
VYPLNÍ ŽIADATEĽ 

Okresný úrad Žilina 

OCDPK 
 

prijímacia pečiatka OÚ Žilina, OCDPK 

 

 

o povolenie prestavby jednotlivého vozidla 

Podpísaný(á) žiadateľ žiada, aby ďalej opísané vozidlu bolo udelené povolenie na prestavbu 

jednotlivého vozidla 

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

Evidenčné číslo vozidla: ........................................................... , 

Účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité ........................................................................................................................................  

3. K žiadosti sa pripája: 

a/ podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla 
b/ návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla, 
c/ technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené, 
d/ súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla k prestavbe podľa § 17 ods.l písm. a) až g), i) a j) zákona č. 725/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov ak žiadateľom nieje výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou ( pri prestavbe montážou 
plynového zariadenia nieje potrebné) 

Iné ........................................................................................................................................................................................................  

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. 

 

    

ŽIADOSŤ 

 

 

 

 

 

 

 
prijímacia  pečiatka OÚ Žilina, OCDPK 
 

 

 

 

 

 

 
miesto pre nalepenie kolkových známok (20.- eur) - len spodnou časťou 
 

 



OSOBNE PREVZATIE : ANO/NIE *         .................................... 

podpis 

*nehodiace prečiarknuť 


