ŽIADOSŤ

TAXI

o udelenie koncesie na taxislužbu

odtlačok pečiatky dopravného správneho orgánu
orgánu

Dôvod podania žiadosti--------------------------------------------------------------------------------udelenie koncesie na taxislužbu *

zmena/doplnenie vozidiel taxislužby *

zmena identifikačných údajov držiteľa koncesie *

iné *

--

* Požadované označte „X“

Identifikačné údaje žiadateľa, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa----------------Obchodné meno

IČO

Adresa sídla žiadateľa
Číslo

Ulica
PSČ

Štát

Mesto / Obec

Telefonický kontakt

E-mail

Identifikačné údaje žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, ktorá v súčasnosti nemá IČO-------Meno

Priezvisko

-------- --

Dátum narodenia

Titul

Adresa pobytu žiadateľa
Číslo

Ulica
PSČ

Mesto/Obec

Štát

Obchodné meno

Adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s trvalým pobytom žiadateľa
Číslo

Ulica
PSČ

Mesto/Obec

E-mail

Vyhlásenia

Štát
Telefonický kontakt

--------

-------- -

ČESTNE VYHLASUJEM, že som spôsobilý/á na právne úkony v plnom rozsahu
SÚHLASÍM so zabezpečením výpisu z registra trestov
SÚHLASÍM so zabezpečením výpisu z evidenčnej karty vodiča
SÚHLASÍM so zabezpečením výpisu pre osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu **
** Ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa

Povinné prílohy k žiadosti

--------

PRÍLOHA č. 1 - vozidlá taxislužby
doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 30 € alebo 10 € pri zmene/odňatí koncesie
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace); v prípade cudzincov výpis z registra trestov
alebo obdobný doklad, apostilovaný a preložený do slovenského jazyka
výpis z evidenčnej karty vodiča (nie starší ako 3 mesiace)
úradne overené splnomocnenie pre žiadateľa, ktorý žiada o výpis z registra trestov a výpis z evidenčnej karty
.vodiča pre osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa

dátum a podpis žiadateľa

TAXI

PRÍLOHA č. 1
Vozidlá taxislužby

* k žiadosti o udelenie koncesie na taxislužbu
* k žiadosti o zmenu/doplnenie v udelenej koncesii na taxislužbu

* Nehodiace sa prečiarknite

Vozidlá taxislužby
P. č.

Evidenčné číslo vozidla

h
Dátum prvej evidencie
vozidla

Vlastnícky vzťah **

Poznámka ***

** Uviesť vlastnícky vzťah žiadateľa k vozidlu (napr. vlastník vozidla, držiteľ osvedčenia, nájomca a pod,)
*** Vyplniť požadovaný typ akcie na vozidle taxislužby - pridanie, odstránenie, zmena údajov, bez zmeny

Povinné prílohy

--

fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla časť II (pre všetky vozidlá žiadateľa uvedené v zozname)
fotokópia Zmluvy o prenájme vozidla (ak žiadateľ nie je držiteľom osvedčenia o evidencii
vozidla ani vlastníkom vozidla)
fotokópie protokolov alebo osvedčenia o emisnej kontrole a o kontrole technického stavu
vozidiel (pre vozidlá staršie ako 1 rok),

dátum a podpis žiadateľa

