ZDRUŽENIE ZBERATEĽOV HISTORICKÝCH VOZIDIEL SR
NÁRODNÝ ORGÁN F.I.V.A.

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla
1, V prípade, že chcete pre svoje vozidlo získať štatút historického vozidla (ďalej len HV), ste
presvedčený, že Vaše vozidlo spĺňa kritériá Medzinárodného technického kódexu F.I.V.A.
a rozhodnete sa s ním absolvovať historicko-technickú kontrolu (ďalej len HTK), stiahnite si na našej
stránke Žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla (ďalej len Žiadosť) a vyplňte ju.
Tlačivo na stiahnutie a vzory vyplnenej Žiadosti sú zverejnené na:
www.zzhvsr.sk – Historicko-technické kontroly vozidiel – Žiadosť o historicko-technickú
kontrolu vozidla.
Pri výkone HTK je možné zastupovanie žiadateľa inou splnomocnenou osobou.
2, Všetky údaje vpísané do Žiadosti musia byť doložené relevantným dôkazom (fotokópie literatúry
z ktorej boli údaje čerpané, pôvodný technický preukaz, dielenská príručka, návod na obsluhu,
vyjadrenie výrobcu, vyjadrenie múzea, vyjadrenie značkového klubu a pod.).
V prípade, že povinné údaje neviete zistiť ani doložiť, spíšte
„Zoznam požadovaných chýbajúcich údajov“,
podpíšte ho a priložte k Žiadosti. Za poplatok uvedený v cenníku Vám budú tieto údaje do
Žiadosti doplnené a poplatok bude pripočítaný k poplatku za HTK vozidla.
Proces historicko-technickej kontroly urýchlite a prácu komisie uľahčíte, ak so svojím vozidlom ešte
pred podaním žiadosti o HTK absolvujete zvláštnu technickú kontrolu HV (TKz), na ktorejkoľvek
STK v SR podľa Metodického pokynu MDVaRR SR číslo 53/2016, účinného od 1.11.2016.
Žiadateľovi, ktorý predloží protokol o vykonaní TK zvláštnej spoločne so žiadosťou o HTK vozidla,
bude poskytnutá zľava podľa cenníka, ktorú si žiadateľ môže odpočítať od poplatku za HTK vozidla.
3, Žiadosť podajte aj s kópiami príloh v elektronickej forme vo formáte word (nie pdf, odt a pod.)
na: radazzhv@gmail.com
Vaše podanie musí obsahovať:
a) Žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla
b) Preukaz historického vozidla (kópia PHV ak ho vozidlo už má a jeho platnosť sa predlžuje)
c) Technickú dokumentáciu (kópie dôkazov a literatúry k povinným údajom v Žiadosti - napr.
starý technický preukaz, potvrdenie výrobcu, alebo dovozcu, potvrdenie múzea, alebo
značkového klubu a pod.)
d) Doklad o nadobudnutí vozidla (kópia faktúry, kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy, kópia
čestného prehlásenia, kópia colného konania a pod.)
e) Zoznam požadovaných chýbajúcich údajov (ak ich neviete doložiť, komisia ich za príslušný
poplatok doplní)
f) Fotografie vozidla - identifikáciu urýchlia nasledovné pohľady:
- spredu, zozadu, spredu zľava spredu sprava, zozadu zľava a zozadu sprava
- motor a motorový priestor z ľavej aj z pravej strany
- podvozok a nápravy z prednej aj zo zadnej strany
- interiér, čalúnenie, prístrojová doska
fotografie pošlite elektronicky spolu so Žiadosťou
g) Ostatné prílohy
- kópia preukazu člena ZZHV SR – ak je žiadateľ členom
- kópia protokolu o TK zvláštnej – ak bola vykonaná
- história vozidla, jeho zvláštnosti a pod.
Na stránke ZZHV SR si zistite miesta a termíny HTK a pri podaní Žiadosti napíšte v ktorom
z uvedených miest chce HTK absolvovať. Po prijatí Žiadosti jej sekretár ZZHV SR priradí
evidenčné číslo, ktoré je zároveň variabilným symbolom pri platbe za HTK.
Žiadateľ o HTK pri komunikácii so ZZHV SR vždy uvádza evidenčné číslo žiadosti.
Lehoty pre podanie žiadostí o HTK sú:
- pre jarné HTK (apríl) – podanie žiadosti do 28. februára,
- pre jesenné HTK (október) – podanie žiadosti do 31. augusta.

4, Najneskôr 5 pracovných dní pred konaním kontroly uhraďte poplatok za HTK. K poplatku
z cenníka prirátate poplatok za doplnenie, alebo za zistenie a doplnenie údajov a odrátate zľavu
za vykonanie TK zvláštnej
Platbu uhraďte na číslo účtu 2667455029/1100 v Tatrabanke
IBAN: SK96 1100 0000 0026 6745 5029
Príjemcom platby je ZZHV SR.
Variabilným symbolom platby je evidenčné číslo podanej Žiadosti.
V prípade, že stanovený poplatok neuhradíte v určenej lehote, Váš termín bude zrušený.
5, Na HTK je potrebné dostaviť sa včas, na miesto a v termíne, ktoré boli potvrdené. Vozidlo musí
byť na kontrolu pristavené čisté, nečistoty môžu znemožniť objektívne posúdenie stavu a vzhľadu
vozidla. Znečistené vozidlo komisia na kontrolu nepripustí a táto skutočnosť bude považovaná za
neúčasť na HTK so všetkými dôsledkami.
Žiadateľ pri HTK predloží komisii nasledovné doklady:
a, Prvá kontrola vozidla na vydanie preukazu HV
 Žiadosť o HTK vozidla - 2x vytlačená riadne vyplnená žiadosť. Jednu kópiu po úspešnej
kontrole komisár HTK potvrdí a vydá žiadateľovi, druhá ostáva na založenie.
 Technická dokumentácia vozidla - kópie
 Doklad o nadobudnutí vozidla - originál k nahliadnutiu, kópiu na založenie
 Doklad o vykonaní TK zvláštnej – originál na založenie
 Doklad o zaplatení poplatku za HTK
 Preukaz člena ZZHV SR
b, Kontrola vozidla na predĺženie platnosti preukazu HV
 Žiadosť o HTK vozidla - vytlačená kópia riadne a úplne vyplnenej Žiadosti na založenie
 Preukaz historického vozidla
 Technická dokumentácia vozidla – len ak na vozidle nastali zmeny od ostatnej HTK
 Doklad o vykonaní TK zvláštnej – originál na založenie
 Doklad o zaplatení poplatku za HTK
 Preukaz člena ZZHV SR
6, Výsledky HTK sú nasledovné:
a, V prípade, že vozidlo je na HTK prvý raz a vyhovie stanoveným podmienkam, komisár vydá Zápis
z HTK vozidla s vyjadrením „Vyhovelo“. Ak je to technicky možné (pripojenie na internet
a pod.), komisár na mieste vydá preukaz historického vozidla a potvrdenú Žiadosť o HTK, ak to
situácia neumožňuje, doklady budú zaslané žiadateľovi poštou. Predmetné doklady predloží
žiadateľ na DI PZ SR pre evidenciu vozidla a priradenie zvláštneho evidenčného čísla (ZEČ).
Po priradení ZEČ vlastník oznámi túto skutočnosť ZZHV SR na radazzhv@gmail.com
b, V prípade, že historické vozidlo je na HTK z dôvodu predĺženia platnosti preukazu historického
vozidla a vyhovie stanoveným podmienkam, komisár vydá Zápis z HTK vozidla s vyjadrením
„Vyhovelo“ a platnosť preukazu predĺži.
Žiadateľ predloží preukaz HV s predĺženou platnosťou na DI PZ SR, ktorý predĺži priradenie ZEČ.
c, V prípade, že vozidlo je na HTK prvý raz a pri kontrole neboli zistené všetky skutočnosti potrebné
pre posúdenie jeho historicko-technického stavu, alebo sa na vozidle vyskytli bežne odstrániteľné
nedostatky, komisár vydá Zápis z HTK vozidla s vyjadrením „Vyhovelo s pripomienkami“
a s určením podmienok a termínu pre ich splnenie.
Po splnení podmienok, vykonaní doplňujúcej kontroly a úhrade stanoveného poplatku komisár
vydá preukaz HV a potvrdenú žiadosť o HTK. Predmetné doklady predloží žiadateľ na DI PZ SR
pre evidenciu vozidla a priradenie zvláštneho evidenčného čísla (ZEČ).
Po priradení ZEČ vlastník oznámi túto skutočnosť ZZHV SR na radazzhv@gmail.com

Obdobný postup je aj pri HTK určenej na predĺženie platnosti preukazu HV, avšak bez vydania
potvrdenej žiadosti o HTK a oznámenia priradenia ZEČ.
Ak sa pri doplňujúcej kontrole zistí, že podmienky neboli splnené, alebo ak nebol dodržaný určený
termín splnenia podmienok, vozidlo dostáva hodnotenie: „Nevyhovelo“.
d, V prípade, že pri HTK boli zistené vážne chyby, ťažko odstrániteľné nedostatky, alebo
skutočnosť, že vozidlo nie je v správnom historickom a technickom stave, komisia vydá Zápis z HTK
vozidla s hodnotením „Nevyhovelo“, v ktorom uvedie zistené nedostatky a dôvody, prečo vozidlo
nevyhovelo.
Po odstránení zistených nedostatkov si žiadateľ môže v zmysle tohto postupu rezervovať nový
termín HTK.
Proti rozhodnutiu komisie je možné podať odvolanie písomnou formou do 15 dní od jeho vydania
osobne alebo listom na sekretariáte ZZHV SR, alebo elektronicky na: radazzhv@gmail.com
.
Pre vykonanie HTK platia nasledovné zásady:
1, Žiadateľ o HTK podáva Žiadosť o HTK v riadnom termíne podľa bodu 3 tohto postupu
elektronicky na adresu radazzhv@gmail.com , kde bude centrálne zaevidovaná.
2, Žiadateľ o mimoriadnu (individuálnu) HTK podáva Žiadosť o HTK v mimoriadnom
termíne tiež na adresu radazzhv@gmail.com
3, Žiadateľ ktorému po vykonaní HTK a vydaní preukazu HV polícia priradila pre vozidlo ZEČ
oznámi priradenie ZEČ na radazzhv@gmail.com

