odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Nám. gen. Štefánika č.1, 064 01 Stará Ľubovňa

Technická kontrola (TK) a emisná kontrola (EK) - informácia
V poslednej dobe sme spozorovali zvýšené čakacie lehoty na absolvovanie technickej
a emisnej kontroly. Tento stav je spôsobený zvýšením odborného dozoru spojeného s využitím
monitorovacích záznamových zariadení druhej generácie, ktoré sa zaviedli na základe zákona
číslo 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. V praxi to znamená, že na
pracoviskách TK a EK pribudli kamery, ktoré dôkladnejšie monitorujú celý priebeh kontrol,
výsledkom čoho by mali byť kontroly vykonané presnejšie, aby na cestách jazdili bezpečnejšie
autá. Na včasné vykonanie TK a EK môže byť upozornený každý držiteľ motorového vozidla,
ktorý sa zaregistruje na stránke www.jiscd.sk (notifikácia platnosti TK a EK) v lehotách 60 a 30
dní pred koncom platnosti formou SMS alebo e-mailového upozornenia. Jedná sa o bezplatnú
registráciu. Ten, kto technickú kontrolu a emisnú kontrolu z akéhokoľvek dôvodu nevykoná
v stanovenom termíne, bude sankcionovaný pokutou vo výške 165,- eur podľa ustanovenia §
149 ods. 1 a 148 ods. 14 písm. b) štvrtého bodu zákona č. 106/ 2018 Z. z. za nevykonanie
technickej kontroly a pokutou vo výške 165,- eur podľa ustanovenia § 149 ods. 1 a 148 ods. 14
písm. b) piateho bodu zákona č. 106/ 2018 Z. z. za nevykonanie emisnej kontroly.
Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške ak:
1. účastník konania do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí dve tretiny z uloženej výšky
pokuty t.j. sumu 110,- eur za TK + 110,- eur za EK, ale v uvedenom časovom
horizonte nestihne vykonať TK a EK,
alebo
2. účastník konania do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí jednu tretinu z uloženej
výšky pokuty t.j. sumu 55,- eur za TK + 55,- eur za EK, pričom v uvedenom
časovom horizonte vozidlo je:
a) podrobené príslušnej kontrole uvedenej v platobnom rozkaze
b) vyradené z evidencie
c) odhlásene do cudziny
d) dočasne vyradené z evidencie
Pokuta sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet v Štátnej
pokladnici.
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