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98/2013 Z. z. 

 

Zákon 

 
z 26. marca 2013,  

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:  

Čl. I 

 
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 
119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 
317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 76 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: "Vodičské oprávnenie skupiny B 
po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou 
prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.". 
 
2. V § 78 ods. 2 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to 
neplatí, ak ide o držiteľa vodičského oprávnenia skupiny A1 podľa § 76 ods. 7, ". 
 
3. V § 94 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Oprávnenie viesť motorové 
vozidlá skupiny A1 podľa § 76 ods. 7 sa do vodičského preukazu nezaznamenáva.". 



Čl. II 

 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013. 

Ivan Gašparovič v. r. 
Pavol Paška v. r. 
Robert Fico v. r. 

 


