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Prepravcovia tovaru aj taxikári porušili zákon 
 
 
NITRA – 11.05.2018: Od začiatku tohto roka pristihli nitrianski colníci počas cestných kontrol vo svojom 
regióne takmer 90 dopravcov, ktorí prevádzkovali cestnú dopravu v rozpore so zákonom. Za zistené 
porušenia v oblasti cestnej dopravy im boli uložené pokuty vo výške bezmála 3,5 tisíc eur, v 14 
prípadoch bude o sankcii rozhodovať príslušný správny orgán.  
 
Až 88 prípadov porušení predpisov v oblasti cestnej dopravy zistili nitrianski colníci počas cestných kontrol 
vykonávaných od začiatku tohto roka. Za zistené porušenia udelili v blokovom konaní pokuty vo výške 3 457 eur, 
pričom štrnásť  dopravcov čaká na uloženie sankcie v správnom konaní zo strany príslušného správneho orgánu. 
Najčastejšími porušeniami Zákona o cestnej doprave, ktoré nitrianski colníci odhalili, boli chýbajúce doklady 
o prepravovanom tovare, či chýbajúce platné licencie a povolenia k vykonávaniu prepravy tovaru. Nedostatky sa 
týkali slovenských aj zahraničných prepravcov.  
 
Časť kontrol bola zameraná aj na prevádzkovateľov taxislužby. Najčastejšie zistenými nedostatkami boli chýbajúce 

preukazy vodiča, chýbajúce platné koncesie, neoznačenie vozidla taxislužby ustanoveným spôsobom, okrem toho 

bolo vo viacerých prípadoch zistené nedodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, 

nakoľko spotrebiteľ/zákazník nebol riadne oboznámený s cenou poskytovanej služby a nebol mu vydaný pokladničný 
doklad . „Neporiadni“ taxikári boli pokutovaní napr. v Komárne, Štúrove, Nitre, Šali, Zlatých Moravciach, Nových 
Zámkoch a v Leviciach. 
 
Dopravcom, ktorí sa porušením Cestného zákona dopustia priestupku, môžu colníci uložiť blokovú pokuta do výšky 
500 eur, v rozkaznom konaní až do výšky 1 500 eur, v správnom konaní hrozí nepoctivým dopravcom pokuta od 
príslušného správneho orgánu od 100 do 15 000 eur.  
 
 

 

 

 

 

 

 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v 
uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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