
Ž i a d o s ť

□ o udelenie licencie spoločenstva (podľa čl.4 nariadenia (ES) č.1072/2009) - nákladná 
□ o udelenie licencie spoločenstva (podľa čl.4 nariadenia (ES) č.1073/2009) - osobná 

1. Fyzická alebo právnická osoba podávajúca žiadosť

Meno a priezvisko alebo obchodný názov, právna forma 

Identifikačné číslo organizácie ( IČÓ) 

2. Miesto usadenia obchodnej spoločnosti, alebo miesto trvalého bydliska podnikajúcej osoby
Ulica, popisné číslo PSČ / mesto 

Telefón e-mail 

3. Vedúci dopravy (podľa čl.4 nariadenia (ES) č. 1071/2009)
Meno / Priezvisko Dátum a miesto narodenia 

Adresa (ulica, popisné číslo, PSČ / mesto) 

Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti Dátum a štát vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

Rozhodnutie Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o povolení na 
vykonávanie prevádzkovateľa cestnej dopravy

Fyzická alebo právnická osoba podávajúca žiadosť je držiteľom: 

□ povolenia KÚ v............. vyhotoveniach, □ licencie spoločenstva s ................. overenými kópiami 

6. Správny poplatok ___________________________________________________________________________  
Licencia spoločenstva (1. vydanie alebo zmena sídla, obchodného názvu, iné.)   20,- € 

Overená kópia ( počet vozidiel v zmysle rozhodnutia KÚD)   počet kusou.............x 3,- € 

Spolu prikladám kolky v hodnote - dôležitá je hodnota kolkov, nie ich počet: .............................€ 

4. Počet požadovaných overených kópií licencie spoločenstva 

Fyzická alebo právnická osoba žiada o vydanie................ ks overených kópií licencie spoločenstva 

5. Počet vozidiel 
Druh vozidla Počet

7. Prehlásenie o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti, podpis

Týmto prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a pravdivé, čo potvrdzujem svojím podpisom 

8. Miesto pre kolky 
( kolky lepiť len spodnou časťou, vrchnú časť neoddeľovať od kolku, kolky môžu byť v čo najvyššej možnej nominálnej hodnote ) 



 

Poučenie o vypĺňaní žiadosti:

1. Žiadateľ predkladá žiadosť na miestne príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len 
„KÚD“). 

2. Žiadateľ je povinný označiť či žiada o udelenie licencie Spoločenstva pre medzinárodnú prepravu tovaru
po ceste v prenájme alebo za úhradu (podľa čl.4 nariadenia (ES) č.1072/2009), alebo žiada o vydanie
licencie Spoločenstva pre medzinárodnú osobnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme
alebo za odplatu (podľa čl.4 nariadenia (ES) č. 1073/2009) 

3. Jednotlivé body žiadosti: 

Bod 1. 
- treba uviesť obchodný názov spoločnosti, alebo meno fyzickej osoby , druh právnickej formy ( spol. s.r.o.,

a.s., živnostník), identifikačné číslo organizácie ( IČO), 

Bod 2. 
- usadenie dopravného podniku (stabilné miesto usadenia v členskom štáte v ktorom žiada o povolenie na

výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy), 
 

- žiadateľ uvedie adresu sídla alebo adresu trvalého bydliska a kontakt, 

Bod 3. 
- uvádza sa osoba vymenovaná podnikom, ktorý vykonáva povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy

a spĺňa požiadavky podľa čl.4 nariadenia (ES) č.1071/2009, skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti
podniku, je skutočne spojená s podnikom a má bydlisko v Spoločenstve; ďalej spĺňa podmienky týkajúce
sa požiadavky na odbornú spôsobilosť a trestnú bezúhonnosť, 

Bod 4. 

- počet overených kópií licencie spoločenstva, ktoré žiadateľ požaduje ( podľa Rozhodnutia KÚD), 

Bod 5. 

- druh vozidla uveďte v členení podľa ťahačov návesov a podľa nákladných motorových vozidiel, alebo
autobusov; uvádzať len cestné nákladné motorové vozidlá od 3,5 tony najväčšej hmotnosti; uveďte len
osobné vozidlá, ktoré sú určené na prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča, 

Bod 6. 
- uviesť koľkých rozhodnutí o povolení na vykonávanie prevádzkovateľa cestnej dopravy vydaných

KÚD je žiadateľ držiteľom. V prípad keď sa jedná o navýšenie počtu vozidiel treba uviesť koľkých overených kópií 
licencie spoločenstva je žiadateľ držiteľom, 

Bod 7. 
- pomocná tabuľka pre výpočet výšky správneho poplatku, ktorý je žiadateľ povinný uhradiť v kolkových

známkach. Pri prvom vydaní licencie, alebo pri zmene dôležitých identifikačných údajov žiadateľ prikladá
správny poplatok vo výške 20,- €. Za každú overenú kópiu žiadateľ prikladá správny poplatok vo výške
3,- €; počet overených kópií je určený rozhodnutím KÚD a rovná sa počtu motorových vozidiel na ktoré bolo toto 
povolenie udelené, 
 

- v prípade rozhodnutia o KÚD o navýšení počtu vozidiel poplatok za vydanie originálu licencie
spoločenstva vo výške 20,- € nie je potrebné uhrádzať; uhrádza sa len poplatok 3, - €, za každú novú
overenú kópiu licencie spoločenstva, 

Bod 8. 

- žiadateľ je povinný svojím podpisom potvrdiť správnosť údajov, ktoré uviedol v žiadosti, 

Bod 9. 
- kolky lepiť len spodnou časťou, vrchnú časť neoddeľovať od kolku. 
- dôležitá je hodnota kolkov, nie ich počet; kolky môžu byť v čo najvyššej možnej nominálnej hodnote. 

 


