POZOR NA POVOLENIE SPOLOČENSTVA

Miloš Poliak1

1. mája 2009 Slovenská republika oslávila piate výročie vstupu do Európskej únie
(EÚ). Od tohto dátumu sa od slovenských dopravcov pri prepravách do členských štátov EÚ
nevyžaduje prepravné povolenie konkrétneho štátu, cez ktorý vedie trasa prepravy, alebo
povolenie CEMT. Slovenskému dopravcovi na vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej
dopravy postačuje v súčasnosti Povolenie spoločenstva na medzinárodnú cestnú prepravu
tovaru, ktorá je podnikaním (obr. 1). Na základe tohto povolenia, ktoré vydáva MDPT SR,
môže dopravca v rámci členských krajín EÚ v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave
vykonávať neobmedzení počet prepráv.
Povolenie spoločenstva sa obyčajne vydáva na 5 rokov, to znamená, viacerým
dopravcom pred májom 2009 alebo v priebehu mája 2009 skončí platnosť tohto povolenia.
Preprava bez platného povolenia je v rámci členských krajín EÚ sankcionovaná najvyššími
pokutami. Napr. v Poľsku je sankcia 15 000 poľských zlotých (3 450 €) v prípade, ak
dopravca nemá povolenie na vykonávanie prepravy, v Maďarsku za prepravu bez povolenia
hrozí dopravcovi pokuta 800 000 forintov (2 830 €). Z toho dôvodu je potrebné, aby
slovenskí dopravcovia skontrolovali platnosť vydaných povolení spoločenstva.
V prípade, že dopravca zistí, že nemá platné povolenie, nové povolenie spoločenstva
na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru, ktorá je podnikaním sa vydáva na základe žiadosti
uvedenej na obr. 2. Tu je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že podľa zákona č. 168/1996 Z.
z. o cestnej doprave má správny orgán, ktorým v tomto prípade je MDPT SR, lehotu 30 dní
od prijatia žiadosti na vydanie povolenia Spoločenstva.
K žiadosti je potrebné priložiť notársky overenú kópiu rozhodnutia Krajského
úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o udelení povolenia na vykonávanie
medzinárodnej cestnej dopravy v zmysle § 21 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov. S povolením dopravca dostane aj overené kópie v počte, koľko
vozidiel je uvedených v rozhodnutí krajského úradu.
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Obr. 1. Vzor Povolenia Spoločenstva

Žiadosť
o udelenie povolenia spoločenstva (podľa čl.3 nariadenia (EHS) č.881/92) a/alebo
o udelenie licencie spoločenstva (podľa čl.3a nariadenia (EHS) č.684/92)
Fyzická alebo právnická osoba podávajúca žiados ť
Meno a priezvisko alebo obchodný názov, právna forma
Identifikačné číslo organizácie

Sídlo alebo miesto trvalého bydliska
Ulica a číslo domu
Telefón

PSČ a miesto
Telefax

Iné (napr. e-mail)

Štatutárny orgán , alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený
Meno a priezvisko

Pôvodné priezvisko

Dátum narodenia

Adresa
Meno a priezvisko

Miesto narodenia

Funkcia v podniku
Pôvodné priezvisko

Dátum narodenia

Adresa

Miesto narodenia

Funkcia v podniku

Prosíme u právnických osôb uviesť spoločníkov a konateľov, u družstiev predstavenstvo

Prevádzkárne
Ulica a číslo domu

PSČ a miesto

Ulica a číslo domu

PSČ a miesto

Počet požadovaných overených kópií povolenia spoločenstva a/alebo licencie spoločenstva
overených kópií povolenia spoločenstva

overených kópií licencie spoločenstva

Počet vozidiel
Druh vozidla

Počet

Druh vozidla uveďte v členení podľa ťahačov návesov a podľa nákladných motorových vozidiel, alebo autobusov. Prosím uvádzať len
cestné nákladné motorové vozidlá, ktorých užitočná hmotnosť vrátane užitočnej hmotnosti prípojného vozidla prevyšuje 3,5 tony alebo
ich celková hmotnosť vrátane celkovej hmotnosti prípojného vozidla prevyšuje 6,0 ton. Uveďte len osobné vozidlá, ktoré sú určené na
prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča.

Povolenie na podnikanie v medzinárodnej cestnej nákladnej alebo v nepravidelnej autobusovej
doprave udelené krajským úradom dopravy (treba priložiť notársky overenú kópiu)
Fyzická alebo právnická osoba podávajúca žiados ť je držiteľom:
povolenia KÚ v ....... vyhotoveniach ,
povolenia spoločenstva s .......... overenými kópiami
licencie spoločenstva s .......... overenými kópiami
Číslo rozhodnutia

Dátum a miesto udelenia

Doba platnosti

Úrad

Správny poplatok
Povolenie, licencia (1.vydanie alebo zmena sídla, zmena obchodného názvu a iné.) 6,50- €
Overená kópia (počet vozidiel v zmysle rozhodnutia KÚ)

1ks á ....... x 1,50- € ...............

Spolu prikladám kolky v hodnote .....................
Potvrdenie a podpis
Týmto sa potvrdzuje, že všetky údaje sú úplné a správne
Dátum a miesto
Pečiatka s podpis oprávnenej osoby

Miesto pre kolky (prilepiť len spodnou časťou)

Obr. 2 Žiadosť o udelenie povolenia Spoločenstva

Na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej
republike sa od 16.1.2009 vyberajú správne poplatky za vydanie povolenia Spoločenstva
nasledovne:
•

vydanie nového čísla povolenia, to znamená 1. žiadosť, strata, krádež, znehodnotenie,
zmena sídla alebo obchodného názvu dopravcu - 6,50 €,

•

každá overená kópia povolenia (aj pri rozširovaní počtu vozidiel, vydania náhradnej
overenej kópie z dôvodu straty, krádeže, znehodnotenia, alebo zmene údajov – sídlo,
obchodný názov spoločnosti) - 1,50 €.

