
 
iDovoz .sk 
Internetový portál na vystavenie „ Potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie 
s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotl ivo dovezeným vozidlom“  
 
 

Použité skratky 
 

• Doklad  – Zjednodušený daňový doklad 
• Internetový portál  - Portál koordinačného centra pre prúd starých vozidiel www.iDovoz.sk 
• Koordina čné centrum  - Koordinačné centrum pre oblasť starých vozidiel 
• Potvrdenie  - Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom 

pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom 
• Prevzatie zodpovednosti  – Prevzatie zodpovednosti za nakladanie s odpadom 

pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom 
• Určený poplatok  – Určená výška poplatku koordinačným centrom alebo výrobcom vozidla 
• VIN číslo  – Identifikačné číslo vozidla vyrazené na pevnej časti vozidla alebo samonosnej 

karosérii; zároveň je identifikačné číslo vozidla uvedené aj na výrobnom štítku vozidla. 
• Vozidlo  – Jednotlivo dovezené vozidlo je len vozidlo kategórie M1  (vozidlá projektované a 

konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre 
vodiča, kategórie N1  (vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou 
prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg) a trojkolesové motorové vozidlo 
okrem motorových trojkoliek (ide o vozidlá kategórie L2e). 

 
 

Povinnosti pod ľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch 
 
Podľa § 61 odsek 2 až 6 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., je povinnosťou výrobcu vozidla 
alebo koordinačného centra vystaviť potvrdenie so značkou vozidla a VIN číslom vozidla, ktorá sa 
zapisuje do osvedčenia o evidencii. Potvrdenie slúži na preukázanie prevzatia zodpovednosti za 
ekologické spracovanie vozidla v čase, keď sa vozidlo stane starým vozidlom t.j. odpadom. 
 
 

Elektronické služby internetového portálu 
 
Internetový portál umožňuje žiadateľovi elektronicky požiadať o potvrdenie k vozidlu na základe 
výrobného čísla vozidla takzvaného VIN čísla (Vehicle Identification Number). Zadaním VIN čísla 
a uhradením určeného poplatku za prevzatie zodpovednosti vystaví výrobca vozidla alebo 
koordinačné centrum potvrdenie a elektronicky ho doručí na emailovú adresu žiadateľa, alebo ho 
umožní stiahnuť z internetového portálu vo forme PDF dokumentu. 
 
  



Postup získania potvrdenia k vozidlu 
 
K získaniu potvrdenia je potrebné vykonať len 2 kroky: 
 

1. krok - Zadanie VIN čísla 
 

• Na internetovom portáli na adrese www.idovoz.sk zadajte VIN číslo vozidla 
• Skontrolujte automaticky identifikovaného výrobcu vozidla 
• Oboznámte sa s určenou výškou poplatku za prevzatie zodpovednosti 

 

2. krok - Výber spôsobu platby a uhradenie poplatku  
 

• Vyberte jednu z ponúknutých možností spôsobu úhrady poplatku 
• Zadajte emailovú adresu na doručenie potvrdenia 
• Zrealizujte úhradu poplatku 

 
Po prijatí platby na účet, koordinačné centrum alebo výrobca vozidiel vystaví potvrdenie a doklad, 
ktorý doručí na emailovú adresu žiadateľa, alebo ho umožní stiahnuť z internetového portálu vo 
forme PDF dokumentu. 
 
 

Ukážka postupu získania potvrdenia k vozidlu  
 
Zadanie VIN čísla 

1. Na internetovom portáli na adrese www.idovoz.sk zadajte VIN číslo vozidla 
 

 
Obrázok 1 

 

Výber spôsobu platby a uhradenie poplatku 
2. Skontrolujte automaticky identifikovaného výrobcu vozidla 
3. Oboznámte sa s určenou výškou poplatku za prevzatie zodpovednosti 
4. Vyberte jednu z ponúknutých možností spôsobu úhrady poplatku 
5. Zadajte emailovú adresu na doručenie potvrdenia 
6. Zrealizujte úhradu poplatku 

 



 
Obrázok 2 

 
 
Dôležité upozornenie: 
V prípade, že zadané VIN číslo nie je identifikované automaticky, bude žiadateľ vyzvaný na 
doplnenie údajov. Takto zadané VIN číslo bude následne overené u výrobcu vozidla. Proces 
overenia spravidla vyžaduje niekoľko hodín. Po overení dostane žiadateľ informáciu na zadaný 
email.  
 
Žiadate ľovi odporú čame, aby vo vlastnom záujme uviedol aj telefonický kontakt na 
operatívne riešenie nesprávne zadaných údajov cez h elpdesk.   



Prijatie úhrady a vystavenie potvrdenia 
7. Potvrdenie o prijatí platby 
8. Informácia o emailovej adrese, na ktorú bolo zaslané potvrdenie a doklad 
9. Zadajte ďalšiu emailovú adresu na zaslanie potvrdenia a dokladu 
10. Stiahnite a uložte si do počítača potvrdenie vo forme PDF dokumentu 
11. Stiahnite a uložte si do počítača doklad vo forme PDF dokumentu 

 

 
Obrázok 3 

 
 
Dôležité upozornenie: 
Platba musí byť vykonaná jednou sumou s uvedením správnej informácie pre príjemcu. Čiastkové 
platby, nesprávne uhradené sumy a podobne budú zaslané naspäť platiteľovi. Z uvedeného 
dôvodu nebude uhradená platba a nebude vystavené Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za 
nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré  je jednotlivo dovezeným vozidlom.  
 

Žiadate ľovi odporú čame, aby vo vlastnom záujme uviedol aj telefonický kontakt na 
operatívne riešenie nesprávne zadaných údajov cez h elpdesk.   



Postup overenia vystavenia potvrdenia k vozidlu 
 
K overeniu potvrdenia je potrebné vykonať len 1 krok: 
 

1. krok - Zadanie VIN čísla 
 

• Na internetovom portáli na adrese www.idovoz.sk zadajte VIN číslo vozidla 
 
Po zadaní VIN čísla sa zobrazí informácia o vystavenom potvrdení. 

 
Ukážka postupu overenia vystavenia potvrdenia k voz idlu  

Zadanie VIN čísla 
1. Na internetovom portáli na adrese www.idovoz.sk zadajte VIN číslo vozidla 

 

 
Obrázok 4 

 
Overenie vystavenia potvrdenia  

2. Informácia o vystavenom potvrdení 
3. Zadajte emailovú adresu na opätovné zaslanie potvrdenia 
4. Stiahnite a uložte si do počítača potvrdenie vo forme PDF dokumentu 
5. Stiahnite a uložte si do počítača doklad vo forme PDF dokumentu 

 

 
Obrázok 5 



 
Dôležité upozornenie: 
 
Informácia o vystavenom Potvrdení o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom 
pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom je nezávisle elektronickým 
prenosom údajov poskytnuté orgánom, ktoré zabezpečujú proces schvaľovania dovezeného 
vozidla v súlade so zákonom o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách v platnom znení a orgánom, ktoré zabezpečujú registráciu vozidla na dopravnom 
inšpektoráte PZ v súlade s podmienkami zákona o cestnej premávke. 
 
Pozmeňovanie údajov o vozidle alebo falšovanie Potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za 
nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré  je jednotlivo dovezeným vozidlom  
spôsobí porušenie povinnosti vyplývajúcich zo zákon a č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 79/2015 
Z. z. s vyplývajúcimi dôsledkami. 
 
 
 
 

Otázky a odpovede 
 

Postup získania potvrdenia o prevzatí zodpovednosti  za nakladanie s odpadom 
pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo doveze ným vozidlom  
 
Od získania potvrdenia Vás delia len 2 kroky: 
1. krok - Zadanie VIN čísla 
 

• Na internetovom portáli na adrese www.idovoz.sk zadajte VIN číslo vozidla 
• Skontrolujte automaticky identifikovaného výrobcu vozidla 
• Oboznámte sa s určenou výškou poplatku za prevzatie zodpovednosti 

 
2. krok - Výber spôsobu platby a uhradenie poplatku 
 

• Vyberte jednu z ponúknutých možností spôsobu úhrady poplatku 
• Zadajte emailovú adresu na doručenie potvrdenia 
• Zrealizujte úhradu poplatku 

 
V prípade, že zadané VIN číslo nie je identifikované automaticky, bude žiadateľ vyzvaný na 
doplnenie údajov. Takto zadané VIN číslo bude následne overené u výrobcu vozidla. Proces 
overenia spravidla vyžaduje niekoľko hodín. Po overení dostane žiadateľ informáciu na zadaný 
email.  
 

Ako uhradi ť poplatok za prevzatie zodpovednosti?  
Poplatok je možné uhradiť troma spôsobmi: 

• Platobnou kartou (debetná alebo kreditná karta VISA, VISA Electron, MasterCard alebo 
Maestro) 

o Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom bude vystavené 
okamžite po úspešnom zrealizovaní platby kartou. 



• Platobným tlačidlom SporoPay (Internet banking Slovenskej sporiteľne s predvyplneným 
platobným príkazom) 

o Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom bude vystavené 
okamžite po úspešnom zrealizovaní platby platobným tlačidlom SporoPay. 

• Prevodovým príkazom v banke (Predvyplnený platobný príkaz do banky) 
o Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom bude vystavené až 

po pripísaní platby na náš účet. 
o Zaznamenanie platby na účet Slovenskej sporiteľne trvá maximálne 2 pracovné dni 

po zrealizovaní platby vo Vašej banke. 

Poplatok sa uhrádza výhradne na ú čet: IBAN SK52 0900 0000 0050 7895 4472 (5078954472 / 
0900) vedený v Slovenskej sporite ľni, a.s.  

 

Aká je výška poplatku za prevzatie zodpovednosti?  
Výška poplatku je závislá od výrobcu vozidla a určuje ju zástupca výrobcu na Slovensku alebo 
Organizácia zodpovednosti výrobcov ktorej zmluvným členom je výrobca vozidla. Výška poplatku 
je závislá od zmluvných vzťahov na spracovanie starých vozidiel. Ak výrobca vozidla nemá 
zastúpenie na Slovensku, výšku poplatku určuje Koordinačné centrum vozidiel. 
 

Ako získa ť potvrdenie o prevzatí zodpovednosti?  
Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom je možné získať cez internetový 
portál www.iDovoz.sk registráciou VIN vozidla a následným uhradením určeného poplatku. Po 
úhrade poplatku a jej pripísaním na náš účet dôjde k automatickému vystaveniu potvrdenia. 
Potvrdenie je možné stiahnuť vo formáte PDF dokumentu priamo cez internetový portál, alebo 
bude zaslané na emailovú adresu, ktorú žiadateľ uviedol počas zadávania VIN vozidla. 

 

Ako sa overí platnos ť potvrdenia o prevzatí zodpovednosti?  
Keďže je potvrdenie vystavené elektronicky formou PDF dokumentu, ktoré si žiadateľ vytlačí sám, 
neobsahuje žiadne bezpečnostné prvky. Potvrdenie je možné overiť elektronicky zadaním VIN 
vozidla na stránke www.iDovoz.sk. 
Informácia o vystavenom „Potvrdení o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom 
pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom“ je nezávisle elektronickým 
prenosom údajov poskytnutá orgánom, ktoré zabezpečujú proces schvaľovania dovezeného 
vozidla v súlade so zákonom o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách v platnom znení a orgánom, ktoré zabezpečujú registráciu vozidla na dopravnom 
inšpektoráte PZ v súlade s podmienkami zákona o cestnej premávke. 
Pozmeňovanie údajov o vozidle na vystavenom Potvrdení o prevzatí zodpovednosti za 
nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré  je jednotlivo dovezeným vozidlom  
spôsobí zablokovanie procesu schva ľovania a registrácie jednotlivo dovezeného vozidla.  

 

Ako systém rozpozná výrobcu vozidla?  
Zadaním VIN vozidla sa z tohto čísla prvými troma znakmi jednoznačne dekóduje výrobca vozidla. 
Ak je VIN číslo vozidla v staršom formáte (nemá 17 znakov), výrobcu vozidla určí žiadateľ zo 
zoznamu výrobcov vozidiel pričom informácia sa nezávisle overuje. 
 



Ako postupova ť, ak mám staršie vozidlo, ktorého VIN číslo nemá 17 znakov?  
Ak je VIN číslo vozidla v staršom formáte (nemá 17 znakov), výrobcu vozidla určí žiadateľ zo 
zoznamu výrobcov vozidiel. Zadané VIN číslo vozidla zašle cez internetový portál na overenie 
zástupcovi výrobcu vozidla. Po overení platnosti VIN čísla vozidla bude žiadateľ informovaný, že 
môže pokračovať k úhrade poplatku a vystaveniu potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za 
nakladanie s odpadom. 
 

Ako postupova ť, ak systém nerozpozná výrobcu zo zadaného VIN číslo?  
V prípade, že zo zadaného VIN čísla vozidla nie je možné určiť výrobcu vozidla, žiadateľ určí 
výrobcu vozidla zo zoznamu výrobcov vozidiel. Zadané VIN číslo vozidla zašle cez internetový 
portál na overenie zástupcovi výrobcu vozidla. Po overení platnosti VIN čísla vozidla bude žiadateľ 
informovaný, že môže pokračovať k úhrade poplatku a vystaveniu potvrdenia o prevzatí 
zodpovednosti za nakladanie s odpadom. 

 

Ako postupova ť, ak v systéme neexistuje výrobca môjho vozidla?  
Ak po zadaní VIN čísla vozidla nie je možné určiť výrobcu vozidla a žiadateľ nenájde výrobcu 
vozidla ani v zozname výrobcov vozidiel, zvolí zo zoznamu položku „Iný výrobca vozidla“ a do 
zobrazeného poľa vpíše názov výrobcu vozidla. Zadané VIN číslo a výrobcu vozidla zašle cez 
internetový portál na overenie. Po overení platnosti VIN čísla  a výrobcu vozidla bude žiadateľ 
informovaný, že môže pokračovať k úhrade poplatku a vystaveniu potvrdenia o prevzatí 
zodpovednosti za nakladanie s odpadom. Overenie trvá spravidla niekoľko hodín preto žiadame 
o strpenie. 
 

Ako postupova ť, ak som uhradil poplatok, ale systém neeviduje úhr adu?  
V prípade úhrady poplatku pomocou platobného príkazu v banke trvá istý čas (obvykle 2 pracovné 
dni), kým bude platba pripísaná na náš účet. Ak po tejto lehote systém aj naďalej informuje na 
čakajúcu úhradu poplatku, je potrebné sa spojiť s Helpdeskom emailom na adrese 
helpdesk@idovoz.sk. Pre urýchlenie dohľadania platby je vhodné pripraviť si VIN číslo vozidla, 
výšku poplatku, číslo účtu platiteľa a dátum úhrady. Oddelenie Helpdesku dohľadá a identifikuje 
platbu, následne informuje žiadateľa o ďalšom postupe. 
 

Dôležité upozornenie:  
Žiadate ľom odporú čame, aby vo vlastnom záujme uviedli správny email a  telefonický 
kontakt na operatívne riešenie nesprávne zadaných ú dajov. 
 


