
Technické údaje vozidla potrebné na vystavenie dokladov vozidla 
(príloha návrhu na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou  

podľa § 17 písm. c) vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky č. 418/2019 Z. z.) 

 

Základné údaje o evidencii  

B 
Dátum prvej evidencie vozidla (rok 

výroby) 

 

Vozidlo 

1  Druh  

2 J Kategória  

3 E VIN  

4 D.1 Značka  

5 D.3 Obchodný názov  

6-8 D.2 Typ/variant/verzia  

9  Výrobca vozidla (podvozku)  

Motor a prevodovka 

12  Výrobca motora  

 13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ)

 14 P.1 Zdvihový objem valcov cm3 

 15 Katalyzátor

 16-17 P.2/P.4 Najväčší výkon motora / otáčky kW min-1 

 18 P.3 Druh paliva/zdroj energie 

 20 Prevodovka                                                                                                  počet stupňov 
Karoséria

21  Druh (typ)  

22 R Farba  

23  Výrobca  

25.1 S.1 Počet miest na sedenie  z toho núdzových  

25.2 S.2 Počet miest na státie  

25.3  Počet lôžok  

28 W Objem palivovej nádrže l 

Rozmery a hmotnosti 

29  Celkové rozmery  dĺžka mm šírka mm výška mm 

30  Rozmery ložnej plochy dĺžka mm šírka mm 

31 G Prevádzková hmotnosť kg 

32 F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť kg 

33 N 
Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1/2/3/4 

kg 

34 F.3 
Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej 

súpravy 

kg 

35 O.1/O.2 
Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla  

brzdeného kg nebrzdeného kg 

Brz yd  

37 
 Brzdy:  Prevádzková  Parkovacia 

Odľahčovacia Núdzová  ABS 

Nápravy 

38  Druh kolies  

39 I Počet náprav  z toho poháňaných 1. 2. 3. 4. 

40 M Rázvor mm 

41 

 Rozmer a druh pneumatík na náprave zdvojená 

1.  

2.  

3.  

4.  

42 

 Rozmer ráfikov na náprave 

1. 

2. 

3. 

4. 

43 T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla km·h-1 

Spájacie zariadenie 

44.1  Trieda  

44.2  Značka  

44.3  Typ  

45  Schvaľovacia značka  

46 
 Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia 

horný záves kg spodný záves kg točnica kg 



 

Ďalšie úradné záznamy 

Spôsob výroby vozidla 

Vlastná výroba Komerčná výroba 

Zvláštna výbava 

Hydraulická ruka  Nájazdová brzda  

Výstražné svetlo oranžové Zdvíhacie čelo 

Iné umiestnenie TEČ Navijak

Prídavné svetlomety 

 

 

 

Druh doplnkovej farby vozidla 

blatníky vozidla  pruhy na vozidle  

dvere vozidla  kapota vozidla  

strecha vozidla  predná časť vozidla  

kabína vozidla  zadná časť vozidla  

skriňa vozidla  kapotáž motocykla  

nadstavba vozidla  nápisy na vozidle  

Doplňujúce údaje – alternatívne údaje vozidla, údaje o schválení a informatívne údaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vozidlu bolo udelené vnútroštátne schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou, ktoré platí iba 
na území Slovenskej republiky. 
Rozsah obhospodarovaného územia (kataster príslušnej obce v nejakom okrese; nemôže byť uvedený celý kraj, prípadne 
celý okres):

Vozidlo nemôže byť prevádzkované na inom ako uvedenom obhospodarovanom území a nemôže byť preevidované 
do iného štátu ako je Slovenská republika. 

             
            

V dňa 
Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie) .....................................................................................

Vyhlasujem
 údajov. nepravdivých uvedenia prípade v postihov právnych vedomý                              

             si som apravdivé  sú dokumente tomto v uvedené údaje všetky že potvrdzujem, podpisom svojím a 
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