
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 
Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra 

                                                                         
 

N Á V R H   NA  UDELENIE  
 POVOLENIA  NA  VÝKON  POVOLANIA  PREVÁDZKOVATEĽA 

 NÁKLADNEJ*/OSOBNEJ*  CESTNEJ  DOPRAVY  
 

podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a článku 3 odstavec 1 písm. a) – d) a odstavec 2 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009  

                                                             
        
Navrhovateľ:                                                                                                              
Obchodné meno alebo meno a priezvisko (pri fyzickej osobe): 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Adresa sídla alebo trvalý pobyt: 
 
 ........................................................................................................................................................... 
 
IČO: ................................. 
 
Tel. číslo: ................................................   Fax (e-mail): ..................................................................                                         
 

Meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho dopravy: 
............................................................................................................................................................ 
 
Meno, priezvisko, trvalý pobyt osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom (pri právnickej osobe): 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Druh dopravy :    1.  nákladná cestná doprava* 
       2.  osobná autokarová a autobusová doprava*  
        
Počet a druh vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať (typ, evidenčné číslo): 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 

* nehodiace sa prečiarknite  
 



 
K návrhu navrhovateľ priloží nasledujúce doklady: 
 
- výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) alebo zakladateľská zmluva  
- výpis z registra trestov navrhovateľov (pri fyzickej osobe), resp. všetkých osôb, ktoré sú 
štatutárnym orgánom (pri právnickej osobe) - nie starší ako 3 mesiace 
- výpis z registra trestov vedúceho dopravy, pracovnú zmluvu, menovací dekrét a fotokópiu 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave 
- doklady preukazujúce finančnú spoľahlivosť navrhovateľa, t.j. súvaha alebo výkaz 
o majetku a záväzkoch (overené daňovým úradom resp. audítorom spolu s audítorskou správou) 
a v prípade začínajúcich podnikateľov výpis z obchodného registra (výška základného imania), 
otváracia súvaha (overená audítorom) alebo banková záruka 
- fotokópie osvedčení o evidencii vozidiel resp. technické preukazy a nájomné alebo 
leasingové zmluvy (ak sú vozidlá prenajaté alebo na leasing) 
- údaje potvrdzujúce stabilné miesto usadenia žiadateľa v SR, sídlo podniku, miesto garážovania 
alebo parkovania vozidiel (list vlastníctva, resp. nájomná zmluva a list vlastníctva na 
priestory garážovania alebo parkovania) 
- prepravný poriadok  
- fotokópia pôvodného rozhodnutia ObÚ alebo KÚ CDPK v Nitre, ak žiadateľ už vykonával 
medzinárodnú dopravu 
- správny poplatok - kolková známka v hodnote 30 eur 
- v prípade zastupovania splnomocnenie na zastupovanie v správnom konaní podľa § 17 ods. 4 
zákona č. 71/10967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – originál.  
 
 
Predložené fotokópie dokladov porovná s originálom príslušný pracovník ObÚ CDPK v Nitre, 
ktoré predloží navrhovateľ pri podaní návrhu. 
 
 
Prehlásenie: 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov vymedzených v tejto žiadosti a priložených  prílohách 
v  súlade  s § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov a s ich uložením a likvidáciou v súlade s platným registratúrnym poriadkom. 
 
 
 
 
V ..................................... dňa ............................... 

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

podpis a pečiatka navrhovateľa 


