Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
A) na úseku cestnej dopravy:
1. podľa § 101 zákona NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu podľa tohto zákona,
b) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,
c) vystupuje ako schvaľovací úrad [§ 2 písm. g)] a plní jeho funkcie, v ktorých
rámci
1. povoľuje výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľuje prestavbu
jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu; postupuje pritom podľa tohto
zákona a osobitných predpisov,
2. schvaľuje jednotlivo vyrobené, dovezené alebo prestavané vozidlá,
schvaľuje jednotlivo vyrobené alebo dovezené systémy, komponenty alebo
samostatné technické jednotky a vedie ich evidenciu,
3. vydáva osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidiel v
rozsahu ustanovenom týmto zákonom a o ich vydaní vedie evidenciu,
4. vykonáva zápisy schválených systémov a samostatných technických
jednotiek do osvedčenia o evidencii časti II okrem schváleného zariadenia na
spájanie vozidiel a vykonáva zápisy do technického osvedčenia vozidla v
rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi, vykonáva
zmeny v osvedčení o evidencii časti II okrem základných údajov o evidencii
vozidla a farby vozidla a vykonáva zmeny v technickom osvedčení vozidla a
vedie ich evidenciu; ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po
31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude
takéto osvedčenie vydané, okresný úrad vydá nové osvedčenie o evidencii časť
II a elektronickým spôsobom objedná personalizáciu osvedčenia o evidencii
časť I a podľa požiadavky držiteľa vozidla určí adresu, na ktorú bude
osvedčenie o evidencii časť I doručené,
5. opätovne schvaľuje vozidlá podľa § 16d a vedie ich evidenciu,
d) rozhoduje o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky
na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
podľa § 24 až 24b a vedie ich evidenciu,
e) povoľuje zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly,
pracoviska kontroly originality,
f) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na
vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo
na montáže plynových zariadení,
g) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej
spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly
originality alebo montáže plynových zariadení,
h) vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb
emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb
montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej
kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových
zariadení v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytuje údaje do jednotného
informačného systému,

i) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských štátov,
ktorí chcú vykonávať činnosť kontrolného technika, technika emisnej kontroly,
technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení
podľa tohto zákona, o uznaných kvalifikáciách vedie evidenciu a nahlasuje
údaje ministerstvu školstva podľa osobitného predpisu,
j) vedie evidenciu dokladov o odbornej kvalifikácii žiadateľov z iných členských
štátov na odborné činnosti uvedené v § 38 ods. 5, § 39 ods. 4, § 56 ods. 5, § 57
ods. 4, § 73 ods. 5, § 74 ods. 4, § 87 ods. 5 a § 88 ods. 4, nahlasuje
ministerstvu údaje v rozsahu, spôsobom a v lehotách ustanovených všeobecne
záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
k) sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách
technickým kontrolám pravidelným podľa § 50 ods. 1a emisným kontrolám
pravidelným podľa § 68 ods. 1, a tieto údaje porovnáva s databázou
evidovaných vozidiel; rozhoduje o technickej kontrole pravidelnej mimo
ustanovených lehôt, emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt a
kontrole originality,
l) prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu, ak boli spáchané na úseku
štátnej správy v pôsobnosti okresného úradu,
m) poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní žiadateľov o
schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES a
uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 16 až §
16c.
2. podľa § 102 zákona NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
-

kontroluje stanicu technickej kontroly, pracoviská emisných kontrol a pracoviská
kontroly originality, ako oprávnená osoba technickej kontroly, oprávnené osoby
emisnej kontroly, oprávnené osoby kontroly originality, kontrolní technici, technici
emisnej kontroly a technici kontroly originality dodržiavajú tento zákon a všeobecne
záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie
3. podľa § 16 zákona NR SR č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

-

vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami
kontroluje dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MDPT SR č. 349/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a učebných osnov vodičských kurzov
B) na úseku pozemných komunikácií:
1. podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov
a) vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,

b) povoľuje zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú
prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného
úradu,
c) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom
konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
d) riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený
výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného
obcami,
e) prejednáva priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem
priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
f) určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III.
triedy a na cestách II. a III. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a
ak ide o súvislé zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po
prerokovaní s obcou,
g) sa vyjadruje pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.
2. v zmysle výkonu štátnej správy vo veciach ciest II. a III. triedy podľa zákona
č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
-

-

rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné
nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojení pozemných komunikácií a vjazdov
z cesty na susedné nehnuteľnosti
rozhoduje o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch po dohode s dopravným
inšpektorátom
rozhoduje o zvláštnom užívaní pozemných komunikácií
povoľuje výnimky z ochranného pásma ciest
3. podľa § 3a zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov

-

vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy
4. podľa § 3c ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov

-

vykonáva štátny odborný dozor nad cestami II. a III. triedy
C) na úseku výberu mýta:
1. podľa § 27 ods. 9 zákona NR SR č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

-

prejednáva priestupky na úseku výberu mýta
2. podľa § 28 ods. 7 zákona NR SR č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

-

prejednáva správne delikty na úseku výberu mýta

