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EURÓPSKE

SPOLOČENSTVO

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie Trnava

LICENCIA

TTMN007785000000

Č.

pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

Táto licencia oprávňuje
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925 51 Šintava
uskutočňovať medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu a použiť
akúkoľvek trasu na cesty alebo časti ciest vykonané v prenájme alebo za úhradu v rámci územia
Spoločenstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) Č. 1072/2009 z 21. októbra
2009 o spoločných pravidlách prístupu medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy na trh a v súlade so všeobecnými ustanoveniami tejto licencie.
Osobitné poznámky:
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Rozlišovacie symboly členských štátov: (B) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Nemecko, (EST) Estónsko,
(IRL) Írsko, (GR) Grécko, (E) Španielsko, (F) Francúzsko, (l) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Luxembursko, (H) Maďarsko, (MT) Malta, (NL) Holandsko, (A) Rakúsko, (PL) Poľsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko,
(FIN) Fínsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené kráľovstvo.
(2) Meno alebo obchodné meno a úplná adresa dopravcu.
(3) Podpis a odtlačok pečiatky príslušného vydávajúceho
orgánu alebo úradu.
(l)
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Táto licencia sa vydáva na základe nariadenia (ES)

Č.

1072/2009.

Táto licencia oprávňuje držiteľa pôsobiť v medzinárodnej preprave tovaru po ceste v prenájme
alebo za úhradu a použiť akúkoľvek trasu na cesty alebo časti ciest vykonaných v prenájme alebo
za úhradu v rámci územia Spoločenstva, a akje to vhodné, za týchto podmienok:
- ak sa miesto odchodu a cieľové miesto nachádzajú v dvoch rôznych členských štátoch,
pričom nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného
alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín,
- z členského štátu do tretej krajiny alebo naopak, pričom nezáleží na tom, či sa uskutočnil,
alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo
tretích krajín,
- medzi tretími krajinami s tranzitom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov
aj azdy prázdneho vozidla spoj ené s takouto prepravou.
V prípade, že ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, táto licencia platí pre tú
časť cesty, ktorá vedie cez územie Spoločenstva. V členskom štáte nakládky alebo vyk1ádky platí
iba po uzavretí potrebnej dohody medzi Spoločenstvom a príslušnou treťou krajinou v súlade
s nariadením (ES) č. 1072/2009.
Táto licencia sa vystaví na meno držiteľa a nie j eprenosná.
Licenciu môže odňať príslušný orgán členského štátu, ktorý ju vydal, a to ak držiteľ:
- nesplnil všetky podmienky používania licencie,
- poskytol nesprávne informácie vzhľadom na údaje potrebné na vydanie licencie Spoločenstva alebo jej obnovenie.
Originál licencie sa musí uchovávať v podniku nákladnej dopravy.
Overené kópie licencie sa musia uchovávať vo vozidle'", V prípade vozidlovej súpravy musia
byť v motorovom vozidle. Licencia platí pre vozidlovú súpravu, aj keď príves alebo náves nie je
evidovaný ani nemá oprávnenie používať cesty na meno držiteľa licencie alebo ak je evidovaný
alebo oprávnený používať cesty v inom štáte.
Licencia sa musí predložiť na požiadanie oprávnenej osobe, ktorá vykonáva kontrolu.
Na území každého členského štátu musí držiteľ dodržiavať zákony, iné právne predpisy a správne
opatrenia platné v tomto štáte, najmä pokiaľ ide o dopravu a prepravu.

"Vozidlo'~ joemotorové vozidlo evidované v členskom štáte alebo súprava vozidiel, z ktorej je aspoň jedno motorové vozidlo evidované
,. v"ČI~nskom štáte, ktoré sa používajú výhradne na prepravu tovaru.
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