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(3) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
pre ostatné vozidlá kategórie M1, N13b) sú:
a) vnútorná dåžka 9,7 m,
b) vnútorná šírka 4,7 m,
c) vnútorná výška 3,4 m alebo pri inštalovanom vozidlovom zdviháku 4,6 m.
(4) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
pre kategórie vozidiel M2, M 3, N 2, N 33b) a ostatné vozidlá
sú:
a) vnútorná dåžka 13,4 m,
b) vnútorná šírka 5 m,
c) vnútorná výška 4,6 m alebo pri inštalovanom vozidlovom zdviháku 5,8 m.
(5) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly
sú stanovené bez zabudovanej technológie a bez pevne zabudovaných súèastí stavby, napríklad nosníkov,
pilierov.“.
Doterajší odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 6.
27. V § 18 ods. 6 sa za slová „emisnej kontroly“
vkladajú slová „pod¾a druhu oprávnenia“. Súèasne sa
odsek 6 dopåòa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) na meranie dymivosti výfukových plynov,
g) na indikáciu prítomnosti stlaèeného zemného plynu a bioplynu (CNG) a skvapalneného ropného plynu (LPG).“.
28. Za § 20 sa vkladá nový § 20a, ktorý vrátane
nadpisu znie:

Strana 151

„§ 20a
Osobitné ustanovenie
Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevz•ahujú na vozidlá
pod¾a osobitného predpisu.16)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 126 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z.“.

29. § 21 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Prvému overeniu splnenia emisných limitov podlieha motorové vozidlo so vznetovým motorom prvýkrát
prihlásené do evidencie3a) v lehote pod¾a § 2b od nadobudnutia úèinnosti tejto vyhlášky. Ak už táto lehota
uplynula, prvému overeniu splnenia emisných limitov
podlieha motorové vozidlo so vznetovým motorom po
nadobudnutí úèinnosti tejto vyhlášky najneskôr v lehote
a) 9 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do
evidencie3a) pred 31. decembrom 1979,
b) 12 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do
evidencie3a) od 1. januára 1980 do 31. decembra
1989,
c) 15 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do
evidencie3a) od 1. januára 1990.
(6) Za Protokol o emisnej kontrole vozidla zo zážihovým motorom sa považuje aj Protokol o emisnej kontrole vydaný do 30. júna 2002.“.
30. Príloha è. 2 k vyhláške Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
è. 265/1996 Z. z. znie:
„Príloha è. 2
k vyhláške è. 265/1996 Z. z.

VZOR
Séria: SK è. 000 000

PROTOKOL
o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom

Pracovisko emisnej kontroly – názov:
sídlo:
èíslo:
Držite¾ vozidla – meno a priezvisko:
trvalý pobyt:
Vozidlo – znaèka, typ:
Vozidlo – rok výroby:
Typ motora:
Motor – výrobné èíslo a rok výroby:
Motor – druh paliva, pracovný obeh:

Evid. èíslo:
Stav poèítadla prejdenej vzdialenosti:
Emisný systém:

km
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Pri vo¾nobehu

Merané parametre

Pri zvýšených
otáèkach

Výrobcom urèené hodnoty

Otáèky

[min.-1]

Predstih zážihu

[o ]

Uhol zop. kontaktov

[o];[%]

Objem. koncentrácia CO

[%]

HC

Namerané hodnoty

[ppm]

Otáèky

[min.-1]

Predstih zážihu

[o ]

Uhol zop. kontaktov

[o];[%]

Objem. koncentrácia CO

[%]

HC
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[ppm]

Namerané hodnoty velièín zodpovedajú – nezodpovedajú ustanoveným podmienkam.
Vozidlo je spôsobilé – nespôsobilé.
Kontrolná nálepka bola – nebola pridelená.
Èas platnosti emisnej kontroly:
Poznámka:
.....................................................
Dátum

.................................................
Kontrolu vykonal
(meno a priezvisko, podpis
odborne spôsobilej osoby)

.............................................
Odtlaèok peèiatky pracoviska
emisnej kontroly

VZOR
Séria: SK è.: 000 000

PROTOKOL
o emisnej kontrole vozidla so vznetovým motorom

Pracovisko emisnej kontroly
Èíslo:
Meno:
Adresa:
Obec:

Držite¾ vozidla
Meno:
Adresa:
Obec:
PSÈ:

Vozidlo
Evid. èíslo:
Znaèka:
Typ:
Kategória:
Prvé prihlásenie do evidencie:
Rok výroby:
Stav poèítadla v km:

Motor
Typ:
Rok výroby:
Výrobné èíslo:
Druh paliva:
Emisný systém:
Predpísané hodnoty pod¾a:
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Vizuálna kontrola – vozidlo na ïalšiu kontrolu:
PARAMETER

vyhovuje

HODNOTA URÈENÁ

Strana 153

nevyhovuje
HODNOTA NAMERANÁ

HODNOTENIE*

o

Teplota oleja

( C)

Otáèky vo¾nobežné

(min-1)

Otáèky maximálne

(min-1)

Rozptyl hodnôt dymivosti

(m-1)

Dymivos•

(m-1)

Celkové hodnotenie – vozidlo je:
Osvedèenie o EK a kontrolná nálepka è.

spôsobilé

nespôsobilé

riadne

náhradné

Dátum kontroly:
Dátum platnosti kontroly:
Poznámka:
...............................................
Dátum

...............................................
Kontrolu vykonal
(meno a priezvisko, podpis
odborne spôsobilej osoby)

.............................................
Odtlaèok peèiatky pracoviska
emisnej kontroly

* V – nameraná hodnota parametra vyhovuje, N – nameraná hodnota parametra nevyhovuje

