


§ 63 ods. 1)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený 

policajt, vojenský policajt v rovnošate, 

profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v 

rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“; 

dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj 

iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.5)

5) Napríklad § 8 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 

124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z.



§ 63 ods. 1) - Vojenský policajt



§ 63 ods. 2)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú 

ďalej oprávnení:



§ 63 ods.2 písm.  a)

sprievodca vedených alebo hnaných zvie-

rat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej pre-

mávky,



§ 63 ods.2 písm. b)

vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže 

alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepod-

liehajú povinnej školskej dochádzke, alebo 

sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri 

prechádzaní cez vozovku,



§ 63 ods.2 písm.  b) - vedúci organizovaného útvaru školskej 

mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepod-

liehajú povinnej školskej dochádzke



§ 63 ods.2 písm.  c) - osoba vykonávajúca prácu na ceste 

spojenú s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou, ak to vyžaduje 

bezpečnosť cestnej premávky,



§ 63 ods.2 písm. d)

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej pre-

vádzky železničného priecestia,



§ 63 ods.2 písm. e)

dostatočne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov, 

ktorú na to písomne poveril orgán Policajného 

zboru s určením prípadov, v ktorých môže taká 

osoba zastavovať vozidlá,



§ 63 ods.2 písm. f)
iné osoby, ak je to nevyhnutné na zaistenie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo 

na zaistenie ochrany života, zdravia alebo 

majetku osôb.



§ 63 ods. 3)

Podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví všeo-

becne záväzný právny predpis, ktorý vydá 

ministerstvo vnútra.







§ 69 ods. 1)



§ 69 ods.1 písm.  a)
zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potreb-
ný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to 
vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej 
premávky,



§ 69 ods.1 písm.  b) - zakázať vodičovi jazdu po diaľnici 
a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo 
vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť 
ustanovenú v § 35,



§ 69 ods.1 písm.  c) - požadovať predloženie dokladov 
ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na prepravu osôb 
a nákladu,



§ 69 ods.1 písm. d)
vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, 

či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou 

návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu 

znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť 

vozidlo,



§ 69 ods.1 písm. e)

kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a 

úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať 

vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj 

porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii 

časti I alebo časti II, evidenčnom doklade 

vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení 

vozidla s údajmi na vozidle,



§ 69 ods.1 písm.  e) - kontrolovať technickú spôsobilosť 

vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, 

aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje 

uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II s 

údajmi na vozidle, 



§ 69 ods.1 písm. f)

merať 36a) rozmery 

a hmotnosti vozidla, 

36a) § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 

142/2000 Z. z. o metrológii a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov.



§ 69 ods.1 písm. g)
kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka 
cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto 
zákona.



§ 69 ods. 2)
Oprávnenia policajta podľa odseku 
1 písm. a) a c) sa vzťahujú aj na 
vojaka  vo vojenskej rovnošate 
s vonkajším označením „POLÍCIA“ 
a na vojenského policajta. 
Oprávnenia policajta podľa odseku 
1 písm. d) až f) sa vzťahujú na 
vojenského policajta, ak ide 
o osoby, ktorých priestupky môže 
objasňovať Vojenská polícia.37)

37) § 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.



§ 69 ods. 3)
Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré 
jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním opráv-
není policajta, vojaka vo vojenskej rovnošate 
s vonkajším označením „POLÍCIA“ alebo 
vojenského policajta podľa odsekov 1 a 2.



§ 69 ods.4)

Výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá je 
v cestnej premávke okamžite potrebná, môže 
povoliť policajt na mieste samom v nevyhnut-
nej miere a za predpokladu, že sa tým neohro-
zí bezpečnosť cestnej premávky.





§ 70 ods.1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský 

preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky 

alebo iného štátu, ak 



§ 70 ods. 1 písm. a)
možno uložiť trest alebo sankciu zákazu čin-

nosti spočívajúcu v zákaze vedenia motoro-

vého vozidla,



§ 70 ods. 1 písm. b)

má vodič súdom uložené ochranné liečenie 

alebo súdom alebo iným príslušným orgá-

nom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, 



§ 70 ods. 1 písm. c)

orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní 

odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej 

spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej 

len „zdravotná spôsobilosť“) alebo o preskúmaní 

psychickej spôsobilosti na vedenie motorového 

vozidla (ďalej len „psychická spôsobilosť“),



§ 70 ods. 1 písm. d)

je vodičský preukaz neplatný.



§ 70 ods.2)

Za podmienok uvedených 

v odseku 1 možno zadržať 

aj medzinárodný vodičský 

preukaz vydaný orgánom 

iného štátu.



§ 70 ods.3)

Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského 
preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu 
zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru 
príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský 
preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt 
povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, 
a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť 
alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí 
len na území Slovenskej republiky.



§ 70 ods.4)

Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním 

vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu 

konania skúmať odôvodnenosť zadržania 

vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody 

zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť 

vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.



§ 70 ods.5)

Orgán Policajného zboru vydá do 15 dní 
odo dňa zadržania vodičského preukazu 
rozhodnutie o zadržaní vodičského 
preukazu. Rozhodnutie o zadržaní 
vodičského preukazu zadržanom podľa 
odseku 1 písm. b) až d) sa nevydáva.



§ 70 ods.6)

Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj 

vojenský policajt za podmienok uvedených 

v odseku 1, ak ide o osoby, ktorých 

priestupky môže objasňovať Vojenská 

polícia; povinnosti policajta podľa odseku 3 

sa vzťahujú aj na vojenského policajta.



§ 70 ods.7)

Ak je držiteľom zadržaného vodičského 

preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na 

území Slovenskej republiky, orgán 

Policajného zboru zašle vodičský preukaz 

štátu jeho pobytu.





§ 71 ods.(1)
Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem 

dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového 

vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok 

spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, 

rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo za priestupok 

spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie 

pracovného času v doprave37a) uložená pokuta, je ochotný ju 

zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

37a) § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a 

doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 

Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.“.



§ 71 ods. (1) - Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz 

okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič 

motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za 

priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za 

priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie 

diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo za priestupok 

spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie 

pracovného času v doprave37a) uložená pokuta, je ochotný ju 

zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.



§ 71 ods.(2)

Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského 
preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom 
povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len 
na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí 
byť uvedený rozsah udeleného vodičského 
oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského 
preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať 
policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby 
zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu 
Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo 
v mieste, kde sa zdržiava za účelom jeho 
vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti 
vyhovieť.



§ 71 ods.(3)

Ak sa vodič motorového vozidla počas 

zadržania vodičského preukazu podľa 

odseku 1 dopustí priestupku proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

a nemá pri sebe finančné prostriedky na 

zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec 

nemožno prejednať v blokovom konaní.



§ 71 ods. (3) - Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania 

vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a nemá pri sebe 

finančné prostriedky na zaplatenie pokuty



§ 71 ods.(4)

Ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky preukázateľne 
zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa 
odseku 2, zadržaný vodičský preukaz sa mu 
bezodkladne vráti potom, čo sa orgán 
Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvedel. 
Páchateľ priestupku je na účely prevzatia 
zadržaného vodičského preukazu povinný 
dostaviť sa na orgán Policajného zboru.



§ 71 ods.(5)

Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú 

blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, 

orgán Policajného zboru vydá do 30 dní od 

uplynutia tejto lehoty rozhodnutie 

o zadržaní vodičského preukazu a postúpi 

vec na výkon rozhodnutia. Zadržaný 

vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až 

po výkone rozhodnutia.



§ 71 ods.(6)

Orgán Policajného zboru zadrží vodičský 
preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní 
vodičského preukazu aj vtedy, ak páchateľ 
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako 
vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú 
pokutu v lehote určenej v rozhodnutí 
o priestupku; o zadržaní vodičského preukazu 
sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 
5 sa použijú primerane.



§ 71 ods.(7)

Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva 
výkonom verejnoprospešných prác 38) orgán 
Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá 
rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu, ak 
páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné 
práce v určenej lehote; o zadržaní vodičského 
preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 
3 až 5 sa použijú primerane.

38) § 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.





§ 72 ods.(1)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie 

o evidencii alebo evidenčný doklad od 

vozidla vydaný v cudzine, ak



§ 72 ods. 1 písm.  a)

je vozidlo nespôsobilé alebo technicky 

nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak 

vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo 

z cestnej premávky, 39)

39) § 21 a 24 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.



§ 72 ods. 1 písm.  b)

ak vodič nepreukázal, že vozidlo bolo 
v ustanovenej lehote podrobené technickej 
kontrole alebo emisnej kontrole,



§ 72 ods. 1 písm.  c)

údaje v ňom uvedené nie je možné 
identifikovať,



§ 72 ods. 1 písm.  d) - je podozrenie, že sa v ňom 

neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,



§ 72 ods. 1 písm.  e)

pominul účel, na ktorý bolo vydané,



§ 72 ods. 1 písm.  f) - je na vozidle nečitateľná alebo poškodená 

tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je 

umiestnená v súlade s týmto zákonom,



§ 72 ods. 1 písm.  f) - je na vozidle nečitateľná alebo poškodená 

tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je 

umiestnená v súlade s týmto zákonom,



§ 72 ods. 1 písm.  g) - vodič nepredloží potvrdenie o poistení 

zodpovednosti,



§ 72 ods. 1 písm.  h)

vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery 

a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie 

ciest, 



§ 72 ods. 1 písm.  h)

vozidlo presahuje 

najväčšie prípustné 

rozmery a vozidlo 

nemá povolenie na 

zvláštne užívanie ciest,



§ 72 ods. 1 písm.  i)

vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú 

celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú 

hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo 

nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest, 



§ 72 ods. 1 písm.  j)

vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného 

predpisu37a) o organizácii pracovného času v 

doprave,“.



§ 72 ods. 1 písm.  k)

vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie 

vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných 

ciest a ciest I. triedy. 40)

40) § 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. 



§ 72 ods. 1 písm.  k)- vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie 

vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. 

triedy. 40)

40) § 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. 



§ 72 ods.2)

Policajt je oprávnený za podmienok 

ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s 

evidenčným číslom. 



§ 72 ods. 2) - Policajt je oprávnený za podmienok 

ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným 

číslom. 

§ 72 ods. 2) - Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v 

odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom. 



§ 72 ods.3)

Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia 

o evidencii, evidenčného dokladu od vozidla 

vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky 

s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže 

policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 

dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť 

alebo plynulosť cestnej premávky.



§ 72 ods.4)

Policajt je povinný bezodkladne odovzdať 

zadržané osvedčenie o evidencii, evidenčný 

doklad od vozidla vydaný v cudzine a zadržanú 

tabuľku s evidenčným číslom orgánu Policajného 

zboru. Ak ide o evidenčný doklad vydaný 

v cudzine alebo o tabuľku s evidenčným číslom 

vydanú v cudzine, orgán Policajného zboru ich po 

uplynutí 15 dní od ich zadržania zašle orgánu, 

ktorý vozidlo eviduje.



§ 72 ods.5)

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii 
pominú, orgán Policajného zboru ho na základe 
žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti spolu 
s tabuľkou s evidenčným číslom, ak bola 
zadržaná; to neplatí, ak ide o postup podľa 
odseku 7. Orgán Policajného zboru na základe 
žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti aj 
evidenčný doklad vydaný v cudzine a tabuľku 
s evidenčným číslom, ak neboli zaslané orgánu, 
ktorý ich eviduje.



§ 72 ods. 6) - Tabuľku s evidenčným číslom z motorového 

vozidla demontuje policajt, ak tak vodič neurobil na jeho výzvu 

sám.



§ 72 ods. 7) - Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii 

podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nepominú ani do 60 dní 

odo dňa jeho zadržania, vec sa postúpi obvodnému úradu 

pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len 

„obvodný úrad dopravy“).



§ 72 ods.8)
Za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II 
alebo tabuľku s evidenčným číslom zadržanú 
podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g) alebo 
zadržanú v cudzine možno vydať nové 
osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo 
tabuľku s evidenčným číslom, ak dôvody na ich 
zadržanie pominuli; to neplatí, ak ide o postup 
podľa odseku 7. Žiadateľ o vydanie nového 
osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo 
novej tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú 
náhradou za ich zadržanie v cudzine, je povinný 
predložiť informáciu tohto štátu o zadržaní spolu 
s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.



§ 72 ods. 8) - Za osvedčenie o evidencii zadržané podľa 

odseku 1 písm. a) až c), f) a g) možno vydať nové osvedčenie 

o evidencii, ak dôvody na jeho zadržanie pominuli



§ 72 ods. 9) - Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II 

za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 8 

môže na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla 

vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo 

orgán Policajného zboru, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho 

vydanie.



§ 72 ods. 10)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pri žiadosti 

o vydanie nového osvedčenia o evidencii 

podľa odseku 9 odovzdať potvrdenie podľa 

odseku 3.



§ 72 ods. 11)

Policajt je oprávnený z dôvodov podľa odseku 1 

písm. a), c) až e) a g) až k) zadržať technické 
osvedčenie vozidla;41) ustanovenie odseku 3 platí 
obdobne. Policajt odovzdá zadržané technické 
osvedčenie vozidla obvodnému úradu dopravy.

41) § 23 ods. 4 a 7 zákona č. 725/2004 Z. z. 

(4) Technické osvedčenie vozidla je doklad označený sériou a evidenčným číslom, 
ktorým sa preukazuje zhodnosť vozidla s typovým schválením vozidla alebo 
typovým schválením ES vozidla, alebo uznaním typového schválenia ES 
vozidla, alebo jednotlivým schválením vozidla, vydávaný vozidlám, ktoré 
nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.5) Technické osvedčenie 
vozidla je verejná listina.

(7) Vodič vozidla je povinný mať osvedčenie o evidencii alebo technické 
osvedčenie vozidla pri vedení vozidla vždy pri sebe.







§ 13 ods. 1)

Znamenie na zastavenie vozidla sa musí 

dávať včas, zreteľne a s ohľadom na 

okolnosti cestnej premávky, aby vodič 

mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa 

neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.



§ 13 ods. 2)
Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla 
zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom (č. Z 
5a), alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým 
pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla môže dávať 
policajt v rovnošate toto znamenie kývaním ruky zvisle hore a 
dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením 
nápisu STOP umiestneného na vozidle. Z idúceho vozidla 
možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym 
výstražným svetlom, prípadne aj zvláštnym zvukovým 
znamením podľa § 40 zákona. Pokyn na zastavenie vozidla 
možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, 
ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri 
zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt 
v rovnošate dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne 
výstražné svetlo a zvláštne výstražné zvukové znamenie 
použije vždy.



§ 13 ods. 3)

Pre zamestnancov dráhy platí pri zastavovaní 

vozidiel ustanovenie § 28 písm. e) zákona. Ostatné 

osoby uvedené v zákone dávajú znamenie na 

zastavenie vozidla zdvihnutou rukou, ak v tejto 

vyhláške nie je ustanovené inak; smú však používať 

aj zastavovací terč (č. Z 5b). Pri trhacích prácach v 

lomoch, pri údržbe cesty a podobne sa ako znamenie 

na zastavenie vozidla používa červená zástavka. 



§ 13 ods. 3) - Pre zamestnancov dráhy platí pri zastavovaní 

vozidiel ustanovenie § 28 písm. e) zákona.



§ 13 ods. 4) - Odsek 2 platí aj pri zastavovaní vozidiel vojenským 

policajtom v rovnošate, profesionálnym vojakom s vonkajším 

označením POLÍCIA a inými oprávnenými príslušníkmi 

ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnost-

ných zborov alebo príslušníkmi obecnej polície.





§ 14 ods. 1) - Poverená osoba podľa § 63 ods. 2 písm. e) zákona 

môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode pre 

chodcov; kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať 

pokyny na zastavenie aj na inom mieste na vozovke, pritom musí 

mať na sebe reflexný bezpečnostný odev.



§ 14 ods. 1)- kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať 

pokyny na zastavenie aj na inom mieste na vozovke, pritom musí 

mať na sebe reflexný bezpečnostný odev.



§ 14 ods. 2) - Pri zastavovaní vozidiel poverená osoba používa 

zastavovací terč (č. Z 5b); za zníženej viditeľnosti poverená osoba 

dáva pokyny na zastavenie vozidla červeným svetlom, ktorým 

pohybuje v hornom polkruhu.



§ 14 ods. 3) - Poverená osoba nemôže dávať pokyny na 

zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou 

premávkou, a to ani na priechode pre chodcov.


