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1

DEFINÍCIE

1.1

Dopravný úrad (ďalej aj ako „úrad“ alebo „regulačný orgán“) 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. o Úrade pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 402/2013 Z. z.“).
Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva
a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 402/2013 Z. z.
a osobitnými predpismi, spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie, vykonáva ďalšiu pôsobnosť
podľa osobitných predpisov. Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh
a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej
samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať Dopravný úrad pri
vykonávaní jeho pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach. Dopravný úrad je
od 01.01.2014 právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu
Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy.

1.2

Úrad je podľa § 103 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o dráhach“) regulačným
orgánom pre železničnú dopravu, pre dopravu na špeciálnych dráhach a pre dopravu na
lanových dráhach.

1.3

Prevádzkovaním dráhy je podľa § 27 ods. 1 zákona o dráhach správa, obsluha a zabezpečenie
prevádzky dráhy v stave, ktorý umožňuje bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe a organizovanie
dopravy na dráhe.

1.4 Prevádzkovateľom dráhy je podľa § 27 ods. 4 zákona o dráhach fyzická osoba alebo

právnická osoba, ktorá prevádzkuje dráhu ako jej vlastník alebo na základe zmluvy s jej
vlastníkom.

Strana č.: 3/18

POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU 21/2019

2

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1

Účel

2.1.1 Účelom tohto postupu je informovať žiadateľa o postupe úradu v konaní vo veci vydania,
vykonania zmeny alebo zrušenia povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy podľa
ustanovenia § 29 zákona o dráhach a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších
predpisov.
2.1.2 Povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy vydáva, vykonáva zmenu a zrušuje úrad ako
regulačný orgán podľa ustanovenia § 103 ods. 2 písm. e) a § 29 ods. 6 zákona o dráhach.
2.2

Súvisiaca legislatíva

2.2.1 Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“).
2.2.2 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010
Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov (ďalej len „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 NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o správnych poplatkoch“).
2.2.5 Zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“).
2.2.6 Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri trestov“).
2.2.7 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších
predpisov.

2.3

Súvisiace formuláre

2.3.1 DÚ/F059-D/v1(PS21/2019) – VZOR
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy
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3
3.1

VYDANIE POVOLENIA NA PREVÁDZKOVANIE ŠPECIÁLNEJ DRÁHY
Všeobecné ustanovenia o vydávaní povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy

3.1.1 Prevádzkovať dráhu podľa § 29 ods. 1 zákona o dráhach môže len ten, kto
a) má platné povolenie regulačného orgánu na prevádzkovanie dráhy,
b) má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní dráhy s vlastníkom dráhy, ak sám nie je
vlastníkom dráhy,
c) zamestnáva na prevádzkovanie dráhy osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť,
zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce.
3.1.2 Povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy vydá regulačný orgán podľa § 29 ods. 2 zákona
o dráhach
a) fyzickej osobe, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, dosiahla vek 18 rokov, je
bezúhonná a spĺňa podmienku odbornej kvalifikácie; ak táto osoba nemá odbornú
kvalifikáciu, musí ustanoviť odborného zástupcu, ktorý ju má,
b) právnickej osobe, ktorá je bezúhonná a ktorej štatutárny zástupca alebo členovia
štatutárneho orgánu spĺňajú požiadavky plnej spôsobilosti na právne úkony, veku
a bezúhonnosti podľa písmena a) tohto bodu a ktorej štatutárny zástupca alebo
najmenej jeden člen štatutárneho orgánu spĺňa požiadavku odbornej kvalifikácie, inak
musí ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého odborná kvalifikácia je v súlade
s ustanovením § 29 ods. 3 zákona o dráhach.
3.1.3 Na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy sa podľa ustanovenia
§ 111 ods. 1 zákona o dráhach vzťahuje správny poriadok. Lehota na rozhodnutie
regulačného orgánu v konaní o vydaní povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy je podľa
ustanovenia § 111 ods. 2 zákona o dráhach 60 dní odo dňa začatia konania na návrh. Konanie
na návrh v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začína dňom, keď podanie účastníka
konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť (regulačnému orgánu). Ak
je v konaní potrebné na získanie podkladu na rozhodnutie vyžiadať dodatočné dokumenty,
lehota na vydanie rozhodnutia neplynie odo dňa vyžiadania dodatočných dokumentov do dňa,
keď boli všetky požadované dokumenty poskytnuté regulačnému orgánu. Ak je v konaní
potrebné na získanie podkladu na rozhodnutie obstarať znalecký posudok, vykonať štátny
dozor alebo vyšetrovanie, čas potrebný na ich získanie sa do lehoty na vydanie rozhodnutia
nezaráta.
3.1.4 Vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy je spoplatnené správnym poplatkom
vo výške 500,00 eur podľa sadzobníka správnych poplatkov položka 89 písm. a) bod 2., ktorý
je prílohou zákona o správnych poplatkoch.
3.1.5 Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch vyplýva, že ak sa úkony a konania
vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo
prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak zákon o správnych poplatkoch pri
jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku
určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak
sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy,
ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
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3.2

Predkladanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy

3.2.1 Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy (ďalej len „žiadosť
o vydanie povolenia“) vrátane príloh sa podáva v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 správneho
poriadku a v spojení s ustanovením § 3 zákona o štátnom jazyku.
3.2.2 Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy predkladá úradu žiadosť
o vydanie povolenia písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizovanú
podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do
zápisnice. Listinnú žiadosť o vydanie povolenia je možné zaslať na adresu: Dopravný úrad,
divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
Slovenská republika alebo podať osobne v podateľni Dopravného úradu na Letisku M. R.
Štefánika, Bratislava, Slovenská republika v stránkových hodinách. Elektronickú žiadosť
o vydanie povolenia je možné podať do elektronickej schránky Dopravného úradu
E0005954132. Výhody podania žiadosti elektronicky sú uvedené v bode 3.1.5. tohto postupu.
Žiadosť o vydanie povolenia podanú v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného
predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť
v listinnej podobe. Úrad na dodatočné doplnenie neautorizovanej žiadosti o vydanie povolenia
nevyzýva. Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán v zmysle ustanovenia
§ 19 ods. 3 správneho poriadku pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne
ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví. Až do
uplynutia lehoty určenej vo výzve na odstránenie nedostatkov podania správny orgán
rozhodne o prerušení konania (§ 29 ods. 1 správneho poriadku). Počas prerušenia konania
neplynú lehoty podľa správneho poriadku.
3.2.3 Vzor žiadosti o vydanie povolenia je uvedený v prílohe tohto postupu a jeho aktuálna verzia
je zverejnená na webovom sídle Dopravného úradu.

3.3

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej
dráhy

3.3.1 Na základe ustanovenia § 102 ods. 1 vyhlášky žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie
špeciálnej dráhy obsahuje:
Ak ide o právnickú osobu:
a) obchodné meno, právnu formu, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej
štatutárnym orgánom,
b) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený
d) označenie dráhy a jej opis,
e) označenie vlastníka dráhy,
f) údaje o časovom rozsahu prevádzkovania dráhy,
g) doklad o zaplatení správneho poplatku,
h) na účel preukázania bezúhonnosti v konaní poskytne právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky a člen štatutárneho orgánu, ktorý je občanom členského štátu
Európskej únie, resp. štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov:
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 ak ide o fyzickú osobu:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo ku
zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu
a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

1.
2.
3.

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,
4. označenie registra, v ktorom je právnické osoba zapísaná.
Poznámka: Údaje na účely preukázania bezúhonnosti správny orgán bezodkladne zašle
v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre
Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
3.3.2 Prílohou žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy na základe
ustanovenia § 102 ods. 2 vyhlášky, ak ide o právnickú osobu, sú:
a) výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace,
ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie, resp. štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo obdobný doklad vydaný
štátom, ktorého je uvedená osoba občanom, ktorý nie je starší ako tri mesiace,
b) doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu aspoň jedného z členov štatutárneho orgánu
alebo doklad o zmluvnom pracovnoprávnom vzťahu medzi žiadateľom a zodpovedným
zástupcom, ak je ustanovený, o jeho zaradení v organizačnej štruktúre žiadateľa
o vymedzenom rozsahu činností a zodpovednosti,
c) doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
d) doklad osvedčujúci vlastnícky vzťah žiadateľa k dráhe alebo zmluvu s vlastníkom dráhy
o prevádzkovaní dráhy, ak prevádzkovateľ dráhy nie je jej vlastníkom,
e) doklad preukazujúci prevádzkyschopnosť dráhy na jej prevádzkovanie, tento môže byť
v nevyhnutnom prípade nahradený vyhlásením o prevádzkyschopnosti dráhy.
3.3.3 Podľa ustanovenia § 102 ods. 3 vyhlášky žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie
špeciálnej dráhy, ak ide o fyzickú osobu, obsahuje:
a) meno, priezvisko, adresu, bydlisko, obchodné meno a dátum narodenia žiadateľa,
b) meno, priezvisko, adresu bydliska, a dátum narodenia zodpovedného zástupcu, ak je
ustanovený,
c) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
d) označenie dráhy a jej opis,
e) označenie vlastníka dráhy,
f) údaje o časovom rozsahu prevádzkovania dráhy,
g) údaj o predpokladanom termíne začatia prevádzkovania dráhy,
h) doklad o zaplatení správneho poplatku,
i) na účel preukázania bezúhonnosti v konaní poskytne fyzická osoba, ktorá je občanom
členského štátu Európskej únie, resp. štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
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o Európskom hospodárskom priestore, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov seba a jej zodpovedného zástupcu:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k
zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa
žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu
a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
Poznámka: Údaje na účely preukázania bezúhonnosti správny orgán bezodkladne zašle
v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre
Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
3.3.4 Prílohy k písomnej žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy na
základe ustanovenia § 102 ods. 4 vyhlášky, ak ide o fyzickú osobu, sú:
a) výpis z registra trestov žiadateľa a ustanoveného zodpovedného zástupcu, ak sú občanmi
iného členského štátu Európskej únie, resp. štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je
uvedená osoba občanom, ktorý nie je starší ako tri mesiace,
b) doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je
ustanovený,
c) doklad o zmluvnom pracovnoprávnom vzťahu medzi žiadateľom a zodpovedným
zástupcom, ak je ustanovený, o jeho zaradení v organizačnej štruktúre žiadateľa
o vymedzenom rozsahu činností a zodpovednosti,
d) doklad preukazujúci prevádzkyschopnosť dráhy na jej prevádzkovanie,
e) doklad osvedčujúci vlastnícky vzťah žiadateľa k dráhe alebo zmluvu s vlastníkom dráhy
o prevádzkovaní dráhy, ak prevádzkovateľ dráhy nie je jej vlastníkom.

3.3.5 Odbornou kvalifikáciou potrebnou na prevádzkovanie dráhy sa podľa ustanovenia § 29
ods. 3 zákona o dráhach rozumie vysokoškolské dopravné, stavebné, strojnícke alebo
elektrotechnické vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročné prax v riadiacej funkcii
v oblasti prevádzkovania dráhy, alebo úplné stredoškolské vzdelanie dopravného,
stavebného, strojníckeho alebo elektrotechnického zamerania a najmenej päťročná prax
v riadiacej funkcii v oblasti prevádzkovania dráhy; preukazuje sa dokladom o dosiahnutom
vzdelaní a dokladmi o získanej praxi. Ak nemožno prax preukázať dokladmi, pretože sa
nezachovali alebo neexistuje osoba, u ktorej sa prax vykonávala, možno pripustiť preukázanie
praxe čestným vyhlásením1.

Obsahové náležitosti čestného vyhlásenia sú: presná identifikácia účastníka konania, vyhlásenie (vyhlasujem na svoju
česť), popis skutočnosti, ktorá je predmetom vyhlásenia, vyhlásenie o pravdivosti údajov a vyhlásenie o tom, že účastník
konania si je vedomý právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, miesto, dátum a podpis. Žiadateľ čestným
vyhlásením zodpovedá za pravdivosť vyhlásených údajov a zároveň si je vedomý možnej zodpovednosti za škody,
administratívnoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti v prípade, že by sa preukázala nepravdivosť takéhoto vyhlásenia.
1
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3.3.6 Zodpovedným zástupcom sa podľa ustanovenia § 29 ods. 4 zákona o dráhach rozumie
zamestnanec prevádzkovateľa dráhy v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas, ktorý
spĺňa požiadavky odbornej kvalifikácie podľa § 29 ods. 3 zákona o dráhach a ktorý bude
vykonávať dohľad nad plnením povinností prevádzkovateľa dráhy počas platnosti povolenia.
Prevádzkovateľ dráhy je povinný po celý čas platnosti povolenia zamestnávať zodpovedného
zástupcu a utvoriť v podniku také organizačné podmienky, aby zodpovedný zástupca mohol
účinne riadiť a kontrolovať prevádzkovanie dráhy. Ak zodpovedný zástupca prestane byť
zamestnancom prevádzkovateľa dráhy, prevádzkovateľ dráhy je povinný bezodkladne
ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a upovedomiť o tom regulačný orgán, ktorý vydal
povolenie na prevádzkovanie dráhy.
3.3.7 Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 zákona o dráhach je bezúhonným na účely tohto zákona ten,
kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s výkonom funkcie alebo s prevádzkou dráhy, s dopravou
na dráhe, s vedením dráhového vozidla alebo s daňovými a poplatkovými povinnosťami voči
verejnému rozpočtu, alebo uložený trest bol zahladený, alebo komu nebol právoplatne
uložený v trestnom konaní trest zákazu činnosti alebo v priestupkovom konaní sankcia zákazu
činnosti alebo už uplynula lehota zákazu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra
trestov a ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, výpisom z registra trestov
alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, ktorý nie je starší ako tri
mesiace. Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne občan
Slovenskej republiky, právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a člen jej
štatutárneho orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej
vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej
komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra
trestov.
3.3.8 Predkladateľ podľa ustanovenia § 102 ods. 6 vyhlášky k samotnej žiadosti doloží aj opis
a označenie dráhy obsahujúce základné identifikačné údaje definujúce technické,
prevádzkové a situačné parametre špeciálnej dráhy.
3.3.9 Podľa ustanovenia § 102 ods. 7 vyhlášky sa k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie
špeciálnej dráhy doloží aktuálny situačný plán dráhy.
3.3.10 Prevádzkyschopnosť dráhy podľa ustanovenia § 102 ods. 8 vyhlášky žiadateľ preukáže
dokladmi podľa § 3 ods. 3 vyhlášky alebo vyhlásením o prevádzkyschopnosti dráhy.
3.3.11 Ak úrad po predložení všetkých podkladov pre rozhodnutie vo veci a po náležitom posúdení
a zistení skutkového stavu veci zistí, že žiadateľ splnil podmienky pre vydanie povolenia na
prevádzkovanie špeciálnej dráhy, vydá povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy,
v ktorom zároveň ustanoví podmienky, za splnenia ktorých je prevádzkovateľ dráhy
oprávnený prevádzkovať špeciálnu dráhu. V opačnom prípade rozhodne o nevydaní
povolenia. Žiadateľ je oprávnený proti rozhodnutiu úradu v súlade s ustanovením § 111
ods. 3 zákona o dráhach podať rozklad v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
3.3.12 Povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy v zmysle § 29 ods. 6 zákona o dráhach platí na
čas, ktorý je v ňom uvedený, najmenej však na päť rokov s možnosťou ďalšieho predlžovania.
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3.3.13 Povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy v zmysle § 29 ods. 6 zákona o dráhach
neprechádza na právneho nástupcu prevádzkovateľa dráhy.
3.3.14 Povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy v zmysle § 29 ods. 7 zákona o dráhach zaniká
dňom
a) uplynutia jeho platnosti,
b) právoplatnosti rozhodnutia regulačného orgánu o jeho zrušení,
c) zániku alebo smrti prevádzkovateľa dráhy,
d) právoplatnosti rozhodnutia o zrušení dráhy.

3.4

Zastavenie konania vo veci vydania povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy

3.4.1 Pri zastavení konania úrad postupuje v súlade s ustanoveniami § 30 správneho poriadku.
3.4.2 V prípade, ak žiadateľ nedoloží všetky náležitosti podania, pričom bol v súlade s ustanovením
§ 29 ods. 1 správneho poriadku vyzvaný na odstránenie nedostatkov žiadosti v stanovenej
lehote a aj poučený o následkoch neodstránenia nedostatkov žiadosti, úrad podľa ustanovenia
§ 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku vydá rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania
povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy.
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POVOLENÍ

NA

4

VYKONANIE
ZMENY
VO
VYDANOM
PREVÁDZKOVANIE ŠPECIÁLNEJ DRÁHY

4.1

Všeobecné ustanovenia o vykonaní zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie
špeciálnej dráhy

4.1.1 Pred uplynutím platnosti povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy môže úrad na základe
písomnej žiadosti žiadateľa povolenie zmeniť, ak došlo k zmene podmienok, na základe
ktorých bolo povolenie vydané. Ak sa v priebehu platnosti povolenia zmenili niektoré
skutočnosti, na základe ktorých bolo vydané povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy,
držiteľ povolenia podľa ustanovenia § 102 ods. 10 vyhlášky v lehote do 15 dní predloží úradu
príslušné doklady preukazujúce zmenu podmienok.
4.1.2 Na konanie o zmene vo vydanom povolení na prevádzkovanie špeciálnej dráhy sa podľa
§ 111 ods. 1 zákona o dráhach vzťahuje správny poriadok. Lehota na rozhodnutie o vykonaní
zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie špeciálnej dráhy je podľa § 111 ods. 2 zákona
o dráhach 60 dní odo dňa začatia konania na návrh. Konanie na návrh v zmysle § 18 ods. 2
správneho poriadku začína dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu
príslušnému vo veci rozhodnúť (regulačnému orgánu). Ak bolo potrebné v konaní vo veci
vykonania zmeny vo vydanom povolení vyžiadať od žiadateľa o zmenu v povolení dodatočné
dokumenty, lehota na rozhodnutie neplynie odo dňa vyžiadania dodatočných dokumentov
do dňa, keď boli všetky požadované dokumenty poskytnuté regulačnému orgánu
4.1.3 Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie špeciálnej dráhy je spoplatnené
správnym poplatkom vo výške 66 eur podľa sadzobníka správnych poplatkov položka 89
písm. d), ktorý je prílohou zákona o správnych poplatkoch.
4.1.4 Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch vyplýva, že ak sa úkony a konania
vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo
prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých
položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa
sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou
návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto
prílohy v elektronickej podobe.
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4.2

Predkladanie žiadosti o vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie
špeciálnej dráhy

4.2.1 Žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie špeciálnej dráhy (ďalej
len „žiadosť o zmenu“) vrátane príloh sa podáva v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 správneho
poriadku a v spojení s ustanovením § 102 ods. 9 vyhlášky a ustanovením § 3 zákona o štátnom
jazyku.
4.2.2 Žiadateľ predkladá úradu žiadosť o zmenu písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe autorizovanú podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej
moci, alebo ústne do zápisnice. Listinnú žiadosť o zmenu je možné zaslať na adresu:
Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05
Bratislava, Slovenská republika alebo podať osobne do podateľne Dopravného úradu na
Letisku M. R. Štefánika, Bratislava, Slovenská republika v stránkových hodinách.
Elektronickú žiadosť o zmenu je možné podať do elektronickej schránky Dopravného úradu
E0005954132. Výhody podania žiadosti elektronicky sú uvedené v bode 4.1.4. tohto postupu.
Žiadosť o zmenu podanú v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o
elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej
podobe. Úrad na dodatočné doplnenie neautorizovanej žiadosti o zmenu nevyzýva. Pokiaľ
podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3
správneho poriadku pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve,
aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví. Až do uplynutia
lehoty určenej vo výzve na odstránenie nedostatkov podania správny orgán rozhodne o
prerušení konania (§ 29 ods. 1 správneho poriadku). Počas prerušenia konania neplynú lehoty
podľa správneho poriadku, o čom musí byť účastník konania upovedomený.
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 zmenu sa primerane vzťahujú informácie
uvedené v bodoch 3.3.1 až 3.3.14 tohto postupu.
4.2.5 Po predložení žiadosti o zmenu a príloh k tejto žiadosti o zmenu úrad zistí skutkový stav veci
a posúdi, či žiadosť v súlade so zákonom o dráhach odôvodňuje vydanie rozhodnutia
o vykonaní zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie špeciálnej dráhy. Ak úrad
rozhodne o vykonaní zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie špeciálnej dráhy, na
základe rozhodnutia vydá zmenené povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy.
V opačnom prípade rozhodne, že pôvodné povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy
zostáva platné v znení, v akom bolo držiteľovi udelené a povolenie nezmení.
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5

ZRUŠENIE POVOLENIA NA PREVÁDZKOVANIE ŠPECIÁLNEJ
DRÁHY

5.1

Všeobecné ustanovenia o zrušení povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy

5.1.1 Povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy regulačný orgán zruší, ak prevádzkovateľ
špeciálnej dráhy
a) prestal spĺňať predpoklady podľa ustanovení § 29 ods. 1 a 2 zákona o dráhach,
b) nedodržiava podmienky uvedené v povolení na prevádzkovanie špeciálnej dráhy alebo
porušuje povinnosti prevádzkovateľa dráhy napriek písomnému upozorneniu orgánu
štátneho dozoru a uloženej pokute,
c) požiada o zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy.
5.1.2 Na konanie o zrušení povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy sa podľa § 111 ods. 1
zákona o dráhach vzťahuje správny poriadok. Lehota na rozhodnutie v konaní o zrušení
povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy je podľa ustanovenia § 111 ods. 2 zákona
o dráhach 60 dní. Konanie na návrh v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začína dňom,
keď podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť
(regulačnému orgánu).
5.1.3 Zrušenie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy podľa bodu 5.1.1 písm. c) tohto
postupu je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 33 eur podľa sadzobníka správnych
poplatkov položka 89 písm. f), ktorý je prílohou zákona o správnych poplatkoch.
5.1.4 Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch vyplýva, že ak sa úkony a konania
vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom
integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka
neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto
prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní
sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej
podobe.
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5.2

Predkladanie žiadosti o zrušenie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy

5.2.1 Žiadosť o zrušenie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy (ďalej len „žiadosť
o zrušenie povolenia“) sa podáva v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 správneho poriadku
a v spojení s ustanovením § 3 zákona o štátnom jazyku.
5.2.2 Žiadateľ v žiadosti o zrušenie povolenia predkladá úradu žiadosť písomne v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizovanú podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe
výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Listinnú žiadosť o zrušenie povolenia je
možné zaslať na adresu: Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.
R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika alebo podať osobne do podateľne
Dopravného úradu na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava, Slovenská republika
v stránkových hodinách. Elektronickú žiadosť o zrušenie povolenia je možné podať do
elektronickej schránky Dopravného úradu E0005954132. Podanie žiadosti elektronicky má
svoje výhody vyplývajúce z bodu 5.1.4 tohto postupu. Žiadosť o zrušenie povolenia podanú
v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe
výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe. Úrad
na dodatočné doplnenie neautorizovanej žiadosti o zrušenie povolenia nevyzýva. Pokiaľ
podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán v zmysle § 19 ods. 3 správneho poriadku
pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej
lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví. Až do uplynutia lehoty určenej vo
výzve na odstránenie nedostatkov podania správny orgán rozhodne o prerušení konania (§ 29
správneho poriadku). Počas prerušenia konania neplynú lehoty podľa správneho poriadku,
o čom musí byť účastník konania upovedomený.
5.2.3 Žiadateľ o zrušenie povolenia v žiadosti uvedie dôvod na zrušenie povolenia, v prípade
zmeny vlastníckeho vzťahu k dráhe uvedie údaje o novom vlastníkovi, ak sú mu známe.
5.2.4

Po preskúmaní žiadosti o zrušenie povolenia a odstránení prípadných nedostatkov podania
úrad vydá žiadateľovi rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy.
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6
6.1

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Osobné preberanie písomností osobami, ktoré nemajú zákonnú povinnosť mať
aktivovanú elektronickú schránku a nemajú aktivovanú schránku na doručovanie

6.1.1 Osobné preberanie písomnosti je možné počas stránkových hodín úradu na pracovisku
Prístavná ul. 10, Bratislava.
6.1.2 Preberanie rozhodnutí úradu alebo vzdanie sa odvolania môže osobne vykonať žiadateľ alebo
ňou poverená osoba na základe splnomocnenia na zastupovanie s daným oprávnením.
6.1.3 Na osobné preberanie všetkých vydaných dokumentov úradu je potrebné preukázať sa
platným preukazom totožnosti.
6.1.4 V prípade nesplnenia požiadaviek uvedených v bodoch 6.1.2 a 6.1.3 tohto postupu úrad
osobné preberanie písomnosti neumožní a uvedenú skutočnosť zaznamená v spise.
6.1.5 O spracovaní osobných údajov úrad informuje dotknuté osoby prostredníctvom webového
sídla: http://nsat.sk/dopravny-urad-menu-udaje-a-dokumenty/ochrana-osobnych-udajov/

6.2

Platnosť postupu

6.2.1 Tento postup Dopravného úradu nadobúda platnosť dňom podpisu predsedu Dopravného
úradu na titulnej strane.

7

PRÍLOHY

Príloha č. 1

DÚ/F059-D/v1(PS21/2019) – VZOR
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy
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VZOR
Identifikačné údaje osoby podávajúcej žiadosť
DÚ/F059-D/v1(PS21/2019)




Dopravný úrad
divízia dráh a dopravy na dráhach
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovenská republika





Dátum: (vyplní žiadateľ)
Č. podania: (vyplní žiadateľ)

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA PREVÁDZKOVANIE ŠPECIÁLNEJ
DRÁHY
V zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 102 a § 103 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) Vás žiadam o vydanie povolenia na prevádzkovanie
špeciálnej dráhy a uvádzam tieto údaje::
1. a) Údaje žiadateľa (ak ide o právnickú osobu)
Obchodné meno:
Adresa sídla:
Právna forma:
Meno, priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom:
IČO, ak bolo pridelené:
Nepovinné kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mailová adresa právnickej osoby, nie fyzických osôb):
Ďalšie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby
(potrebné údaje podľa ustanovenia § 10 ods. 4 zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov):

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby:
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby:
Dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby:
Označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná:
Ďalšie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu
(potrebné údaje podľa ustanovenia § 10 ods. 4 zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov):

Meno a priezvisko:
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Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, zmena priezviska:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Miesto a okres narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Štát narodenia (vyplní len osoba narodená v cudzine):
Štátne občianstvo:
Pohlavie:
Meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov:
1. b) Údaje žiadateľa (ak ide o fyzickú osobu podnikateľa)
Meno a priezvisko:
Adresa:
Bydlisko:
Obchodné meno:
IČO, ak bolo pridelené:
Nepovinné kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mailová adresa podnikateľa, nie súkromné):
Ďalšie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby
(potrebné údaje podľa ustanovenia § 10 ods. 4 zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov):

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, zmena priezviska:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Miesto a okres narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Štát narodenia (vyplní len osoba narodená v cudzine):
Štátne občianstvo:
Pohlavie:
Meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov:
2. Údaje o zodpovednom zástupcovi, ak je ustanovený
Meno a priezvisko:
Adresa:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Ďalšie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby
(potrebné údaje podľa ustanovenia § 10 ods. 4 zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov):

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, zmena priezviska:
Rodné číslo:
Miesto a okres narodenia:
Štát narodenia (vyplní len osoba narodená v cudzine):
Štátne občianstvo:
Pohlavie:
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Meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov:
3. Označenie dráhy a jej opis (podľa ustanovenia § 102 ods. 6 a 7 vyhlášky:

4. Označenie vlastníka dráhy:

6. Údaje o časovom rozsahu prevádzkovania špeciálnej dráhy:

7. 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 NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa

Prílohy k žiadosti:
Právnická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy doloží:
a) doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu aspoň jedného z členov štatutárneho orgánu alebo
doklad o zmluvnom pracovnoprávnom vzťahu medzi žiadateľom a zodpovedným zástupcom,
ak je ustanovený, o jeho zaradení v organizačnej štruktúre žiadateľa o vymedzenom rozsahu
činnosti a zodpovednosti,
b) doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c) doklad osvedčujúci vlastnícky vzťah žiadateľa k dráhe alebo zmluvu s vlastníkom dráhy
o prevádzkovaní dráhy, ak prevádzkovateľ dráhy nie je jej vlastníkom,
d) doklad preukazujúci prevádzkyschopnosť dráhy na jej prevádzkovanie podľa § 3 ods. 3
vyhlášky,
e) pri žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy sa k opisu dráhy doloží
aktuálny situačný plán dráhy,
f) splnomocnenie na podanie žiadosti / zastupovanie v prípade, ak žiadosť nepodáva osoba
oprávnená konať za žiadateľa.
Fyzická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy doloží
a) doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je
ustanovený,
b) doklad o zmluvnom pracovnoprávnom vzťahu medzi žiadateľom a zodpovedným zástupcom,
ak je ustanovený, o jeho zaradení v organizačnej štruktúre žiadateľa a o vymedzenom rozsahu
činností a zodpovednosti,
c) doklad preukazujúci prevádzkyschopnosť dráhy na jej prevádzkovanie podľa § 3 ods. 3
vyhlášky,
d) doklad osvedčujúci vlastnícky vzťah žiadateľa k dráhe alebo zmluvu s vlastníkom dráhy
o prevádzkovaní dráhy,
e) pri žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy sa k opisu dráhy doloží
aktuálny situačný plán dráhy,
f) splnomocnenie na podanie žiadosti / zastupovanie v prípade, ak žiadosť nepodáva žiadateľ.
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