
Informácia pre predajcov a sprostredkovateľov predaja motorových 

vozidiel. 

Z účinnosťou od 20.mája 2018 vstupuje do platnosti zákon 106/2018 Z.z. o prevádzke 

vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kde  podľa § 53 ods.3: 

(3) Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, 

sprístupňovať, ponúkať na trhu v Slovenskej republike cestné motorové vozidlá, na ktorých 

došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo k neoprávnenej 

manipulácii s odometrom cestného motorového vozidla, alebo inak sprostredkovávať ich 

predaj na trhu v Slovenskej republike; to neplatí, ak je informácia o neoprávnenej manipulácii 

so zobrazovanou hodnotou odometra alebo o neoprávnenej manipulácii s odometrom 

zverejnená pred uvedením, sprístupnením alebo sprostredkovaním predaja a k vozidlu je 

pripojený výpis z registra prevádzkových záznamov. (ODO-Pass, vzor druhá strana). 

 

V praxi to znamená, že pri dovoze vozidla zo zahraničia je pred ponukou predaja 

vozidla povinnosť vykovať kontrolu originality, ktorej súčasťou je aj ODO-Pass. 

Pre vozidlá registrované v SR je možné vyžiadať Výpis ODO-Pass samostatne na našom 

pracovisku KO. V prípade viacerých vozidiel je možné vykonať obhliadku a vystaviť 

výpis na vopred s Vami dohodnutom mieste v rámci Nitrianskeho kraja. 
 

Sankciu za nesplnenie povinnosti podľa § 53 ods. 3 ustanovuje § 154: 

(2) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 3 000 eur do 100 000 eur tomu, 

kto poruší niektorý zákaz podľa § 53 ods. 1 až 3. 

  

(8) Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušuje povinnosti 

podľa § 22 ods. 6 a § 53, považuje sa takéto konanie za osobitné závažné porušenie 

povinností.95) 

 

 (95) § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

§ 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. znie: 

Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej 

osoby zruší živnostenské oprávnenie, ak 

c) podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené 

zákonom ako osobitne závažné, 
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Vfpis z registra prev6dzkovy ch z6znamov vozidie I

ODO-Pass EUsKB 000 841 KO

ifsto : 0078-61 13-6124

ldentifikain6 iislo vozidla VIN

TMBGE6l 2662165953

Ditum prvej evidencie vozidla

01.03.2006

Znadka

5xool

Obchodnf n6zov

OCTAVIA COMBI

Ditum prvej evidencie vozidla v SR

24.11.2006

D6tum vystavenia

23.04.2018

# DStum
11 23.04.2018
10 03.11 .2016
9 03.11.2016
8 07.11 .2014

7 07.11.2014
6 16.07.2013
5 08.11.2012
4 08.1 1 .2012
3 08.1 1.2010

2 08.11.2010
1 23.11.2006

Km

208 002

187 461

187 461

129 885

129 885

1 65 598

201 822
201 822
141 063
141 063
32 133

Prtebeh evldovsnfch krn

2009 zolr !o11 lq12 7a13 20i{

Obdr-rb e

Vo rnj'pise sa nachddza aspoh jeden 0daj niiSi ako hodnota 0daja (resp. 0dajov) zaznamenan6ho sk6r (predpoktadan! d6vod: nezhoda
prev6dzkoWch zdznamov, nezobrazen! atebo prekro-enf rozsah odometra, qimena odometra, atebo inV d6vod)

Tento doktad nesl,irii na 0iety schvdtenia vozidta na prevAdzku v cestnej prem6vke atebo na vykonanie zmien v eMdencii vozidiel v Slovenskej repubtike.

Z6ktadne 0daje z ODO-Passu si m6iete overit'na stranke - www.rpzv.sk
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