VYPLNÍ ŽIADATEĽ
Okresný úrad Topoľčany
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

prijímacia pečiatka

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, Prílohy 2A alebo prílohy 2B a Prílohy 3A alebo
Prílohy 3B.
b) Osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla.
c) Návrh základného technického opisu vozidla.
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) ...............................................
Súhlasím so spracovaním osobných údajov vymedzených v tejto žiadosti a priložených prílohách v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ich uložením a likvidáciou v súlade s platným registratúrnym poriadkom.

miesto pre nalepenie kolkových známok len spodnou časťou

