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020 52 MESTEČKO
IČO:36892408 IČ DPH:1020518323
t.č: 0905847829 web: www.all4car.sk
mail: info@autoklinikaholcik.sk
Postup pri jednotlivej prestavbe, jednotlivo schváleným systémom.
Všetky žiadosti treba podávať v mene majiteľa prestavovaného vozidla.
Krok č.1
Požiadať Štátnu skúšobňu v Žiline o vydanie protokolu o skúškach jednotlivo schvaľovaného systému. ZV-TEST s.r.o.,
Kragujevská 12, 01001 Žilina.
Prílohy:
Osvedčenie o evidencii vozidla.
Uviesť typ systému, homolgizačnú značku retrofitného systému, výpis komponentov a ich homologizačných
značiek.
Krok č.2.1
Podať žiadosť o jednotlivé schválenie systému na okresnom úrade.
Prílohy:
Dokumentácia od systému.
Technický výkres systému.
Protokol o skúškach systému vystavený Štátnou skúšobňou v Žiline.
Kolok v hodnote 50 eur.
Krok č.2.2
Podať žiadosť o povolenie jednotlivej prestavby vozidla, pomocou jednotlivo schváleného systému na okresom úrade
Prílohy:
Podrobný popis prestavby vozidla – obsahuje popis a spôsob zástavby jednotlivých komponentov do vozidla.
Návrh na zmenu údajov zapisovaných do osvedčenia o evidencii, vystavený montážnym strediskom.
Kolok v hodnote 20 eur.
Prílohy prevzaté dňa :
Krok č.3
Dopraviť vozidlo do montážneho strediska, kde prevedú montáž systému do vozidla.
Vystavenie protokolu o montáži plynového zariadenia, vystaví montážne stredisko.
Prílohy:
Osvedčenie o evidencii vozidla.
Rozhodnutie o povolení prestavby, vydané Obvodným úradom.
Protokol o skúškach systému, vydaný Štátnou skúšobňou v Žiline.
Technické výkresy a dokumentácia od systému.
Krok č.4
Prevedenie emisnej kontroly
Prílohy:
Osvedčenie o evidencii vozidla.
Protokol o montáži plynového zariadenia, vydaný montážnym strediskom.
Krok č.5
Dopraviť vozidlo do Štátnej skúšobne v Žiline, kde vystavia protokol o skúškach jednotlivo prestavaného vozidla.
Prílohy:
Osvedčenie o evidencii vozidla.
Protokol o montáži plynového zariadenia, vydaný montážnym strediskom.
Krok č.6
Podať žiadosť na okresný úrad, o schválenie jednotlivo prestavaného vozidla, typovo schváleným systémom.
Prílohy:
Protokol o skúškach jednotlivej prestavby vozidla, vystavený Štátnou skúšobňou v Žiline.
Protokol o montáži plynového zariadenia, vystavený montážnym strediskom.
Návrh doplnkového štítku výrobcu prestavby, vystavený montážnym strediskom. (v položke Výrobca prestavby
uvedieme meno majiteľa vozidla)
Protokol o absolvovaní emisnej kontroly.
Kolok v hodnote 56 eur.
Krok č.7
Podať na polícií žiadosť o vydanie nového malého OE (čipovú kartičku) a zápisanie sa ako majiteľa vozidla do veľkého OE.
Prílohy:
Nové veľké OE (technický preukaz) vydaný obvodným úradom
Rozhodnutie vydané obvodným úradom
Doklad o platnej zákonnej poistke vozidla
Protokol o montáži LPG zariadenia
Kolok v hodnote 6€
Podpisom súhlasím s prebratím všetkých dokladov potrebných k zápisu LPG do OE (okrem kolkov, ktoré boli odpočítané pri
patení)
V záriečí dňa : …...............

Podpis..............................

Svojim podpisom potvrdzujem, že som prevzal/prevzala osobne servisnú a záručnú knižku
Podpis.........................

