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Príloha è. 23
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST ČASTÍ A SÚČIASTOK, KTORÉ SA POUŽIJÚ NA OPÄTOVNÉ
POUŽITIE

ORGANIZÁCIA/PREVÁDZKAREŇ
IČO
Obchodné meno

Názov

Adresa

Adresa

Ulica

Ulica

Obec

PSČ

Tel.
E-mail

Obec

PSČ

Tel.
E-mail

URL

URL

ÚDAJE O VLASTNÍKOVI/DRŽITEĽOVI STARÉHO VOZIDLA PODĽA EVIDENCIE
Meno, priezvisko / obchodné meno:
Dátum narodenia / IČO
Adresa
Ulica:
Obec
PSČ:
Plná moc

ÚDAJE O STAROM VOZIDLE
Kategória vozidla / značka / obchodný názov
Evidenčné číslo (EČV)
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Dátum prevzatia starého vozidla na spracovanie
Vlastný kód starého vozidla
Poznámka

Zodpovedná osoba:

P.č.

Názov časti/súčiastky

Spolu

Vlastný kód
časti/súčiastky

Počet
(ks)

Celková hmotnosť
(kg)

ÚDAJE O ČASTIACH A SÚČIASTKACH, URČENÝCH NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE
Kategória
časti/súčiastky
Poznámka
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Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ČASTÍ A SÚČIASTOK, KTORÉ SA POUŽIJÚ
NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE
Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie, sa vypĺňa len pre časti
alebo súčiastky, ktoré majú samostatné identifikačné čísla.
ORGANIZÁCIA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa starých vozidiel); ak má organizácia
IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa starých vozidiel) tak, ako je
zapísané v príslušnom registri.
Adresa - uvádza sa presná a úplná adresa sídla organizácie, jej telefón, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzky, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.
Názov – uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Adresa - uvádza sa presná a úplná adresa sídla organizácie, jej telefón, e-mail, adresa URL.
ÚDAJE O VLASTNÍKOVI/DRŽITEĽOVI STARÉHO VOZIDLA
Vyplnia sa údaje o vlastníkovi starého vozidla podľa evidenčných dokladov (napríklad technického
preukazu, osvedčenia o evidencii, technického osvedčenia), ak v evidenčných dokladoch nie je
uvedený vlastník, vyplnia sa údaje o držiteľovi starého vozidla.
Ak staré vozidlo odovzdala iná osoba ako vlastník vozidla na základe úradne overeného
splnomocnenia, vyplnia sa údaje o osobe, ktorá odovzdala staré vozidlo, t. j. meno, priezvisko, dátum
narodenia a číslo identifikačného dokladu.
ÚDAJE O STAROM VOZIDLE
Vyplnia sa údaje o starom vozidle podľa evidenčných dokladov (technického preukazu, osvedčenia
o evidencii, technického osvedčenia vozidla) alebo iného registračného dokladu (zákon č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Vlastný kód starého vozidla – uvedie sa jedinečný kód starého vozidla, pridelený spracovateľom
starých vozidiel, ktorý bude slúžiť na identifikáciu starého vozidla vo vzťahu k častiam alebo
súčiastkam, ktoré sa použijú na opätovné použitie.
ÚDAJE O ČASTIACH A SÚČIASTKACH, URČENÝCH NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE
P.č. – uvedie sa poradové číslo časti alebo súčiastky, ktorá sa použije na opätovné použitie.
Názov časti/súčiastky - uvedie názov časti alebo súčiastky, ktorá sa použije na opätovné použitie.
Vlastný kód časti/súčiastky - uvedie sa jedinečný kód časti alebo súčiastky, pridelený spracovateľom
starých vozidiel, ktorý bude slúžiť na identifikáciu častí alebo súčiastok vo vzťahu k starému vozidlu.
Počet (ks) – uvedie sa počet častí alebo súčiastok rovnakého typu.
Celková hmotnosť (kg) - uvedie sa celková hmotnosť častí alebo súčiastok rovnakého typu
v kilogramoch.
Kategória časti/súčiastky - uvedie sa číslo kategórie časti alebo súčiastky v zmysle prílohy č. 22, a to
nasledovne:
1 - Batérie
2 - Katalyzátory
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3 - Kovové súčiastky
4 - Pneumatiky
5 - Veľké plastové časti
6 - Sklo
7 - Iné materiály získané z demontáže
Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie
tlačiva.
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