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny patriacich v rámci Banskobystrického kraja:
Banská Bystrica, Skuteckého 39, 974 05 Banská Bystrica
Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno
Lučenec, F. Lehára 18, 984 01 Lučenec
Revúca, Ul. gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
Veľký Krtíš, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Zvolen, J. Jiskru 6, 960 09 Zvolen
Osobitné označenia a preukazy osobitných označení pre ťažko zdravotne alebo ťažko
pohybovo postihnuté osoby odkázané na individuálnu prepravu (O1), ktoré boli vydané do 31.
12. 2008 /krajskými resp. obvodnými úradmi v sídle kraja/ a neuplynula doba ich platnosti,
boli platné do 31. 12. 2012 a budú na základe písomnej žiadosti doručenej na príslušný úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny nahradené parkovacím preukazom podľa zákona 447/2008 Z.
z. v období od 1. februára 2009 do 31. decembra 2012 bez poplatku.
Obvodné úrady v sídle kraja, /za banskobystrický kraj Obvodný úrad Banská Bystrica,
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica/ vydávali od 1. februára 2009 do 30.septembra 2013
podľa § 44 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov osobitné označenie na vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Od 1.
októbra 2013 vydávajú osobitného označenia O2 okresné úrady v sídle kraja.

K vybaveniu osobitného označenia O2 na vozidle lekára pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti a preukazu je potrebné predložiť:
1./ žiadosť o vydanie osobitného označenia
2./ originál platného dokladu totožnosti
3./ originál vodičského preukazu
4./ k nahliadnutiu predložiť potvrdenie miestne príslušnej regionálnej lekárskej komory o
riadnom členstve v Slovenskej lekárskej komore,
5./ správny poplatok v hodnote 3,- €

Podľa § 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
1/ osobitné označenie sa môže používať pri vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti,
2/ vodič vozidla je povinný osobitné označenie odstrániť z vozidla, ak sa nepoužíva na účel,
na ktorý je určený,
3/ osobitné označenie na vozidle môže používať iba osoba, ktorej ho na základe písomnej
žiadosti vydal okresný (resp. obvodný) úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu alebo iný oprávnený orgán v zahraničí,
4/ osobitné označenie sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je
držiteľom preukazu osobitného označenia pri poskytovaní zdrav. starostlivosti,
5/ vodič vozidla označeného osobitným označením je povinný mať pri sebe preukaz a na výzvu
policajta sa ním preukázať, ak vodičom nie je lekár (držiteľ preukazu), stačí ak sa takým
preukazom preukáže prepravovaná osoba (držiteľ preukazu),
6/ vodič osobitne označeného vozidla nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz
státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takého vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou
značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a to do pešej zóny, pritom nesmie
ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča
uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa
tohto zákona.
Osobitné označenie sa umiestňuje vo vnútri vozidla pred pravou časťou predného skla a
ľavou časťou zadného skla, ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom
vhodnom mieste v prednej a zadnej časti vozidla.
Súvisiace právne predpisy:
-

zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Súvisiace poplatky :
-

Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného
označenia vozidla zdravotná starostlivosť - lekári/ (3€).
Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla ako náhrady za
zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia /
zdravotná starostlivosť- lekári/ (0,50€).

Kontaktné údaje, poskytnutie informácií ohľadom vydávania osobitných označení:
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor všeobecnej vnútornej správy – oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Námestie Ľudovíta Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
Lucia Klibániová, tel. číslo 048/4306 271, kancelária č. 206/II. posch.

