
 

VYPLNÍ ŽIADATEĽ 
 

 

Okresný úrad Žilina 

OCDPK 

 

ŽIADOSŤ 

o dočasné vyradenie vozidla/predĺženie dočasného vyradenia vozidla/opätovné uvedenie 

vozidla do prevádzky *) 

A: Podpísaný(á) žiadateľ žiada, aby ďalej opísané vozidlo bolo dočasne vyradené/opätovne 

uvedené do prevádzky *) 

1. Identifikačné údaje o žiadateľovi 
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  ..................................................................................................................................................................... ....... 

3. Dátum začiatku a dátum dočasného vyradenia vozidla : ....................................................  

4. K žiadosti sa pripája: 
pri dočasnom vyradení vozidla 

fotokópia osvedčenia o evidencii časti I a časti II alebo fotokópia technického osvedčenia vozidla, 
fotokópia potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 

pri predĺžení dočasného vyradenia alebo pri opätovnom uvedení vozidla do prevádzky 
fotokópia rozhodnutia o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, 
potvrdenie orgánu Policajného zboru o odovzdaní osvedčenia o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom alebo potvrdenie 
okresného úradu, OCDPK o odňatí technického osvedčenia vozidla 

Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 

číslo preukazu totožnosti .....................................................................................  

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

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle ustanovení § 9 ods. 1, § 11 ods.1 a ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 a jej prílohách. Beriem na vedomie, že údaje môžu 

spracovávať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. a že spracované údaje budú archivované        

a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. 
_______________________________________________ 

Správne poplatky 
• dočasné vyradenie vozidla z premávky 

1. v lehote dol roka ................................ 5 eur 

2. v lehote od 1 roka do 2 rokov ..............20 eur 

3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov ........... 35 eur 

4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov .......... 70 eur 

5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov ...... 170 eur 

6. v lehote nad 10 rokov ...................... 350 eur 

• opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ..5 eur 

•  pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa za 
začiatok lehoty počíta dátum predchádzajúceho 

vyradenia vozidla z premávky na pozemných 

komunikáciách 

*nehodiace sa prečiarknuť 

 

 

 

 

 

 
 

 

prijímacia pečiatka OÚ Žilina, OCDPK 

 

 

 

 

 

 
Miesto pre nalepenie kolkových známok  len spodnou časťou 



Cz Záznamy oÚ Žilina, ocDPK

Po právoplatnosti rozhodnutia Žiadatel' (účastník konania) potvrdzuje prevzatie.rozhodnutia odočasnom
vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách alebo rozhodnutia o predlŽení dočasného vyradenia
vozidla z premávky na pozemných komunikáciách alebo rozhodnutia o opátovnom uvedení vozidla do
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách

I

Číslo preukazu totoŽnosti

Rozhodnutie a iné doklady a dokumenty vydal

podpisdňa

oSoBNÉ PREVZATIE : ÁNoNIE

* {< {'< nehodiace prečiarknuť

*r&JÉ

podpis


