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ŽIADOSŤ O VYDANIE
BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA
Žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia, ktorým sa potvrdzuje uznanie systému riadenia bezpečnosti železničného podniku – bezpečnostné osvedčenie (časť A) - a/alebo ktorým sa potvrdzuje uznanie opatrení prijatých železničným podnikom s cieľom splniť vymedzené požiadavky potrebné na bezpečnú prevádzku na príslušnej sieti – bezpečnostné osvedčenie (časť B) – v súlade so zákonom č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Referenčné číslo bezpečnostného orgánu
KONTAKTNÉ ÚDAJE O BEZPEČNOSTNEJ ORGANIZÁCII/BEZPEČNOSTNOM ORGÁNE
1.1
Bezpečnostná organizácia/bezpečnostný orgán, ktorým je žiadosť určená















1.2
Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát)


















2.1
TOTO JE ŽIADOSŤ O ČASŤ A OSVEDČENIA





















2.2
Nové osvedčenie


2.4
Aktualizované/zmenené a doplnené osvedčenie





	













2.3
Obnovené osvedčenie


2.5
Identifikačné číslo EÚ predchádzajúcej časti A osvedčenia






















Požadovaný typ služby (požadované typy služieb) (vyberte jednu alebo viac) a odhad celkového objemu tovaru/cestujúcich




vrátane vysokorýchlostnej dopravy


menej ako 200 miliónov osobokilometrov za rok



2.6


2.8



Osobná doprava











bez vysokorýchlostnej dopravy


najmenej 200 miliónov osobokilometrov za rok



2.7


2.9















vrátane prepravy nebezpečného tovaru


menej ako 500 miliónov tonokilometrov za rok



2.10


2.12



Nákladná doprava











bez prepravy nebezpečného tovaru


najmenej 500 miliónov tonokilometrov za rok



2.11


2.13











2.14
Iba posunovanie


























2.15
Začiatok poskytovania služby





















Žiadajúci železničný podnik patrí vzhľadom na približný počet zamestnancov do tejto kategórie podnikov














2.16
Mikropodnik


2.18
Stredný podnik



















2.17
Malý podnik


2.19
Veľký podnik



















3.1
TOTO JE ŽIADOSŤ O ČASŤ B OSVEDČENIA





















3.2
Nové osvedčenie


3.4
Aktualizované/zmenené a doplnené osvedčenie



















3.3
Obnovené osvedčenie


3.5
Identifikačné číslo EÚ predchádzajúcej časti B osvedčenia










Požadovaný typ služby (požadované typy služieb) a odhadovaný objem tovaru/cestujúcich na sieti, na ktorú sa bude časť B vzťahovať (vyberte jednu alebo viac možností)




vrátane vysokorýchlostnej dopravy


menej ako 200 miliónov osobokilometrov za rok



3.6


3.8



Osobná doprava











bez vysokorýchlostnej dopravy


najmenej 200 miliónov osobokilometrov za rok



3.7


3.9















vrátane prepravy nebezpečného tovaru


menej ako 500 miliónov tonokilometrov za rok



3.10


3.12



Nákladná doprava











bez prepravy nebezpečného tovaru


najmenej 500 miliónov tonokilometrov za rok



3.11


3.13











3.14
Iba posunovanie


























3.15
Začiatok poskytovania služby







3.16
Trate, ktorých využitie na prevádzku sa plánuje 


















Ak je už žiadateľ držiteľom časti A platného osvedčenia (uznanie systému riadenia bezpečnosti), mal by uviesť tieto údaje














3.17
Identifikačné číslo EÚ časti A  bezpečnostného osvedčenia
















3.18
Štát, ktorý vydal časť A  bezpečnostného osvedčenia


AK JE UŹ ŽIADATEĽ DRŽITEĽOM ASPOŇ JEDNEJ PLATNEJ ČASTI B OSVEDČENIA (OSVEDČENÍ), MAL BY UVIESŤ TIETO INFORMÁCIE
4.1
Identifikačné číslo (čísla) EÚ vydanej časti (vydaných častí) B bezpečnostného osvedčenia




AK JE ŽIADATEĽ DRŽITEĽOM LICENCIE A ŽIADA O ČASŤ A A/ALEBO ČASŤ B OSVEDČENIA (OSVEDČENÍ), MAL BY POSKYTNÚŤ TIETO INFORMÁCIE
4.2
Číslo oznámenia licencie EÚ




4.3
Štát, ktorý vydal licenciu

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
5.1
Označenie právnej formy podniku

5.2
Názov železničného podniku

5.3
Skratka VKM

5.4
Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát)




5.5
Telefónne číslo

5.6
Faxové číslo

5.7
E-mailová adresa

5.8
Internetová stránka	

5.9
Vnútroštátne registračné číslo

5.10
IČ DPH

5.11
Ďalšie informácie


Údaje o kontaktnej osobe
6.1
Priezvisko a meno

6.2
Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát)




6.3
Telefónne číslo

6.4
Faxové číslo

6.5
E-mailová adresa



Pečiatka organizácie


Žiadateľ





(meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu)
Dátum


Podpis

Vnútorné referenčné číslo






Dátum prijatia žiadosti










MIESTO VYHRADENÉ PRE ÚRAD, 
KTORÉMU JE ŽIADOSŤ ADRESOVANÁ

TITULNÁ STRANA PRÍLOH 
K FORMULÁRU ŽIADOSTI O OSVEDČENIE
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DOKUMENTY PREDLOŽENÉ PRE 


ČASŤ A
7.1

Zhrnutie príručky k systému riadenia bezpečnosti podľa článku 9 a prílohy III k smernici 2004/49/ES










7.2

Kópia licencie (v prípade potreby)	

7.3

Nevzťahuje sa



ČASŤ B
8.1

Kópia časti A osvedčenia







8.2

Kópia licencie (v prípade potreby)	

8.3

Nevzťahuje sa







8.4

Kópia dokladu o poistení alebo o finančnom krytí zodpovednosti, ktoré je prílohou k licencii







8.5

Zoznam požadovaných pravidiel a TSI s odkazom na procesy v rámci systému riadenia bezpečnosti a doklady o spôsobe ich zavedenia










8.6

Zoznam rôznych kategórií zamestnancov/pracovníkov v zmluvnom vzťahu 
alebo zamestnancov/pracovníkov dodávateľov v zmluvnom vzťahu.







8.7

Opis procesov systému riadenia bezpečnosti súvisiacich s pracovníkmi, ktoré sa požadujú vnútroštátnymi predpismi alebo TSI a prípadne odkaz na príslušné vnútroštátne osvedčenia










8.8

Zoznam rôznych typov železničných koľajových vozidiel







8.9

Opis procesov v rámci systému riadenia bezpečnosti súvisiacich so železničnými koľajovými vozidlami, ktoré sa požadujú vnútroštátnymi predpismi alebo TSI, a prípadne odkaz na príslušné vnútroštátne osvedčenia










8.10

Iné (upresnite)





Vnútorné referenčné číslo






Dátum prijatia žiadosti










MIESTO VYHRADENÉ PRE ÚRAD/ORGÁN, KTORÉMU JE ŽIADOSŤ ADRESOVANÁ




