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Vec
Novela zákona o cestnej premávke, evidenčné číslo „C“ pre drobné poľnohospodárske a lesné
vozidlá - informácia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Novelou zákona o cestnej premávke č. 213/2013, ktorá nadobúda účinnosť 1.9.2013 sa
zavádza možnosť pre legálne používanie drobných poľnohospodárskych a lesných vozidiel,
ktoré nie sú oficiálne schválené na prevádzku v cestnej prevádzke. Podmienkou je, že budú
mať vydané zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno „C.“ Toto zvláštne evidenčné číslo
umožní používanie vozidiel iba na cestách III. triedy, na miestnych a účelových
komunikáciách a to iba v prípade, že nebude znížená viditeľnosť. Používanie ostatných ciest
a za zníženej viditeľnosti bude možné len na základe výnimky, ktorá sa bude udeľovať na
vymedzený čas a konkrétnu trasu vozidla. Zvláštne evidenčné číslo sa prideľuje na základe
žiadosti vlastníka vozidla. Žiadosť musí obsahovať:
1. meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu,
2. v prípade, ak sa jedná o právnickú osobu je potrebné uviesť aj názov, adresu sídla a
identifikačné číslo vlastníka,
3. základné technické údaje vozidla, a to
- značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu,
- identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno
zistiť,
- dĺžku, šírku a výšku vozidla,
4. fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
5. odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v
cestnej premávke,
6. dátum a podpis žiadateľa.
Žiadosť o pridelenie zvláštneho evidenčného čísla „C“
písomnosti.
Telefón
832 3521

Fax
832 3509

E-mail
maria.mokosakova@minv.sk

Vám zasielame v prílohe tejto

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Novela zákona obsahuje tiež informáciu o správnom poplatku, vlastníci týchto vozidiel sú
oslobodený od poplatku za udelenie výnimky, budú podliehať iba poplatku za pridelenie
zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno „C“ (33 € za 1 ks TEČ). Zároveň sa
predlžuje čas na ktorý sa vydáva tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom a to z jedného roka
na tri roky.
Vozidlá, ktorých konštrukčná rýchlosť nepresahuje 40 km/h musia byť povinne vybavené
aspoň jednou tabuľkou na označenie pomalých vozidiel. Vlastníci vozidiel, ktorým bola
pridelená tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej
premávky.
Žiadame, aby uvedená informácia bola poskytnutá verejnosti prostredníctvom obecných
úradov (prostredníctvom miestneho rozhlasu).
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