
O z n á m e n i e 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, odbor štátny dopravný úrad (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že dopravcovia, ktorí chcú 
požiadať o licenciu CEMT na rok 2019, majú možnosť podať žiadosť na priloženom formulári. Formulár 
žiadosti je potrebné úplne a pravdivo vyplniť (dátum, pečiatka a podpis konateľa – podnikateľa). 

Žiadosti o licenciu CEMT je možné zaslať poštou, alebo priniesť osobne do podateľne 
ministerstva (pri obidvoch možnostiach platí pečiatka podateľne, alebo pošty), najneskôr 
do 15.11.2018 (vrátane), inak nebude žiadosť akceptovaná t. j. nebude zahrnutá do zoznamu 
žiadateľov. Žiadosť zašlite na adresu: 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
odbor štátny dopravný úrad 
Námestie slobody č. 6  
P. O. BOX 100 
810 05  Bratislava 
  

Formulár žiadosti sa nachádza na webovej stránke ministerstva www.mindop.sk v časti 
ministerstvo – doprava – cestná doprava a cestná infraštruktúra – cestná doprava – 
medzinárodná cestná nákladná doprava – CEMT 2019 a na webovej stránke www.cesmad.sk. 

 
Počet pridelených licencií CEMT na rok 2019: 

  počet 

z toho 

bez obm. 

s obm. s obm. s obm. s obm. s obm. s obm. s obm. 

GR GR,RUS A A,GR A,GR,RUS A,GR,RUS,I A,GR,RUS,I,H 

EURO IV 336             232 104 

EURO V 400 15 6 75 45 94 65 100   

EURO VI 360             360   

povolení 
celkom 

1096 15 6 75 45 94 65 692 104 

 
  Ak budú žiadosti podané po uvedenom termíne, alebo zaslané na inú adresu, prípadne 
ak žiadosti budú neúplné, zbavujete sa objektívneho posúdenia v určenom termíne. Takéto žiadosti 
budú riešené osobitne v rámci možností.  

Komisia vyhodnotí podané žiadosti dopravcov a odporučí vydať licenciu CEMT 
tomu dopravcovi, u ktorého je záruka jeho intenzívneho využívania, pričom sa prihliada aj na čas 
podnikania, počet vozidiel spĺňajúcich stanovené kritériá, ako aj na skutočnosť, či dopravca túto licenciu 
CEMT náležite využíval v priebehu minulého roka, t. j. v roku 2018 na základe údajov zapísaných 
do informačného systému online vypĺňania „Záznamov o medzinárodnej preprave nákladov za rok 
2018. 

Upozorňujeme dopravcov na doplnenie údajov do informačného systému online vypĺňania 
zo „Záznamov o medzinárodnej preprave nákladov za rok 2018. 

Žiadame dopravcov, aby náležite a dôsledne venovali pozornosť pri vypĺňaní a zasielaní 
žiadostí a príslušných príloh.  

 

 Peter Varga, MBA, MSc. v. r. 

generálny riaditeľ sekcie 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
 
 
 
Bratislava, 18.10.2018  

http://www.mindop.sk/
http://www.cesmad.sk/

