Preberanie a prílohy žiadostí na dovoz motorových vozidiel
O uznanie typového schválenia ES/ schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
z členského štátu EU/zmluvného štátu/ tretieho štátu
A) Ak ide o nové neprihlásené vozidlo do evidencie z členského štátu
EU/zmluvný štát
- Vypísaná žiadosť (podpísaná, ČOP, miesto, dátum, pečiatka - firma)
- Zaplatené poplatky (100,00 €, do 5 pracovných dní 300,00 € )
- Recyklačný poplatok : podklady na: www.idovoz.sk, následne fyzická platba na pobočke banky (len skupina
M1, N1 = osobné vozidlá, nákladné do 3500 kg)
- Občiansky preukaz + ak bude vozidlo prihlásené na firmu alebo živnostníka + Výpis z OR(pečiatka), alebo
ŽL
- Doklad o nadobudnutí vozidla (z krajiny v akej bolo zakúpené) + preklad ak nie je dvojjazyčná zmluva
alebo faktúra = ak je v cudzom jazyku okrem CZE, kúpnopredajná zmluva alebo faktúra alebo darovacia
zmluva (VIN, podpísaná, dátum, miesto),
- Originál osvedčenia o zhode COC
- Vyhlásenie žiadateľa , že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte
- Odborný posudok z kontroly originality - nie starší ako 15dní odo dňa jeho vydania
- Osvedčenie o evidencii z krajiny dovozu – ak bolo vydané + preklad (okrem CZE)
- Originál doklad o preclení - doklad o prepustení vozidla do voľného obehu (iba ak ide o dovoz vozidla zo
zmluvného štátu)
- prípadne iné doklady podľa pokynov pracovníkov odboru dopravy vo zvláštnych prípadoch

B) Ak ide o jazdené vozidlo alebo nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do
evidencie vozidiel v členskom štáte/zmluvný štát:
- Vypísaná žiadosť (podpísaná, ČOP, miesto, dátum, pečiatka - firma)
- Zaplatené poplatky (100,00 € , do 5 pracovných dní 300,00 € )
- Recyklačný poplatok podklady na: www.idovoz.sk, následne fyzická platba na pobočke banky (len skupina
M1, N1 = osobné vozidlá, nákladné do 3500 kg)
- Občiansky preukaz + ak bude vozidlo prihlásené na firmu alebo živnostníka + Výpis z OR(pečiatka), alebo
ŽL
- Doklad o nadobudnutí vozidla (z krajiny v akej bolo zakúpené) + preklad ak nie je dvojjazyčná zmluva alebo
faktúra = ak je v cudzom jazyku okrem CZE, kúpnopredajná zmluva alebo faktúra alebo darovacia zmluva (VIN,
podpísaná, dátum, miesto), - Osvedčenie o evidencii „originál“ z krajiny dovozu + preklad tej časti osvedčenia,
kde je uvedené viac údajov o vozidle (okrem CZE)
- Doklad, alebo záznam v osvedčení o evidencie o vyradení vozidla z evidencie vozidiel (záznam býva
uvedený v osvedčení o evidencii – napr. vozidlo určené na vývoz, vozidlo vyradené z premávky, odhlásené –
napr. formou pečiatky)
- Odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa vydania
- Protokol o technickej kontrole vozidla platný (nemusí byť, ak má vozidlo platnú TK, alebo ak je vozidlo
kategórie M1/N1 prihlasované do 4 rokov od výroby)
- Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla platný (nemusí byť, ak má vozidlo platnú TK, alebo ak je
vozidlo kategórie M1/N1 prihlasované do 4 rokov od výroby a kategórie L, R, S – motocykle, prívesy)
- Originál doklad o preclení = doklad o prepustení vozidla do voľného obehu (ak ide o dovoz vozidla zo
zmluvného štátu)
- prípadne iné doklady podľa pokynov pracovníkov odboru dopravy vo zvláštnych prípadoch

C) Jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu = mimo EÚ:
C1. Ak ide o vozidlo, ktoré už má udelené typové schválenie ES + nové vozidlo, ktoré
ešte nebolo prihlásené do evidencie v inom štáte:
- Vypísaná žiadosť (podpísaná, ČOP, miesto, dátum, pečiatka - firma)
- Zaplatené poplatky (300,00 € , do 5 pracovných dní 600,00 € )
- Recyklačný poplatok podklady na: www.idovoz.sk, následne fyzická platba na pobočke banky (len
skupina M1, N1 = osobné vozidlá, nákladné do 3500 kg)
- Občianský preukaz + ak bude vozidlo prihlásené na firmu alebo živnostníka + Výpis z OR(pečiatka),
alebo ŽL
- Doklad o nadobudnutí vozidla + preklad ak nie je dvojjazyčná zmluva alebo faktúra
kúpnopredajná zmluva alebo faktúra (podpísaná, dátum, miesto, VIN)
- Osvedčenie o evidencii „originál“ – obidve časti, ak taký doklad bol vydaný tej časti osvedčenia,
kde je uvedené viac údajov o vozidle (okrem CZE)
- Osvedčenie o zhode COC
- Vyhlásenie žiadateľa , že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte
- Odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa vydania

- Protokol o technickej kontrole vozidla platný (nemusí byť, ak má vozidlo platnú TK, alebo ak
je vozidlo kategórie M1/N1 prihlasované do 4 rokov od výroby)
- Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla platný (nemusí byť, ak má vozidlo platnú TK,
alebo ak je vozidlo kategórie M1/N1 prihlasované do 4 rokov od výroby a kategórie L, R, S –
motocykle, prívesy)
- Originál doklad o preclení - doklad o prepustení vozidla do voľného obehu

- prípadne iné doklady podľa pokynov pracovníkov odboru dopravy vo zvláštnych prípadoch

C2. Ostatné vozidlá:
- Vypísaná žiadosť (podpísaná, ČOP, miesto, dátum, pečiatka - firma)
- Zaplatené poplatky (300,00 € , do 5 pracovných dní 600,00 € )
- Recyklačný poplatok podklady na: www.idovoz.sk, následne fyzická platba na pobočke banky (len skupina
M1, N1 = osobné vozidlá, nákladné do 3500 kg)
- Občiansky preukaz + ak bude vozidlo prihlásené na firmu alebo živnostníka + Výpis z OR(pečiatka), alebo
ŽL
- Doklad o nadobudnutí vozidla + preklad, ak nie je dvojjazyčná zmluva alebo faktúra - kúpnopredajná
zmluva alebo faktúra (podpísaná, dátum, miesto, VIN)
- Osvedčenie o evidencii „originál“ – obidve časti, ak boli vydané + preklad tej časti osvedčenia, kde je uvedené
viac údajov o vozidle (okrem CZE)
- Doklad alebo záznam o vyradení vozidla z evidencie vozidiel ak sa v štáte, odkiaľ sa vozidlo dováža, taký
doklad vydáva (záznam býva uvedený v osvedčení o evidencii – napr. vozidlo určené na vývoz, vozidlo
vyradené z premávky, odhlásené – napr. formou pečiatky)
- Odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní
- Protokol o technickej kontrole vozidla platný (nemusí byť, ak má vozidlo platnú TK, alebo ak je
vozidlo kategórie M1/N1 prihlasované do 4 rokov od výroby)
- Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla platný (nemusí byť, ak má vozidlo platnú TK,
alebo ak je vozidlo kategórie M1/N1 prihlasované do 4 rokov od výroby a kategórie L, R, S –
motocykle, prívesy)
- Originál doklad o preclení - doklad o prepustení vozidla do voľného obehu
- prípadne iné doklady podľa pokynov pracovníkov odboru dopravy vo zvláštnych prípadoch

C3. Ak vozidlo nemá udelené typové schválenie ES vozidla:
- Vypísaná žiadosť (podpísaná, ČOP, miesto, dátum, pečiatka - firma)
- Zaplatené poplatky (300,00 € , do 5 pracovných dní 600,00 € )

- Recyklačný poplatok podklady na: www.idovoz.sk, následne fyzická platba na pobočke banky (len skupina
M1, N1 = osobné vozidlá, nákladné do 3500 kg)- Občiansky preukaz – ak na firmu alebo živnostníka + Výpis z
OR(pečiatka) alebo ŽL
- Doklad o nadobudnutí vozidla + preklad, ak nie je dvojjazyčná zmluva alebo faktúra - kúpnopredajná
zmluva alebo faktúra (podpísaná, dátum, miesto, VIN)
- Osvedčenie o evidencii „originál“ – obidve časti, ak boli vydané + preklad tej časti osvedčenia, kde je uvedené
viac údajov o vozidle (okrem CZE)
- Doklad, záznam o vyradení vozidla z evidencie vozidiel ak sa v štáte, odkiaľ sa vozidlo dováža, taký doklad
vydáva (záznam býva uvedený v osvedčení o evidencii – napr. vozidlo určené na vývoz, vozidlo vyradené z
premávky, odhlásené – napr. formou pečiatky)
- Odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní
- Protokol o technickej kontrole vozidla platný (nemusí byť, ak má vozidlo platnú TK, alebo ak je
vozidlo kategórie M1/N1 prihlasované do 4 rokov od výroby)
- Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla platný (nemusí byť, ak má vozidlo platnú TK,
alebo ak je vozidlo kategórie M1/N1 prihlasované do 4 rokov od výroby a kategórie L, R, S –
motocykle, prívesy)
- Originál doklad o preclení = doklad o prepustení vozidla do voľného obehu
- Protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou (KO), alebo
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky
a technické požiadavky, alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že ten
konkrétny typ vozidla má v Slovenskej republike v čase podania žiadosti platný základný technický opis vozidla
– alebo kombinácia uvedených možností
- Návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou
overovania vozidiel (KO)
- Návrh OSVEDČENIA o schválení jednotlivého vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania
vozidiel (KO)
- prípadne iné doklady podľa pokynov pracovníkov odboru dopravy vo zvláštnych prípadoch

Preberanie ostatných žiadostí na odbore CDaPK:
- Schválenie prestavby vozidla montážou LPG (povolenie – 20,00 €, hromadné schválenie – 6,00 €, retrofit =
10,00 € schválenie prestavby – 20,00 €)
- Dokončované vozidlá (poplatok podľa kategórie vozidla od 20,- do 100,-€)
- Zápis: výstražné svetlá oranžové (10,- €)
- Výmena TO za OE II. (6,00 €)
- Zápis alternatívnych pneumatík, zrušenie priečkového systému
- Zápis: ručné ovládanie, dvojité ovládanie
- Pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

