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VYMEDZENIE POJMOV
(1)

Na účely postupu Dopravného úradu pre pridelenie, zmenu a zrušenie európskeho čísla
železničného vozidla a zápis do národného registra železničných vozidiel:
a)

Dopravný úrad (ďalej len „úrad“) je orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou
pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby zriadený
zákonom č. 402/2013 Z. z. z 27. novembra 2013 o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

b) Európsky centralizovaný virtuálny register vozidiel (angl. European Centralised
Virtual Vehicle Register) (ďalej len „ECVVR“) je internetový nástroj, prostredníctvom
ktorého je možné získať údaje o železničných vozidlách registrovaných v národných
registroch železničných vozidiel jednotlivých členských štátov.
c)

Národný register železničných vozidiel (angl. National Vehicle Register) (ďalej len
„NVR“) je register železničných vozidiel, ktorý vedie úrad a v ktorom sa registrujú
všetky železničné vozidlá, ktoré majú povolenie úradu na prevádzku v existujúcom
železničnom systéme.

d) Držiteľ registrovaného železničného vozidla (ďalej len „držiteľ“) je osoba, ktorá
používa železničné vozidlo ako dopravný prostriedok buď ako jeho vlastník, alebo na
základe zmluvy o prenájme. Držiteľom môže byť železničný podnik, manažér
infraštruktúry alebo vlastník.
e)

Registrované železničné vozidlo je železničné vozidlo zapísané v NVR v Slovenskej
republike.

f)

Európske číslo železničného vozidla (angl. European Vehicle Number) (ďalej len
„EVN“) je číslo pozostávajúce z 12 číslic, ktoré špecifikuje všetky technické
charakteristiky železničného vozidla.

g) Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/995 z 8. júna 2015, ktorým sa mení rozhodnutie
2012/757/EÚ (ďalej len „TSI OPE“) je technická špecifikácia interoperability, ktorá sa
týka subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Únii.
h) Značka držiteľa vozidla (angl. Vehicle Keeper Marking) (ďalej len „značka VKM“) je
kód pozostávajúci z dvoch až piatich písmen latinskej abecedy.
i)

(2)

Subjekt zodpovedný za údržbu (angl. Entity in Charge of Maintenance) (ďalej len
„subjekt ECM“) je subjekt zodpovedný za údržbu železničného vozidla.

Za účelom implementovania rodovej rovnosti v podmienkach Dopravného úradu sa pod
pomenovaním funkcie v mužskom rode rozumie aj pomenovanie funkcie v ženskom rode,
tým však nie sú dotknuté osoby ženského pohlavia.
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PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel
(1)

Účelom tohto postupu Dopravného úradu je stanoviť proces pridelenia, zmeny a zrušenia
európskeho čísla železničného vozidla, zápisu do národného registra železničných vozidiel a
poskytnúť žiadateľom transparentné informácie o postupe úradu pri vykonávaní svojich
kompetencii v zmysle § 103 ods. 2 písm. k) a l) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“),
podľa rozhodnutia Komisie 2007/756/ES z 9. novembra 2007 a jeho doplnenia
2011/107/EÚ z 10. februára 2011 vrátane jeho doplnenia rozhodnutím Komisie
2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného
registra vozidiel (ďalej len „rozhodnutie“) a TSI OPE.

(2)

V zmysle Dodatku 6 rozhodnutia, Dodatku H TSI OPE, § 79 a § 80 zákona o dráhach, úrad,
ako bezpečnostný orgán pre železničné dráhy a pre železničné vozidlá:
a) vedie NVR,
b) vydáva potvrdenia o registrácii,
c) prideľuje európske číslo železničného vozidla.

DRUHÁ ČASŤ
EURÓPSKE ČÍSLO ŽELEZNIČNÉHO VOZIDLA
Článok 2
Európske číslo železničného vozidla a jeho pridelenie
(1)

Každé železničné vozidlo uvedené do prevádzky v existujúcom železničnom systéme1 musí
byť označené EVN. Železničnému vozidlu sa EVN prideľuje pri prvom udelení povolenia na
uvedenie do prevádzky2.

(2)

Označiť železničné vozidlo prostredníctvom EVN je povinný prvý žiadateľ o povolenie na
uvedenie do prevádzky.

(3)

EVN prideľuje úrad na základe písomnej žiadosti žiadateľa železničnému vozidlu, ktoré:
a)
b)

je nové (úrad v samostatnom konaní udelí povolenie na uvedenie do prevádzky) alebo,
je po modernizácií alebo po obnove3, ak si úkony vykonané na železničnom vozidle
vzhľadom na ich rozsah vyžadujú zmeniť technické charakteristiky železničného
vozidla vyjadrené v jeho pôvodnom EVN (úrad môže najprv v samostatnom konaní

1

§ 63 zákona o dráhach
§ 79 zákona o dráhach
3
§ 70 ods. 9 a 10 zákona o dráhach
2
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c)

rozhodnúť o potrebe udelenia nového povolenia na uvedenie železničného vozidla do
prevádzky4) alebo,
má vydaný technický preukaz vozidla železničnej dráhy alebo iné povolenie na
uvedenie prevádzky, ale nemá pridelené EVN.

(4)

Žiadosti o pridelenie EVN vrátane ich príloh sa predkladajú v písomnej forme v úradnom
jazyku alebo v cudzom jazyku s úradným prekladom (vzhľadom na príbuznosť je bez
prekladu možné použiť český jazyk) na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy
na dráhach, sekcia interoperability, povolení a licencií, Letisko M. R. Štefánika, 823 05
Bratislava, Slovenská republika.

(5)

Vzor písomnej žiadosti o pridelenie EVN je uvedený v prílohe č. 2 tohto postupu.

(6)

Prílohami písomnej žiadosti o pridelenie EVN sú:
a)
b)
c)

súpis radov, výrobných čísiel a rokov výroby železničných vozidiel, ktorým žiadateľ
žiada prideliť EVN,
fotokópia technického preukazu vozidla železničnej dráhy, ak ho má železničné vozidlo
vydaný,
správny poplatok.

(7)

Správny poplatok je stanovený zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) vo výške 40,-€ podľa
položky 71 písm. j) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí
sa za pridelenie EVN každému železničnému vozidlu.

(8)

Spôsob platenia správnych poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych
poplatkov upravuje zákon o správnych poplatkoch5.

(9)

Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi doklad o pridelení
evidenčného čísla železničnému vozidlu v lehote do 60 dní6.

Článok 3
Zmena európskeho čísla železničného vozidla
(1)

Žiadateľ je oprávnený požiadať o zmenu EVN v prípade, ak technické charakteristiky
železničného vozidla po jeho modernizácii alebo obnove nezodpovedajú štruktúre už
prideleného EVN (5. až 8. číslica EVN).

(2)

Žiadosti o zmenu EVN vrátane ich príloh sa predkladajú v písomnej forme v úradnom jazyku
alebo v cudzom jazyku s úradným prekladom (vzhľadom na príbuznosť je bez prekladu možné
použiť český jazyk) na adresu úradu – Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia
interoperability, povolení a licencií, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská
republika.

4

§ 75 ods. 2 zákona o dráhach
§ 7 a § 8 zákona o správnych poplatkoch
6
§ 111 ods. 2 zákona o dráhach
5
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(3)

Vzor písomnej žiadosti o zmenu EVN je uvedený v prílohe č. 2 tohto postupu.

(4)

Prílohami písomnej žiadosti o zmenu EVN sú:
a)
b)

c)

uvedenie výrobného čísla a roku výroby železničného vozidla vrátane jeho pôvodného
EVN, s ktorým je vozidlo registrované, a ktoré žiadateľ žiada zmeniť,
technická dokumentácia k prevádzkovej úprave alebo obnove7 vykonanej na
železničnom vozidle, na základe ktorej úrad posúdi zmenu jeho technických
charakteristík (konštrukčné zmeny vykonané na železničnom vozidle nesmú byť v
rozsahu, ktoré vzhľadom na ich charakter vyžadujú udelenie nového povolenia na
uvedenie železničného vozidla do prevádzky),
správny poplatok.

(5)

Správny poplatok je stanovený zákonom o správnych poplatkoch vo výške 15,-€ podľa položky
71 písm. k) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí sa za zmenu
EVN každého železničného vozidla.

(6)

Spôsob platenia správnych poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych
poplatkov upravuje zákon o správnych poplatkoch.

(7)

Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi potvrdenie o registrácií v lehote
do 60 dní.

TRETIA ČASŤ
REGISTRE VOZIDIEL
Článok 4
Národný register železničných vozidiel
(1)

Úrad vedie NVR, v ktorom sa registrujú všetky železničné vozidlá s udeleným povolením
úradu na prevádzku v existujúcom železničnom systéme.

(2)

Každý držiteľ, ktorý používa čo i len jedno železničné vozidlo v existujúcom železničnom
systéme a také železničné vozidlo má pridelené EVN s označením krajiny „56“ (Slovenská
republika) na jeho 3. a 4. pozícii, je v zmysle rozhodnutia povinný toto železničné vozidlo
registrovať v NVR.

(3)

Držiteľ je povinný bezodkladne oznamovať úradu, ktorý udelil železničnému vozidlu povolenie
na uvedenie do prevádzky, každú zmenu údajov vedených v NVR, ako aj likvidáciu
železničného vozidla a svoj zámer zrušiť registráciu železničného vozidla.

(4)

Dráhové vozidlá železničných dráh sa nesmú používať, ak nemajú platné povolenie na uvedenie
vozidla do prevádzky, nemajú pridelené EVN a nie sú registrované v NVR8.

7
8

§ 70 ods. 10 zákona o dráhach
§ 91 ods. 2 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
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Článok 5
Predkladanie žiadostí o registráciu železničných vozidiel do NVR
(1)

Žiadosti o registráciu železničného vozidla do NVR vrátane ich príloh sa predkladajú v písomnej
forme v úradnom jazyku alebo v cudzom jazyku s úradným prekladom (vzhľadom na príbuznosť
je bez prekladu možné použiť český jazyk) na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na
dráhach, sekcia interoperability, povolení a licencií, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
Slovenská republika.

(2)

Vzor písomnej žiadosti o registráciu železničného vozidla do NVR je uvedený v prílohe č. 1
tohto postupu.

(3)

Prílohy písomnej žiadosti o registráciu železničného vozidla do NVR tvoria:
a)
b)

údaje o železničnom vozidle podľa prílohy č. 1 tohto postupu,
správny poplatok.

(4)

Správny poplatok je stanovený zákonom o správnych poplatkoch vo výške 40,-€ podľa položky
71 písm. l) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí sa
za zaregistrovanie každého železničného vozidla.

(5)

Spôsob platenia správnych poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych
poplatkov upravuje zákon o správnych poplatkoch.

(6)

Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi potvrdenie o registrácií v lehote
do 60 dní.

Článok 6
Prístup do NVR a do Európskeho centralizovaného virtuálneho registra vozidiel
(1)

NVR je prístupný cez odkaz umiestený na webovom sídle úradu. NVR je v slovenskom jazyku.

(2)

Prístup do NVR je umožnený každému vlastníkovi, držiteľovi s platnou značkou VKM alebo
subjektu zodpovednému za údržbu, ak majú registrované v NVR aspoň jedno železničné
vozidlo. Vstup do NVR je umožnený na základe vloženia prihlasovacieho mena a hesla.

(3)

Prihlasovacie meno a heslo do NVR vydá na požiadanie úrad. Kontaktné údaje na zodpovedného
zamestnanca úradu v tejto oblasti sú zverejnené na webovom sídle úradu.

(4)

V odôvodnených prípadoch môže úrad poskytnúť prihlasovacie meno a heslo do NVR aj inému
žiadateľovi o prístup (napr. správca vozidlového parku, železničný podnik alebo manažér
infraštruktúry)9. V takýchto a podobných prípadoch je potrebné kontaktovať úrad.

(5)

Udeľovanie prístupov do NVR je úradom vykonávané bez správneho poplatku.

9

článok 3.3 Prílohy rozhodnutia
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(6)

Na webovom sídle úradu je umiestený odkaz na prístup do ECVVR. ECVVR je v anglickom
jazyku.

(7)

Prihlasovacie meno a heslo do ECVVR je totožné s prihlasovacími údajmi (prihlasovacím
menom a heslom) do NVR, avšak pred prihlasovacie meno je potrebné dopísať písmená „sk“.

(8)

Prístupové údaje do ECVVR sú automaticky zabezpečené pre nových a súčasne aj pre tých
užívateľov, ktorí požiadali úrad o prístupové údaje do NVR už v minulosti a to takto:
Príklad prístupových údajov do NVR:
Prihlasovacie meno: jozefnovak
Prihlasovacie heslo: abcdef
Príklad prístupových údajov do ECVVR:
Prihlasovacie meno: skjozefnovak
Prihlasovacie heslo: abcdef

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZMENY ÚDAJOV V NÁRODNOM REGISTRI VOZIDIEL
Článok 7
Zmena registrovaných údajov o železničnom vozidle v NVR – zmena vlastníka
(1)

Držiteľ je povinný bezodkladne oznamovať úradu, ktorý zaregistroval železničné vozidlo vo
svojom NVR, zmenu vlastníka železničného vozidla.

(2)

Žiadosti o zmenu vlastníka železničného vozidla v NVR vrátane ich príloh sa predkladajú
v písomnej forme v úradnom jazyku alebo v cudzom jazyku s úradným prekladom (vzhľadom na
príbuznosť je bez prekladu možné použiť český jazyk) na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh
a dopravy na dráhach, sekcia interoperability, povolení a licencií, Letisko M. R. Štefánika, 823
05 Bratislava, Slovenská republika.

(3)

Vzor písomnej žiadosti o zmenu vlastníka železničného vozidla v NVR je uvedený v prílohe č. 1
tohto postupu.

(4)

Prílohami písomnej žiadosti o zmenu vlastníka železničného vozidla v NVR sú:
a)
b)
c)
d)
e)

uvedenie výrobného čísla a roku výroby železničného vozidla vrátane jeho
registrovaného EVN,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO pôvodného a nového vlastníka
železničného vozidla,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO držiteľa vrátane jeho značky VKM,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO subjektu zodpovedného za údržbu
železničného vozidla,
kópia kúpnej zmluvy, resp. kópia leasingovej zmluvy alebo inej relevantnej zmluvy
(dokladu) preukazujúcej prechod vlastníckych práv vo vzťahu k železničnému vozidlu;
úrad požaduje predložiť originály týchto zmlúv k nahliadnutiu,
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f)

g)

protokol o vykonanej aktuálnej a platnej technickej kontrole železničného vozidla
v prípade, ak sa železničné vozidlo predalo so zrejmým nevyhovujúcim technickým
stavom (napr. viac ako 6 mesiacov neprevádzkované, ako neupotrebiteľný kovový
odpad alebo s podobnou formuláciou uvedenou v dokladoch podľa písm. e) tohto bodu),
správny poplatok.

(5)

Správny poplatok je stanovený zákonom o správnych poplatkoch vo výške 40,-€ podľa položky
71 písm. f) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí sa za zmenu
registrovaných údajov vlastníka železničného vozidla za každé železničné vozidlo dotknuté touto
zmenou.

(6)

V prípade, ak žiadateľ k žiadosti o zmenu údajov o registrovanom vlastníkovi železničného
vozidla v NVR alebo na základe výzvy úradu doklad podľa ods. 5 písm. f) tohto článku
nepredloží, úrad zmenu registračných údajov vlastníka v NVR vykoná, železničnému vozidlu
však pozastaví platnosť jeho registrácie a to až do času, pokiaľ nebude preukázaný vyhovujúci
technický stav železničného vozidla aktuálnym a platným protokolom o technickej kontrole
železničného vozidla10. O obnovu registrácie železničného vozidla môže následne žiadateľ
požiadať úrad v súlade s článkom 10 tohto postupu.

(7)

Spôsob platenia správnych poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych
poplatkov upravuje zákon o správnych poplatkoch.

(8)

Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi potvrdenie o registrácií v lehote
do 60 dní.

Článok 8
Zmena registrovaných údajov o železničnom vozidle v NVR – zmena držiteľa
(1)

Držiteľ bezodkladne oznamuje úradu každú zmenu údajov o držiteľovi registrovanom v NVR.

(2)

Ak sa má zmeniť držiteľ, povinnosťou ešte súčasne registrovaného držiteľa je informovať o tejto
skutočnosti úrad. Odporúča sa v informácii zahrnúť údaje o novom držiteľovi, ak sú známe.

(3)

Úrad informuje o tejto skutočnosti nového držiteľa.

(4)

Úrad pôvodného držiteľa odstráni z NVR a oslobodí ho od jeho povinností až vtedy, keď nový
subjekt potvrdí úradu prijatie štatútu držiteľa.

(5)

Ak v deň odstránenia pôvodného držiteľa z NVR neprijme žiadny nový subjekt štatút držiteľa v
NVR, úrad pozastaví registráciu železničného vozidla v NVR a písomne o tom informuje
pôvodného držiteľa.

(6)

Žiadosti o zmenu držiteľa v NVR vrátane ich príloh sa predkladajú v písomnej forme v úradnom
jazyku alebo v cudzom jazyku s úradným prekladom (vzhľadom na príbuznosť je bez prekladu
možné použiť český jazyk) na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia

10

v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a podľa § 91 ods.
6 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
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interoperability, povolení a licencií, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská
republika.
(7)

Vzor písomnej žiadosti o zmenu držiteľa v NVR je uvedený v prílohe č. 1 tohto postupu.

(8)

Prílohy písomnej žiadosti o zmenu držiteľa v NVR tvorí:
a)
b)
c)
d)

e)

(9)

uvedenie výrobného čísla a roku výroby železničného vozidla vrátane jeho registrovaného
EVN,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO vlastníka železničného vozidla,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO pôvodného a nového držiteľa vrátane ich
značiek VKM,
v prípade, ak žiadosť o zmenu držiteľa podáva za držiteľa ním splnomocnený žiadateľ,
písomné splnomocnenie žiadateľa a písomné prijatie štatútu nového držiteľa, ak je tento
žiadateľovi v čase podania žiadosti známy,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO subjektu zodpovedného za údržbu
železničného vozidla.

Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi potvrdenie o registrácií v lehote
do 60 dní.

(10) Vydávanie potvrdení o registrácií v prípade zmeny držiteľa v NVR je úradom vykonávané bez
správneho poplatku.

Článok 9
Zmena registrovaných údajov o železničnom vozidle v NVR – zmena subjektu zodpovedného za
údržbu železničného vozidla
(1)

Každému železničnému vozidlu sa pred jeho uvedením do prevádzky pridelí subjekt ECM
a tento subjekt ECM zaregistruje držiteľ do NVR. Uvádzanie subjektu ECM v NVR je povinné.
Pri registrácií nákladných vozňov je povinnosťou v NVR uvádzať iba certifikovaný subjekt
ECM.

(2)

Subjektom ECM môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo držiteľ. Subjekt
ECM vykonáva údržbu sám alebo na tento účel využíva zmluvné údržbárske dielne. Subjekt
ECM zaistí, aby boli železničné vozidlá, za ktorých údržbu je zodpovedný, v bezpečnom
prevádzkovom stave.

(3)

V prípade, že dôjde k zmene súčasne registrovaného subjektu ECM v NVR, držiteľ, ktorého sa
táto zmena týka, je povinný požiadať úrad o zmenu subjektu ECM v NVR.

(4)

Žiadosti o zmenu subjektu ECM registrovaného v NVR vrátane ich príloh sa predkladajú
v písomnej forme v úradnom jazyku alebo v cudzom jazyku s úradným prekladom (vzhľadom na
príbuznosť je bez prekladu možné použiť český jazyk) na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh
a dopravy na dráhach, sekcia interoperability, povolení a licencií, Letisko M. R. Štefánika, 823
05 Bratislava, Slovenská republika.
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(5)

Vzor písomnej žiadosti o zmenu subjektu ECM registrovaného v NVR je uvedený v prílohe č. 1
tohto postupu.

(6)

Prílohami písomnej žiadosti o zmenu subjektu ECM v NVR sú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

uvedenie výrobného čísla a roku výroby železničného vozidla vrátane jeho registrovaného
EVN,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO vlastníka železničného vozidla,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO držiteľa vrátane jeho značky VKM,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO pôvodného a nového subjektu ECM,
písomný súhlas prijatia štatútu subjektu ECM,
v prípade, ak žiadosť o zmenu subjektu ECM podáva za držiteľa ním splnomocnený
žiadateľ, písomné splnomocnenie žiadateľa,
v prípade nákladných vozňov osvedčenie o certifikácií subjektu ECM11.

(7)

Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi potvrdenie o registrácií v lehote
do 60 dní.

(8)

Vydávanie potvrdení o registrácii v prípade zmeny subjektu ECM je úradom vykonávané bez
správneho poplatku.

PIATA ČASŤ
ZMENA STAVU A ZRUŠENIE REGISTRÁCIE V NÁRODNOM REGISTRI
VOZIDIEL
Článok 10
Zmena registrovaných údajov o železničnom vozidle v NVR – pozastavenie alebo obnovenie
pozastavenej registrácie železničného vozidla v NVR
(1)

Železničné vozidlo povolené na prevádzku v existujúcom železničnom systéme, ktoré je
v zmysle národných bezpečnostných predpisov12 riadne prevádzkované, je v NVR registrované
s kódom zrušenia 00 – vozidlo má platnú registráciu.

(2)

Pri prevádzke železničného vozidla v existujúcom železničnom systéme môže úrad
v odôvodnených prípadoch rozhodnúť na vlastný podnet o pozastavení registrácie železničného
vozidla v NVR.

(3)

Ak úrad v odôvodnených prípadoch rozhodne na vlastný podnet o pozastavení registrácie
železničného vozidla v NVR, písomne o tejto skutočnosti upovedomí držiteľa dotknutého
železničného vozidla a vydá mu potvrdenie o registrácií.

(4)

Železničné vozidlo s pozastavenou registráciou v NVR nemožno používať v európskej
železničnej sieti.

11

v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za
údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007
12
ich zoznam je zverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
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(5)

O pozastavení alebo obnovení pozastavenej registrácie železničného vozidla v NVR rozhoduje
úrad aj na základe žiadosti vlastníka železničného vozidla alebo držiteľa.

(6)

Na opätovné obnovenie pozastavenej registrácie železničného vozidla v NVR vyžaduje úrad
od žiadateľa predloženie príslušných dokladov, ktoré dostatočne preukážu dôvody na opätovnú
zmenu kódu zrušenia železničného vozidla na iný – povoľujúci prevádzku železničného vozidla
a to minimálne v existujúcom železničnom systéme.

(7)

Žiadosti o pozastavenie registrácie (obnovenie pozastavenej registrácie) železničného vozidla
v NVR vrátane ich príloh sa predkladajú v písomnej forme v úradnom jazyku alebo v cudzom
jazyku s úradným prekladom (vzhľadom na príbuznosť je bez prekladu možné použiť český
jazyk) na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia interoperability,
povolení a licencií, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika.

(8)

Vzor písomnej žiadosti o pozastavenie registrácie (obnovenie pozastavenej registrácie)
železničného vozidla v NVR je uvedený v prílohe č. 1 tohto postupu.

(9)

Prílohami písomnej žiadosti o pozastavenie registrácie (obnovenie pozastavenej registrácie)
železničného vozidla v NVR sú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uvedenie výrobného čísla a roku výroby železničného vozidla vrátane jeho registrovaného
EVN,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO vlastníka železničného vozidla,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO držiteľa vrátane jeho značky VKM,
uvedenie plného obchodného mena, sídla a IČO subjektu ECM,
uvedenie dôvodu na pozastavenie registrácie (obnovenie pozastavenej registrácie)
železničného vozidla v NVR,
v prípade obnovenia pozastavenej registrácie železničného vozidla v NVR ďalšie doklady
podľa určenia úradu (napr. aktuálny a platný protokol o vykonanej technickej kontrole
železničného vozidla).

(10) Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi potvrdenie o registrácii v lehote
do 60 dní.
(11) Vydávanie potvrdení o registrácii v prípade pozastavenia registrácie (obnovenia pozastavenej
registrácie) železničného vozidla v NVR je úradom vykonávané bez správneho poplatku.

Článok 11
Zrušenie EVN a zrušenie registrácie železničného vozidla v NVR pri jeho obnove alebo
modernizácii
(1)

V prípade, že na železničnom vozidle prebehne obnova alebo modernizácia v takom rozsahu, že
technické charakteristiky železničného vozidla už nezodpovedajú štruktúre jeho EVN, držiteľ je
povinný požiadať úrad o zrušenie tohto EVN.

(2)

Za týmto účelom používa úrad v NVR kód zrušenia 32 – vozidlo je určené na obnovu hlavných
interoperabilných komponentov / modulov / náhradných súčiastok alebo na veľkú prestavbu.
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(3)

Žiadosti o zrušenie EVN a zrušenie registrácie železničného vozidla v NVR pri jeho obnove
alebo modernizácii vrátane ich príloh sa predkladajú v písomnej forme v úradnom jazyku alebo
v cudzom jazyku s úradným prekladom (vzhľadom na príbuznosť je bez prekladu možné použiť
český jazyk) na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia
interoperability, povolení a licencií, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská
republika.

(4)

Vzor písomnej žiadosti o zrušenie EVN a zrušenie registrácie železničného vozidla v NVR
pri jeho obnove alebo modernizácii je uvedený v prílohe č. 3 tohto postupu.

(5)

Prílohami písomnej žiadosti o zrušenie EVN a zrušenie registrácie železničného vozidla v NVR
pri jeho obnove alebo modernizácii sú:
a)
b)
c)
d)

uvedenie výrobného čísla a roku výroby železničného vozidla vrátane jeho registrovaného
EVN,
zdôvodnenie žiadosti o zrušenie EVN a zrušenie registrácie železničného vozidla v NVR,
technický preukaz vozidla železničnej dráhy, ak bol úradom vydaný,
správny poplatok.

(6)

Správny poplatok je stanovený zákonom o správnych poplatkoch vo výške 15,-€ podľa položky
71 písm. k) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí sa
za zrušenie EVN za každé železničné vozidlo.

(7)

Spôsob platenia správnych poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych
poplatkov upravuje zákon o správnych poplatkoch.

(8)

Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi potvrdenie o registrácií v lehote
do 60 dní.

(9)

Registráciu železničného vozidla v NVR s kódom zrušenia - 32 – vozidlo je určené na obnovu
hlavných interoperabilných komponentov / modulov / náhradných súčiastok alebo na veľkú
prestavbu – už nie je možné obnoviť.

Článok 12
Zrušenie EVN a zrušenie registrácie železničného vozidla v NVR pri jeho likvidácii
(1)

V prípade, že prebehne likvidácia železničného vozidla, jeho registrované EVN je držiteľ
povinný v NVR zrušiť.

(2)

Za týmto účelom používa úrad v NVR kód zrušenia 33 – vozidlo je určené na zošrotovanie
a likvidáciu materiálov (vrátane hlavných náhradných súčiastok) na účely recyklácie.

(3)

Žiadosti o zrušenie EVN a zrušenie registrácie železničného vozidla v NVR pri jeho likvidácii
vrátane ich príloh sa predkladajú v písomnej forme v úradnom jazyku alebo v cudzom jazyku
s úradným prekladom (vzhľadom na príbuznosť je bez prekladu možné použiť český jazyk) na
adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia interoperability, povolení
a licencií, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika.
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(4)

Vzor písomnej žiadosti o zrušenie EVN a zrušenie registrácie železničného vozidla v NVR
pri jeho likvidácii je uvedený v prílohe č. 3 tohto postupu.

(5)

Prílohami písomnej žiadosti o zrušenie EVN a zrušenie registrácie vozidla v NVR pri jeho
likvidácií sú:
a)
b)
c)

d)

uvedenie výrobného čísla a roku výroby železničného vozidla vrátane jeho registrovaného
EVN,
technický preukaz vozidla železničnej dráhy, ak bol úradom vydaný,
kópia dokladu o likvidácii, resp. kópia zmluvy o likvidácii železničného vozidla; úrad
požaduje predložiť originály týchto dokladov alebo zmlúv k nahliadnutiu, resp. čestné
vyhlásenie o likvidácii železničného vozidla,
správny poplatok.

(6)

Správny poplatok je stanovený zákonom o správnych poplatkoch vo výške 15,-€ podľa položky
71 písm. k) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí sa
za zrušenie EVN za každé železničné vozidlo.

(7)

Spôsob platenia správnych poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych
poplatkov upravuje zákon o správnych poplatkoch.

(8)

Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi potvrdenie o registrácií v lehote
do 60 dní.

(9)

Registráciu železničného vozidla v NVR s kódom zrušenia - 33 - vozidlo je určené
na zošrotovanie a likvidáciu materiálov (vrátane hlavných náhradných súčiastok) na účely
recyklácie – už nie je možné obnoviť.

Článok 13
Zmena EVN a zmena registrácie železničného vozidla v NVR pri jeho zaradení do kategórie
prevádzkyschopných historických vozidiel
(1)

V prípade, že má byť železničné vozidlo zaradené do kategórie prevádzkyschopných
historických vozidiel, držiteľ je povinný požiadať úrad o zmenu registrovaného EVN.

(2)

Za týmto účelom používa úrad v NVR kód zrušenia 34 – vozidlo je určené ako historické
zachované železničné koľajové vozidlo na prevádzku vo vybratej časti siete alebo na statické
vystavenie mimo európskej železničnej siete.

(3)

Žiadosti o zmenu EVN a zmenu registrácie železničného vozidla v NVR pri jeho zaradení do
kategórie prevádzkyschopných historických vozidiel vrátane ich príloh sa predkladajú
v písomnej forme v úradnom jazyku alebo v cudzom jazyku s úradným prekladom (vzhľadom na
príbuznosť je bez prekladu možné použiť český jazyk) na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh
a dopravy na dráhach, sekcia interoperability, povolení a licencií, Letisko M. R. Štefánika, 823
05 Bratislava, Slovenská republika.

(4)

Vzory písomných žiadostí o zmenu EVN a zmenu registrácie železničného vozidla v NVR
pri jeho zaradení do kategórie prevádzkyschopných historických vozidiel sú uvedené v prílohách
č. 1 a č. 2 tohto postupu.
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(5)

Prílohami písomnej žiadosti o zmenu EVN a zmenu registrácie železničného vozidla v NVR pri
jeho zaradení do kategórie prevádzkyschopných historických vozidiel sú:
a)
b)
c)
d)
e)

splnenie prípadných požiadaviek úradu podľa článkov 7, 8 alebo 9 tohto postupu,
údaje podľa prílohy č. 1 tohto postupu,
uvedenie výrobného čísla a roku výroby železničného vozidla vrátane jeho registrovaného
EVN,
zdôvodnenie žiadosti o zmenu EVN a zmenu registrácie železničného vozidla v NVR pri
jeho zaradení do kategórie prevádzkyschopných historických vozidiel,
správny poplatok.

(6)

Správny poplatok je stanovený zákonom o správnych poplatkoch vo výške 15,-€ podľa položky
71 písm. k) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí sa za zmenu
EVN za každé železničné vozidlo.

(7)

Spôsob platenia správnych poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych
poplatkov upravuje zákon o správnych poplatkoch.

(8)

Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi potvrdenie o registrácií v lehote
do 60 dní.

ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 14
Osobné preberanie písomností
(1)

Osobné preberanie písomností je možné počas stránkových hodín úradu na pracovisku Prístavná
ul. 10, Bratislava:
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B008'19.9%22N+17%C2%B007'45.6%22E/@48.1
411301,17.134355,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0

(2)

Preberanie rozhodnutí úradu alebo vzdanie sa odvolania môže osobne vykonať iba štatutárny
zástupca žiadateľa, resp. ním poverená osoba na základe predloženia písomnej udelenej plnej
moci13.

(3)

Na osobné preberanie všetkých vydaných dokumentov úradu je potrebné preukázať sa osobným
identifikačným dokladom. Opis preberanej písomnosti je potrebné potvrdiť vlastnoručným
podpisom a odtlačkom pečiatky žiadateľa.

(4)

V prípade nesplnenia požiadaviek uvedených v ods. 2 a 3 tohto článku úrad osobné preberanie
písomnosti neumožní a písomnosť zašle poštou.

13

§ 24 ods. 1 a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Platné od 01.02.2016
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POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU 3/2016

Článok 15
Platnosť a účinnosť
Tento Postup Dopravného úradu nadobúda platnosť a účinnosť 1. februára 2016. Súčasne sa ním
zrušuje Postup Dopravného úradu č. 6/2015 Pridelenie, zmena a zrušenie európskeho čísla
železničného vozidla a zápis do národného registra železničných vozidiel z 1. septembra 2015.

Platné od 01.02.2016
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Príloha č. 1 k postupu Dopravného úradu 3/2016

- - - - - - - - - - - - Názov a sídlo žiadateľa- - - - - - - - - - - (vyplní žiadateľ)



Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
sekcia interoperability, povolení a licencií
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovenská republika





Dátum: (vyplní žiadateľ)
Č. podania: (vyplní žiadateľ)
Žiadosť spracoval: (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail)
VEC
Žiadosť o registráciu14 / zmenu (pozastavenie, obnovu) registrácie14 železničného vozidla
v národnom registri železničných vozidiel (NVR)
V zmysle § 80 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Vás žiadam o registráciu15 / zmenu (pozastavenie, obnovu)
registrácie15 železničného vozidla v národnom registri železničných vozidiel na základe údajov
v prílohe tejto žiadosti.
......... (ďalší text žiadosti, odôvodnenie žiadosti)
Vlastník:

(uviesť plný obchodný názov, IČO, sídlo, štát; uviesť údaje aj o pôvodnom
vlastníkovi, ak dochádza k jeho zmene)
(uviesť plný obchodný názov, IČO, sídlo, štát; uviesť údaje aj o pôvodnom držiteľovi,
Držiteľ:
ak dochádza k jeho zmene)
Subjekt zodpovedný za údržbu: (uviesť plný obchodný názov, IČO, sídlo, štát; uviesť údaje aj
o pôvodnom subjekte zodpovednom za údržbu, ak dochádza
k jeho zmene)
Rad železničného vozidla:
(uviesť písmenové alebo číselné označenie)
Typ železničného vozidla:
(uviesť označenie typu železničného vozidla, ak je známe)
P. č.

Európske číslo železničného vozidla

VKM

Výrobné číslo

Rok výroby

1
...
Prílohy žiadosti:
• ...
...............................................
meno a priezvisko
funkcia a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
odtlačok pečiatky

14

nehodiace sa prečiarknite

Platné od 01.02.2016
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Príloha č. 2 k postupu Dopravného úradu 3/2016

- - - - - - - - - - - - Názov a sídlo žiadateľa- - - - - - - - - - - (vyplní žiadateľ)




Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
sekcia interoperability, povolení a licencií
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovenská republika





Dátum: (vyplní žiadateľ)
Č. podania: (vyplní žiadateľ)
Žiadosť spracoval: (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail)
VEC
Žiadosť o pridelenie15 / zmenu15 európskeho čísla železničného vozidla (EVN)
V zmysle § 79 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zmysle neskorších predpisov Vás žiadam o pridelenie15 / zmenu15 európskeho čísla železničného
vozidla na základe údajov v tejto žiadosti.
......... (ďalší text žiadosti, odôvodnenie žiadosti)

P. č.

Rad
(písmenové, číselné
označenie)

Evidenčné číslo
(resp. súčasné EVN)

Výrobné číslo

Rok výroby

1
2
3
...

Prílohy žiadosti:
• ...

...............................................
meno a priezvisko
funkcia a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
odtlačok pečiatky

15

nehodiace sa prečiarknite

Platné od 01.02.2016
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Príloha č. 3 k postupu Dopravného úradu 3/2016

- - - - - - - - - - - - Názov a sídlo žiadateľa- - - - - - - - - - - (vyplní žiadateľ)




Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
sekcia interoperability, povolení a licencií
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovenská republika





Dátum: (vyplní žiadateľ)
Č. podania: (vyplní žiadateľ)
Žiadosť spracoval: (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail)
VEC
Žiadosť o zrušenie európskeho čísla železničného vozidla a zrušenie registrácie železničného
vozidla v národnom registri železničných vozidiel (NVR)
V zmysle § 79 a § 80 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadam o zrušenie EVN a zrušenie registrácie
železničného vozidla v národnom registri železničných vozidiel na základe údajov v prílohe tejto
žiadosti.
......... (ďalší text žiadosti, odôvodnenie žiadosti)

P. č.

Európske číslo
železničného vozidla

Výrobné číslo

Rok výroby

1
2
...

Prílohy žiadosti:
• ...

...............................................
meno a priezvisko
funkcia a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
odtlačok pečiatky
Platné od 01.02.2016
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