
Dovoz jednotlivého vozidla podľa zákona č. 725/2004 Z. z. počnúc 1. januárom 2008

schválenieuznanie typového 
schválenia ES

nové vozidlo, 
dosiaľ

neprihlásené v 
evidencii

{§ 16a ods. 2 písm. a) }

doklad o 
nadobudnutí

doklad o 
prepustení do 

voľného obehu

rozhodnutie obvodného úradu dopravy, ak je kladné, vystavenie ZTO, vystavenie a vydanie OE, prípadne TOV

COC

potvrdenie o 
platbe do 

Recyklačného 
fondu

z členského štátu alebo z iného zmluvného štátu Dohody o EHP alebo zo Švajčiarska (§ 16a) z tretej krajiny (§ 16b)

uznanie schválenia (typového schválenia, typového schválenia vozidla 
vyrobeného v malej sérii alebo schválenia jednotlivého vozidla)

vyhlásenie o tom, 
že nebolo 

prihlásené do 
evidencie

OE, ak bolo 
vydané

nové vozidlo, už
prihlásené v 

evidencii, alebo 
ojazdené

{§ 16a ods. 2 písm. b) }

doklad o 
nadobudnutí

potvrdenie o 
platbe do 

Recyklačného 
fondu

doklad o vyradení
z evidencie (ak 

tento údaj nie je v 
OE)

OE

posudok o KO

protokol o TK 
pravidelnej, alebo 

doklad o TK z 
členského štátu

protokol o EK 
pravidelnej, alebo 

doklad o EK z 
členského štátu

nové vozidlo, 
dosiaľ

neprihlásené v 
evidencii

{§ 16a ods. 9 písm. a) }

doklad o 
nadobudnutí

potvrdenie o 
platbe do 

Recyklačného 
fondu

vyhlásenie o tom, 
že nebolo 

prihlásené do 
evidencie

OE, ak bolo 
vydané

osvedčenie o 
zhode s 

vnútroštátnymi 
požiadavkami 
členského štátu

nové vozidlo, už
prihlásené v 

evidencii, alebo 
ojazdené

{§ 16a ods. 9 písm. b) }

doklad o 
nadobudnutí

potvrdenie o 
platbe do 

Recyklačného 
fondu

doklad o vyradení
z evidencie (ak 

tento údaj nie je v 
OE)

OE

posudok o KO

protokol o TK 
pravidelnej, alebo 

doklad o TK z 
členského štátu

protokol o EK 
pravidelnej, alebo 

doklad o EK z 
členského štátu

doklad o 
nadobudnutí

potvrdenie o 
platbe do 

Recyklačného 
fondu

doklad o vyradení
z evidencie (ak 
bolo vyradené z 
evidencie a tento 
údaj nie je v OE)

OE alebo 
vyhlásenie o tom, 

že nebolo 
prihlásené do 

evidencie

posudok o KO

protokol o TK pred 
schválením

protokol o EK 
pravidelnej

návrh ZTO

doklad o splnení
podmienok a 
technických 
požiadaviek

vozidlo nemá
typové schválenie 

ES

(§ 16b ods.2)

doklad o 
prepustení do 

voľného obehu

doklad o 
nadobudnutí

potvrdenie o 
platbe do 

Recyklačného 
fondu

doklad o vyradení
z evidencie (ak 
bolo vyradené z 
evidencie a tento 
údaj nie je v OE)

OE alebo 
vyhlásenie o tom, 

že nebolo 
prihlásené do 

evidencie

posudok o KO

protokol o TK pred 
schválením

protokol o EK 
pravidelnej

vozidlo má typové
schválenie ES

(§ 16b ods.4)

COC

doklad o 
prepustení do 

voľného obehu –
len pre iné

zmluvné štáty 
alebo Švajčiarsko

doklad o 
prepustení do 

voľného obehu –
len pre iné

zmluvné štáty 
alebo Švajčiarsko

doklad o 
prepustení do 

voľného obehu –
len pre iné

zmluvné štáty 
alebo Švajčiarsko

doklad o 
prepustení do 

voľného obehu –
len pre iné

zmluvné štáty 
alebo Švajčiarsko

prihlásenie do evidencie vozidiel, ak bolo vydané OE

absolvovanie TK administratívnej, prípadne EK administratívnej

Použité skratky:TK – technická kontrola, EK – emisná kontrola, KO – kontrola originality, COC – certifikát konformity, ZTO –základný technický opis, OE – osvedčenie o evidencii, TOV – technické osvedčenie vozidla


