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ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV PNEUMATÍK
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Rozsah údajov tvorený elektronickým formulárom pre Žiadosť o zápis do registra
výrobcov pneumatík
Položky údajovej vetvy
Fyzická osoba –
podnikateľ/právnická osoba

Obchodné meno

Popis údajovej vetvy
Označí sa, či žiadosť do registra podáva fyzická osoba – podnikateľ alebo
právnická osoba.
Obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa) tak, ako je zapísané v registri právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej moci Slovenskej republiky alebo
v obdobnom registri príslušných krajín členských štátov Európskej únie
a iných ako členských štátov Európskej únie.
IČO fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby alebo príslušný
národný identifikátor výrobcu.

Národný identifikačný kód
výrobcu
Adresa – názov ulice, súpisné
číslo, popisné číslo, PSČ, obec, Presná a úplná adresa miesta podnikania alebo sídla organizácie.
krajina
Telefón, mobil, pevná linka,
Telefón, mobil, pevná linka, fax, e-mailová adresa fyzickej osoby –
fax, e-mailová adresa
podnikateľa alebo právnickej osoby v medzinárodnom formáte.
Webové sídlo

Adresa webového sídla organizácie, ak existuje.

Meno a priezvisko, miesto
trvalého pobytu, telefónne
číslo, e-mailová adresa
fyzickej osoby –
podnikateľa/štatutárneho
orgánu
Meno a priezvisko, telefónne
číslo a e-mailová adresa
kontaktnej osoby

Identifikačné údaje osoby, ktorá je zapísaná v registri právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej moci Slovenskej republiky alebo
v obdobnom registri príslušných krajín členských štátov Európskej únie
a iných ako členských štátov Európskej únie a zastupuje organizáciu.
Meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne
číslo v medzinárodnom formáte.
Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo v medzinárodnom
formáte poverenej kontaktnej osoby.

Spôsob plnenia vyhradených povinností
– Názov organizácie zodpovednosti výrobcov – ak ide o plnenie
vyhradených povinností výrobcu pneumatík prostredníctvom organizácie
zodpovednosti výrobcov, uvedie sa názov organizácie zodpovednosti
Spôsob zabezpečenia plnenia výrobcov, s ktorými má výrobca pneumatík uzavretú zmluvu o plnení
vyhradených povinností
vyhradených povinností ku dňu podania žiadosti. K žiadosti sa priloží
výrobcu pneumatík
potvrdenie podľa § 30 ods. 3 zákona, IČO OZV, obchodné meno OZV
z dôvodu párovania na register OZV.
– Individuálny spôsob zabezpečenia plnenia vyhradených povinností.
– Osobitný spôsob plnenia povinností podľa § 27 ods. 7 zákona.
K žiadosti sa priložia dokumenty podľa § 30 ods. 4 zákona.
Vypĺňa sa, ak výrobca pneumatík ustanovil splnomocneného zástupcu.
Identifikačné číslo organizácie
Priloží sa aj splnomocnenie podľa § 27 ods. 19 zákona a uvedie sa IČO
splnomocneného zástupcu
organizácie splnomocneného zástupcu.
Obchodné meno splnomocneného zástupcu (právnickej osoby alebo
Obchodné meno
fyzickej osoby – podnikateľa) tak, ako je zapísané registri právnických
splnomocneného zástupcu
osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Slovenskej republiky.
Adresa splnomocneného
zástupcu – názov ulice, súpisné
Presná a úplná adresa sídla splnomocneného zástupcu.
číslo, popisné číslo, obec, PSČ,
SR
Telefónne číslo
Telefónne číslo splnomocneného zástupcu v medzinárodnom formáte.
splnomocneného zástupcu
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Meno a priezvisko, telefónne
číslo a e-mailová adresa
kontaktnej osoby
splnomocneného zástupcu
Vyhlásenie o pravdivosti
údajov
Meno a priezvisko, podpis

“.
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Poverená kontaktná osoba splnomocneného zástupcu, e-mailová adresa
a telefónne číslo v medzinárodnom formáte.
Vyhlásenie o pravdivosti údajov. V elektronickom formulári musí byť toto
vyhlásenie označené (zaškrtávacie políčko).
Meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za vypĺňanie formulára.

