Žiadosť o povolenie nadmernej alebo nadrozmernej dopravy
Request for permit abnormal transport.
Okresný úrad Žilina
odbor CD a PK
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Ž I L I N A
Žiadateľ / Applicant:
Dopravca / Carrier:

Čas dopravy / Time of transport: od /from:
Ťahač : typ / type registration/variant/verzia:

do/to:
Príves: typ / type registration/variant/verzia:

Truck E.Č. / number:
Joinng vehicle E. Č. / number:
Hmotnosť / weight:
hmotnosť / weight:
Náves/ Semitrailer: typ/ type registration/variant/verzia:
Náklad/ Load:
E.Č. / number:
hmotnosť / weight:
Hmotnosť nákladu (druh) / weight of load (kind of load):
Maximálna dĺžka vozidla alebo súpravy:
Maximum lenght of vehicle or articulated (trailer set )
Maximálna šírka vozidla (vrátane nákladu):
Maximum width of vehicle or joining vehicle or
Joing vehicle (including load )
Maximálna výška vozidla ( vrátane nákladu ):
Maximmum height of vehicle ( including load )
Celková hmotnosť vozidla(súpravy) vrátane nákladu:
General weight of vehicle ( trailer set) including load
Povolená prepravná rýchlosť:
Allowed transport speed
Návrh dopravnej trasy:
Proposed transport route ( Itinerary)
Rázvor náprav (po sebe) / Ranging of axles:
Počet náprav / Number of axles / wheels:
Zaťaženie náprav / Axles loads:
Sprievodné vozidlo / Guide – acompanying:
Hraničný prechod vstup- výstup:
Border crossing enter – exit
Požiadavka na použitie diaľnic v SR:
Demand of using of motorways in Slovakia ( if you want to use motorway or part of motorway )
for example D1 Prešov – Košice
Podpis, pečiatka žiadateľa
signature, impress of applicant
Zodpovedný za dopravu: meno, adresa, tel, číslo:

Answerable person behind transport : name, adress, tel. number

Prílohy k žiadosti:
- splnomocnenie
- technické osvedčenia o vozidle
- licencia spoločenstva pre medzinárodnú prepravu
- úhrada poplatku v zmysle položky 80 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov
jednotlivá doprava
- pri doprave s celkovou hmotnosťou nad 40 t:
o návrh trasy pomocou aplikácie TRASY SSC (cestná databanka)
o stanovisko NDS, a. s.
- pri doprave s celkovou hmotnosťou nad 60 t alebo s celkovou výškou nad 4,50 m:
o posúdenie prepravnej trasy všetkými dotknutými správcami komunikácií
o statický prepočet
opakovaná doprava
o obrysový nákres
- pri doprave s celkovou hmotnosťou nad 40 t:
o posúdenie prepravnej trasy všetkými dotknutými správcami komunikácií
o statický prepočet

V zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.),
spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. právny základ
spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z. z., alebo v osobitnom
predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov. Vyplnenie osobných údajov na tejto žiadosti považujeme za súhlas
dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z.. V zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá
osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na
súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu, o čom musí byť dotknutá osoba
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelila.

