
O z n á m e n i e 

    Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, odbor štátny dopravný úrad (ďalej len „ministerstvo“), oznamuje, že licencie CEMT 
na rok 2018 sa budú vydávať v budove ministerstva na 5. poschodí číslo dverí 526  

v čase   od 09,00 hod - 14,00 hod  

v dňoch  28.12. – 29.12.2017 

  02.01. – 15.01.2018 
 

Licencie CEMT sa budú vydávať dopravcom v počte a v štruktúre podľa priloženého 
zoznamu. Zoznam je zverejnený na webovej stránke ministerstva: www.mindop.sk v časti Štátny 
dopravný úrad / Medzinárodná cestná nákladná doprava, na stránke ČESMADu Slovakia: www. 
cesmad.sk a sprístupnený u informátora na prízemí v budove „ministerstva“. 

Licencie CEMT spolu so Zásadami pre používanie licencií CEMT v roku 2018, budú 
odovzdané podnikateľovi osobne (štatutárnemu orgánu), alebo zástupcovi (poverenej osobe na 
základe notársky overeného písomného splnomocnenia) a predložení OP, len po preukázaní 
zaplatenia správneho poplatku podľa položky 79 písmeno e) zákona č.145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov. 

 
Správny poplatok je možné uhradiť dvoma spôsobmi prostredníctvom: 

 
1. platobného predpisu vystaveného zamestnancom „ministerstva“ na presný počet povolení, 

ktoré budú prevzaté, a to: 

 bankovým prevodom - z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, prípadne cez 
internet banking, alebo 

 poštovým poukazom, ktorý je súčasťou platobného predpisu, na pobočke Slovenskej 
pošty. 

Platobný predpis je nutné uhradiť najmenej 3 dni pred plánovaným prevzatím licencií 
CEMT na rok 2018. 

2. samoobslužného terminálu (tzv. kiosk) umiestneného na prízemí v budove „ministerstva“ 
zadaním príslušného kódu: 

 1541 – Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT) s platnosťou aj do 
Rakúska 660,-€ (bez obm., s obm. GR, s obm. GR,RUS) 

 1542 – Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT) s platnosťou aj do 
Talianska 500,-€ (s obm. A, s obm. A,GR, s obm. A,GR,RUS) 

 1543 – Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT) bez platnosti do 
Rakúska a Talianska 330,-€ ( s obm. A,I,GR,RUS) 

Zaplatenie správneho poplatku na samoobslužnom termináli (tzv. kiosk) nie je možné 
uhradiť platbou v hotovosti, ale iba platobnou kartou! 

 
Ak si licencie CEMT dopravca neprevezme do 15.01.2018 (vrátane), budú tieto bez 

ďalšieho upozornenia pridelené inému dopravcovi. 

 Žiadame všetkých dopravcov, ktorí boli držiteľmi licencií CEMT v roku 2017, aby ich 
neodkladne vrátili, najneskôr do 15.01.2018. 

 
          
 Peter Varga, MBA, MSc. 

generálny riaditeľ sekcie 
        cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 
V Bratislave, 27.12.2017 
 

http://www.mindop.sk/

