Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C
(prideľované na poľnohospodárske práce alebo lesné práce)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému
vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na
pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na
poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.
Žiadosť vlastníka vozidla (vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať :
a) meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide
o fyzickú osobu,
b) názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu,
ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej
osoby,
c) základné technické údaje vozidla
značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla
a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
dĺžku, šírku a výšku vozidla,
d) fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
e) odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla
v cestnej premávke,
f) dátum a podpis žiadateľa.
Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno Cobmedzená najviac
na tri kalendárne roky.
Správny poplatok za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C
(1ks) je 33,- €.

Žiadosť musí obsahovať:
1. Ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia
a adresa pobytu
2. Ak ide o právnickú osobu: názov, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla,
ako aj osobné údaje o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby (podľa bodu
1),
3. Základné technické údaje vozidla:
 značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a
obchodné meno výrobcu vozidla (ak je možné tieto údaje zistiť)
 dĺžku, šírku a výšku vozidla
 fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
 odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania vozidla v
premávke
 dátum a podpis žiadateľa

Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno „C“V zbierke zákonov

Slovenskej republiky bol uverejnený zákon č. 213/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
ktorý nadobúda účinnosť 1. Septembra 2013. Týmto zákonom sa umožňuje
prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúce písmeno C motorovým vozidlám
a ich prípojným vozidlám, ktoré nie sú schválené na prevádzku v premávke na
pozemných komunikáciách, ak sú používané na poľnohospodárske práce alebo lesné
práce na základe žiadosti jeho vlastníka. Dopravný inšpektorát pridelí na základe
žiadosti vlastníka vozidla, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na
pozemných komunikáciách a je určené na poľnohospodárske práce alebo lesné práce,
zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C. Pridelenie takéhoto evidenčného čísla
podlieha správnemu poplatku 33,6€ (napr. traktor alebo vlečka). Pokiaľ sa jedná o
vozidlo, ktorému sa prideľuje pár evidenčných čísiel, poplatok je 66,6€, (napr.
multicar, V3S). Vlastníci takýchto vozidiel si žiadosť môžu vyzdvihnúť u informátora
vo vestibule budovy okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezno, kde sa aj
priamo na dopravnom inšpektoráte na úseku evidencie vozidiel takého evidenčné čísla
prideľujú.
Žiadosť obsahuje:
a)meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide
o fyzickú osobu,
b)názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu,
ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej
osoby,
c)základné technické údaje vozidla, a to:
1.značka, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné
meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
2.dĺžku, šírku a výšku vozidla,
d)fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
e)odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v
cestnej premávke,
f)dátum a podpis žiadateľa.
V zmysle § 39 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, používanie vozidiel, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné
číslo obsahujúce písmeno C podľa § 127 ods. 12, je možné na cestách III. triedy,
miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti.
Cieľom zákona č. 213/2013 Z. z. bolo umožnenie zaevidovania výlučne vozidiel, ktoré
sú používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce. Za vozidlo určené na
poľnohospodárske práce alebo lesné práce nie je možné považovať vozidlo, ktorým sa
vykonáva len presun na takého práce, ale vozidlo, ktoré priamo takéto práce
vykonáva. V žiadnom prípade nebolo cieľom tohto zákona evidovanie vozidiel, ktorým
napr. nie je možné schváliť technickú spôsobilosť v rámci jednotlivého dovozu do SR.
Taktiež nie je prípustné evidovanie vozidiel s pravostranným riadením, nakoľko všetky
vozidlá je možné používať v riadnej cestnej premávke minimálne na cestách III. triedy,
miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách. V prípade nutnosti používania
vozidla, ktorému bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo na iných cestách, je potrebné
požiadať o povolenie výnimky v zmysle § 140 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov („ďalej len zákon“). Osoby, ktoré vlastnia takéto vozidla a majú trvalý pobyt
alebo sídlo firmy v teritóriu okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne o
takéto výnimky si môžu bezplatne požiadať na krajskom dopravnom inšpektoráte v
Brezne.
Podmienky pre splnenie výnimky sú:
1.výnimka sa udelí v nevyhnutných prípadoch,
2.udelenie výnimky sa posudzuje na základe žiadosti, ktorá bude obsahovať dôvod, pre
ktorý je potrebné vydať výnimku, vozidla na ktoré je výnimka potrebná s udelením
jeho zvláštneho evidenčného čísla, typu vozidla, držiteľa, rozmerov vozidla (dĺžka,
šírka, výška), fotografií vozidla, trasy po ktorej sa bude pohybovať a termín, kedy bude
preprava vykonávaná,
3.výnimka sa udelí na konkrétnu trasu, pričom sa uvedie číslo cesty a jej presný
kilometer (od – do),
4.výnimka sa udelí iba na konkrétne uvedené časové obdobie, kedy bude vykonávaná
preprava vozidla,
5.pri stanovení času primerane aplikovať ustanovenie § 39 ods. 5 písm. a) zákona,
ktoré sa budú vzťahovať aj na používanie vozidla, ktorému bolo pridelené zvláštne
evidenčné číslo,
6.výnimka sa nepovolí na čas, kedy je znížená viditeľnosť, okrem prípadov, kedy
prepravu nemožno vykonať v inom čase (napr. presun kočovných vozidiel včelárov),
pričom je potrebné vozidlo označiť svetelným zariadením podľa § 7 vyhlášky č.
464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
7.pri udelení výnimky sa prihliada na vypracovanú analýzu dopravno6bezpečnostnej
situácie zameranú na čas a miesto vzniku dopravných nehôd,
8.pri udelení výnimky sa taktiež prihliada na čas dopravnej špičky, a v tejto sa
predmetná výnimka nevydáva,
9.do ďalších podmienok používania výnimky je potrebné uviesť nasledovné: a)vodič
vozidla, ktorému bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo muší byť držiteľom
vodičského oprávnenia minimálne skupiny „T“, alebo „B“, b)v prípade, ak sa za
vozidlom vytvorí kolóna vozidiel, je vodič vozidla na ktoré bola výnimka povolená
povinný umožniť jeho bezpečné predchádzanie, prípadne zastaviť vozidlo na takom
mieste, aby im neprekážalo, c)pri kontrole v dohľade nad cestnou premávkou je vodič
vozidla povinný predložiť potvrdenie o poistení zodpovednosti v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov; vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenom
prípade sa nejedná o prihlásenie vyššie uvedených vozidiel do evidencie v zmysle § 127
zákona, orgán Policajného zboru od žiadateľa pri prideľovaní zvláštneho evidenčného
čísla obsahujúce písmeno C nevyžaduje predloženie potvrdenia o poistení
zodpovednosti.

