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VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 24. augusta 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a
náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore

označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly,
pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových

zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného
vykonávať štátny odborný dozor

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4, § 32 ods. 5, §
85b ods. 2 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o
vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej
kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže
plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny
odborný dozor sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri umiestňovaní a upevňovaní náhradného
identifikačného čísla vozidla VIN alebo identifikačného čísla vozidla VIN podľa

špecifikácie a charakteristických vlastností

(1) Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a
protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN10a) je tlačivo označené
sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB
až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o prevádzkovateľovi vozidla, vodičovi
vozidla, identifikačné údaje vozidla, údaje o umiestnení a upevnení identifikačného čísla
vozidla VIN, identifikačné údaje o pracovisku kontroly originality a identifikačné údaje o
technikovi kontroly originality.

(2) Tlačivo je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch
výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou
pozitívnymi linkami modrej farby s odtieňom Pantone 2945 U. V strede gilošovej grafiky je
uvedený nápis „KO“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené
priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
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(3) Vzor tlačiva Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla
VIN je uvedený v prílohe č. 12a.

(4) Vzor tlačiva Protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN je
uvedený v prílohe č. 12b.

(5) Špecifikácia a charakteristické vlastnosti ochranných prvkov tlačiva podľa odseku 1
nesmú byť zverejnené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 85b ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.“.

2. Príloha č. 3 znie:
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„Príloha č. 3
k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí
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OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ VOZIDLA NA PREPRAVU URČITÝCH NEBEZPEČNÝCH VECÍ 
 

ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FÜR FAHRZEUGE 
ZUR BEFÖRDERUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER GÜTER 

 
Toto osvedčenie dokazuje, že vozidlo uvedené nižšie spĺňa požiadavky, ktoré predpisuje Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí (ADR). 
Mit dieser Bescheinigung wird bestätigt, dass das nachstehend bezeichnete Fahrzeug die Anforderungen des Europäischen Übereinkommens über 

die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) erfüllt. 
1. Osvedčenie č.: 
 Bescheinigung Nr.: 

2. Výrobca vozidla: 
    Fahrzeughersteller: 

3. Číslo podvozka vozidla: 
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: 

4. Evidenčné číslo vozidla (ak je): 
    Amtl. Kennzeichen (wenn vorhanden): 

5. Názov a obchodná adresa dopravcu, prevádzkovateľa alebo vlastníka: 
 Name und Betriebssitz des Beförderers, Betreibers (Halters) oder Eigentümers: 

6. Opis vozidla: 1 

 Beschreibung des Fahrzeugs: 1 
7. Vozidlo schválené podľa bodu 9.1.1.2 ADR: 2 

 Fahrzeugbezeichnung(en) gemäß 9.1.1.2 des ADR: 2 
EX/II EX/III FL OX AT MEMU 

8. Spomaľovací brzdový systém: 3 

 Dauerbremsanlage: 3 
Nie je použiteľný 

 Nicht zutreffend 
Účinnosť podľa bodu 9.2.3.1.2 ADR je vhodná pre celkovú hmotnosť dopravnej jednotky ________t 4 

Die Wirkung nach 9.2.3.1.2 des ADR ist ausreichend für eine Gesamtmasse der Beförderungseinheit von ________t4 
9. Opis cisternového(ých) vozidla (iel) / batériového vozidla (ak je): 
 Beschreibung des (der) festverbundenen Tanks / des (der) Batterie-Fahrzeuge(s) (wenn vorhanden): 
 9.1 Výrobca cisterny: 
  Tankhersteller: 
 9.2 Schvaľovacie číslo cisternového / batériového vozidla: 
  Zulassungsnummer des Tanks / des Batterie-Fahrzeugs: 
 9.3 Výrobné sériové číslo cisterny / označenie článkov batériového vozidla: 

 Herstellungsnummer des Tanks / Identifizierung der Elemente des Batterie-Fahrzeugs: 
 9.4 Rok výroby: 
  Herstellungsjahr: 
 9.5 Kód cisterny podľa bodu 4.3.3.1 alebo 4.3.4.1 ADR: 
  Tankcodierung gemäß 4.3.3.1 oder 4.3.4.1 des ADR: 
 9.6 Osobitné ustanovenia TC a TE podľa bodu 6.8.4 ADR (ak je použiteľný)6: 
  Sondervorschriften TC und TE gemäß 6.8.4 des ADR (falls zutreffend)6: 
10. Nebezpečné veci schválené na prepravu:  

 Zur Beförderung zugelassene gefährliche Güter:  
 Vozidlo spĺňa podmienky požadované na prepravu nebezpečných vecí, stanovené na vozidlo označené v bode č. 7. 
 Das Fahrzeug erfüllt die Anforderungen zur Beförderung gefährlicher Güter entsprechend der (den) unter Nummer 7 angegebenen Fahrzeugbezeichnung(en). 
 
 10.1 V prípade vozidla EX/II alebo EX/III 3 

  Im Falle eines EX/II- bzw. EX/III-Fahrzeugs 3 
 veci triedy 1 vrátane skupiny znášanlivosti J 

 Güter der Klasse 1 einschließlich Verträglichkeitsgruppe J 
 veci triedy 1 bez skupiny znášanlivosti J 

Güter der Klasse 1 ausgenommen Verträglichkeitsgruppe J 
 10.2 V prípade cisternového vozidla / batériového vozidla 3  
  Im Falle eines festverbundenen Tanks / Batterie-Fahrzeugs 3 

 môžu sa prepravovať 5 len látky povolené podľa cisternového kódu a podľa akýchkoľvek osobitných ustanovení uvedených v bode č. 9. 
  Es dürfen 5 nur Stoffe befördert werden, die gemäß der unter Nummer 9 angegebenen Tankcodierung und den unter Nummer 9 angegebenen 

 eventuellen Sondervorschriften zugelassen sind.  
alebo 
oder 

 môžu sa prepravovať len nasledujúce látky (trieda, identifikačné číslo látky (UN) a, ak je to potrebné, obalová skupina a vlastné dopravné 
 pomenovanie): 

  Es dürfen nur die folgenden Stoffe (Klasse, UN-Nummer, und, falls erforderlich, Verpackungsgruppe und offizielle Benennung für die 
 Beförderung) befördert werden: 

 
 
 Môžu sa prepravovať len látky, ktoré nie sú schopné nebezpečných reakcií s materiálmi nádrže, tesnení, výstroja a ochranných obložení (ak je použiteľné). 
 Es dürfen nur Stoffe befördert werden, die nicht dazu neigen, gefährlich mit den Werkstoffen des Tankkörpers, der Dichtungen, der Ausrüstung und der 
 Schutzauskleidung (falls vorhanden) zu reagieren. 
11. Poznámky: 
 Bemerkungen: 

12. Platí do: 
 Gültig bis: 

Odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu: 
Stempel der Ausgabestelle: 
 
Sídlo, dátum, podpis: 
Ort, Datum, Unterschrift: 
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13. Predĺženie platnosti: 
 Verlängerung der Gültigkeit: 
Platnosť predĺžená do: 
Gültigkeit verlängert bis: 

Odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu, sídlo, dátum, podpis: 
Stempel der Ausgabestelle, Ort, Datum, Unterschrift: 
 
 
 
 

1     Podľa definícií pre mechanicky poháňané vozidlá a pre prípojné vozidlá kategórie N a O, ako sú definované v prílohe 7 Spojenej rezolúcie o konštrukcii 
      vozidiel (R.E.3) alebo v smernici 97/27/ES. 

Entsprechend den Begriffsbestimmungen für Kraftfahrzeuge und Anhänger der Kategorien N und O gemäß Anlage 7 der Gesamtresolution über die Konstruktion 
von Fahrzeugen (R.E.3) oder der Richtlinie 97/27/EG. 

 2 Vyčiarknite, čo nie je vhodné. 
 Nichtzutreffendes streichen. 
 3 Vhodná značka. 
 Zutreffendes ankreuzen. 
4       Údaj príslušnej hodnoty. Hodnota 44 t nebude obmedzovať „najväčšiu povolenú evidovanú/prevádzkovú hmotnosť“ uvedenú v evidenčnom(ých) doklade(och). 
 Zutreffenden Wert eintragen. Ein Wert von 44 t beschränkt nicht die im (in den) Zulassungsdokument(en) angegebene „zulässige Zulassungs-/Betriebsmasse“. 
5       Látky určené cisternovým kódom uvedeným v bode č. 9 alebo ďalším cisternovým kódom dovoleným podľa odstupňovania v bode 4.3.3.1.2 alebo 
      4.3.4.1.2 ADR vysvetľujúcom osobitné ustanovenie(ia), ak je. 

Stoffe, die der unter Nummer 9 angegebenen oder einer anderen gemäß der Hierarchie in Absatz 4.3.3.1.2 oder 4.3.4.1.2 des ADR zugelassenen Tankcodierung 
unter Berücksichtigung der eventuellen Sondervorschrift(en) zugeordnet sind. 

6     Nevyžaduje sa, ak sú schválené látky vymenované v riadku 10.2. 
Nicht erforderlich, wenn die zugelassenen Stoffe in der Zeile 10.2 angegeben sind. 

 
POZNÁMKA : Toto osvedčenie musí byť vrátené orgánu, ktorý ho vydal, v prípadoch, ak je vozidlo vyradené z prevádzky, ak je vozidlo prevedené na iného 

dopravcu, používateľa alebo vlastníka uvedeného v bode č. 5, po uplynutí lehoty platnosti osvedčenia a pri významnej zmene jednej alebo 
viacerých hlavných charakteristík vozidla. 

BEMERKUNG : Diese Bescheinigung ist der Ausgabestelle zurückzugeben, wenn das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen wird, bei einem Wechsel des unter 
Nummer 5 genannten Beförderers, Betreibers (Halters) oder Eigentümers, bei Ablauf der Gültigkeit und im Falle einer nennenswerten Änderung 
wesentlicher Merkmale des Fahrzeugs.“. 
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3. Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v anglickom jazyku
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VZOR TLAČIVA 

Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v anglickom jazyku 
 
                                                                                                                                     Certificate No : 

ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers 1 

 
Registration Number: 
Certificate of compliance Number:  
Vehicle Type and Make 2: 
Vehicle Identification Number (VIN): 
Engine Type/ Number 3: 
 
The 
 

 
 

Body or Establishment designated and directly supervised by the State of Registration for the purpose of UNECE 
Agreement of 1997, or of the UNECE Consolidated Resolution R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) as amended in 2001 
(TRANS/WP.1/25) or as subsequently amended, or of Directive 96/96/EC as amended by Directive 2003/27/EC or as 
subsequently amended, 
 
hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of the texts above, including at least the 
following items to by compulsory checked: 
 
   Braking systems (including antiblocking systems , compatible with the trailer and vice-versa) 
   Steering wheel 3 and steering devices 
   Visibility 
   Lamps, reflectors and electrical equipment 
   Axles, wheels, tyres and suspension (including minimum tread depth of tyres) 
   Chassis and chassis attachments (including rear and lateral protective devices) 
   Other equipment, including: 
         Warning triangle3 
         Tachograph (presence of integrity of seals) 3 
         Speed limitation device 3 
   Absorption coefficient3, 4 

 
 
Place                                                            Date                                                                 Signature and stamp 
 
Note:    Next roadworthiness test required before5: 
 
 
_______________________________________________ 
 
1 Semi-trailers included.  
2 Trailer type, if trailer. 
3 Not applicable to trailer. 
4 According to UNECE regulation R24.03 or as subsequently amended, or to the Directive 72/306/EEC or as 
subsequently amended.  
5 12 months after the date of the test, and at the latest before the end of this same month. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 353/2009 Z. z.



353/2009 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9

Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v slovenskom jazyku
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Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v slovenskom jazyku 
 Potvrdenie o technickej kontrole: SK................. 

 
CEMT – Potvrdenie o technickej kontrole motorového vozidla a prípojného vozidla 1 

 
Evidenčné číslo: 
Číslo osvedčenia o zhode:  
Typ vozidla a značka 2: 
Identifikačné číslo vozidla (VIN): 
Typ motora/ číslo motora 3: 
 
Orgán alebo inštitúcia ustanovená a priamo riadená (alebo kontrolovaná) štátom evidencie na účel Dohody EHK OSN 
z roku 1997 alebo Konsolidovanej rezolúcie EHK OSN R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) v znení z roku 2001 
(TRANS/WP.1/2001/25) alebo v neskoršom platnom znení, alebo smernice 96/96/ES v znení smernice 2003/27/ES alebo 
v neskoršom platnom znení 
 
týmto potvrdzuje, že uvedené vozidlo spĺňa ustanovenia vyššie uvedených dokumentov vrátane minimálne nasledujúcich 
povinne kontrolovaných bodov: 
 
   brzdové systémy (vrátane protiblokovacích systémov zlučiteľných s prípojným vozidlom a naopak) 
   volant 3 a mechanizmus riadenia 
   výhľad 
   svietidlá, odrazové sklá a elektrické vybavenie 
   nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie kolies (vrátane minimálnej hĺbky dezénu pneumatík) 
   podvozok a súčasti podvozku (vrátane zadných a bočných ochranných zariadení) 
   iné vybavenie vrátane 
         výstražného trojuholníka 3 
         tachografu (s neporušenými plombami) 3 
         zariadenia obmedzujúceho rýchlosť 3 
   koeficient absorpcie3, 4 

 
 
Miesto                                                     Dátum                                              Podpis a pečiatka 
 
Poznámka: Vykonanie nasledujúcej kontroly technického stavu sa vyžaduje pred5: 
 
 
_______________________________________________ 
 
1 Vrátane návesov  
2 Typ prípojného vozidla, ak ide o prípojné vozidlo. 
3 Nevzťahuje sa na prípojné vozidlo. 
4 Podľa predpisu EHK OSN č. 24-03 alebo v neskoršom znení alebo podľa smernice 72/306/EHS alebo v neskoršom 
   znení.  
5 12 mesiacov odo dňa kontroly technického stavu a najneskôr pred koncom tohto mesiaca.“. 
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4. Príloha č. 12 znie:



353/2009 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

„Príloha č. 12
k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA
Odborný posudok o kontrole originality vozidla
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VZOR TLAČIVA 

Odborný posudok o kontrole originality vozidla 
 

  ODBORNÝ POSUDOK  

  SKA  000 001 o kontrole originality vozidla KO 
    
 Kód protokolu:     ����-���-�����-������-������*  
  Prevádzkovateľ  vozidla: Vodič vozidla:  
 Dátum narodenia / IČO: Dátum narodenia / IČO:  
 Adresa trvalého pobytu / sídlo: Adresa trvalého pobytu / sídlo:  
    
 Sprievodný doklad: Dátum kontroly:  
  Číslo dokladu: Adresa / sídlo miesta výkonu kontroly na mobilnom pracovisku:  
  Dátum vystavenia dokladu:   
  Číslo objednávky:   
    

  Na základe  
  

Identifikačné údaje  
o vozidle kontroly originality dokladov vozidla evidencie vozidiel  

 Druh vozidla / kategória:     
 Značka vozidla:     
 Obchodný názov vozidla:     
 Typ vozidla / variant / verzia:     
 VIN:     
 Výrobca vozidla (podvozku):     
 Číslo a dátum typového schválenia ES:     

 
Číslo a dátum konania o uznaní typového 
schválenia ES:     

 
Dátum vydania a číslo osvedčenia (ZTO) 
o typovom schválení:     

 
Číslo a dátum konania o jednotlivom 
schválení:     

 Evidenčné číslo vozidla:     
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):     
 Dátum prvej evidencie vozidla v SR:     
 Farba karosérie (nadstavby):     
 Identifikačné číslo motora (typ):     
 Zdvihový objem valcov:     
 Druh paliva / zdroj energie:     
 Prevodovka / počet stupňov:     
 Klasifikácia:     

  
Vozidlo je na premávku na pozemných komunikáciách: 

 

  

Ďalšie záznamy PKO: 

 

  
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: Séria a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky: 

 

  

Mesiac a rok 
vykonania kontroly 
vyznačený na 
kontrolnej nálepke: 

Kód, podpis a odtlačok pečiatky technika kontroly 
originality, ktorý kontrolu vykonal: 

Kód, podpis a odtlačok pečiatky technika kontroly 
originality, ktorý overil správnosť údajov 
uvedených v odbornom posudku: 

Podpis prevádzkovateľa 
vozidla alebo vodiča 
vozidla, ktorým potvrdzuje 
oboznámenie sa so 
skutočnosťami zistenými pri 
kontrole: 

 

 
*   Znak 1 až 4 je číslo PKO, znak 5 až 7 je kód technika kontroly originality, znak 8 až 12 je generované poradové číslo posudku, znak 13 až 18 je deň, mesiac a rok, 
     znak 19 až 24 je hodina, minúta a sekunda vykonania posledného zápisu do Odborného posudku o kontrole originality vozidla.  
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5. Za prílohu č. 12 sa vkladajú prílohy č. 12a a 12b, ktoré znejú:
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„Príloha č. 12
k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla
VIN
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E/e 27 
 

 

VZOR TLAČIVA 

Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN 
  

PROTOKOL 

SKA 000 001         o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN                    KO 

Kód protokolu: ����-���-�����-������-������* 
Prevádzkovateľ vozidla:  Vodič vozidla: 

Dátum a miesto narodenia / IČO: Dátum a miesto narodenia / IČO: 

Adresa trvalého pobytu / sídlo:  Adresa trvalého pobytu / sídlo: 

 

Sprievodný doklad:  Dátum umiestnenia a upevnenia: 

Číslo dokladu:  

Dátum vystavenia dokladu: 

Číslo objednávky: 

Značka vozidla: Obchodný názov vozidla: 

Typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu): 

Druh vozidla: Kategória vozidla: 

Obchodné meno výrobcu vozidla: 

Pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN: 

Evidenčné číslo vozidla: Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 

Na vozidle bolo na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
umiestnené a upevnené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Umiestnenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN 

Slovné označenie: Kódové označenie: 

Pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je znehodnotené v strede súvislou vyrazenou dvojitou ryhou. 

Ďalšie záznamy PKO: 

 

Kód, podpis a odtlačok pečiatky technika 
kontroly originality, ktorý vykonal 
umiestnenie a upevnenie: 

 

Kód, podpis a odtlačok pečiatky technika 
kontroly originality, ktorý overil správnosť 
údajov uvedených v odbornom posudku: 

Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo 
vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje 
oboznámenie sa s protokolom: 

* Znak 1 až 4 je číslo PKO, znak 5 až 7 je kód technika kontroly originality, znak 8 až 12 je generované  poradové  číslo  protokolu,  znak 13
   až 18 je deň, mesiac a rok, znak 19 až 24 je hodina, minúta a sekunda vykonania posledného zápisu do protokolu. 

  

 
 
 
 

PKO 
0033 
 } 8 mm 
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Príloha č. 12b k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN
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E/e 27 
 

VZOR TLAČIVA 

Protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN 

 

PROTOKOL 

SKA 000 001                 o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN                            KO 

Kód protokolu: ����-���-�����-������-������* 
Prevádzkovateľ vozidla:  Vodič vozidla: 

Dátum a miesto narodenia / IČO: Dátum a miesto narodenia / IČO: 

Adresa trvalého pobytu / sídlo:  Adresa trvalého pobytu / sídlo: 

 

Sprievodný doklad:  Dátum umiestnenia a upevnenia: 

Číslo dokladu:  

Dátum vystavenia dokladu: 

Číslo objednávky: 

Značka vozidla: Obchodný názov vozidla: 

Typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu): 

Druh vozidla: Kategória vozidla: 

Obchodné meno výrobcu vozidla: 

Na vozidle bolo umiestnené a upevnené identifikačné číslo vozidla VIN 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Umiestnenia identifikačného čísla vozidla VIN 

Slovné označenie: Kódové označenie: 

Ďalšie záznamy PKO: 

 

 

Kód, podpis a odtlačok pečiatky technika 
kontroly originality, ktorý vykonal 
umiestnenie a upevnenie: 

 

 

Kód, podpis a odtlačok pečiatky technika 
kontroly originality, ktorý overil správnosť 
údajov uvedených v odbornom posudku: 

Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo 
vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje 
oboznámenie sa s protokolom: 

* Znak 1 až 4 je číslo PKO, znak 5 až 7 je kód technika kontroly originality, znak 8 až 12 je generované  poradové  číslo  protokolu,  znak 13
   až 18 je deň, mesiac a rok, znak 19 až 24 je hodina, minúta a sekunda vykonania posledného zápisu do protokolu. 

 
 

 

 

 

PKO 
0033 
 } 8 mm 
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Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2009.

Ľubomír Vážny v. r.
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