
EURÓPSKE sPoločnNsrvo

SK(')
Obvodnf rad pre cestnri dopravu a
pozemné komunikácie v Banskej Bystrici

LICENCIA č. BBMN001369010000
pre medzinárodnrÍ prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za r[hradu

Táto licencia oprávřujg {z) MARSHALL, spol. s r.o.

Dlhá Lrika 1771

968 01 Nová Bařa

uskutočřovať meďzinárodnir prepravu tovaru po ceste v prenájme aleb o za irhradu a použiť
akuko|]vek trasu na cesty alebo časti ciest vykonané v prenájme alebo zaÍ lraduv rámci inemia
Spoločensfua podlla nariadenia EurÓpskeho parlamentu a Rady (ES) ě. |07212009 z2I. oktÓbra
2009 o spoločn!.ch pravidlách prísfupu medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy na trh a v s .

lade so všeobecnymi ustanoveniami tejto licencie.

(1) Rozlišovacie symboly členslcfch štátov: (B) Belgicko, (BG) Bulharsko, (Cz) Česká republika, (DK) Drínsko' (D) Nemecko, (EST) EstÓnsko,
gRI,) Írsko, (GR) Grécko, (E) Španielsko, (F) Francrizsko, (I) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Luxembursko, (H) Ma-
ďarsko, (MT) Malta, (NL) Holandsko, (A) Rakusko' (PL) Poťsko, (P) Portugalsko, (Ro) Rumunsko' (slo) Slovinsko, (SK) Slovensko,
(FIN) Fínsko, (S) Švédsko, (IJK) Spoj ené kráťovstvo.

(2) Meno alebo obchodné meno a riplná adresa dopravcu.
(3) Podpis a odtlačok pečiatky príslušného vydávajriceho orgánu alebo uradu.

í)cnhitné tl.aznÁrnkw.
r

Tá o licencia je platná od ......l9:91'?9.1l. rln 30.04.2023

Vydaná v rlřa 26Q3?2013-
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vŠnonncxÉ UsTANovENIA

T áto licencia sa vydáv ana základe nariadenia (E S) č . t07 212009 .

Táto licencia oprávřuje držiteťa pÓsobiť v medzinárodnej preprave tovaru po ceste v prenájme
alebo zailhraďu apoužiť alcukol'vek trasu na cesty alebo časti ciest vykonan!,ch v prenájme alebo
zai traďuv rámci iyemiaSpoločenstva, a akje to vhodné,zarj'chto podmienok:

. ak sa miesto odchodu a cieťové miesto nachádzajri v dvoch rÓznych členslcj'ch štátoch,
pričom nezáIeží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutoěniltrat:.z,it cezízemíejedného
alebo viacerych ělenslcj.ch štátov alebo tretích krajín,

- z členského štátu do tretej krajiny alebo naopak, priěom nezáIeži na tom, či sa uskutočnil,
alebo neuskutočníI traruit cez ízemie jedného alebo viacerych členslc!.ch štátov alebo
tretích krajín,

. medzitretími krajinami s tranzitom cez ízemíe jedného alebo viacerych členskych štátov

ajazdy prándneho vozidla spojené s takouto prepravou.

V prípad e, že ide o prepravu z členského štáfu do tretej krajiny a naopak ,táto licencia pLatipre tu
časť cesty, ktorá vedie cezivemie Spoločenstva. V členskom štáte nakládky alebo vykládky platí
iba po vzavtetí potrebnej dohody medzi Spoločenstvom a príslušnou treťou krajinou v srilade
s nariadením (ES) ě. l 07212009.

Táto licencia sa vystaví na meno držiteťa a nie je prenosná.

Licenciu mÓže odřať príslušny orgán členského štátu, ktorj'ju vydal, a to ak držitet:-

- nesplnil všetky podmienky použivania licencie,

- poskytol nesprávne informácie vzh|adom na ridaje potrebné na vydanie licencie Spolo-
čenstva alebo jej obnovenie. \

originál licencie sa musí uchovávať v podniku nákladnej dopravy.

overené kÓpie licencie sa musia uchovávať vo vozidle('). V príp ade vozidlovej sripravy musia
byť v motorovom vozidle. Licen ciaplatipre vozidlov{r s pravu, aj keď príves alebo náves nie je
evidovany ani nemá oprávnenie používať cesty na meno ďržiteÍa licencie alebo ak je evidovany
alebo oprávneny používať cesty v inom štáte.

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

Na rizemíkďŽdého členského štátu musí držiteÍ dodržiav ať zákony,iné právne predpisy a správne
opatreni ap|atnév tomto štáte, najmá pokiať ide o dopravu a prepravu.

(1),'Vo.zidlo.j jg motorové vozidlo evidované v členskom štáte alebo sitprava vozidiel, zktorejje aspoĎ jedno motorové vozidlo evidované

uělenskom štáte, kÍoré s apouživajivyhradne naprepravu tovaru.M
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