
Návrh  
na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke v zmysle § 30 

zákona (po odcudzení, vyradení alebo pri nevymenení ŠPZ za T s EČ)  
1. Identifikačné údaje o navrhovateľovi  

Meno a priezvisko  
 Dátum narodenia  

Fyzická Adresa trvalého 

osoba pobytu   

 alebo u cudzinca 

 prechodného pobytu  

 Obchodné meno alebo 
 meno  a priezvisko, ak 

Fyzická 
sa líši od obchodného 

mena   

osoba– 
  

Dátum narodenia  

podnikateľ 
 

Adresa sídla 
 

  

 Identifikačné číslo  

 Miesto podnikania  

 Názov/obchodné meno 

 Sídlo (adresa)  

 Právna forma  

Právnická Identifikačné číslo  

osoba Meno a    priezvisko 
 osoby alebo    osôb, 
 ktoré sú jej 

 štatutárnym orgánom  
 
2. Identifikačné údaje vozidla 

Značka vozidla  
Obchodný názov vozidla  
Typ/variant/verzia 

Druh vozidla  
Kategória vozidla Obchodné 
meno výrobcu Identifikačné 
číslo vozidla VIN Evidenčné 
číslo vozidla (ŠPZ)  
Dátum a číslo rozhodnutia 

o pridelení náhradného VIN 

Prílohy k návrhu:   
1. Kópiu rozhodnutia z MDV SR o pridelení náhradného VIN, ak vozidlo malo pôvodné VIN nečitateľné, 

neúplné alebo pozmenené,  
2. Doklad o preukázaní vlastníckeho práva k vozidlu  
3. Doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel nie je potrebné predložiť , ak sú k 

návrhu priložené pôvodné doklady vozidla alebo pôvodná tabuľka s evidenčným číslom, ktoré preukazujú 

prihlásenie vozidla v evidencii v Slovenskej republike,  
4. Doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla (len v prípade vozidla po odcudzení),  
5. Doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozila (len v prípade vozidla po odcudzení), 
6. Doklady preukazujúce identifikáciu vozidla, najmä posudok z kriminalisticko-expertízneho skúmania vozidla 

(len v prípade vozidla po odcudzení),  
7. Odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na prevádzku“, nie 

starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,  
8. Protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia 

„spôsobilé na prevádzku“, nie starší ako 15 dní odo dňa vydania, ak vozidlo podlieha takejto kontrole,  
9. Protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia 

„spôsobilé na prevádzku“, nie starší ako 15 dní odo dňa vydania, ak sa nepredkladá doklad podľa 
predchádzajúceho bodu 8,  

10. Protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia 
„spôsobilé na prevádzku“, nie starší ako 15 dní odo dňa vydania, ak vozidlo podlieha takejto kontrole,  

11. Originálne Osvedčenie o evidencii vozidla časť I. a II., alebo OEV a TP ak bolo vydané, 
12. Správny poplatok v sume 20 € - ID služba eKolok  - kód  v ekiosku  6518  
13. Prevádzkovateľ vozidla opätovne schváleného vozidla je povinný do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o 

evidencii časť II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel. 
 
Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 
Číslo preukazu totožnosti:_______________ 
 
V Senici dňa_______________ 

 
_________________________ 

podpis žiadateľa (pečiatka) 



Vyplnenie návrhu sa považuje za súhlas v zmysle § 7 ods. 1 zákona 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 žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracovávať len osoby, 
ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. a že spracované údaje budú archivovať a likvidovať v 

súlade s platnými právnymi predpismi.  
Záznamy 

Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
 

Účastník  konania  prevzal : 
 

1. osvedčenie o evidencii časť II. (technické osvedčenie)  číslo:________________________________________ 
 

2. iné doklady:_______________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
V Senici dňa_______________ _________________________ 

 podpis žiadateľa (pečiatka) 
  

  
 
 
 
Osvedčenie o evidencii časť II (technické osvedčenie) vozidla a iné doklady vydal:_____________________________ 
 
 
 
 
V Senicidňa_______________ 

 
 
 
 
_________________________ 

podpis pracovníka OÚ 


