NÁVRH NA ZMENU ÚDAJOV V OE ČASTI II ALEBO V TOV
Z DȎVODU INEJ TECHNICKEJ ZMENY NA VOZIDLE
(§ 37 zákona č. 106/2018 Z. z., § 41 a § 42 vyhl. 131/2018 Z. z.)

Identifikačné údaje navrhovateľa:
Fyzická osoba/FO – podnikateľ:
Meno a priezvisko/obchodné meno ................................................................................................... ............................................................................
Dátum narodenia .................................................................. IČO (FO – podnikateľ) ...................................................................................................
Adresa trvalého (u cudzinca prechodného) pobytu (FO) ...............................................................................................................................................
Adresa sídla a miesto podnikania (FO – podnikateľ) ....................................................................................................................................................

Právnická osoba:
Názov a adresa sídla (obchodné meno a sídlo) ...................................................................................................................... .......................................
.................................................................................................. ......................................................................................................................................
Právna forma ........................................................................................ IČO ............... .................................................................................................
Meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom ..........................................................................................................................

Identifikačné údaje vozidla:
značka .................................................................................. obchodný názov vozidla..................................................................................................
typ/variant/verzia ......................................................................................................................... druh ....................................... kategória ...............
obchodné meno výrobcu ...............................................................................................................................................................................................
identifikačné číslo vozidla VIN .............................................................................................................................. EČ ...............................................

Prílohy:
Originál OEI a OEII alebo originál TOV v listinnej podobe (aj pri elektronickej komunikácii)
Správny poplatok za podanie návrhu – 10 eur (kód 6527) - položka 68 písm. o) sadzobníka SP +
1. Montáž spájacieho zariadenia (SZ) na vozidlo:
Potvrdenie o montáži SZ
Doklad o schválení SZ alebo kópie predchádzajúceho OE, v ktorom je zapísané SZ a ktoré bolo
demontované (ak ide o zhodný typ vozidla) alebo doklad o schválení SZ, z ktorého vyplýva, že daný typ SZ
je určený pre daný typ vozidla
Protokol o kontrole technického stavu časť A – TK pravidelná (spôsobilé) nie starší ako 15 dní, po vykonaní
montáže SZ s údajmi o SP (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS), alebo potvrdenie výrobcu alebo
zástupcu výrobcu vozidla, že montáž SZ bola vykonaná v ním určenom montážnom pracovisku
2. Montáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy (DO) výcvikových vozidiel autoškôl:
Potvrdenie o montáži systému DO pre výcvikové vozidlá AŠ vydané držiteľom TS systému DO pre
výcvikové vozidlá AŠ
Kópia platného TS systému DO pre výcvikové vozidlá AŠ (vydané MDaV SR)
Protokol o kontrole technického stavu časť A – TK pravidelná (spôsobilé) nie starší ako 15 dní, po vykonaní
montáže systému DO s údajmi o DO (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS)
Doklady vyplývajúce z udeleného platného TS systému DO pre výcvikové vozidlá AŠ
3. Demontáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy (DO) výcvikových vozidiel autoškôl:
Protokol o kontrole technického stavu časť A – TK pravidelná (spôsobilé) nie starší ako 15 dní, po vykonaní
demontáže systému DO (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS)

4. Zmena najväčšej rýchlosti vozidla:
Protokol o skúškach vozidla vypracovaný technickou službou overovania (spĺňa požiadavky); u prípojných
vozidiel aj s hodnotením jazdných vlastností a overením stability, 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
5. Zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík:
Potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že alternatívne rozmery pre konkrétne vozidlo
boli súčasťou TS celého vozidla pre konkrétne vyrobené vozidlo, alebo
Potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies spolu s dokladmi:
- kópia osvedčenia o TS komponentu pre danú značku, typ a variant diskového kolesa,
- potvrdenie o TS, predaji a montáži diskového kolesa na vozidlo a
- kópia skúšobného protokolu vydaného technickou službou overovania s uvedeným príslušným
číslom schválenia, alebo
Správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK OSN č. 124, alebo
Jednotlivé schválenie dovezeného komponentu – diskového kolesa a protokol o kontrole technického stavu
časť A – TK pravidelná (spôsobilé) nie starší ako 15 dní s vyhodnotením kontrolných úkonov týkajúcich sa
kolies, diskov, ráfikov a pneumatík (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS)
6. Montáž a demontáž zvláštnych výstražných svietidiel a zvukových výstražných znamení:
Protokol o kontrole technického stavu časť A – TK pravidelná (spôsobilé) nie starší ako 15 dní, po vykonaní
montáže alebo demontáže, spolu s uvedením značiek TS EÚ zvláštnych výstražných svietidiel a splnenia
podmienok pre montáž svietidiel a zvukových znamení (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS)
7. Zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (VIN):
Rozhodnutie o pridelení náhradného VIN
Rozhodnutie o umiestnení a upevnení náhradného VIN
8. Úprava vozidla na prepravu nebezpečných vecí (NV):
Osvedčenie o zhode COC, ak bolo vozidlo vyrobené a schválené na prepravu NV a naďalej spĺňa všetky
technické požiadavky, alebo
Potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, ak bolo vozidlo vyrobené a schválené na prepravu NV
a naďalej spĺňa všetky technické požiadavky (predkladá sa, ak vozidlo nemalo udelené TS EÚ), alebo
Protokol o skúškach a testoch vypracovaný technickou službou overovania (že spĺňa všetky technické
požiadavky)
9. Montáž plynového zariadenia – retrofitný systém (LPGR):
Protokol o montáži LPGR (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS)
Preukázanie TS systému LPGR, a to
- správou o udelení homologizácie typu vrátane príloh podľa predpisu EHK č. 115, alebo
- dokladom o montáži LPGR vydaným držiteľom vnútroštátneho TS (údaje o držiteľovi VTS, údaje
o vozidle, údaje o VTS systému LPGR, meno a priezvisko štatutára/ov držiteľa VTS, podpis +
odtlačok pečiatky)
10. Zápis zvláštnej výbavy (ZV) vozidla:
Doklad o schválení ZV namontovanej na vozidle
Protokol o kontrole technického stavu časť A – TK pravidelná (spôsobilé) nie starší ako 15 dní, po vykonaní
montáže ZV s uvedením údajov o ZV + údaje z porovnania skutočnosti a schválenia ZV (nemusí sa fyzicky
predkladať, ak je v IS)

11. Zrušenie zápisu zvláštnej výbavy vozidla:
Protokol o kontrole technického stavu časť A – TK pravidelná (spôsobilé) nie starší ako 15 dní, po vykonaní
demontáže ZV s uvedením údajov o demontovanej ZV (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS)
12. Montáž alebo demontáž plachty na valníkové vozidlo alebo úprava valníkového vozidla na
plošinové vozidlo demontážou valníkovej konštrukcie vozidla:
Protokol o kontrole technického stavu časť A – TK pravidelná (spôsobilé) nie starší ako 15 dní, po vykonaní
montáže, demontáže alebo úpravy (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS)
13. Oprava nesprávnych technických údajov v OEII alebo v TOV:
Potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o správnych údajoch, alebo
Potvrdenie výrobcu alebo zástupcu vozidla s kópiou vystaveného OEII alebo TOV vystavené priamo
výrobcom alebo zástupcom výrobcu
14. Konverzia motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3:
Kópia TS konverzie
Vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vykonaní konverzie
Protokol o kontrole technického stavu časť A – TK pravidelná (spôsobilé) nie starší ako 15 dní, po vykonaní
konverzie motocykla (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS)
15. Odstránenie priečkového systému:
- vozidlá kategórie N1 s karosériou skriňovou dodávkovou odvodené od kategórie M1
(neplatí pre vozidlo s TS ES podľa nariadenia vlády SR č. 140/2009 Z. z. alebo TS EÚ nariadenia EÚ
2018/858)
16. Demontáž plynového zariadenia (PZ):
Protokol o kontrole technického stavu časť A – TK zvláštna (spôsobilé) nie starší ako 15 dní, po vykonaní
demontáže PZ (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS)
Protokol o kontrole technického stavu časť B – EK zvláštna (spôsobilé) nie starší ako 15 dní, po vykonaní
demontáže PZ (nemusí sa fyzicky predkladať, ak je v IS)
Potvrdenie technika montáže PZ o tom, že vykonal demontáž PZ na danom vozidle
Návrh na zmenu údajov zapisovaných v OE II vypracovaný technikom montáže PZ
17. Zmena šírky vozidla kategórie T a C maximálne na 3,00 m:
Potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že alternatívne rozmery ráfikov a pneumatík pre
konkrétne vozidlo boli súčasťou typového schválenia celého vozidla pre konkrétne vozidlo,
Potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, že väčšia šírka vozidla je súčasťou typového schválenia
EÚ celého vozidla
18. Zmena kategórie vozidla u prívesov z kat. O na kat. Ra:
Protokol o kontrole technického stavu časť A – TK zvláštna (spôsobilé) nie starší ako 15 dní
19. Zápis povolenej výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá:
Povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 zákona č. 106/2018 Z. z.
20. Iné (napr. úradná oprava údajov)
..............................................................................................................................................................................

Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v návrhu sú pravdivé.
Číslo preukazu totožnosti .......................................
Tel. kontakt ...................................
V Stropkove ........................

....................................................
podpis
(+ odtlačok pečiatky, ak ju FO – podnikateľ alebo PO používa)

Vyplnenie návrhu sa považuje za súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 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 tomto návrhu a jeho prílohách. Beriem na vedomie, že údaje môžu
spracovávať 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.

ZÁZNAMY OKRESNÉHO ÚRADU:
Účastník konania potvrdzuje prevzatie OEII/TOV s evidenčným číslom a iné doklady a dokumenty: ................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Číslo preukazu totožnosti ..........................................
V Stropkove dňa ........................................................

Podpis (odtlačok pečiatky) ...................................................................

OEII/TOV a iné doklady a dokumenty vydal/a .......................................................... podpis ............................... dňa ........................

