VYPLNÍ ŽIADATEĽ

OKRESNÝ ÚRAD ..................................................
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

prijímacia pečiatka okresného úradu

ŽIADOSŤ

o povolenie výroby jednotlivého vozidla
Podpísaný(á) žiadateľ žiada, aby ďalej opísanému vozidlu bolo udelené povolenie výroby
jednotlivého vozidla
1. Identifikačné údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno ...............................................................................................................................................
Meno(á) a priezvisko(á) osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom.............................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia/IČO .............................................................................
Trvalý pobyt/sídlo ..............................................................................................................................................................................................

2. Identifikačné údaje o vozidle

Značka vozidla ............................................................................................ Obchodný názov vozidla .............................................................
Typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu) ........................................................................................................................................
Druh vozidla ................................................................................................ Kategória vozidla .........................................................................

Obchodné meno výrobcu vozidla ........................................................................................................................................................................

3. Účel, na ktorý má byť jednotlivo vyrobené vozidlo použité: ...........................................................................................................
4. Predpokladaná doba ukončenia výroby vozidla: ..............................................................................................................................
5. K žiadosti sa pripája:

informačná zložka, ktorá obsahuje údaje, nákresy, fotografie a ďalšie doklady,
návrh technického opisu vozidla v rozsahu údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla vrátane
údajov o predpokladaných prevádzkových, jazdných a dynamických vlastnostiach vozidla,
osvedčenia o schválení typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomí, ak uvedené vozidlo je už vyrobené a žiadam o dodatočné povolenie výroby jednotlivého vozidla,
budeme mi vyrubený päťnásobný správny poplatok.
Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.
číslo preukazu totožnosti .......................................................................................
V ........................................................... dňa .................................... Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie) ...............................................

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 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 žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracovávať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať
ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

miesto pre nalepenie kolkových známok (20,- eur) – len spodnou časťou

