
 

 

 

VZOR ZÁPISNICE O PREROKOVANÍ  

PROTOKOLU O KONTROLE 

 

 
(označenie a adresa orgánu vykonávajúceho odborný dozor alebo technickej služby vykonávajúcej 

odborný dozor) 

…………...........................................................…………..………….............................….. 

 

 

Z Á P I S N I C A 

o prerokovaní „Protokolu o kontrole“ 
 

Zamestnanci ............(označí sa orgán vykonávajúci štátny odborný dozor alebo 

technická služba vykonávajúca odborný dozor) a prizvané osoby................................  

 

(meno a priezvisko vedúceho kontrolnej skupiny) - vedúci kontrolnej skupiny (preukaz kontrolóra 

č. .....) 

(meno a priezvisko člena kontrolnej skupiny) - člen kontrolnej skupiny (preukaz kontrolóra č.  .....) 

(meno a priezvisko prizvanej osoby ako člena kontrolnej skupiny pri štátnom odbornom dozore) - 

člen kontrolnej skupiny  

 

od ............. do ................ vykonali (hlavný) štátny odborný dozor (ďalej len „ŠOD“) alebo 

odborný dozor technickej služby (ďalej len „OD TS“) nad ..........(uvedie sa názov a adresa 

kontrolovanej osoby) .......... . 

 

Kontrolované bolo dodržiavanie vybraných podmienok zákona č. 106/2018 Z. z. 

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa 

zamerania ŠOD alebo OD TS. 

 

Na prerokovaní „Protokolu o kontrole“ sa zúčastnili: 

 

Mená a priezviská poverených zamestnancov a prizvaných osôb: 

 

(meno, priezvisko a funkcia vedúceho kontrolnej skupiny) 

(meno, priezvisko a funkcia člena kontrolnej skupiny)  

(meno, priezvisko prizvanej osoby ako člena kontrolnej skupiny)  

 

Štatutárny orgán kontrolovanej osoby: 

 

(meno a priezvisko štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby) – (uvedie sa funkcia) 

 

Štatutárny orgán kontrolovanej osoby bol od ................ do .................. v potrebnom 

rozsahu oboznámený s „Protokolom o kontrole“. 

      



 

 

Na základe vyjadrenia štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby, ako aj z dôvodu, 

že k obsahu „Protokolu o kontrole“ (ne)boli vznesené opodstatnené námietky, (ne)bol 

vypracovaný Dodatok k „Protokolu o kontrole“.  

 

Z á v e r y 

 

Na základe výsledkov ŠOD alebo OD TS uvedených v „Protokole o kontrole“ 

sa určuje termín na splnenie povinností ustanovených v § 143 ods. 11 písm. b) a c) zákona 

č. 106/2018 Z. z.: 

a) na prijatie konkrétnych opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin 

a ich predloženie na odsúhlasenie orgánu vykonávajúcemu ŠOD alebo technickej 

službe vykonávajúcej OD TS  

               Termín:  ........................ 

 

b) na vypracovanie správy o splnení prijatých opatrení a jej predloženie orgánu 

vykonávajúcemu ŠOD alebo technickej službe vykonávajúcej OD TS 

                Termín: ........................ 

 

Prerokovanie „Protokolu o kontrole“ svojím podpisom potvrdzujú: 

 

 

Za orgán vykonávajúci ŠOD alebo za technickú službu vykonávajúcu OD TS: 

 
(meno a priezvisko vedúceho kontrolnej skupiny)                                                         (podpis) 

..................................................................................                                      ...........................................… 

vedúci kontrolnej skupiny 

 
(meno a priezvisko člena kontrolnej skupiny)                                                                (podpis) 

...................................................................................                                     ...........................................… 

člen kontrolnej skupiny 

 

.........................................................................     .................................................... 
(meno a priezvisko prizvanej osoby ako člena kontrolnej skupiny pri ŠOD).......(podpis) 

                                                                   

člen kontrolnej skupiny 

 

Štatutárny orgán kontrolovanej osoby: 

 
(meno a priezvisko štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby)                                              (podpis) 

.............................................................................................                          ............................................… 

(uvedie sa funkcia) 
 
 

 

V ....................................... dňa ......................... . 




