VYPLNÍ ŽIADATEĽ

Evid.číslo.........................................
(Vyplní ODI)

ŽIADOSŤ
o pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúce písmeno C

1. Údaje o vlastníkovi vozidla:
Meno a priezvisko (názov organizácie) ......................................................................................................................................................
Rodné číslo ...........................................................

IČO ....................................................................

Dátum narodenia ................................ miesto narodenia ......................................................................................................................
číslo preukazu totožnosti ..................................................
Trvalý pobyt (sídlo) ................................................................................................................................................... PSČ .........................

2. (*ak ide o právnickú osobu, aj osobné údaje o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby)
Meno a priezvisko .....................................................................................................................................................................................
Dátum narodenia ............................. miesto narodenia .........................................................................................................................
Rodné číslo .................................................

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

Trvalý pobyt .............................................................................................................................................................. PSČ .........................

K žiadosti sa pripája:
A/ Základné technické údaje
B/ Fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu
C/ Odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke
D/ Doklad o poistení............................................................................................................................................................................
/názov poisťovne, číslo poistnej zmluvy, dátum uzavretia PZ/

Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.

V ......................................................... dňa ................................

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

Vlastnoručný podpis vlastníka (pečiatka organizácie)

Splnomocnená osoba (meno, priezvisko): .......................................................................................... č.OP .............................................

Podpis splnomocnenej osoby: .............................................
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A: ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE (vyplní vlastník vozidla)
VOZIDLO
1 Druh
2 Kategória
3 VIN
4 Značka
5 Obchodný názov
6 Typ/variant/verzia
7 Obchodné meno výrobcu vozidla
MOTOR A PREVODOVKA – nepovinný údaj (vypln
8 Identifikačné číslo motora (typ)
9 Zdvihový objem valcov
10 Najväčší výkon motora
11 Druh paliva
KAROSÉRIA
12 Farba
13 Dĺžka – šírka – výška (vozidla)
14 Počet miest na sedenie

B: FOTOGRAFIE VOZIDLA (spredu, zboku a zozadu)
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C: ODÔVODNENIE ŽIADOSTI VRÁTANE PREDPOKLADANEJ TRASY A ČASU POUŽÍVANIA VOZIDLA
V CESTNEJ PREMÁVKE
Odôvodnenie žiadosti:
Podpísaný žiadam o pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúce písmeno C na motorové – prípojné
vozidlo, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, a ktoré je používané na
poľnohospodárske práce alebo lesné práce.
........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Predpokladaná trasa používania vozidla v cestnej premávke
.........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Predpokladaný čas používania vozidla v cestnej premávke
.......................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

E:Platnosť do (najviac

tri roky):

.................................................
podpis vlastníka vozidla

F: Záznamy dopravného inšpektorátu – držiteľ vozidla prevzal:
-

Tabuľku s evidenčným číslom

-

Osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla (pridelené podľa § 127 ods. 12 zákona č. 8/2009 Z.z.)

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

počet ks ..............

platné do ..................................................................... (maximálne na tri kalendárne roky)
-

iné doklady: ...............................................................................................................................................................................

prevzal dňa ............................................

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

Vlastnoručný podpis vlastníka (pečiatka organizácie)

Miesto na nalepenie kolkov

.....................................................................................
(podpis, pečiatka orgánu PZ)
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G: POUČENIE
Podľa:
§ 39 ods. 7) zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 8/2009 Z.z.“) „používanie vozidiel, ktorým bolo pridelené
zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa § 127 ods. 12 citovaného zákona, je na
cestách zakázané; zákaz neplatí na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových
komunikáciách za nezníženej viditeľnosti“.
V prípade potreby používania vozidla na iných cestách, vlastník vozidla je povinný požiadať
o povolenie výnimky v zmysle § 140 zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
§ 129zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.
Ten, komu boli podľa § 127 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá,
a) môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho
evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla len na účel, na ktorý boli
určené, a za podmienok určených orgánom Policajného zboru,
b) môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na dobu
nevyhnutne potrebnú; súčasne sa na takú dobu obmedzí aj platnosť potvrdenia o pridelení
zvláštneho evidenčného čísla.
§ 131zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.
(1) Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim
písmeno M, S alebo C, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o
evidencii časť I alebo časť II, je povinný ich vrátiť najneskôr v deň skončenia ich platnosti uvedený
v príslušných dokladoch tomu, kto ich vydal.
§ 132zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.
Spoločné ustanovenia o osobitnom evidenčnom čísle a o zvláštnom evidenčnom čísle
(1) Na osobitné evidenčné číslo, zvláštne evidenčné číslo a na doklady k nim vydávané sa
primerane vzťahuje § 123.
(2) Orgán Policajného zboru je oprávnený odobrať tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a
osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť
II, ak ich používanie je v rozpore s týmto zákonom.
Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov( ďalej len „ zákon o povinnom
zmluvnom poistení“) povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 má pri tuzemskom motorovom vozidle
ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.
Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3, je povinná uzavrieť poistnú
zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Podľa § 2 zákona o povinnom zmluvnom
poistení sa tuzemským motorovým vozidlom rozumie motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v
Slovenskej republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha
evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo na území
Slovenskej republiky.

V Bardejove dňa ........................................... .........................................................................................
Vlastnoručný podpis vlastníka

