
Autoškola SOŠ lesnícka
Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, Tel. k.: 0903 686 335

................................................................................................................................................
Prevádzkovateľ autoškoly

PRIHLÁŠKA   DO   KURZU

Osobné údaje uchádzača:

Meno a priezvisko  .....................................................................................................................................

Dátum a miesto narodenia  ........................................................................................................................

Adresa bydliska  .........................................................................................................................................

Číslo OP / Pas: ................................, Telefón: ...............................e  mail :.........................................
Evidenčné a sériové číslo vodičského preukazu  (nový VP bod č. 5 ) ...........................................................*

Rozsah skupín a podskupín vodičského oprávnenia  ..............................................................................**

Prihlasujem sa na:

a) vodičský kurz na získanie vodičského oprávnenia v rozsahu skupín a podskupín

             .....................................................................................................................................................**

b) vodičský kurz na získanie (rozšírenie) vodičského oprávnenia v rozsahu skupín a podskupín

 ..........................................................................................................................................................
**

c) doplňujúce jazdy uchádzača o vodičské oprávnenie po vydaní osvedčenia o ukončení kurzu

v rozsahu skupín a podskupín  ...................................................................................................**

d) kurz doplňujúcich jázd držiteľa vodičského oprávnenia v rozsahu skupín a podskupín

...........................................................................................................................................................**

     Požiadavky autoškoly na uchádzačov a vodičský kurz sú v súlade so Zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z. Vyhláškou
MV SR č. 9/2009 Z.z. Zákonom o autoškolách č. 93/2005 Z.z. Zákonom  č. 386/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vyhláškou MDPT SR č. 349/2005 Z.z. a Obchodným zákonníkom.
Údaje o kurze***:

Cena kurzu dohodou  ...................................

 Čestne vyhlasujem, že:                                                                       
a) som plne spôsobilý na právne úkony,
b) som zdravotne spôsobilý na vedenie motorových vozidiel,
c) mi nie je uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp.

uložená sankcia mi už bola v Slovenskej republike alebo v inom štáte zahladená,
d) nemám odňaté vodičské oprávnenie v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. mi nebol zadržaný vodičský

preukaz v Slovenskej republike alebo v inom štáte,
e) som bol oboznámený s cenníkom autoškoly a s jeho  všeobecnými podmienkami .
Súhlasím, aby vyššie uvedené osobné údaje boli použité na vedenie dokumentácie o kurzoch podľa zákona č. 93/2005 Z. z.
o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V .............................................., dňa ....................................

 

 ..............................................................                                   ..................................................................

     Podpis uchádzača/ zák. zástupcu                                            Podpis a odtlačok pečiatky autoškoly


