Dočasné vyradenie vozidla
Od 1.1.2014 prechádza pôsobnosť dočasného vyraďovania vozidiel z evidencie
z okresných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na dopravné
inšpektoráty.
Pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel je potrebné predložiť:








vyplnenú žiadosť o zmenu,
osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo
technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
tabuľku s evidenčným číslom, alebo oznámenie o strate alebo krádeži tabuľky s
evidenčným číslom, prípadne čestné vyhlásenie,
platný doklad totožnosti,
ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo
živnostenský list,
splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným
podpisom splnomocniteľa,

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla
z evidencie vozidiel je spoplatnené nasledovne:
V lehote
1. do jedného roka .................................................................................................... 5 eur,
2. od jedného roka do dvoch rokov ............................................................................ 20 eur,
3. od dvoch rokov do štyroch rokov ............................................................................ 35 eur,
4. od štyroch rokov do šiestich rokov........................................................................... 70 eur,
5. od šiestich rokov do 10 rokov ............................................................................... 170 eur,
6. nad 10 rokov ...................................................................................................... 350 eur,
opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného
vyradenia vozidla z evidencie vozidiel ................ 5 eur.
V uvedenom poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla
z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.
Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie
podľa písmena bodov 1 - 6, pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho
vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie
vozidiel najviac na 20 rokov.
O dočasnom vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi
písomné potvrdenie.
Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť
prevádzkované v cestnej premávke, vozidlo nesmie byť zničené a musí byť prístupné orgánu
Policajného zboru; to neplatí, ak vozidlo bolo odovzdané na spracovanie a následne bolo
vyradené z evidencie vozidiel.

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je
povinný v lehote do 30 dní vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové
vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť vozidlo technickej
kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej
kontrole podlieha.
Pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel vráti orgán Policajného
zboru držiteľovi vozidla odovzdané osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky
s evidenčným číslom. Ak bolo vozidlu pri dočasnom vyradení z evidencie vozidiel vydané
osvedčenie o evidencii pred 1. júnom 2010, orgán Policajného zboru vydáva nové osvedčenie
o evidencii časť I a časť II.
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie vozidiel, ktorý chce
také vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke pred uplynutím lehoty skončenia dočasného
vyradenia vozidla, je povinný písomne požiadať orgán Policajného zboru o opätovné
zaradenie vozidla do evidencie vozidiel.
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z evidencie vozidiel, môže
požiadať orgán Policajného zboru o prevod držby vozidla na inú osobu, zmenu vlastníckeho
práva k vozidlu a o zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, pričom orgán Policajného
zboru vykoná takúto zmenu, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, no osvedčenie o evidencii
časť I, časť II ani tabuľku s evidenčným číslom držiteľovi vozidla nevydáva.
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného
zboru najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie,
inak ho orgán Policajného zboru ho predvolá.

