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LICENCIA č. BBMN000515010000
pľe medzĺnáľodnú pľepľaYu tovaľu po ceste v pľenájme aleľro za úhľadu

Títo licencia oprávňuje {2) I).trĹC., s.ľ.o.

Balkán 53

9ó0 01 Zvolen

uskutočňovať" medzinárodnú prepľavu tovaru po ceste v pľenájme alebo za úhradu a pollźi'ť"
akúkolVek tľasu na cesty alebo časti ciest vykonané v prenájme alebo za úhradu v ľámci územia
Spoločenstva podlä naľiadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 107Ż12009 z21. októbta
2009 o spoločných pravidlách pľístupu medzinárodnej nákladnej cestnej dopľavy na trh a v sú-
lade so všeobecnými ustanoveniami tejto licencie.

(1) Rozlišovacie symboly členských štátov: (B) Belgicko, (BG) Buthaľsko, (CZ) Česká ĺepublika, (DK) Dánsko, (D) Nemecko, (EST) Estónsko,
(IRL) Íľsko, (GR) Grécko, (E) Španielsko, (F) Francúzsko, (I) Taliansko, (CY) cypľus, (I-v) Lotyšsko, (LT) Litva' (L) Luxembursko, (H) Ma-
dhrsko' (MT) Malta. (NL) Holandsko, (A) Rakúsko, (PL) Poľsko, (P) Poĺtugalsko' (Ro) Rumunsko' (sLo) Slovinsko, (SK) Slovensko,
(FlN) Fínsko. (S) Svédsko' (UK) Spojené král'ovstvo.

(2) Meno alębo obchodné meno a úplná adresa dopĺavcu . ']

(3) Podpis aodtlačokpečiatkypríslušnéhovydávajúcehooľgánualeboúĺadu. No o01959ó

osobitné

Tiĺto licencia platí od: 13.02.20?3 oo' ........L3. :. o2'.T?.2
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vŠEoBECľÉ usľłNovENIA

Táto licencia sa vydávanazáklade nariadenia (ES) č,.IO72|2OO9.

Táto licencia oprávňuje držiteÍa pôsobiť v medzinárodnej pľepľave tovaru po ceste v pľenájme
alebo za úhradll a použiť. akúkolVek trasu na cesty alebo časti ciest vykonańé v prenájme al'euo
zaíhradl v ľámci ízęmia Spoločenstva, a ak je to vhodné,zatýehto podmienok:

- ak sa miesto odchodu a cielbvé miesto nachádzajú' v dvoch rôznych členských štátoch,
pričom nezó]eží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočn il tranzit cez Ĺlzemie jedného
alebo viaceľých členských štátov alebo tretích krajín'

- z členského štátu do tľetej kľajiny alebo naopak, pričom nezáIežÍna tom, či sa uskutočnil,
alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo
tretích krajín,

- medzi tretími krajinami s tranzitom cez(lzemiejedného alebo viacerých členských štátov'

a jazdy práłzdneho vozidla spojené s takouto pľepravou.

V pľípade, že ide o pľepravu z členského štátu do tľetej krajiny a naopak, táto licencia platí pre tú
časť cesty, ktoľá vedie cez(lzemie Spoločenstva. V členskom štáte nakládky alebo vykiádký platí
iba po uzavretí potrebnej dohody medzi Spoločenstvom a príslušnou treťou kľajinou v šĺlaoe
s nariadením (ES) č. 107212009.

Táto licencia sa vystaví na meno držiteľa a nie je pľenosná.

Licenciu môŽe odňať príslušný orgán členského štátu, ktorý ju vydal' a to ak &žiteľ:
- nesplnil všetky podmienky používania licencie,

- poskytol nesprávne informácie vzhlädom na údaje potrebné na vydanie licencie Spolo-
čenstva alebo iei obnovenie.

originál licencie sa musí uchovávať v podniku nákladnej dopravy.

Overené kópie licencie sa musia uchovávať vo vozidle(1). V pľípade vozidlovej súpravy musia
byť v motorovom vozidle. Licencia platí pre vozidlovú súpravu, aj keď príves alebo-náves nie je
evidovaný ani nemá opľávnenie polžívat cesty na meno dľžitelä licencie alebo ak je evidovaňý
alebo opĺávnený používať. cesty v inom štáte.

Licencia sa musí pľedložiť napožiadanie oprávnenej osobe, ktorá vykonáva kontrolu.

Na území každého členského štátu musí držiteľ dodržiavatzákony,iné právne predpisy a správne
opatľenia platné v tomto štáte, najmä pokiaľ ide o dopravu a prepľavu.

t1) ,'yqzialg':1e motorové vozidlo evidované v členskom štáte alebo súprava vozidiel, Z ktorej je aspoň jedno motorové vozidlo evidované'ťćleđskom štáte, ktoré sa používajú výhradne na pľepÍavu tovaľu.


