
Orgán odborného dozoru

ZÁZNAM O KONTROLE VOZIDIEL
PREPRAVUJÚCICH NEBEZPEČNÉ VECI

 1. Miesto kontroly: 2. Dátum: 3. Čas:

 4. Evidenčné číslo motorového vozidla 5. Evidenčné číslo prívesu/návesu
   a ŠPZ motorového vozidla:   a ŠPZ prívesu/návesu:

 6. Typ dopravnej jednotky: nákladné vozidlo súprava s prívesom návesová súprava

 7. Organizácia vykonávajúca dopravu (adresa):

 8. Štátna príslušnos� dopravcu:

 9. Meno a priezvisko vodiča: štátna príslušnos�:

10. Meno spolujazdca vodiča: štátna príslušnos�:

11. Meno a adresa odosielate¾a:

   Miesto nakládky:1)

12. Meno a adresa príjemcu:

   Miesto vykládky:1)

13. Celková hmotnos� prepravovaných nebezpečných vecí na prepravnej jednotke:

14. Prekročený ohraničený limit pod¾a bodu 1.1.3.6 ADR: áno nie

1) Pri združených zásielkach uvies� miesta nakládky v poznámke.

15. Zásielka prepravovaná ako:

   nesnímate¾ná cisterna    snímate¾ná cisterna    prenosná cisterna   cisternový kontajner

   batériové vozidlo    kontajner    vo¾ne naložená     v kusoch

Sprievodné doklady

16. Prepravný sprievodný doklad: správny nesprávny nemal

17. Písomné pokyny na prepravované nebezpečné veci: správne nesprávne nemal

18. Vyžadovaná osobitná dohoda: správna nesprávna nemal

19. Vyžadované osvedčenie o schválení vozidiel: správne nesprávne nemal

20. Vyžadované osvedčenie o školení vodičov: správne nesprávne nemal

Identifikácia prepravovaných zásielok nebezpečných vecí

Nebezpečné veci je povolené prepravova�

21. cestnou dopravou áno nie

22. ako vo¾ne naložené áno nie

23. v cisterne áno nie

24. v kontajneri áno nie



25. vo vybranom type vozidla áno nie

26. ako rozličný náklad/zásielku áno nie

27. nesprávna manipulácia a uloženie2) áno nie

28. únik obsahu alebo poškodenie obalu2) áno nie

29. označenie obalu:1), 2)

   — UN číslo obsiahnutých nebezpečných vecí áno nie

   — požadované bezpečnostné značky áno nie

   — UN kód obalu áno nie

30. označenie vozidiel alebo kontajnera
   výstražnými oranžovými tabu¾ami áno nie

31. označenie cisterny alebo vo¾ne naloženej
   prepravy bezpečnostnými značkami áno nie

Výbava vozidla

32. jedna lampa pre každého člena osádky áno nie

33. najmenej jeden zakladací klin pod koleso vozidla áno nie

34. dve samostatne stojace výstražné značky áno nie

35. požadovaný počet fukčných
   hasiacich prístrojov áno nie

36. výstražná vesta pre každého člena osádky áno nie

2) Kontrola len vidite¾ného porušenia ustanovení ADR.

37. výbava pod¾a písomných pokynov áno nie

38. Iné požiadavky — poznámky

      Príslušný orgán/funkcionár vykonávajúci kontrolu.“.


