Vysvetlenie a prílohy k návrhu na začatie správneho konania vo veci delenia a zmeny
dopravnej licencie na pravidelnú autobusovú dopravu
K bodu 1
a) pre právnickú osobu: priložiť výpis z obchodného registra príslušného Okresného súdu,
b) pre fyzickú osobu: priložiť živnostenský list, koncesnú listinu, (overené kópie, alebo kópie
a originály k nahliadnutiu), ak ich vlastní
c) priložiť výpisy z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu a zodpovedného
zástupcu (originály nie staršie ako tri mesiace).
Pri osobnom predložení dokladov preukázať sa preukazom totožnosti. (občiansky preukaz)
K bodu 2

Vypísať údaje o pracovnoprávnom vzťahu vedúceho dopravy + predložiť zmluvu
o pracovnoprávnom vzťahu vedúceho dopravy *
*údaj, či ide o zamestnanca v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, o manažéra na základe
manažérskej zmluvy, o spoluvlastníka podniku navrhovateľa alebo o akcionára podniku navrhovateľa; to neplatí,
ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá bude sama vykonávať funkciu vedúceho dopravy ako konateľ podniku
alebo samostatne zárobkovo činná osoba

K bodu 3

Predložiť dokumenty potvrdzujúce skutočné a stabilné miesto usadenia navrhovateľa,
napr. Koncesná listina, Zakladateľská listina a pod. *
*§ 6 ods. 2 zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Priložiť doklad o vlastnej alebo prenajatej technickej základni potrebnej na údržbu a opravy
autobusov.
Priložiť doklady potvrdzujúce miesto povoleného garážovania autobusov.
K bodu 4

Predložiť povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy v zmysle
zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
K bodu 5
Priložiť doklady o technickej základni potrebnej k vykonávaniu pravidelnej autobusovej
dopravy (fotokópie technických preukazov a protokolov o kontrole technického stavu autobusovoriginály k nahliadnutiu).
Priložiť kópiu poistnej zmluvy pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
autobusov a činnosťou osádok autobusov voči cestujúcim (originál k nahliadnutiu).
K bodu 6
Predložiť doklady o odbornej spôsobilosti členov osádok autobusov (platné vodičské
oprávnenia, psychologické vyšetrenia, zdravotné prehliadky, školenia v zmysle platných
predpisov a doklady o pracovnoprávnych vzťahoch s dopravcom - k nahliadnutiu).
Všetko v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej preprave v znení neskorších predpisov
a vyhlášky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva o cestnej preprave v znení neskorších predpisov.

K bodu 7
Priložiť úplne údaje o autobusovej linke s uvedením názvu všetkých zastávok, ich tarifnými
číslami, časovým rozvrhom a prípadnými obmedzeniami vedenia spojov (návrh cestovného
poriadku).
Pri návrhu autobusovej linky je potrebné prihliadať predovšetkým na to, že povoliť zriadenie
autobusovej linky možno, ak jej vedenie zabezpečuje účelne a hospodárne uspokojenie
prepravných potrieb obyvateľstva a ak má o ňu preukázateľný záujem štát, samosprávny kraj,
obec.
Na podporu svojho návrhu priložiť stanoviská obcí, záznamy z parciálnych porád, petície
občanov, požiadavky organizácií, škôl a inštitúcií, resp. iné.
Pri podávaní žiadosti na nové autobusové linky je potrebné, okrem kladných stanovísk obcí,
miest a samosprávnych krajov, cez ktoré autobusová linka prechádza, doložiť aj zmluvy o budúcej
zmluve na sprístupnenie autobusových staníc, stanovíšť so správcami a vlastníkmi, ako aj súhlas
na využívanie zastávok v intraviláne obcí a miest od ich správcov, vlastníkov, z hľadiska
bezpečnosti cestnej premávky súhlasy od príslušného ODI PZ a správcu komunikácií.
Na každú autobusovú linku sa vydáva samostatná licencia so schváleným cestovným
poriadkom.

V prípade žiadosti o zmenu udelenej dopravnej licencie je potrebné uviesť údaje týkajúce
sa autobusovej linky s popisom požadovanej zmeny. Je potrebné viesť názov autobusovej
linky/liniek, na ktoré sa žiada zmena dopravnej licencie.
K bodu 8
Priložiť vypracovanú tarifu a tarifné podmienky v súlade s platnou legislatívou (§ 17 zákona
č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave) pre pravidelnú autobusovú dopravu.
K bodu 9
Priložiť doklady o obstaraní a technickej spôsobilosti odbavovacieho systému cestujúcich
v autobuse, prípadne mimo neho. Vzor cestovného lístka musí podľa § 16 zákona č. 56/2012 Z.z.
o cestnej doprave.
K bodu 10
Priložiť prepravný poriadok pravidelnej autobusovej dopravy v zmysle § 4 zákona č. 56/2012
Z.z. o cestnej doprave.
K bodu 11
Priložiť vypracovaný cestovný poriadok pravidelnej autobusovej dopravy v zmysle § 15
zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Pri jeho zostavovaní je potrebné postupovať podľa
zásad schvaľovania cestovných poriadkov vypracovaných odborom dopravy a regionálneho
rozvoja Žilinského samosprávneho kraja, ktoré tvoria prílohu tohto vysvetlenia.
K bodu 12 a 13
Pri určovaní doby platnosti licencie a dňa začatia prevádzkovania autobusovej linky dopravca
vychádza z vypracovaného podnikateľského zámeru, aktuálnej úrovne technickej základne

a finančnej spoľahlivosti, ktorou disponuje navrhovateľ. Maximálna doba je stanovená zákonom
na 10 rokov.
Poznámka:

správny orgán môže odstúpiť od skúmania tých bodov žiadosti, ktoré sú mu už
známe z predchádzajúcich správnych konaní.

