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389

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 1. októbra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o doklade na preukazovanie osoby

poverenej výkonom kontroly elektronického výberu mýta

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. b)
zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. (ďalej len
„zákon“) ustanovuje:

§ 1

Doklad na preukazovanie osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona je
preukaz osoby poverenej výkonom kontroly elektronického výberu mýta (ďalej len „preukaz
kontrolóra“).

§ 2

(1) Preukaz kontrolóra je doklad žltooranžovej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený z
ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom žltooranžovej farby, zaliaty do plastovej fólie.

(2) Na prednej strane preukazu kontrolóra je v ľavom hornom rohu prilepená fotografia držiteľa
preukazu kontrolóra s rozmermi 30 mm × 35 mm, ktorá v pravej hornej časti obsahuje
holografickú nálepku presahujúcu do časti mimo fotografie. Holografická nálepka obsahuje
zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky.

(3) Pod fotografiou je text „Preukaz č.“ a evidenčné číslo tvoriace štvorčíslie, odtlačok pečiatky
vydávajúceho orgánu a podpis oprávnenej osoby.

(4) Vedľa fotografie je veľkými písmenami nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, štátny znak
Slovenskej republiky, nadpis „PREUKAZ OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY
ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA“, pod ktorým je uvedené priezvisko, meno, dátum narodenia,
adresa trvalého bydliska, názov orgánu vydávajúceho preukaz kontrolóra a dátum vydania a
platnosti.

(5) Na zadnej strane preukazu kontrolóra je text, ktorý vymedzuje oprávnenia osoby poverenej
výkonom kontroly podľa § 7 ods. 5 zákona.

(6) Vzor preukazu kontrolóra je v prílohe.
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§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2009.

Ľubomír Vážny v. r.
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Príloha k vyhláške č. 389
2009 Z. z.

VZOR PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY ELEKTRONICKÉHO VÝBERU
MÝTA
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          Predná strana  

 
 
 
 
 

             

           SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
                    MINISTERSTVO DOPRAVY, 
                   PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ  
              SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
PREUKAZ OSOBY POVERENEJ 

VÝKONOM KONTROLY 
ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA 

        
           Priezvisko ...............................................................       
           Meno ....................................................................... 
        Dátum narodenia .................................................. 
           Adresa trvalého bydliska ...................................... 
            ................................................................................. 
            ................................................................................. 
           Dátum vydania ....................................................... 

   Preukaz . ....                Preukaz platí do ..................................................... 
            
            

 
            

         
                               

     ....................................................................               
     Odtla ok pe iatky a podpis oprávnenej osoby      

          

 
Zadná strana 
   

 Pod a § 7 ods. 5 zákona . 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za 
užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona . 86/2008 Z. z. ( alej len “zákon”) osoby 
poverené výkonom kontroly sú oprávnené: 

a) získava  údaje stacionárnym elektronickým zariadením  alebo mobilným 
elektronickým zariadením, 

 b) preukazova  dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z ustanovení 
tohto zákona, 

 c) na mieste v ase kontroly vybra  vypo ítanú sumu mýta, 
 d) ak nemožno zisti  skuto nú prejazdenú vzdialenos  vozidla po 

vymedzených úsekoch ciest, vypo íta  mýto z d žky 650 km a príslušnej 
sadzby, 

 e) vyžadova  od vodi a vozidla vysvetlenie, 
 f) vyžadova  od vodi a vozidla doklad o úhrade mýta, 
 g) kontrolova  umiestnenie, innos  a používanie palubnej jednotky, 
 h) kontrolova  údaje zadané do palubnej jednotky na ú ely výpo tu mýta 

a zú tovania mýta. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografia  
30 x 35 mm 
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