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Boris Križánek (doručené 27. 3. 2014, 13:43)
xxx
FW: PPZ-KA9-1380/2014-POD

Dobrý deň,
kolobežky sú podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradené do kategórie V ostatné vozidlá (príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.). Do kategórie V patria záprahové vozidlá, bicykle kolobežky,
ale aj jednonápravové traktory s prívesom. Vozidlá kategórie V nepodliehajú schvaľovaniu, nemusia mať vystavené
žiadne doklady a teda ani nemusia byť prihlásené do evidencie vozidiel (nemajú tabuľku s evidenčným číslom).
Ďalej Vás upovedomujeme, že v zmysle § 25 ods. 2 vyhlášky č. 464/2009 Z.z. Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách, kolobežka s pomocným motorčekom určená na prevádzku v cestnej premávke musí z
hľadiska konštrukcie primerane spĺňať technické požiadavky ustanovené pre bicykel s pomocným motorčekom v §
23.
V zmysle § 23 ods. 1 citovanej vyhlášky, najväčšia konštrukčná rýchlosť bicykla s pomocným motorčekom nesmie
prevyšovať 25 km.h-1.
Z uvedeného vyplýva, že nakoľko najväčšia konštrukčná rýchlosť kolobežky s pomocným motorčekom nesmie
prevyšovať 25 km.h-1, nie je potrebné na jej vedenie vodičský preukaz.
Ing. Boris Križánek
odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru
vedúci oddelenia vodičských preukazov a dopravných evidencií
Račianska 45
812 72 Bratislava
tel. 09610 50230, 50357
fax: 09610 59145
-----Original Message----From:
Info PPZ
Sent:
Tuesday, March 25, 2014 10:37 AM
To:
Lucia Dubcova
Subject:
PPZ-KA9-1380/2014-POD
Dobrý deň,
z dôvodu vecnej príslušnosti si Vám dovoľujem postúpiť e-mailové podanie občana na priame vybavenie.
S pozdravom
Mária Gerincová
oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru
-----Original Message----From:
xxx
Sent:
Monday, March 24, 2014 4:15 PM
To:
infoppz@minv.sk
Subject:
Sprava, MINV
Dobry den, mam na Vas otazku,ktoru mi nevie nikto zodpovedat. Zakupil som si kolobezku s pomocnym
benzinovym motorom,technicke parametre prilozim, a neviem ci potrebujem vodicsky preukaz. Prosim Vas o
jednoznacnu odpoved ci ano alebo nie. 1.
Motorova kolobezka CROSCO
Druh motoru 4-taktny benzinovy, vzduchom chladeny, rucny start
Zdvihovy objem motora 37 ccm
Menovity vykon motora 1 kW
Prevodovka automaticka - variator CROSCO*
Najvyssia konstrukcna rychlost do 25 / do 43** km/h.

