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Oznámenie o začatí správneho konania
Žilinský samosprávny kraj, ako príslušný správny orgán v zmysle § 3 písm. c) ods. 1. zákona NR SR
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky, podľa § 10, § 43 zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Vám týmto
oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o udelení dopravnej licencie dopravcovi:
SKYLINES, s.r.o.,
Čierne 239,
023 13 Čierne,
IČO: 45 934 045,

ktorý požiadal o udelenie - prevod dopravnej licencie (v zmysle § 10 ods. 8 zákona č. 56/2012 Z.
z. o cestnej doprave) na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy z dopravcu
Milan Matejov, Vyšný Kelčov 628, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 43474659 na dopravnú
spoločnosť SKYLINES, s.r.o., Čierne 239, 023 13 Čierne, IČO: 45 934 045. Prevod sa týka linky
s trasou:
502466 Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov – Makov – Turzovka – Čadca – Žilina, AS
Cestovný poriadok je súčasťou prílohy.
V zmysle § 43 písm. a) a § 51 zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Vás žiadame o stanovisko a pripomienky k udelení dopravnej licencie dopravcovi SKYLINES, s.r.o.,
Čierne 239, 023 13 Čierne v lehote do 10 dní od doručenia tohto oznámenia. V prípade nezaslania
stanoviska do uvedeného termínu budeme považovať Vaše stanovisko ako bez pripomienok a vo veci bude
rozhodnuté.

S pozdravom
Ing. Ivan Mokrý
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