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1 Definície 
 

1.1 Dopravný úrad / Úrad (ďalej aj ako „úrad“ alebo „licenčný orgán“) je pre účely tohto 

postupu orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy 

na dráhach a pre dopravu na špeciálnych dráhach a na lanových dráhach zriadený zákonom 

č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

1.2 Dopravou na dráhe sa rozumie železničná doprava, mestská električková doprava 

a trolejbusová doprava, doprava na špeciálnych dráhach  a doprava na lanových dráhach 

podľa § 2 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“). 

 

1.3 Doprava na dráhe môže byť vykonávaná ako verejná doprava alebo neverejná doprava. 

 

1.4 Celoštátnou dopravou sa rozumie poskytovanie dopravných služieb na hlavných 

železničných tratiach pre celoštátne a medziregionálne potreby. 

 

1.5 Regionálnou dopravou sa rozumie poskytovanie dopravných služieb na železničných 

tratiach na území vyššieho územného celku pre regionálne dopravné potreby, ak 

východisková a cieľová stanica a celá vlaková trasa je v územnom obvode vyššieho 

územného celku. 

 

1.6 Železničnou dopravou je osobná doprava a nákladná doprava na železničných dráhach. 

Mestskou dopravou je doprava na mestských dráhach. 

 

1.7 Železničný podnik je v zmysle zákona o doprave na dráhach podnikateľ, ktorého 

predmetom činnosti je poskytovanie železničných dopravných služieb. 

 

1.8 Dopravcom je dráhový podnik, ktorý poskytuje dopravné služby na železničných dráhach 

vo verejnej osobnej doprave a uzatvára s cestujúcim zmluvu o preprave osôb a v nákladnej 

doprave uzatvára s odosielateľom zmluvu o preprave nákladu. 

 

1.9 Licencia na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach (ďalej len 

„licencia“) je rozhodnutie licenčného orgánu, ktorým sa uznáva spôsobilosť žiadateľa 

poskytovať dopravné služby ako dráhový podnik. Udelí sa podnikateľovi, ktorý je 

právnickou osobou alebo fyzickou osobou a ktorý spĺňa podmienky podľa § 11 zákona 

o doprave na dráhach.  

 

1.10 Držiteľ licencie je dráhový podnik, ktorý splnil podmienky § 11 zákona o doprave 

na dráhach. Držiteľ licencie je zároveň podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorému 

bola udelená licencia. 
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2  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

2.1 Účel 

 

2.1.1 Účelom tohto postupu je informovať žiadateľa o udelenie alebo vykonanie zmeny licencie 

a držiteľa licencie, ktorému môže byť pozastavená alebo odňatá licencia, v súlade s § 10 až 

§ 13 zákona o doprave na  dráhach a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 

Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vyhláška“), a v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 

č. 2015/171 o určitých aspektoch postupu udeľovania licencií železničným podnikom (ďalej 

len „vykonávacie nariadenie“), o postupe úradu pri udelení, vykonaní zmeny, pozastavení 

a odňatí licencie, ako aj upraviť vzor žiadosti o udelenie licencie. 

 

2.1.2 Licenciu udeľuje úrad ako príslušný licenčný orgán pre železničnú dopravu podľa § 37 

ods. 1 písm. a) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o doprave na dráhach“). 

 

2.1.3 Podniky vykonávajúce v sektore železničnej dopravy regionálnu nákladnú železničnú 

dopravu alebo vykonávajúce nákladnú železničnú dopravu na železničnej infraštruktúre, 

ktorá je v súkromnom vlastníctve a slúži pre potreby vlastníka infraštruktúry na jeho vlastnú 

nákladnú dopravu, nemusia mať na vykonávanie tejto činnosti licenciu, ak nevykonávajú 

prepravu nebezpečného tovaru alebo živých zvierat. Podniky podľa predchádzajúcej vety 

musia mať bezpečnostné osvedčenie podľa § 86 zákona o dráhach a primerane spĺňať 

povinnosti vzťahujúce sa na železničný podnik. 

 

2.2 Súvisiaca legislatíva 

 

2.2.1 Zákon o doprave na dráhach. 

 

2.2.2 Vyhláška. 

 

2.2.3 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“). 

 

2.2.4 Zákon č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch (ďalej 

len „zákon o správnych poplatkoch“). 

 

2.2.5 Vykonávacie nariadenie. 

 

2.2.6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa 

zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v platnom znení.  

 

2.2.7 Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o štátnom jazyku Slovenskej republiky). 

 

2.2.8 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“). 
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2.3 Súvisiace formuláre  

 

2.3.1 Interné formuláre 

a) DÚ/F050-D/v1(PS9/2019) – vzor „Žiadosť o udelenie licencie na poskytovanie 

železničných dopravných služieb“ tvorí prílohu č. 1 tohto postupu, 

b) DÚ/F051-D/v1(PS9/2019) – vzor „Žiadosť o vykonanie zmeny v udelenej licencii 

na poskytovanie železničných dopravných služieb“ tvorí prílohu č. 2 tohto postupu, 

c) DÚ/F052-D/v1(PS9/2019) – vzor „Žiadosť o odňatie udelenej licencie na poskytovanie 

železničných dopravných služieb“ tvorí prílohu č. 3 tohto postupu. 

 

2.3.2 Externé formuláre 

a) štandardný formát pre licenčný dokument podľa Prílohy I vykonávacieho nariadenia, 

b) štandardný formát prílohy o zodpovednosti k železničnej licencii podľa Prílohy II 

vykonávacieho nariadenia. 
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3 UDELENIE LICENCIE 
 

3.1 Všeobecné ustanovenia o udeľovaní licencie  

 

3.1.1 Licencia udelená licenčným orgánom iného členského štátu je platná na území Slovenskej 

republiky rovnako, ako licencia udelená licenčným orgánom podľa zákona o doprave 

na dráhach. Licencia neoprávňuje jej držiteľa na prístup k železničnej infraštruktúre, ale 

oprávňuje držiteľa požiadať manažéra infraštruktúry o pridelenie kapacity železničnej 

infraštruktúry v železničnej sieti v Slovenskej republike podľa § 40 zákona o dráhach. 

 

3.1.2 Železničný podnik s licenciou udelenou licenčným orgánom v inom členskom štáte musí pri 

poskytovaní dopravných služieb v sieti rešpektovať dohody o medzinárodnej doprave, 

ktorými je Slovenská republika viazaná, a uzavreté zmluvy o dopravných službách 

vo verejnom záujme. 

 

3.2 Udeľovanie licencie  

 

3.2.1 Podľa § 11 zákona o doprave na dráhach sa licencia udelí len žiadateľovi, ktorý 

a) je podnikateľom so sídlom v členskom štáte, a ktorý je súčasne daňovým subjektom 

v zmysle práva Slovenskej republiky, 

b) preukáže splnenie požiadavky svojej bezúhonnosti a bezúhonnosti členov svojho 

štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, 

c) preukáže odbornú spôsobilosť na poskytovanie dopravnej služby, na ktorú žiada 

licenciu, 

d) preukáže, že je ku dňu začatia poskytovania dopravných služieb poistený na krytie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním dopravných služieb v sieti. 

e) v súlade s § 11 ods. 5 zákona o doprave na dráhach preukáže finančnú spôsobilosť 

na poskytovanie železničnej dopravnej služby, na ktorú žiada licenciu.  

 

3.2.2 Na konanie o udelenie licencie sa vzťahuje správny poriadok. Vzhľadom na zložitosť, 

komplexnosť a potrebu odborného posúdenia spôsobilosti je lehota na rozhodnutie 

licenčného orgánu o udelení licencie tri mesiace odo dňa, keď bola žiadosť o začatie 

konania úplná. Ak bolo potrebné v konaní o udelenie licencie vyžiadať od žiadateľa 

o licenciu dodatočné dokumenty, lehota na rozhodnutie neplynie odo dňa vyžiadania 

dodatočných dokumentov do dňa, keď boli všetky požadované dokumenty poskytnuté 

licenčnému orgánu. 

 

3.2.3 Udelenie licencie je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 500 eur podľa sadzobníka 

správnych poplatkov položka 89 písm. b), ktorý je prílohou zákona o správnych poplatkoch. 

 

3.2.4 V zmysle § 11 ods. 2 zákona o doprave na dráhach je bezúhonným ten, kto nebol 

právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu, ani za spáchanie iného 

trestného činu súvisiaceho s poskytovaním železničných dopravných služieb. 
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3.3 Predkladanie žiadosti o udelenie licencie  

 

3.3.1 Žiadosť o udelenie licencie vrátane príloh sa podáva v súlade s § 19 ods. 1 správneho 

poriadku. Žiadosť o udelenie licencie sa podáva v jazyku podľa § 102 ods. 9 vyhlášky 

a podľa § 3 zákona o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Listinnú žiadosť o udelenie 

licencie je možné zaslať na adresu: Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, 

sekcia regulácie, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika alebo 

podať osobne do podateľne Dopravného úradu na Letisku M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava, Slovenská republika v stránkových hodinách; elektronickú žiadosť o udelenie 

licencie je možné podať do elektronickej schránky Dopravného úradu E0005954132. 

 

3.3.2 Žiadateľ predkladá úradu žiadosť o udelenie licencie písomne v listinnej podobe alebo 

v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Žiadosť o udelenie licencie podanú 

v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente, treba do troch 

pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, autorizovanú podľa 

zákona o e-Governmente, alebo ústne do zápisnice. Úrad na dodatočné doplnenie 

neautorizovanej žiadosti o udelenie licencie nevyzýva. 

 

3.3.3 Vzor žiadosti o udelenie licencie je uvedený v prílohe č. 1 tohto postupu. 

 

3.4 Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o udelenie licencie a o náležitostiach licencie  

 

3.4.1 Žiadosť o udelenie licencie obsahuje 

a) obchodné meno, právnu formu, identifikačné číslo organizácie podľa štátnej štatistiky 

a adresu sídla 

b) mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu, ak je 

ustanovený, 

c) údaje o osobe žiadateľa, členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu - 

z ustanovenia § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších 

predpisov vyplýva, že žiadateľ na účely správneho konania poskytne úradu údaje na 

vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu  

1.) ak ide o fyzickú osobu 

- meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak 

došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, 

ktorej sa žiadosť týka, 

- dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého 

pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

- štátne občianstvo, 

- pohlavie, 

- meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, 

2.) ak ide o právnickú osobu 

- obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,  

- identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,  

- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej 

osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, 

- označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná. 

Ak sú členovia štatutárneho orgánu a zodpovedný zástupca občania iného členského 

štátu Európskej únie, predložia výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný 

štátom, ktorého sú občanom, nie starší ako tri mesiace, 
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d) údaje o odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 11 ods. 3 zákona o doprave na dráhach. 

Požiadavka odbornej spôsobilosti je splnená, ak žiadateľ o licenciu má ku dňu podania 

žiadosti alebo bude mať ku dňu začatia poskytovania dopravných služieb takú 

organizáciu riadenia podniku, v ktorej riadiaci zamestnanci majú teoretické vedomosti 

a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzkovej 

kontroly a dohľadu nad poskytovanou dopravnou službou, na ktorú má byť alebo bola 

udelená licencia. 

Ďalšie požiadavky na žiadateľa zaručujúce bezpečnú dopravu v železničnej sieti, vrátane 

preukázania systému riadenia bezpečnosti podľa § 84 zákona o dráhach, sú ustanovené 

v rámci konania o vydaní bezpečnostného osvedčenia v súlade s § 86 zákona o dráhach 

a postupu Dopravného úradu 03/2018 pre žiadateľov pri podávaní žiadosti o vydanie 

bezpečnostného osvedčenia, 

e) údaje o poistení podľa § 11 ods. 4 zákona o doprave na dráhach. Požiadavka poistenia je 

splnená, ak žiadateľ o licenciu preukáže licenčnému orgánu primerané poistné krytie 

záväzkov, ktoré by pravdepodobne vyplynuli z nehody voči cestujúcim a ich batožine, 

voči prepravovanému nákladu a poštovým zásielkam, ako aj voči tretím osobám. 

Poistenie musí trvať po celý čas poskytovania dopravných služieb na základe licencie, 

f) údaje podľa § 11 ods. 5 a § 11 ods. 6 zákona o doprave na dráhach. Žiadateľ o licenciu 

musí preukázať finančnú spôsobilosť na poskytovanie železničnej dopravnej služby, na 

ktorú žiada licenciu. Požiadavka finančnej spôsobilosti je splnená, ak žiadateľ o licenciu 

preukáže, že podľa svojho reálneho podnikateľského plánu je schopný splniť svoje 

súčasné i budúce záväzky vyplývajúce z poskytovania železničných dopravných služieb 

počas obdobia 12 mesiacov odo dňa udelenia licencie, 

g) označenie siete alebo trate, na ktorej chce žiadateľ poskytovať dopravné služby, 

h) druh a rozsah železničných dopravných služieb, na ktoré žiadateľ žiada licenciu, 

i) údaje o počte a druhu plánovaných prevádzkovaných dráhových vozidiel a ich právneho 

zabezpečenia (vlastníctvo alebo doklad o dlhodobom prenájme), 

 

3.4.2 Žiadateľ o licenciu preukazuje licenčnému orgánu v rámci náležitého zisťovania skutkového 

stavu v konaní 

- podnikateľský plán zohľadňujúci plánovaný objem dopravy, prevádzkové náklady, 

- náklady na nákup nových železničných vozidiel, náklady na dopravnú základňu, 

na strediská údržby a na prevádzku vozidlového parku železničných vozidiel, 

- doklad o dostupných finančných prostriedkoch, vrátane dokladu o prostriedkoch 

na bankových účtoch a zárukách na bankové úvery a pôžičky, prípadne o zárukách 

materskej spoločnosti vo výške spôsobilej zabezpečiť plánovanú činnosť na obdobie 12 

mesiacov. 

- doklad o fondoch a aktívach použiteľných ako záruky,  

- doklad o existujúcom zaťažení podnikových aktív, 

- doklad o právnom vzťahu k železničným vozidlám na zabezpečenie plánovanej činnosti 

podľa podnikateľského plánu, 

- doklad o vyrovnaných záväzkoch voči štátnemu rozpočtu a zdravotnej poisťovni 

a o uhradení poistného na sociálne poistenie a povinného príspevku na starobné, 

dôchodkové sporenie v prípade manažmentu a nevyhnutných zamestnancoch pre začatie 

prevádzky. Licenčný orgán si neskôr v prevádzke vyžiada doklad o vyrovnaných 

záväzkoch voči štátnemu rozpočtu a zdravotnej poisťovni a o uhradení poistného 

na sociálne poistenie a povinného príspevku na starobné, dôchodkové sporenie v plnej 

prevádzke a plnej zamestnanosti.  
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3.4.3. Ak novovzniknutý subjekt v zmysle bodu 12 preambuly vykonávacieho nariadenia, nemá 

účtovnú závierku uloženú v registri, predkladá licenčnému orgánu súvahu. 

 

3.4.4 Prílohou žiadosti o udelenie licencie sú  

a) doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu 

a zodpovedného zástupcu (ak je ustanovený) podľa § 11 ods. 3 zákona o doprave 

na dráhach a organizačná štruktúra železničného podniku, 

b) doklad preukazujúci, že je ku dňu začatia poskytovania dopravných služieb poistený 

na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním dopravných služieb v sieti 

v zmysle § 11 ods. 4 zákona o doprave na dráhach, 

c) doklady v zmysle bodu č. 3.4.1 písm. e) a bodu 3.4.2 tohto postupu. 

 

3.4.5 Odborná spôsobilosť člena štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu sa preukazuje 

dokladom o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v odbore doprava, strojárstvo, 

elektrotechnika, ekonómia a manažment alebo v odbore právo a dokladom o najmenej 

trojročnej praxi v riadiacej funkcii v oblasti prevádzkovania dopravy na dráhe alebo 

dokladom o úplnom strednom odbornom vzdelaní dopravného, strojníckeho alebo 

elektrotechnického zamerania a dokladom o najmenej päťročnej praxi v riadiacej funkcii 

v oblasti prevádzkovania dopravy na dráhe. Ak nemožno prax preukázať dokladmi, pretože 

sa nezachovali alebo neexistuje osoba, u ktorej sa prax vykonávala, prax sa preukazuje 

čestným vyhlásením žiadateľa. 

 

3.4.6 Žiadateľ, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 11 zákona o doprave na dráhach, má právo 

na udelenie licencie. Ak licenčný orgán žiadosti o licenciu vyhovie, písomné vyhotovenie 

rozhodnutia o udelení licencie sa nevydáva, ale rozhodnutie sa vyznačí v spise a žiadateľovi 

sa vydá licenčný dokument v zmysle vykonávacieho nariadenia. 

 

3.4.7 Licencia je platná po čas, po ktorý jej držiteľ spĺňa požiadavky podľa § 11 zákona o doprave 

na dráhach. Osobitné dôvody na dočasné pozastavenie platnosti licencie alebo na jej odňatie 

môžu byť uvedené priamo v licencii. 

 

3.4.8 Licencia vydaná v súlade so zákonom o doprave na dráhach zaniká dňom 

a) uplynutia času, na ktorý bola udelená, 

b) zániku držiteľa licencie alebo dňom smrti držiteľa licencie, 

c) právoplatnosti rozhodnutia licenčného orgánu o odňatí licencie. 

 

3.5 Zamietnutie žiadosti o udelenie licencie 

 

3.5.1 Ak licenčný orgán zistí, že žiadateľ nespĺňa požiadavky podľa § 11 zákona o doprave 

na dráhach, žiadosť v zmysle § 12 ods. 5 zákona o doprave na dráhach zamietne a nevydá 

licenciu, ani nepredĺži platnosť existujúcej licencie na ďalšie činnosti. Písomné vyhotovenie 

rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o licenciu musí obsahovať odôvodnenie a musí sa doručiť 

žiadateľovi. 

 

3.5.2 Žiadateľ je oprávnený podať rozklad v súlade s § 44 ods. 2 zákona o doprave na dráhach 

v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/514/20170715#paragraf-11
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3.6 Zastavenie konania vo veci udelenia licencie pre neodstránenie nedostatkov podania 

žiadateľom 

 

3.6.1 V prípade, ak žiadateľ v úradom určenej lehote nedoloží všetky náležitosti žiadosti v zmysle 

§ 12 ods. 1 a ods. 2 zákona o doprave na dráhach, úrad podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho 

poriadku vydá rozhodnutie o zastavení konania vo veci udelenia licencie. Vo výzve 

na odstránenie nedostatkov podania musí byť žiadateľ úradom poučený o možnosti 

zastavenia konania, jeho procesných právach a povinnostiach a o spôsobe odstránenia 

nedostatkov žiadosti.  

 

3.6.2 Rozhodnutie úradu, ktorým sa rozhodne o zastavení konania vo veci udelenia licencie, musí 

byť riadne odôvodnené.  

 

3.6.3 Žiadateľ je oprávnený podať rozklad proti rozhodnutiu úradu v súlade s § 44 ods. 2 zákona 

o doprave na dráhach v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 
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4 VYKONANIE ZMENY V UDELENEJ LICENCII  

 

 

4.1 Všeobecné ustanovenia o vykonaní zmeny v udelenej licencii  

 

4.1.1 Ak držiteľ licencie plánuje významne zmeniť alebo rozšíriť okruh činností v rámci 

poskytovaných železničných dopravných služieb, musí požiadať licenčný orgán o posúdenie 

súladu platnej licencie s plánovanou zmenou. Ak plánovaná zmena ovplyvňuje právne 

postavenie držiteľa licencie, licenčný orgán môže rozhodnúť, že je potrebná zmena licencie 

alebo nová licencia a upozorní držiteľa licencie na skutočnosť, že je potrebné podať žiadosť 

na začatie konania. Držiteľ licencie môže pokračovať v poskytovaní  dopravných služieb až 

do rozhodnutia o novej licencii alebo do času, keď licenčný orgán rozhodne o pozastavení 

alebo odňatí licencie z dôvodu, že poskytovaním dopravných služieb je ohrozená 

bezpečnosť dopravy. 

 

4.1.2 Na vykonanie zmeny v udelenej licencii sa vzťahuje správny poriadok. 

 

4.1.3 Vykonanie zmeny v udelenej licencii je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 66 eur 

podľa sadzobníka správnych poplatkov položka 89 písm. d), ktorý je prílohou zákona 

o správnych poplatkoch. 

 

4.2 Predkladanie žiadosti o vykonanie zmeny v udelenej licencii  

 

4.2.1 Žiadosť o vykonanie zmeny v udelenej licencii (ďalej len „žiadosť o zmenu“) vrátane príloh 

sa podáva v súlade s § 19 ods. 1  správneho poriadku. Žiadosť o zmenu sa podáva v jazyku 

podľa § 3 zákona o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Listinnú žiadosť o zmenu je 

možné zaslať na adresu: Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia regulácie, 

Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika alebo podať osobne do 

podateľne Dopravného úradu na Letisku M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská 

republika v stránkových hodinách; elektronickú žiadosť o zmenu je možné podať 

do elektronickej schránky Dopravného úradu E0005954132. 

 

4.2.2 Žiadateľ predkladá úradu žiadosť o zmenu písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej 

podobe, alebo ústne do zápisnice. Žiadosť o zmenu podanú v elektronickej podobe bez 

autorizácie podľa zákona o e-Governmente treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej 

podobe, v elektronickej podobe autorizovanú podľa zákona o e-Governmente, alebo ústne 

do zápisnice. Úrad na dodatočné doplnenie neautorizovanej žiadosti o zmenu nevyzýva. 

 

4.2.3 Žiadateľ v žiadosti o zmenu uvedie zmenu náležitosti a predloží úradu príslušné doklady 

preukazujúce zmenu. 

 

4.2.4 Na žiadosť o zmenu a na prílohy k žiadosti o vykonanie zmeny v udelenej licencii sa 

primerane vzťahujú ustanovenia 3.4 tohto postupu. 

 

4.2.5 Po predložení žiadosti o zmenu a príloh k tejto žiadosti, úrad v prípade splnenia všetkých 

náležitostí vyžadovanými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydá žiadateľovi 

rozhodnutie o vykonaní zmeny licencie a k rozhodnutiu priloží vypracovaný licenčný 

dokument v zmysle vykonávacieho nariadenia. 

 

4.2.6 Vzor žiadosti o zmenu je uvedený v prílohe č. 2 tohto postupu. 
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5 POZASTAVENIE PLATNOSTI  LICENCIE A PRESKÚMANIE LICENČNÝCH 

PODMIENOK 

 

5.1 Všeobecné ustanovenia o pozastavení platnosti licencie  

 

5.1.1 Licencia je platná po čas, po ktorý jej držiteľ spĺňa požiadavky podľa § 11 zákona o doprave 

na dráhach. Osobitné dôvody na dočasné pozastavenie platnosti licencie alebo na jej odňatie 

môžu byť uvedené priamo v licencii. 

 

5.1.2 Ak licenčný orgán zistí, že držiteľ licencie nie je naďalej spôsobilý poskytovať dopravné 

služby, alebo ak sa začalo proti nemu konkurzné alebo iné podobné konanie a licenčný 

orgán je presvedčený, že nie je reálny predpoklad uspokojivého finančného ozdravenia alebo 

reštrukturalizácie podniku v prijateľnom časovom období, rozhodne o pozastavení platnosti 

licencie, alebo o odňatí licencie. 

 

5.1.3 Ak držiteľ licencie prestal poskytovať dopravné služby najmenej na šesť mesiacov, alebo ak 

vôbec nezačal poskytovať dopravné služby ani do šiestich mesiacov odo dňa udelenia 

licencie, licenčný orgán môže podľa okolností začať konanie o opätovnom preskúmaní 

podmienok, za ktorých bola licencia udelená, alebo pozastaviť platnosť licencie. 

 

5.1.4 Na vyššie uvedené konania sa vzťahuje správny poriadok. 

  

5.1.5 Držiteľ licencie je oprávnený podať rozklad v súlade s ustanovením § 44 ods. 2 zákona 

o doprave na dráhach v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

 

5.1.6 V rozhodnutí o pozastavení platnosti licencie sa uvedie do akého času, resp. do splnenia 

akých podmienok je licencia pozastavená. 
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6 ODŇATIE LICENCIE  
 

6.1 Všeobecné ustanovenia o odňatí licencie  

 

6.1.1 Licenčný orgán môže licenciu odňať, ak držiteľ licencie 

a) prestal spĺňať požiadavky na jej udelenie podľa zákona o doprave na dráhach,  

b) porušuje povinnosti ustanovené zákonom o doprave na dráhach, 

c) požiada o jej odňatie, 

d) nespĺňa podmienky stanovené v licencii. 

 

6.1.2 Na konanie o odňatí licencii sa vzťahuje správny poriadok. 

 

6.1.3 Odňatie licencie podľa bodu 6.1.1 písm. c) tohto postupu je spoplatnené správnym 

poplatkom vo výške 33 eur položka 89 písm. f), ktorý je prílohou zákona o správnych 

poplatkoch. 

 

6.2 Predkladanie žiadosti o odňatie licencie 

 

6.2.1 Žiadosť o odňatie licencie sa podáva v súlade s § 19 ods. 1 správneho poriadku. Žiadosť 

o odňatie licencie sa podáva v jazyku podľa § 3 zákona o štátnom jazyku Slovenskej 

republiky. Listinnú žiadosť o odňatie licencie je možné zaslať na adresu: Dopravný úrad, 

divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia regulácie, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava, Slovenská republika alebo podať osobne do podateľne Dopravného úradu 

na Letisku M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika v stránkových hodinách; 

elektronickú žiadosť o odňatie licencie je možné podať do elektronickej schránky 

Dopravného úradu E0005954132. 

 

6.2.2 Žiadateľ predkladá úradu žiadosť o odňatie licencie písomne v listinnej podobe alebo 

v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Žiadosť o odňatie licencie podanú 

v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente treba do troch 

pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizovanú podľa 

zákona o e-Governmente, alebo ústne do zápisnice. Úrad na dodatočné doplnenie 

neautorizovanej žiadosti o odňatie licencie nevyzýva. 

 

6.2.3  Po predložení žiadosti o odňatie licencie úrad vydá žiadateľovi rozhodnutie o odňatí 

licencie.  

 

6.2.4 Vzor žiadosti o odňatie licencie je uvedený v prílohe č. 3 tohto postupu. 
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7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

7.1 Osobné preberanie písomností osobami, ktoré nemajú zákonnú povinnosť mať 

aktivovanú elektronickú schránku a nemajú aktivovanú schránku na doručovanie 

 

7.1.1 Osobné preberanie písomnosti je možné počas stránkových hodín úradu na pracovisku 

divízie dráh a dopravy na dráhach nachádzajúce sa na Prístavnej ul. 10, 821 09 Bratislava. 

 

7.1.2 Preberanie rozhodnutí úradu alebo vzdanie sa odvolania môže osobne vykonať žiadateľ 

alebo ňou poverená osoba na základe splnomocnenia na zastupovanie s daným oprávnením. 

 

7.1.3 Na osobné preberanie všetkých vydaných dokumentov úradu je potrebné preukázať sa 

osobným identifikačným dokladom.  

 

7.1.4 V prípade nesplnenia požiadaviek uvedených v bodoch 7.1.2 a 7.1.3 tohto postupu úrad 

osobné preberanie písomnosti neumožní. 

 

7.2 Platnosť postupu 

  

7.2.1 Tento postup nadobúda platnosť podpisom predsedu Dopravného úradu na titulnej strane. 
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Príloha č. 1 VZOR  

Identifikačné údaje osoby podávajúcej žiadosť (vyplní žiadateľ) 

 
DÚ/F050-D/v1(PS9/2019) 

 

   

 Dopravný úrad  

 divízia dráh a dopravy na dráhach 

 sekcia regulácie 

 Letisko M. R. Štefánika 

 823 05 Bratislava 

 Slovenská republika 

   
 

 

Dátum: (vyplní žiadateľ) 

Č. podania: (vyplní žiadateľ) 

 

VEC:  

ŽIADOSŤ O UDELENIE LICENCIE NA POSKYTOVANIE ŽELEZNIČNÝCH 

DOPRAVNÝCH SLUŽIEB  
 

V zmysle zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o doprave na dráhach“) a v súlade s ustanovením § 101 vyhlášky Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh 

v znení neskorších predpisov Vás žiadam o udelenie licencie na poskytovanie dopravných služieb 

na železničných dráhach a uvádzam tieto údaje: 

 

1.1 Identifikačné údaje žiadateľa – právnická osoba: 

Obchodné meno a právna forma: 

IČO: 

Adresa sídla: 

1.2 Identifikačné údaje žiadateľa – fyzická osoba: 

Meno a priezvisko: 

Bydlisko: 

1.3 Meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený : 

1.4 Nepovinné kontaktné údaje: (číslo telefónu a e-mailová adresa; prosím neuvádzajte údaje, 

na ktoré je vyžadovaný súhlas v zmysle právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov) 

 2. Údaje o organizácii riadenia podniku žiadateľa podľa § 11 ods. 3 zákona o doprave 

na dráhach: 

 3. Údaje o poistení na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním dopravných 

služieb v sieti podľa § 11 ods. 4 zákona o doprave na dráhach: 

 4. Údaje k posúdeniu finančnej spôsobilosti žiadateľa podľa § 11 ods. 5 a 6 zákona o doprave 

na dráhach: 
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 5. Označenie siete alebo železničnej trate, na ktorej chce žiadateľ poskytovať dopravné služby 
podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona o doprave na dráhach: 

6. Druh a rozsah dopravných služieb, na ktoré žiada licenciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona 

o doprave na dráhach: 

 7. Údaje o počte a druhu prevádzkovaných dráhových vozidiel podľa § 12 ods. 1 písm. f) 

zákona o doprave na dráhach: 

 

8. Doklad o zaplatení správneho poplatku - ak nebude poplatok zaplatený pri podaní alebo 

v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho 

zaplatenie (zákon č. 145/1995 Z. z.  Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov). 

9.  Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov - fyzické osoby a právnické osoby predložia 

údaje podľa bodu 3.4.1 písm. c) postupu 9/2019 Dopravného úradu pre udelenie, vykonanie zmeny 

a odňatie licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb. 

 

 

 

 
 ...................................................................................... 

 meno, priezvisko, podpis osoby podávajúcej žiadosť 
 

Prílohy k žiadosti: 

 

Žiadateľ k žiadosti o udelenie licencie na poskytovanie dopravných služieb na železničných 

dráhach doloží 

 

a) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu 

a zodpovedného zástupcu (ak je ustanovený) podľa § 11 ods. 3 zákona o doprave 

na dráhach, 

b) ak sú členovia štatutárneho orgánu a zodpovedný zástupca občania iného členského štátu 

Európskej únie, predložia výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, 

ktorého sú občanom, nie starší ako tri mesiace, 

c) vypracovaný dokument o organizácii riadenia podniku, preukazujúci odbornú spôsobilosť 

na poskytovanie dopravnej služby, na ktorú žiada licenciu podľa § 11 ods. 3 zákona 

o doprave na dráhach, 

d) doklad preukazujúci poistenie žiadateľa na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

poskytovaním dopravných služieb ku dňu začatia poskytovania dopravných služieb, podľa 

§ 11 ods. 4 zákona o doprave na dráhach, 

e) doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť na poskytovanie železničnej dopravnej služby, 

na ktorú žiada licenciu podľa § 11 ods. 5 až 8 zákona o doprave na dráhach a v zmysle bodu 

č. 3.4.1 písm. e) a bodu 3.4.2 postupu 9/2019 Dopravného úradu pre udelenie, vykonanie 

zmeny a odňatie licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb, 

f) splnomocnenie na podanie žiadosti / zastupovanie v prípade, ak žiadosť nepodáva osoba 

oprávnená konať za žiadateľa. 
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Príloha č. 2 VZOR  

Identifikačné údaje osoby podávajúcej žiadosť (vyplní žiadateľ) 

 
DÚ/F051-D/v1(PS9/2019) 

 

   

 Dopravný úrad  

 divízia dráh a dopravy na dráhach 

 sekcia regulácie 

 Letisko M. R. Štefánika 

 823 05 Bratislava 

 Slovenská republika 

   
 

 

Dátum: (vyplní žiadateľ) 

Č. podania: (vyplní žiadateľ) 
 

VEC:   

ŽIADOSŤ O VYKONANIE ZMENY V UDELENEJ LICENCII NA POSKYTO-

VANIE ŽELEZNIČNÝCH DOPRAVNÝCH SLUŽIEB  
 

V zmysle zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach  v znení neskorších predpisov  

a v súlade s ustanovením § 101 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov Vás žiadam 

o vykonanie zmeny v udelenej licencii na poskytovanie železničných dopravných služieb 

a uvádzam tieto údaje: 

 

1. Uvedenie zmien náležitosti licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb: 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

2. Doklad o zaplatení správneho poplatku - ak nebude poplatok zaplatený pri podaní alebo 

v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho 

zaplatenie (zákon č. 145/1995 Z. z.  Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov). 

 

 

 

 
 ...................................................................................... 

 meno, priezvisko, podpis osoby podávajúcej žiadosť 

 

Prílohy k žiadosti: 

 

Žiadateľ k žiadosti o vykonanie zmeny v udelenej licencii na poskytovanie železničných 

dopravných služieb predloží doklady preukazujúce zmenu a splnomocnenie na podanie žiadosti / 

zastupovanie v prípade, ak žiadosť nepodáva osoba oprávnená konať za žiadateľa. 
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Príloha č. 3 VZOR  

Identifikačné údaje osoby podávajúcej žiadosť (vyplní žiadateľ) 

 
DÚ/F052-D/v1(PS9/2019) 

 

   

 Dopravný úrad  

 divízia dráh a dopravy na dráhach 

 sekcia regulácie 

 Letisko M. R. Štefánika 

 823 05 Bratislava 

 Slovenská republika 

   
 

 

Dátum: (vyplní žiadateľ) 

Č. podania: (vyplní žiadateľ) 
 

 

VEC:  ŽIADOSŤ O ODŇATIE UDELENEJ LICENCIE NA POSKYTO-

VANIE ŽELEZNIČNÝCH DOPRAVNÝCH SLUŽIEB  
 

V zmysle zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach  v znení neskorších predpisov 

a v súlade s ustanovením § 101 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov Vás žiadam 

o odňatie udelenej licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb a uvádzam tieto 

údaje: 

 

 1. Uvedenie dôvodu odňatia licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

2. Doklad o zaplatení správneho poplatku - ak nebude poplatok zaplatený pri podaní alebo 

v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho 

zaplatenie (zákon č. 145/1995 Z. z.  Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov). 

 

 

 

 

 

 
 ...................................................................................... 

 meno, priezvisko, podpis osoby podávajúcej žiadosť 
 

 

 


