
 
 

 
 
 

ŽIADOSŤ 
o  schválenie prestavby jednotlivého  vozidla  montážou plynového zariadenia 

 
A: Podpísaný držiteľ jednotlivo prestavaného vozidla žiada, aby ďalej opísanému vozidlu bolo 

udelené schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia 
LPG/CNG* 

 

1. Identifikačné údaje o držiteľovi vozidla 

Meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno ............................................................................................................................................... 
 
Meno a priezvisko 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 verzia variantu typu) ........................................................................................................................................ 
 
Druh vozidla ................................................................................................ Kategória vozidla ......................................................................... 
 
Obchodné meno výrobcu vozidla ........................................................................................................................................................................ 
 
Identifikačné číslo vozidla VIN .......................................................................................................................................................................... 
 
Evidenčné číslo vozidla ...................................................................................................................................................................................... 
 

3. Číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia **:  

    
.................................................................................................................................................................................................................................. 
4. Prílohy k žiadosti: 
 

a) Protokol o skúškach jednotlivého vozidla  po prestavbe montážou plynového zariadenia.  
Protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe nie je potrebný, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia, ktoré má 
udelenú správu o homologizácii typu podľa predpisu EHK č. 115 (retrofitné systémy). V tomto prípade je predkladaná správa o 
homologizácii typu podľa predpisu EHK č. 115 vrátane Prílohy 1A – Dodatok správy alebo 1B – Dodatok  správy, Prílohy 2A alebo 
prílohy 2B a Prílohy 3A alebo Prílohy 3B. 

b) Osvedčenie o evidencii časť I a časť II alebo technické osvedčenie vozidla. 
c) Návrh základného technického opisu vozidla vystavený poverenou technickou službou overovania vozidiel. Návrh základného 

technického opisu vozidla vystavený poverenou technickou službou overovania vozidiel nie je potrebný, ak ide o prestavbu 
montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa predpisu EHK č. 115 (retrofitné systémy). 

d) Protokol o montáži plynového zariadenia. 
e) Návrh doplnkového štítku výrobcu. 

 
* Nehodiace sa prečiarknite. 
**Nevyžaduje sa v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii podľa 
podmienok Predpisu EHK č. 115 (retrofitné systémy) 
 
 
 
 
Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 
 
číslo preukazu totožnosti ....................................................................................... 
 
V ........................................................... dňa .................................... Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie) ............................................... 
 
 

 

prijímacia pečiatka okresného úradu 
 

VYPLNÍ ŽIADATEĽ 

OKRESNÝ ÚRAD ...........................................  

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
 

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 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 oprávnené 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. 


