
 OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO 

 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

 

 

 

NÁVRH 
na dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla 

(§ 52 vyhl. č. 131/2018 Z. z.) 

 

A: Prevádzkovateľ vozidla navrhuje, aby ďalej opísanému vozidlu bolo udelené dočasné povolenie na 

prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla  

 
1. Identifikačné údaje o vlastníkovi vozidla 

 

Meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno(pečiatka)................................................................................................... 

Meno a priezvisko 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 vozidla (variant, verzia) ..................................................................... ............................................................................ 

Druh vozidla.................................................................................... Kategória vozidla .......... .............................................. 

Výrobné číslo vozidla ...........................................................................................................................................................  

3. K návrhu sa pripája 

 

 Technické údaje potrebné na vystavenie potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho 

písmeno C 

 Fotografie vozidla v elektronickej podobe 

 Trasu alebo územie, na ktorom má byť prevádzkované neschválené jednotlivé vozidlo 

 Dôvody používania neschváleného jednotlivého vozidla v cestnej premávke 

 Dôvody používania neschváleného jednotlivého vozidla v cestnej premávke na uvedenej trase alebo území 

 správny poplatok v hodnote 10,- Eur 
 

 

 

Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v návrhu sú pravdivé. 

 

číslo preukazu totožnosti ............................................... 

 

V Námestove dňa ....................................................... ...................................................................... 

 vlastnoručný podpis (pečiatka) 

 
 

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.  

                 prijímacia pečiatka okresného úradu 



 

 

B: Záznamy okresného úradu 

 

Navrhovateľ potvrdzuje prevzatie: 

-  dočasného povolenia na obmedzenej trase alebo obmedzenom území s obmedzenou platnosťou najviac na 1 rok, 

- potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C, 

- osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C, 

- tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C,  

- ........................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................... 

 

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

V Námestove  dňa................................................. 

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

 vlastnoručný podpis (pečiatka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla a iné doklady a dokumenty vydal  

 

 

dňa .................................................. podpis .............................................................................. 

 

 

 

 

 

OSOBNÉ PREVZATIE: ÁNO/NIE* ...................................................... 

 podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nehodiace prečiarknuť 

Služba v KIOSKU ID služby v KIOSKU Suma 

dodatočné schválenie jednotlivého vozidla 6530 10 € 


