
 

 

 

 

ŽIADOSŤ 
o uznanie typového schválenia ES/schválenia

*)
 jednotlivo dovezeného vozidla 

z členského štátu/iného zmluvného štátu
*) 

 
A: Podpísaný(á) vlastník jednotlivo dovezeného vozidla žiada, aby ďalej opísanému vozidlu bolo 

uznané typové schválenie ES alebo schválenie z členského štátu alebo z iného zmluvného 

štátu 
 

1. Identifikačné údaje o vlastníkovi vozidla 
Meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno ............................................................................................................................................... 

 

Meno(á) a priezvisko(á) osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom............................................................................................................................. 

 

Dátum a miesto narodenia/IČO .............................................................................  

 

Trvalý pobyt/sídlo .............................................................................................................................................................................................. 

 

2. Identifikačné údaje o vozidle 
Značka vozidla ............................................................................................ Obchodný názov vozidla ............................................................. 

 

Typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu) ........................................................................................................................................ 

 

Druh vozidla ................................................................................................ Kategória vozidla ......................................................................... 

 

Obchodné meno výrobcu vozidla ........................................................................................................................................................................ 

 

Identifikačné číslo vozidla VIN .......................................................................................................................................................................... 

 

3. K žiadosti sa pripája: 
a) ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel 

doklad o nadobudnutí vozidla ........................................................................................................................................................................, 

originál osvedčenia o zhode vozidla COC alebo originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu 

vozidla s vnútroštátnymi poţiadavkami, 

vyhlásenie ţiadateľa, ţe vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte, 

osvedčenie o evidencii, ak taký doklad bol štáte dovozu vydaný (sériové číslo) ........................................................................................., 

potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo, 

doklad o prepustení vozidla do voľného obehu,**) 

 

b) ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo 

doklad o nadobudnutí vozidla ........................................................................................................................................................................, 

 

osvedčenie o evidencii (sériové číslo) .........................................................................................................................................................., 

doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte; len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení 

o evidencii, 

odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, 

platný protokol o technickej kontrole vozidla, 

platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, 

potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo, 

doklad o prepustení vozidla do voľného obehu,**) 

 

Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, ţe všetky údaje uvedené v ţiadosti sú pravdivé. 

 

číslo preukazu totoţnosti ....................................................................................... 

 

V ........................................................... dňa .................................... Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie) ............................................... 

 

                                                 
*)

 nehodiace sa prečiarknuť 
**)

 len v prípade dovozu vozidla z iného zmluvného štátu 

 

prijímacia pečiatka Obvodného úradu dopravy 

Vyplnenie ţiadosti sa povaţuje za súhlas v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré 

sú uvedené v ţiadosti. Beriem na vedomie, ţe údaje môţu spracovávať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodrţiavať ustanovenia 

zákona č. 428/2002 Z. z. a ţe spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. 

VYPLNÍ ŢIADATEĽ 

 

 

 

miesto pre nalepenie kolkových známok (100,- eur) – len spodnou časťou 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu  

a pozemné komunikácie v ........................................... 



B: Vyplní vlastník vozidla podľa dostupných údajov 
Vozidlo 

1  Druh  

2 J Kategória  

3 E VIN  

4 D.1 Značka  

5 D.3 Obchodný názov  

6-8 D.2 Typ/variant/verzia  

9  Výrobca vozidla (podvozku)  

10 K Číslo typového schválenia ES  

11  Dátum typového schválenia ES  

Motor a prevodovka 

12  Výrobca motora  

13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ)  

14 P.1 Zdvihový objem valcov cm3 

15  Katalyzátor RKAT / NKAT/BEZKAT  *) 

16-17 P.2/P.4 Najväčší výkon motora / otáčky kW min-1 

18 P.3 Druh paliva/zdroj energie  

19 Q Výkon / hmotnosť (kat. L) kW.kg-1 

20  Prevodovka  MT / AT / CVT  *) počet stupňov  

Karoséria 

21  Druh (typ)  

22 R Farba  

23  Výrobca  

24  Výrobné číslo  

25.1 S.1 Počet miest na sedenie  z toho núdzových  

25.2 S.2 Počet miest na státie  

25.3  Počet lôţok  

26  Zaťaţenie strechy kg 

27  Objem skrine – cisterny m3 

28 W Objem palivovej nádrţe l 

Rozmery a hmotnosti 

29  Celkové rozmery  dĺţka mm šírka mm výška mm 

30  Rozmery loţnej plochy dĺţka mm šírka mm 

31 G Prevádzková hmotnosť kg 

32 F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť kg 

33 N 
Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1/2/3/4 

kg 

34 F.3 
Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej 

súpravy 

kg 

35 O.1/O.2 
Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla  

brzdeného kg nebrzdeného kg 

Brzdy 

36  Brzdy ES/EHK  

37 
 Brzdy:  Prevádzková Áno/Nie *) Parkovacia Áno/Nie *) 

Odľahčovacia Áno/Nie *) Núdzová Áno/Nie *) ABS Áno/Nie *) 

Nápravy 

38  Druh kolies  

39 I Počet náprav  z toho poháňaných 1. 2. 3. 4. 

40 M Rázvor mm 

41 

 Rozmer a druh pneumatík na náprave zdvojená 

1.  

2.  

3.  

4.  

42 

 Rozmer ráfikov na náprave 

1. 

2. 

3. 

4. 

43 T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla km.h-1 

Spájacie zariadenie 

44.1  Trieda  

44.2  Značka  

44.3  Typ  

45  Schvaľovacia značka  

46 
 Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia 

horný záves kg spodný záves kg točnica kg 



Emisie zvuku 

47  Emisie zvuku ES/EHK  

48.1-3 U.1-U.3 
Hladina vonkajšieho zvuku vozidla  

stojaceho dB(A) pri otáčkach min-1 za jazdy dB(A) 

Emisie a spotreba 

49 V.9 Emisie ES/EHK  

50  Dymivosť ES/EHK  

50.1 V.1 CO g.km-1 / g.kWh-1    *) 

50.2 V.2 HC g.km-1 / g.kWh-1    *) 

50.3 V.3 NOx g.km-1 / g.kWh-1    *) 

50.4 V.4 HC+NOx g.km-1 

50.5 V.5 Častice g.km-1 / g.kWh-1    *) 

50.6 V.6 Kor. súčiniteľ absorpcie m-1 

50.7 V.7 CO2 g.km-1 

50.8 V.8 Spotreba paliva l.100km-1 

Ďalšie úradné záznamy 

Zvláštna výbava 

ASR Áno/Nie *) Batoţinová nadstavba Áno/Nie *) 

Cvičné vozidlo AŠ Áno/Nie *) Čelný nosič náradia Áno/Nie *) 
Čerpadlo Áno/Nie *) Generátor Áno/Nie *) 
Hydraulická ruka Áno/Nie *) Iné umiestnenie TEČ Áno/Nie *) 
Invalidná úprava Áno/Nie *) Klimatizácia Áno/Nie *) 
Kompresor Áno/Nie *) Meracia aparatúra Áno/Nie *) 
Nájazdová brzda Áno/Nie *) Navijak Áno/Nie *) 
Nebezpečný náklad ADR Áno/Nie *) Nezávislé kúrenie Áno/Nie *) 
Odnímateľná strecha Áno/Nie *) Pancierové Áno/Nie *) 
Plachta Áno/Nie *) Plynové kúrenie Áno/Nie *) 
Zariadenie proti neoprávnenému pouţitiu Áno/Nie *) Postranný vozík Áno/Nie *) 
Prídavné nádrţe Áno/Nie *) Prídavné svetlomety Áno/Nie *) 
Prenajaté vozidlo Áno/Nie *) Radar krátkeho dosahu 24 GHz Áno/Nie *) 
Rozhlasová aparatúra Áno/Nie *) Rozmetadlo Áno/Nie *) 
Ručné ovládanie Áno/Nie *) Snehová fréza Áno/Nie *) 
Strešné okno Áno/Nie *) Taxisluţba Áno/Nie *) 
Tónované sklá Áno/Nie *) Výstraţné svetlo modré Áno/Nie *) 
Výstraţné svetlo oranţové Áno/Nie *) Zásahové vozidlo Áno/Nie *) 
Zdvíhacie čelo Áno/Nie *) Zvárací agregát Áno/Nie *) 
Airbag Áno/Nie *) EBD Áno/Nie *) 
Chladiace zariadenie Áno/Nie *) Čelný ochranný rám Áno/Nie *) 
Tachograf Áno/Nie *) Mraziarenské zariadenie Áno/Nie *) 
Navigačný systém Áno/Nie *) Tempomat Áno/Nie *) 

ESP Áno/Nie *)   

Druh doplnkovej farby vozidla 

blatníky vozidla  pruhy na vozidle  

dvere vozidla  kapota vozidla  

strecha vozidla  predná časť vozidla  

kabína vozidla  zadná časť vozidla  

skriňa vozidla  kapotáţ motocykla  

nadstavba vozidla  nápisy na vozidle  

Doplňujúce údaje – alternatívne údaje vozidla, údaje o schválení a informatívne údaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C: Záznamy obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
 

Po právoplatnosti rozhodnutia ţiadateľ (účastník konania) potvrdzuje prevzatie 

osvedčenie o evidencii časť II/technického osvedčenia vozidla s evidenčným číslom: ........................................... 

iné doklady a dokumenty: .......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................ 

Číslo preukazu totoţnosti .............................................................. 

 

V ................................... dňa ....................... Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie) ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvedčenie o evidencii časť II/technické osvedčenie vozidla a iné doklady a dokumenty vydal ............................ 

 

 

dňa ............................................                                           podpis ........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
miesto pre nalepenie kolkových známok za vydanie osvedčenia  (6,- eur) 


