Usmernenie Poskytovateľa služby pri podaní
Žiadosti o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky
(pre zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu)

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa elektronickej diaľničnej známky môžete získať na internetovom portáli www.eznamka.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. čísle +421 232 777 777

Úvod
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. i) – j) a ods. 2 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len „zákon o diaľničnej známke“):
•

Od úhrady diaľničnej známky pri užívaní vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných (ďalej len „vymedzené úseky ciest“) sú
oslobodené vozidlá alebo jazdné súpravy:
-

ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z. a neposkytuje sociálnu službu s cieľom
dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu,

-

ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
(ďalej len „zariadenie sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí alebo sociálnej kurately“)

•

Prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky je povinný toto vozidlo alebo jazdnú
súpravu zaregistrovať u Správcu výberu úhrady diaľ ničnej znám ky pred začatím užívania vymedzených úsekov
ciest .

V praxi to znamená, že vozidlo/vozidlá alebo jazdná súprava/jazdné súpravy, ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnych
služieb, sociálnoprávnej ochrany detí alebo sociálnej kurately, môže/môžu jazdiť bezplatne po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných
cestách Slovenskej republiky v prípade, ak sú zaregistrované u Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (Národnej diaľničnej
spoločnosť, a. s.).
Aký vplyv má zavedenie elektronickej diaľničnej známky na existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady
diaľničnej známky z roku 2015?
Existujúce registrácie vozidiel alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky z roku 2015 zostanú platné aj v roku
2016, a to do dátumu platnosti, ktorý je uvedený na „Potvrdení o registrácii vozidla“ vydanom Národnou diaľničnou spoločnosťou
za predpokladu, že sa medzitým nezmenili alebo nezanikli podmienky registrácie týchto vozidiel.
Registrované oslobodené vozidlá (s registráciou platnou aj od 1. 1. 2016) nemusia o registráciu na rok 2016 žiadať opätovne,
pretože údaje o týchto vozidlách „preniesla“ Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s Poskytovateľom služby (spoločnosťou SkyToll)
do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok ešte v priebehu decembra 2015.
Ako podať žiadosť o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky?
1. Žiadosť o registráciu vozidla/vozidiel alebo jazdnej súpravy/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky musí podať
priamo prevádzkovateľ predmetných vozidiel/jazdných súprav (ďalej aj ako „žiadateľ“).
2. Žiadateľ vyplní formulár „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady diaľničnej známky“, v ktorej uvedie tieto údaje:
•

Identifikačné údaje prevádzkovateľa vozidla/jazdnej súpravy:
-

•

Kontaktné údaje žiadateľa – osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa vozidla/jazdnej súpravy:
-

•

názov, deň zriadenia, adresu sídla

meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu,
kontaktné telefónne číslo a/alebo emailovú adresu.

Údaje o vozidle (alebo jazdnej súprave):
-

evidenčné číslo vozidla/vozidiel,
krajinu, v ktorej je/sú vozidlo/vozidlá alebo prípojné vozidlo/vozidlá registrované.

SkyToll, a. s., Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Web: www.eznamka.sk, mobilná aplikácia: eznamka
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v Odd.: Sa, vložka č.: 4646/B

Strana 1 z 2

•

Prílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu prevádzkovateľa vozidla/jazdnej súpravy):*
-

kópia, resp. kópie oboch strán technického preukazu vozidla/vozidiel (kópiu osvedčenia o evidencii časť II. alebo
kópiu osvedčenia o evidencii alebo kópiu technického preukazu vozidla),
kópia zriaďovateľskej listiny.

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa elektronickej diaľničnej známky môžete získať na internetovom portáli www.eznamka.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. čísle +421 232 777 777

3. Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami (dokladmi) je možné podať Poskytovateľovi služby nasledujúcimi spôsobmi:
•

na vybraných obchodných miestach,

•

priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk
(v tom prípade je potrebné predložiť žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe)

Ako prebieha vybavenie žiadosti o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky?
4. O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje
výlučne Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.), a to v čo najskoršej možnej lehote.
5. V kompetencii Správcu výberu úhrady diaľničnej známky je aj doručenie „Vyjadrenia k žiadosti o registráciu vozidiel
a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok“ žiadateľovi. V prípade, že Národná diaľničná
spoločnosť žiadosť schváli, údaje o predmetnom vozidle budú zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej
známky v rámci centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok, pričom prevádzkovateľ tohto vozidla zároveň od Národnej
diaľničnej spoločnosti dostane „Potvrdenie o registrácii vozidla“. V opačnom prípade, ak Národná diaľničná spoločnosť žiadosť
o registráciu oslobodeného vozidla zamietne, prevádzkovateľovi predmetného vozidla doručí rozhodnutie pod názvom „Žiadosť
o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest – zamietnutie.
Kde je možné nájsť potrebné podklady k podaniu žiadosti?
6. Všetci žiadatelia nájdu na internetovom portáli www.eznamka.sk (v sekcii Zákaznícke služby, časť Materiály na stiahnutie)
nasledujúce podklady k podaniu žiadosti o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky:
•

formulár „Žiadosť o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky“,

•

zoznam vybraných obchodných miest Poskytovateľa služby, kde je možné podať žiadosť o registráciu vozidla oslobodeného od
úhrady diaľničnej známky,

•

Všeobecné obchodné podmienky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Dôležité upozornenia Správcu výberu úhrady diaľničnej známky
1. Prevádzkovateľ vozidla/vodič vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky môže jazdiť po diaľniciach
a rýchlostných cestách bez úhrady diaľničnej známky (tzn. bezplatne) až po doručení „Potvrdenia o registrácii vozidla“
vystaveného Správcom výberu úhrady diaľničnej známky. To znamená, že ak žiadateľ o oslobodenie už požiadal, ale ešte od
Národnej diaľničnej spoločnosti rozhodnutie o oslobodení jeho vozidla nedostal, musí mať zakúpenú diaľničnú známku.
2. Potvrdenie o registrácii vozidla vydané Národnou diaľničnou spoločnosťou nemusí nosiť prevádzkovateľ alebo vodič
oslobodeného vozidla so sebou vo vozidle.
3. Všetky ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľov vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky
upravujú príslušné ustanovenia § 7 Zákona od diaľničnej známke, ako aj príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných
podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na internetovom portáli www.eznamka.sk
v sekcii Zákaznícke služby, časť Materiály na stiahnutie.
Kde je možné získať ďalšie informácie?
Všetkým žiadateľom o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky je k dispozícii
zákaznícka linka Poskytovateľa služby na tel. čísle 02/32 777 777, kde im operátori vysvetlia všetky ďalšie otázky súvisiace
s podávaním predmetných žiadostí. Zákaznícka linka funguje nepretržite – 24 hodín denne od pondelka do nedele.

* Upozornenie: Iná dokumentácia, ktorá je nad rámec vyššie požadovaných dokladov nie je vyžadovaná na účely posúdenia žiadosti o registráciu vozidla
alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky, tzn. nie je ju potrené prikladať k žiadosti. V prípade, ak Poskytovateľovi služby budú
doručené aj takéto dokumenty, nebude ich posielať späť žiadateľovi, ale bezodkladne ich skartuje – trvale zničí bez možnosti ich obnovenia.
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