
Príloha č. 8 

k metodickému pokynu č. 57/2020 

 

 

                                                                                   Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

      Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

      Štátny dopravný úrad 

                   Námestie slobody č. 6  

      P. O. BOX 100 

      810 05 Bratislava 

 

Dátum a miesto:                                            Značka: 

 

 

 

VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE OSVEDČENIA O SCHVÁLENÍ VOZIDLA NA PREPRAVU 

URČITÝCH NEBEZPEČNÝCH VECÍ 

 

Údaje o žiadateľovi (držiteľovi osvedčenia o evidencii časť II alebo vlastníkovi vozidla) 

Názov firmy: 

Adresa firmy: 

Mesto a PSČ: 

 

Údaje o vozidle 

VIN: 

Číslo protokolu o technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí: 

Dátum vykonania technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí: 

 

 

Podpis a pečiatka: 

 

Prílohy: 
1. Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (E-KOLOK) ID: ..................................... (vyplniť!).  

2. 2 exempláre vytlačeného Osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí č. ....................... 

(vyplniť!) pripravené pre ministerstvo. 

3. Kópia vyhlásenia výrobcu, resp. zástupcu výrobcu o účinnosti spomaľovacieho brzdového systému (ak je na vozidle 

požadovaná a nie je účinnosť nedoložená inak napr. kópiou naposledy vydaného osvedčenia ADR vozidla). 

4. Kópia osvedčenia o evidencii časť II č. ............................. (vyplniť!). 

5. Kópia osvedčenia o poslednej prehliadke cisterny (cisternové vozidlo, batériové vozidlo, resp. MEMU vozidlo, ak 

je cisterna s objemom nad 1000 l), príp. kópia o schválení typu cisterny. 

6. Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí vydané zahraničným orgánom (ak bolo 

vozidlu vydané). 

7. Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí vydané v SR (ak je neplatné – nastali zmeny 

v obsahu jednotlivých kolónok osvedčenia, resp. uplynula jeho platnosť alebo už nebolo možné osvedčenie 

predĺžiť).  
8. Kópia osvedčenia o poslednej prehliadke snímateľnej cisterny v prípade vozidla v prevedení s hákovým 

nakladačom, alebo vozidla vhodného na nesenie takýchto cisterien. 

9. Kópia deklarácie od poverenej technickej služby overovania vozidiel ADR, v ktorej je deklarované plnenie bodu 

9.7.3 Dohody ADR týkajúce sa upevňovacích prvkov na upevnenie snímateľnej cisterny na vozidlo v prevedení 

s hákovým nakladačom, alebo na vozidlo, ktoré je vhodné na nesenie takýchto cisterien. 

10. Kópia dokladu o zhode s požiadavkami na konštrukciu vozidiel na prepravu nebezpečných vecí vystavený 

technickou službou overovania vozidiel podľa ADR, alebo v prípade typovo schválených ťahačov návesov 

osvedčenie o zhode (COC). 

 

Za žiadateľa zasiela žiadosť na ministerstvo príslušná STK. 


