
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

Metodický pokyn č. 102/2018, 

ktorým sa zverejňuje zoznam určených pracovísk kontroly originality 

pre umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN 

a identifikačného čísla vozidla VIN 

 

Článok 1 

Predmet metodického pokynu 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 136 ods. 2 písm. a) 

štyridsiatehotretieho bodu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento metodický pokyn, ktorým zverejňuje zoznam 

určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného 

čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla VIN. 

 

Článok 2 

Zoznam určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie náhradného 

identifikačného čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla VIN 

(1) Zoznam určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie 

náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla VIN je tvorený 

pracoviskami kontroly originality tak, že v krajskom meste musí byť zriadené jedno takéto pracovisko 

kontroly originality. 

(2) Zoznam určených pracovísk kontroly originality: 

a) pre Banskobystrický kraj – PKO č. 1633 

  DONIVO STK, s.r.o. 

  Zvolenská cesta 145 

  974 05 Banská Bystrica, 

b) pre Bratislavský kraj  – PKO č. 1116 

  ROZAN s.r.o. 

  Račianska 184/B 

  831 02 Bratislava, 

c) pre Košický kraj  – PKO č. 1702 

  AUTO BODNÁR s.r.o. 

  Napájadla č. 2/A 

  040 22 Košice, 

d) pre Nitriansky kraj  – PKO č. 1430 

  Zarri s.r.o. 

  Štúrova 140 

  949 01 Nitra – Mlynárce, 

e) pre Prešovský kraj  – PKO č. 1806 

  STK, spol. s r.o. 

  Strojnícka 9 

  080 06 Prešov, 

f) pre Trenčiansky kraj  – PKO č. 1311 

  KONI INVEST, s.r.o. 

  Zlatovská cesta 428 



  911 05 Trenčín, 

g) pre Trnavský kraj  – PKO č. 1210 

  STK Trnava s.r.o. 

  Nitrianska 1 

  917 01 Trnava, 

h) pre Žilinský kraj  –  PKO č. 1502 

  STK - MIKO, s.r.o. 

  Rosinská cesta 7 

  010 08 Žilina. 

 

Článok 3 

Účinnosť 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. októbra 2018. 
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