Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole originality ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 §85 ods. 3 a 4.
(3) Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti23b) aj tieto
doklady, ak ide o
a) vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
1. osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, alebo doklad o
nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo
doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o
nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II
predkladá sa tiež fotokópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časť II opatrené odtlačkom
pečiatky orgánu Policajného zboru,
2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny
karosérie vozidla alebo rámu vozidla,
3. doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) a c) zákona;
predkladá sa ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná hromadná prestavba typu vozidla,
4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa ak ide o prestavbu
jednotlivého vozidla,
b) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s
úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku; v prípade dvoch častí osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve
časti,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s
úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom
alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,
4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z
tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,
c) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické
osvedčenie vozidla
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. technické osvedčenie vozidla spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak
osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z
tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,
d) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
3. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou
službou overovania vozidiel alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z
ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike platný základný technický opis
vozidla,
e) vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na
prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa § 16d zákona
1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
f) vozidlo, ktoré nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel, technické osvedčenie vozidla alebo
doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vozidla vydaný orgánom
Policajného zboru.
(4) Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov
alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla
pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku
3 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

