VYPLNÍ ŽIADATEĽ

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, Štátny dopravný úrad
Námestie slobody č. 6, P.O.Box č. 100, 810 05 Bratislava

prijímacia pečiatka MDV SR

NÁVRH

na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa zákona č. 106/2018 Z. z.
Podpísaný(á) prevádzkovateľ vozidla navrhuje, aby ďalej opísanému vozidlu bola povolená
výnimka z technických požiadaviek pre vozidlá podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel
v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikačné údaje o vlastníkovi vozidla
Meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno ......................................................................................................................................................
Meno(á) a priezvisko(á) osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom ..................................................................................................................................
Dátum 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 ...............................................................................................................................................................................
Evidenčné číslo vozidla .......................................................... Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) ...........................................................

3.

Opis navrhovanej výnimky z technických požiadaviek pre vozidlo
Navrhujem povolenie nasledovných výnimiek z technických požiadaviek pre vozidlá:

4. Odôvodnenie navrhovanej výnimky z technických požiadaviek pre vozidlo
Navrhujem povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá z dôvodu:

5. K návrhu sa pripája:
kópia osvedčenia o evidencii časti I a časti II (technického preukazu) / technického osvedčenia vozidla *) ,
odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
protokol o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo takej kontrole
podlieha,
písomné potvrdenie od výrobcu alebo jeho zástupcu v Slovenskej republike, že nie je možné dodať duplikát výrobného štítku vozidla alebo že
vozidlo bolo vyrobené pre zahraničný trh bez výrobného štítku, ak sa žiada o výnimku z dôvodu chýbajúceho, nečitateľného, skorodovaného
alebo inak poškodeného výrobného štítku vozidla.
správny poplatok v hodnote 20,- eur
Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v návrhu sú pravdivé.
V.......................................................... dňa.................................... Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie) ............................................................
Vyplnenie návrhu sa považuje za súhlas v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. 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 poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia
zákona č. 18/2018 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

*)
nehodiace sa prečiarknuť

