
      V Z O R

Príloha č. 7
k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

PROTOKOL
o kontrole vozidla pred schválením technickej spôsobilosti

na premávku na pozemných komunikáciách 

A. Držite¾ vozidla:    ....................................................................................................................

                adresa:    ....................................................................................................................

B. Technické údaje vozidla:

1

a) druh vozidla

b) továrenská znaèka, typ

2
Podvozok

a) výrobca

b) výrobné èíslo / rok výroby

3
Motor

a) výrobca

b) typ

c) výrobné èislo motora / rok výroby

d) plný výkon kW pri ot. min-1

e) zdvihový objem valcov (cm3)

f) palivo

4
Karoséria

a) výrobca

b) druh

c) výrobné èíslo vozidla (karosérie), rok výroby

d) farba

e) poèet miest - na sedenie / na státie

- lôžok

f) za•aženie strechy

g) objem cisterny - skrine (m3)

h) úložná plocha (mm) - dåžka

- šírka

5
Vonkajšie
rozmery

celkové rozmery (mm) - dåžka 

- šírka

- výška

6
Hmotnos•

a) pohotovostná (kg)

b) užitoèná (vrátane obsluhy)(kg)

c) celková (kg)

d) náprava predná - max. (kg)

     stredná - zadná - max. (kg)
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 7
Kolesá

pneumatiky

a) druh kolies

b) rozmer a druh pneumatík - predné

- stredné a zadné

c) rozmer a druh diskov (ráfikov) - predné

- stredné a zadné

d) poèet náprav / poháòaných

e) rázvor (mm)

 8 Najvyššia dovolená rýchlos• km.h-1

 9 Brzdy (druh)   prevádzkové              parkovacie           núdzové          od¾ahèovacie          (áno / nie)

10 Spojovacie zariadenie - druh (typ)

11 
Celková - okamžitá*) hmotnos• - brzdeného (kg)

- nebrzdeného (kg)

12 Celková - okamžitá hmotnos• jazdnej súpravy*) (kg)

13 
Spotreba paliva STN                                   pri rýchlosti                                           km.h-1

dm3.100 km-1 EHK                                         mesto              90 km.h-1                120 km.h-1

14 Vonkajšia hluènos• vozidla - stojaceho                               dB(A),  poèas jazdy                    dB(A)

*) Nehodiace sa preèiarknite.

C. Zistené chyby a nesplnenie predpisov:

Poznámka:
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D. Podklady použité na kontrolu vozidla a zistenie technických údajov vozidla:
     a) vyhláška MDPT SR è. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných
         komunikáciách,
     b) metodika na vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel,
     c) metodický pokyn na postup STK súvisiaci so schva¾ovaním technickej spôsobilosti
         jednotlivého vozdila na premávku na pozemných komunikáciách pri stavbe, dovoze, prestavbe
         a po vyradení vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu.

E. Návrh pre okresný úrad:
     a) Vozidlo spåòa podmienky na schválenie technickej spôsobilosti na premávku na pozemných
         komunikáciách v SR, prièom do dokladov vozidla treba zapísa• tieto výnimky udelené MDPT SR:

     b) Vozidlo nespåòa podmienky na schválenie technickej spôsobilosti na premávku na pozemných
         komunikáciách v SR, lebo chyby uvedené v písmene C nie je držite¾ schopný odstráni•.

(Nehodiace sa preèiarknite.)

F. Potvrdenie o zaplatení stanovenej ceny za kontrolu vozidla:

Držite¾ zaplatil za prvú kontrolu vozidla sumu ................ Sk stanovenú pod¾a cenového

výmeru MF SR è. ......................

Kontrolu vykonala STK è. .............................                  v ............................................................

dòa .............................................................

  ................................................................                 .............................................................
     kontroloval - meno, priezvisko, podpis                          schválil - meno, priezvisko, podpis
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