Otázky	
  pre	
  test	
  Dovozy

Ak obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uzná doklad o vykonaní technickej kontroly jednotlivo dovezeného vozidla v zahraničí, kto stanoví lehotu
platnosti technickej kontroly?
Aké motorové vozidlo je vozidlo kategórie M1?
Aké vozidlo je vozidlo kategórie O?
Akej zmene podlieha typové schválenie, typové schválenie ES alebo schválenie jednotlivého vozidla, ak bolo vozidlo obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie vyradené z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo?
Aký druh technickej kontroly sa vykoná v súvislosti so schválením jednotlivého vozidla dovezeného z tzv. tretieho štátu?
Aký druh technickej kontroly sa vykonáva v súvislosti s opätovným schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách vozidla vyradeného z evidencie
vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia?
Aký druh technickej kontroly sa vykonáva v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii?
Aký druh technickej kontroly sa vykonáva v súvislosti so zapísaním údajov zmenených hromadnou prestavbou vozidiel do osvedčenia o evidencii?
Čo je predmetom žiadosti držiteľa vozidla v prípade chýbajúceho výrobného štítku a kto je jej adresátom?
Do ktorej kategórie vozidiel patria motorové vozidlá s dvomi kolesami, maximálnou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km/h, alebo so zdvihovým objemom valcov
spaľovacieho motora prevyšujúcim 50 cm3?
Do ktorej skupiny štátov sa na účel dovozu jednotlivých vozidiel podľa zákona č. 725/2004 Z. z. zaraďuje Chorvátsko?
Je možné povoliť prestavbu vozidla spočívajúcu v premiestnení riadenia z pravej strany na ľavú?
Kedy je výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla zakázaná?
Kto pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ak na vozidle nemožno určiť výrobné číslo VIN alebo sú jeho
znaky nečitateľné?
Kto schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlo?
Kto umiestňuje a upevňuje pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN na vozidlo?
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Ktorá z uvedených možností sa týka výmeny karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla?
Na akom vozidle možno vykonať technickú kontrolu pravidelnú v súvislosti s dovozom jednotlivého vozidla?
Na aký účel je určené vozidlo kategórie N?
Uveďte kto má v kompetencii udeľovanie výnimiek z niektorých ustanovení zákona č. 725/2004 Z. z.?
V akej lehote musí prevádzkovateľ podrobiť technickej kontrole administratívnej svoje jednotlivo dovezené vozidlo, ak obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie po jeho schválení túto povinnosť uložil?
V prípade zápisu zmeny obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie do osvedčenia o evidencii, ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami
sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov na zmenu počtu miest na sedenie, sa vykoná aký druh technickej kontroly?
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