OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
Odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií
Podzámska ul. č.25, 940 01 Nové Zámky

Návrh na zmenu údajov v osvedčení časť II alebo v technickom osvedčení
vozidla z dôvodu inej technickej zmeny – zmena najväčšej rýchlosti vozidla
1.Identifikačné údaje o vlastníkovi vozidla:
Meno a priezvisko alebo obchodné meno: ...........................................................................
Meno(á) a priezvisko (á) osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom: ..........................................
..............................................................................................................................................
Dátum narodenia, IČO: ......................................... Pre rýchlejší kontakt: ............................
Trvalý pobyt/sídlo..................................................................................................................
2. Identifikačné údaje o vozidle:
Značka vozidla:............................................ Obchodný názov vozidla:............................
Typ/variant/verzia vozidla: ................................................................................................
Druh vozidla: ............................................... Kategória vozidla: ......................................
Obchodné meno výrobcu vozidla:.......................................................................................
Identifikačné číslo vozidla VIN: ................................................. Ev. číslo:.......................
K návrhu sa pripája:
- protokol o skúškach vozidla vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého
vyplýva, že vozidlo aj so zmenenou najväčšou rýchlosťou vozidla spĺňa ustanovené technické
požiadavky pre vozidlo príslušnej kategórie, alebo
- potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, z ktorého vyplýva, že vozidlo bolo
schválené aj s inou najväčšou rýchlosťou vozidla a vozidlo spĺňa všetky technické požiadavky
s inou najväčšou rýchlosťou vozidla.
Osvedčenia o evidencii vozidla časť II
Správny poplatok v hodnote 10,-- eur
Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v návrhu sú pravdivé.
Číslo preukazu totožnosti: ........................................
V Nových Zámkoch, 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 spracúvané na účel vymedzený osobitným
zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosť. Beriem na vedomie, že

údaje môžu spracúvať 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.

Záznam okresného úradu:

Osvedčenie o evidencii časť II/technické osvedčenie vozidla s evidenčným číslom:
Iné doklady a dokumenty:

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

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

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Číslo preukazu totožnosti: ...........................................

V Nových Zámkoch, dňa ............................ Vlastnoručný podpis(pečiatka organizácie) : .......................................

Osvedčenie o evidencii časť II/technické osvedčenie vozidla a iné doklady a dokumenty vydal:

dňa: ..................................................................

podpis: .............................................................

