
ŽĺłoosŤ o UDELENIE vonrČsxnHo oľnÁvNENIA

Poradové ěĺslo v protokote vodičských oprávnenÍ*:

ł Vyplnĺ orgán Policajnćho zboru
ł' Nehodiace sa pľečiarknuť
rlł Relevanlnć označte znakom ,,X"

(Ilyplĺn1je Žiadaleľ)

Meno priezvisko

rodné priezvisko**

dátum narodenia.' miesto narodenia

ľodné ěĺslo

ĺdresa pobytu

Som držitelbm vodičského oprávnenia skupinyŕt

Som drŽitel'om vodičského preukazu (uviesť čĺslo a štát vydania)*t

Żiadam o udelenie vodiěského opľávnenia skupiny

nazáklade:łłł

vodičského kuľzu a skrišky z odbornej spôsobilosti fl orouitnej skúšky n osobitného r'ýcviku

v dňa

podpis żiadatęľa

ako zákonný ástupca Żiadateľasúhlasĺm s udelenĺm vodičského oprávnenia skupiny

(l/yplňuje źkoný :ósupca žiadateÍa)

rodné ěĺsto

podpis źkonného zástupcu

Meno priezvisko

v dňa

obj.č. l04l2016 @Sĺbiĺ Prcšov



( Vyp l ň uj e p awd.uJ úc i le ląź r)

Potvrdenie o výstedku lekáľskej pľehliedĘ

Meno' adresa (sĺdlo) posudzujliceho lekáľa (aj vo foľme pečiatky, ak táto obsahuje poŁdované údaje)

Meno priezvisko

dátum naľodenia

bol(a) posudzovaný(lĺ) ako vodič skupiny podľa $ 87 ods. 7 zÁkonač.812009 Z. z.

s týmto výsledkom:

I . spôsobitý( á) bez obmedzrnia na vedenie motorových vozidiel skupĺny* ĺ 
:

2. nespôsobilý(á| na vedenie motorových vozidiel skupĺnył*:

3. spôsobilý(á) s podmicnkou na vedenie motorových vozidiel skupinyłł:

V dila
odtlačok pcčiatky a podpís posudzujúceho lekára

Miesto na preukázanĺe zaplatcnia správneho poplatku

čestné vyhlásenĺe k splnenĺu niektorých podmienok
na udelenie vodĺčského oprávnenia

Čestnevyhlosujem, že

a) som nepredlożil Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia romakej skupiny na iný orgán Policajného

zboru, łĺoý na jej základe začal alebo neskončil začaté konanie v ľovnakej veci,
b) mám na územĺ Slovenskej republiky zvyč,ajné bydlisko podľa $ 77 ods.2 zÄkona ě.8ľ2009 Z. z.,

c) spĺňam podmienky podľa $ 77 ods. l písm. m) až q) z*ona č' 8/2009 Z. z.

v

v
v

dila

dňa

dňa

podpis Žiadatel'a

podpis ż,iadateľa

podpis Żiadatęťa

Čcsmé vyhlásenie podáva Žiadateľ v deň vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti/osobitnej skúŠky alebo v deň konania
o udelení vodičského opľávnenia na základe osobitného výcviku."


