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

 
                                                                                         

NÁVRH NA UDELENIE  KONCESIE NA TAXISLUŽBU 
podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave  

                                 
                             
Žiadateľ: 
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 a priezvisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom (pri právnickej osobe): 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Motorové vozidlá, ktorými sa má taxislužba vykonávať: 
Počet vozidiel:  ............................  
Por. 
číslo 

Typ Evidenčné 
číslo 

Číslo osvedčenia 
o evidencii vozidla 

Vlastník / držiteľ vozidla Počet najazdených 
km 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 
Ak žiadateľ vykonáva dopravu s viac ako 10 vozidlami doloží súpis vozidiel. 



 

 
K návrhu na udelenie koncesie na taxislužbu žiadateľ priloží nasledujúce doklady: 
 
- výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, ak už žiadateľ podniká (nie starší 
ako 3 mesiace), 
- výpis z registra trestov žiadateľa (pri fyzickej osobe), resp. všetkých osôb, ktoré sú štatutárnym 
orgánom (pri právnickej osobe) - nie starší ako 3 mesiace,  
- fotokópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti,  
- pracovnú zmluvu vedúceho dopravy, ak ním nie je žiadateľ, 
- zoznam vodičov vozidiel taxislužby (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo preukazu vodiča 
vozidla taxislužby), 
- doklady preukazujúce finančnú spoľahlivosť žiadateľa podľa ustanovenia § 6 ods.5 zákona 
č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave, 
- fotokópie osvedčení o evidencii vozidiel (resp. technických preukazov) a súpis vozidiel 
používaných na vykonávanie dopravy (evidenčné číslo, druh, vlastník, držiteľ, číslo osvedčenia 
o evidencii vozidla, počet najazdených km) ak má žiadateľ viac ako 10 vozidiel, 
- fotokópie protokolov STK a EK, 
- fotokópie nájomných, resp. leasingových zmlúv (pre overenie držiteľa a vlastníka vozidla) 
- fotokópia prepravného poriadku, vypracovaného podľa ustanovenia § 4 zákona          
č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave, 
- fotokópia pôvodného rozhodnutia KÚ CDPK v Nitre, ak žiadateľ už vykonával taxislužbu, 
- vyjadrenie obce (mesta) o prisľúbení určeného stanovišťa taxislužby,  
- nájomnú zmluvu na parkovacie priestory, LV (v prípade, že žiadateľ nemá vlastné priestory 
na parkovanie a garážovanie), údaje o mieste a právnom vzťahu k stanovišťu taxislužby, 
- údaj o existencii, prevádzkových a technických možnostiach dispečingu, 
- fotokópia vodičského preukazu žiadateľa (pri fyzickej osobe), resp. všetkých osôb, ktoré sú 
štatutárnym orgánom (pri právnickej osobe), v nadväznosti na ustanovenie § 27 ods. 6 zákona     
č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, 
- čestné prehlásenie v zmysle ustanovenia § 27 ods. 4 zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave    
o tom, že na majetok žiadateľa nebol vyhlásený konkurz počas posledných troch rokov, 
- 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), v znení neskorších predpisov – 
originál. 
 
Predložené fotokópie k udeleniu koncesie na taxislužbu porovná s originálom príslušný 
pracovník ObÚ CDPK v Nitre, ktoré predloží dopravca pri podaní žiadosti. 
 
 
Prehlásenie: 
     Súhlasím so spracovaním osobných údajov vymedzených v tejto žiadosti a priložených  
prílohách v súlade  so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a s ich uložením a likvidáciou v súlade s platným registratúrnym 
poriadkom. 
 
V ..................................... dňa ............................... 

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

podpis a pečiatka žiadateľa 


