REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE VOZIDLÁ
OSLOBODENÉ OD MÝTA
Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla
Názov spoločnosti /
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
Prevádzkovateľa vozidla:
Sídlo spoločnosti / Miesto
podnikania / Trvalý pobyt:
Mesto:
PSČ:

Štát:

E-mail:

Telefónne číslo:

IČO/ Dátum narodenia:

Číslo OP alebo pasu:

DIČ:

IČ DPH:

Osoba podpisujúca registráciu
Vzťah k Prevádzkovateľovi vozidla:

Prevádzkovateľ vozidla
Splnomocnený zástupca

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP alebo pasu:
Štátna príslušnosť:
Adresa - Ulica a číslo:
PSČ:
Mesto:
Štát:

Oslobodenie od Mýta sa týka vozidiel:
a) ozbrojených síl alebo civilných zloţiek
b) záchranných zloţiek integrovaného záchranného systému
c)

Správcu výberu mýta (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)

d) pouţívaných na údrţbu Vymedzených úsekov ciest
e) osoby poverenej Správcom výberu mýta
f)

colnej správy

V prípade registrácie vozidla oslobodeného od Mýta pre časové obdobie sa oslobodenie od Mýta vzťahuje na termín od:
dd.mm.yyyy do dd.mm.yyyy a to z nasledovných dôvodov:

Váţený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môţete získať na internetovom portáli www.emyto.sk alebo
prostredníctvom zákazníckej linky na tel. čísle +421 2 3511 1111.
SkyToll, a.s., Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v Odd.: Sa, vloţka č.: 4646/B

EČV vozidiel oslobodených od mýta
Por. č.

EČV vozidla

1.

1

2.

2

Krajina pôvodu

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Predkladané doklady na overenie
Ţivnostenský list, koncesná listina alebo výpis z obchodného registra alebo iné potvrdenie
právnej subjektivity
Občiansky preukaz alebo pas
Osvedčenie o evidencii vozidla alebo technický preukaz
Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty
Splnomocnenie
Iné dokumenty

Prehlasujem, ţe všetky údaje sú úplné a správne. Svojím podpisom vyjadrujem svoj súhlas s tým, ţe Správca výberu mýta
a/alebo ňou poverené osoby budú moje údaje elektronicky ukladať za účelom ich spracovávania, pouţívania a vybavovania
reklamácií. Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami Správcu výberu mýta a všeobecnými obchodnými podmienkami
Prevádzkovateľa systému a zaväzujem sa ich dodrţiavať.

Miesto, dátum
Podpis splnomocnenej osoby Správcu výberu mýta
Miesto, dátum
Podpis Prevádzkovateľa vozidla alebo
Splnomocneného zástupcu Prevádzkovateľa vozidla
(príp. firemná pečiatka)
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