
*

* * *

a b c d e f g h i * a b c d e f * a b c d e f *

*

* * *

a b c d e f g h i * a b c d e f * a b c d e f *

*

* * * * *

Krajské riaditeľstvo

Právnická 
osoba*Číslo:

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

TECHNICKÁ SLUŽBA

projektovanie

strážna služba

II. časť - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA

Právna forma

III. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (fyzická osoba)

údržbamontáž revízia oprava

odborná príprava a poradenstvo

I. časť - ÚDAJE O POŽADOVANOM PREDMETE ČINNOSTI

Žiadosť o udelenie licencie na 
prevádzkovanie strážnej služby, 

detektívnej služby, odbornej prípravy a 
poradenstva, vlastnej ochrany alebo 

technickej služby

detektívna služba odborná príprava a poradenstvo

VLASTNÁ OCHRANA

strážna služba

Ulica

IČO

Štát

Ulica

Dátum narodeniaMiesto narodenia Štátne občianstvo

Adresa miesta činnosti fyzickej osoby

PSČ / ZIP kód

Obchodné meno

Doba ukončenia podnikateľskej činnosti

Titul Rodné číslo

Ulica Súpisné / orientačné číslo

Adresa pobytu
 Súpisné / orientačné číslo

Ulica

PSČ

Súpisné / orientačné číslo

Štát

Obec

Súpisné / orientačné číslo
Sídlo

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby

Obec

Obec PSČ Štát

Priezvisko Meno

PSČObec Štát

detektívna služba

IV. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (právnická osoba)

Fyzická 
osoba*

* Nehodiace sa prečiarknite. 



 

* * *

* * *

* * *

* * *

vedúci podniku zahraničnej osoby zodpovedný vedúci

vedúci organizačnej zložky podniku

zodpovedný zástupca

Priezvisko Rodné čísloTitul

Štátne občianstvo

VI. časť - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)

Meno

Štát

vedúci podniku zahraničnej osoby

Obec PSČ / ZIP kód

Obec PSČ / ZIP kód Štát

Štát

Priezvisko

Priezvisko

Miesto narodenia

Rodné čísloTitulMeno

Ulica (adresa pobytu)

prokurista
2. osoba

Štátne občianstvoDátum narodenia

Súpisné / orientačné číslo

splnomocnenec prevádzkovateľa

Rodné číslo

Ulica (adresa pobytu) Súpisné / orientačné číslo

Dátum narodeniaMiesto narodenia

Spôsob konania

Štátne občianstvo

Meno Titul
3. osoba

Dátum narodenia

Štát

Súpisné / orientačné čísloUlica (adresa pobytu)

Obec PSČ / ZIP kód

Rodné číslo

PSČ / ZIP kód ŠtátObec

Spôsob konania

Rodné čísloTitulMenoPriezvisko

Spôsob konania

PSČ / ZIP kód

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Miesto narodenia

Priezvisko Meno

Ulica (adresa pobytu)

Miesto narodenia Štátne občianstvo

Titul

2. osoba

zodpovedný zástupca

Ulica (adresa pobytu) Súpisné / orientačné číslo

Obec

prokurista

V. časť - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO ČLENOVIA (právnická osoba)

Štátne občianstvoDátum narodenia

Súpisné / orientačné číslo

vedúci organizačnej zložky podniku splnomocnenec prevádzkovateľa

zodpovedný vedúci

 
* Nehodiace sa prečiarknite. 
 



 
 

Počet listov spolu

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nesprávnych 
alebo neúplných údajov.

Počet listov

VIII. PRÍLOHY

Miesta ďalších prevádzok

Súpisné / orientačné čísloUlica

Dátum vyplnenia žiadosti

Obec

Štát

PSČ / ZIP Kód

Podpisy a odtlačok pečiatky žiadateľa

Prehľad iných podnikateľských činností

Miesto prevádzky

Počet listov

Počet listov

Výpis z obchodného registra  *

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra  *

Doklad o zaplatení správneho poplatku  *

Lekársky posudok  *

Fax

Dátum prijatia žiadosti

X. PODPISY A ODTLAČOK PEČIATKY

E-mail

Telefón

Počet listov

IX. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŽIADATEĽA

Iné prílohy  *

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku  

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby  *

Doklad o pridelení IČO  *

alebo iného vonkajšieho označenia  *

VII. časť - ĎALŠIE ÚDAJE

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie  *

Doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť  *

Doklad preukazujúci vzdelanie a preukaz typu P

 
 * Nehodiace sa prečiarknite. 

 
 



Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

Súpisné / orientačné číslo

Číslo:

I. časť - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA

Žiadosť o udelenie licencie na 
prevádzkovanie profesionálnej 

cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti 
cestnou dopravou

IČO

Právna forma

Ulica

II. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (fyzická osoba)

Štát

Ulica

Dátum narodenia

Adresa pobytu

Adresa miesta činnosti fyzickej osoby

Miesto narodenia

Rodné číslo
IV. časť - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO ČLENOVIA (právnická osoba)

Priezvisko Meno

Sídlo

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby

PSČ

Obec

Štátne občianstvo

Ulica

Obec

Obec

Súpisné / orientačné číslo

Súpisné / orientačné číslo

Štát

Súpisné / orientačné číslo

Právnická 
osoba*

Obchodné meno

Doba ukončenia podnikateľskej činnosti

Titul Rodné číslo

Súpisné / orientačné číslo

PSČ Štát

Titul

Obec PSČ / ZIP kód

Miesto narodenia Dátum narodenia

Obec

Štát

Spôsob konania

III. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (právnická osoba)

Štátne občianstvo

Ulica

Ulica (adresa pobytu)

PSČ / ZIP kód

Priezvisko Meno

PSČ Štát

Fyzická 
osoba*

 
* Nehodiace sa prečiarknite. 
 



 

* * *

* *

* * *

* *

Miesto narodenia

Rodné číslo

vedúci podniku zahraničnej osoby     

vedúci organizačnej zložky podniku

V. časť - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)

Meno

Priezvisko Meno

Ulica (adresa pobytu)

Miesto narodenia

Štátne občianstvoDátum narodeniaMiesto narodenia

Rodné čísloTitulMeno

Miesta ďalších prevádzok

Prehľad iných podnikateľských činností

Miesto prevádzky

Priezvisko Rodné číslo

zodpovedný zástupca

Obec

Štátne občianstvo

PSČ / ZIP kód

Dátum narodenia

Štát

Súpisné / orientačné čísloUlica (adresa pobytu)

ŠtátObec PSČ / ZIP kód

Titul

prokurista
2. osoba

Obec PSČ / ZIP kód Štát

Titul
zodpovedný zástupca

prokurista

Ulica (adresa pobytu)

Spôsob konania

Rodné čísloTitul

Spôsob konania

Priezvisko

Priezvisko

PSČ / ZIP kód ŠtátObec

Súpisné / orientačné číslo

Štátne občianstvoDátum narodenia

Meno

Ulica (adresa pobytu)

2. osoba

3. osoba

Miesto narodenia

Súpisné / orientačné číslo

VI. časť - ĎALŠIE ÚDAJE

Súpisné / orientačné číslo

Štátne občianstvoDátum narodenia

  

splnomocnenec prevádzkovateľa

vedúci podniku zahraničnej osoby

vedúci organizačnej zložky podniku splnomocnenec prevádzkovateľa

 
* Nehodiace sa prečiarknite. 

 



Počet listov spolu

Počet listov

Doklad preukazujúci držbu vozidla určeného na prepravu bankoviek alebo mincí *

Súpisné / orientačné číslo

spĺňa niektorú z podmienok uvedených v osobitnom predpise *

Počet listov

VII. PRÍLOHY

Doklad preukazujúci, že vozidlo určené na prepravu bankoviek alebo mincí

Počet listov

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nesprávnych 
alebo neúplných údajov.

Telefón

Obec

Štát

PSČ / ZIP Kód

Podpisy a odtlačok pečiatky žiadateľa

Dátum prijatia žiadosti

IX. PODPISY A ODTLAČOK PEČIATKY

Dátum vyplnenia žiadosti

VIII. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŽIADATEĽA

Iné prílohy  *

E-mail

Fax

Ulica

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku  

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby  *

Lekársky posudok *

Doklad preukazujúci vzdelanie a preukaz typu CIT

Doklad o pridelení IČO  *

alebo iného vonkajšieho označenia  *

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Výpis z obchodného registra  *

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra  *

Doklad o zaplatení správneho poplatku  *

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie  *

Doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť  *

Osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonával 

prepravu peňažnej hotovosti * Počet listov

Počet listovDoklad preukazujúci uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu *

* Nehodiace sa prečiarknite.                                                                                                                                                                                           “. 
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