
 

 

ZDRUŽENIE ZBERATEĽOV HISTORICKÝCH VOZIDIEL  SR 
NÁRODNÝ ORGÁN F.I.V.A. 

 

 
 

CENNÍK  VÝKONOV   
HISTORICKO-TECHNICKEJ  KOMISIE   ZZHV SR 

platný od 1. 7. 2019 

1, Riadna historicko-technická kontrola v termíne a mieste ktoré stanoví komisia 

 
a,   
     
 

Prvá kontrola vozidla kategórie M, N, T  pre získanie štatútu HV s vydaním zápisu z HTK.   
(automobily na prepravu osôb,  úžitkové automobily a kolesové traktory)   
Po úspešnom absolvovaní HTK vydanie preukazu historického vozidla.  

Pre členov ZZHV SR s platným členským preukazom 1 vozidlo = 100,00 Eur 

Pre ostatných žiadateľov 1 vozidlo = 200,00 Eur  

Prvá kontrola vozidla kategórie L, O, R  pre získanie štatútu HV s vydaním zápisu z HTK.  
(motocykle, trojkolky, štvorkolky,  prívesy a návesy)  
Po úspešnom absolvovaní HTK vydanie preukazu historického vozidla. 

Pre členov ZZHV SR s platným členským preukazom 1 vozidlo =   75,00 Eur 

Pre ostatných žiadateľov 1 vozidlo = 150,00 Eur 

 
b,       
 

Kontrola HV na predĺženie platnosti preukazu HV kategórie M, N, T s vydaním zápisu z HTK. 
Po úspešnom absolvovaní HTK predĺženie platnosti preukazu HV. 

Pre členov ZZHV SR s platným členským preukazom 1 vozidlo =   50,00 Eur 

Pre ostatných žiadateľov 1 vozidlo = 100,00 Eur 

Kontrola HV na predĺženie platnosti preukazu HV kategórie L, O, R s vydaním Zápisu z HTK. 
Po úspešnom absolvovaní HTK predĺženie platnosti preukazu HV. 

Pre členov ZZHV SR s platným členským preukazom 1 vozidlo =   30,00 Eur 

Pre ostatných žiadateľov 1 vozidlo =   50,00 Eur 

2, Mimoriadna historicko-technická kontrola (individuálna) 

Kontrola vozidla (všetky kategórie) s vydaním Zápisu z HTK konaná na 
základe žiadosti vlastníka.   
Termín a miesto kontroly stanoví komisia po dohode s vlastníkom vozidla.  
Po úspešnom absolvovaní kontroly vydanie preukazu HV resp. predĺženie 
platnosti preukazu HV. 
Pred mimoriadnou HTK vozidlo absolvuje TK zvláštnu. 
(miesto musí byť vybavené potrebnými prístrojmi a zariadeniami)  

 
1 vozidlo = 250,00 Eur  
 
+ úhrada cestovných nákladov   
   členov komisie 

3, Doplňujúca kontrola 

Kontrola vozidla konaná po odstránení nedostatkov zistených pri HTK. 
Termín a miesto kontroly stanoví komisia po dohode s vlastníkom vozidla.  
Po úspešnom absolvovaní kontroly vydanie preukazu HV. 
(miesto musí byť vybavené potrebnými prístrojmi a zariadeniami) 

 
1 vozidlo =   30,00 Eur  
+ úhrada cestovných nákladov  
   členov komisie 

4, Historicko-technická kontrola o ktorú požiada klub - člen ZZHV SR 

Kontrola vozidla s vydaním zápisu z HTK na základe písomnej žiadosti 
klubu - člena ZZHV SR v termíne a mieste podľa dohody s riaditeľom 
historicko-technickej komisie   
Po úspešnom absolvovaní kontroly vydanie preukazu HV. 
Pred klubovou HTK vozidlo absolvuje TK zvláštnu. 
(priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ, miesto musí byť 
vybavené potrebnými prístrojmi a zariadeniami) 

 
Cena za klubovú HTK je 
ako u riadnej HTK podľa 
bodu 1, 
 
+ úhrada cestovných nákladov  
   členov komisie  



 

 

5, Doplnenie chýbajúcich údajov  

Doplnenie údajov zistiteľných v databáze komisie na základe prílohy 
k žiadosti o HTK - Zoznam požadovaných chýbajúcich údajov  

1 údaj     =   10,00 Eur 

6, Zisťovanie a doplnenie chýbajúcich údajov 

Zisťovanie a doplnenie údajov ktoré sa nenachádzajú v databáze komisie 
na základe prílohy k žiadosti o HTK - Zoznam požadovaných chýbajúcich 
údajov 

1 údaj     =   50,00 Eur 

7, Vydanie medzinárodného preukazu ID Card F.I.V.A 

Spracovanie žiadosti a podkladov a vydanie medzinárodného preukazu    
ID Card FIVA 

1 vozidlo = 150,00 Eur  

8, Vydanie duplikátu preukazu historického vozidla 

Spracovanie a vydanie duplikátu preukazu HV 1 vozidlo =   50,00 Eur 

9, Vydanie potvrdenia pre odhlásenie vozidla z evidencie PZ SR 

Prehliadka vozidla v mieste podľa dohody s vlastníkom vozidla a vydanie 
potvrdenia na vyradenie z evidencie PZ SR.  

1 vozidlo =   50,00 Eur  
+ úhrada cestovných nákladov  
   člena komisie 

10, Vydanie preukazu historického vozidla pri zmene vlastníka 

Prehliadka vozidla v mieste podľa dohody s vlastníkom vozidla 
a spracovanie a vydanie preukazu HV po zmene vlastníka HV 

1 vozidlo =   50,00 Eur  
+ úhrada cestovných nákladov  
   člena komisie 

11,  Zľavy 

a, 
Žiadateľ ktorý predloží protokol o vykonaní TK zvláštnej pre vozidlo 
kategórie M, N, T  pred termínom platby za HTK má nárok na zľavu. 
Zľava platí len u riadnej HTK podľa bodu 1,. 

1 vozidlo  =   25,00 Eur  

b, Žiadateľ ktorý predloží protokol o vykonaní TK zvláštnej pre vozidlo 
kategórie L, O, R  pred termínom platby za HTK má nárok na zľavu.  
Zľava platí len u riadnej HTK podľa bodu 1,. 

1 vozidlo  =   10,00 Eur 

12, Vrátenie poplatku pri neúčasti na HTK 

Žiadateľovi ktorý sa z objektívnych dôvodov nedostaví na HTK a písomne požiada o vrátenie už 
zaplateného poplatku môže byť vrátená čiastka vo výške 50% z uhradenej sumy.  

 
Spracoval:              Historicko-technická komisia ZZHV SR 
Schválil:                  Rada zberateľov ZZHV SR 
V Bratislave dňa:    19. júna 2019 
 

 


