
                Informácia o zabezpečení používania motorových štvorkoliek 
                                           a snežných skútrov zákonom 
 
 
   V súčasnosti platná právna úprava ( konkrétne § 4 ods.3 zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z.) 
jednoznačne ustanovuje zákaz používania vozidiel na iných miestach ako sú pozemné 
komunikácie podľa cestného zákona s taxatívne vymedzenými výnimkami. Týmto  
opatrením sa sleduje najmä ochrana životného prostredia, kľudu a verejného poriadku 
v oddychových zónach, ako sú parky, lesy, lúky, vinohrady, poľnohospodárske pozemky 
a pod. 
 
   Porušením vyššie citovaného ustanovania zákona č. 8/2009 Z.z. sa páchateľ dopustí 
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý mu možno uložiť 
blokovú pokutu vo výške 150 eur. 
 
   Motorové vozidlo je teda možné použiť aj mimo ciest, ak je to v súlade s osobitnými 
predpismi, ktorým je napríklad zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov. Tento upravuje zákaz vjazdu a státie s motorovým vozidlom, 
motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým 
vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia 
obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, 
továrenského, staničného alebo letištného priestoru na území, na ktorom platí druhý až piaty 
stupeň ochrany. 
 
   Úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny vykonáva stráž prírody. Táto je oprávnená 
ukladať a vyberať za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny pokuty v blokovom 
konaní v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom ( zák. č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov ), ak zákon o ochrane prírody a krajiny 
neustanovuje inak. Člen stráže prírody je tiež oprávnený zastaviť a kontrolovať dopravný 
prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území, na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu 
na toto územie. 
 
   Ďaľším osobitným predpisom je zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov, ktorý ustanovuje, že na lesných pozemkoch je zakázané jazdiť alebo stáť 
motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených  
miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy. 
 
   Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva 
ustanovuje lesnú stráž. Člen tejto stráže je oprávnený ukladať a vyberať pokuty v blokovom 
konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva, je tiež oprávnený zastaviť motorové 
vozidlo na lesných pozemkoch a kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné pozemky. 
 
   Pre úplnosť dodávame, že predmetná problematika je upravená aj v trestno-právnej rovine. 
Trestný zákon bol zákonom č. 497/2008 Z.z. v § 305 Poručovanie ochrany rastlín 
a živočíchov doplnený o nový odsek 2, ktorý znie: Kto v rozpore so všeobecne záväznými 
predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku 
lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, 
motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom 
pozemku, potretá sa odňatím slobody až na jeden rok.   


