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OZNÁMENIE O PLÁNOVANEJ NOVEJ SLUŽBE OSOBNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY 

NOTIFICATION ON PROPOSED NEW PASSENGER RAIL SERVICE  

 

ČASŤ A  – Kontaktné údaje/Part A – Contact details 

Názov žiadateľa/Applicant's name: 

Adresa žiadateľa/Address of the applicant: 

IČO/Registration business number:  

Zodpovedná osoba/Contact details of the responsible person: 

Telefónne číslo/Phone number:                                     E-Mail: 

Údaje o licencii a bezpečnostnom osvedčení žiadateľa/Licence and safety certificate of the applicant: 

 

 

 

 

 

ČASŤ B – Údaje o poskytovaní plánovanej novej služby osobnej železničnej dopravy /podporné dokumenty 

uveďte v prílohe/Part B – Information on the proposed new passenger rail service (relevant documents to 

be attached) 

 

Plánovaný deň začatia prevádzkovania novej služby/Planned starting date of the operation of the new service: 

 

 

 

Podrobné opisy trasy/Detailed route description 

Miesto odchodu novej služby/Location of the departure point: 

 

 

Miesto príchodu novej služby/Location of the destination point: 

 

 

Dĺžka trasy/Length of the route: 

 

 

Zoznam staníc a zastávok/List of intermediate stops: 

 

 

 

 

 

Navrhovaný cestovný poriadok/Proposed timetable   

Kapacita navrhovanej novej služby/Capacity of the proposed new service: 

 

 

 

Orientačný časový rozvrh, frekvencia/Indicative timing, frequency: 

 

 

Navrhované zastavenia v staniciach a zastávkach, pre každý smer jazdy a prípoje/ 

Proposed stops at stations and stops, for each direction of travel and connections: 
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Odchýlky v cestovnom poriadku (napr. sezónne) pre každý smer jazdy/ 

Deviations in timetable (e. g. seasonal) for each direction: 

 

 

 

 

 

Orientačné informácie o vozovom parku, ktorý má byť používaný/ 

Indicative information on the rolling stock planned to be used: 

 

 

 

V prípade medzinárodnej novej služby uviesť informácie, ktorým dotknutým manažérom infraštruktúry 

a regulačným orgánom bol, resp. bude oznámený zámer žiadateľa o prístup prevádzkovať novú službu a ako bude 

v ostatných krajinách nová služba zabezpečená (či komerčne, alebo na základe zmluvy o dopravných službách  

vo verejnom záujme)/In case of a new international passenger rail service information on notification of other 

regulatory bodies and infrastructure managers concerned on form of planned new service in other countries 

(commercial service or based on PSC).   

 

 

 

 

Doplňujúce informácie/Additional information: 

 

 

 

Zoznam príloh oznámenia/List of annexes:  

 

 

 

 

 

ČASŤ C  - Potvrdenie o pravdivosti a úplnosti informácií uvedených v tomto formulári 

Meno/Name:  

Funkcia/Position: 

Dátum/Date:                                                                Podpis/Signature: ................................................................... 

 
Aktuálny formulár podľa tohto vzoru je zverejnený na webovom sídle Dopravného úradu. 

http://drahy.nsat.sk/regulacia-na-zeleznicnych-drahach/osobna-doprava-regulacia-

cestovneho/medzinarodna-osobna-doprava/ 

 
 

Žiadateľ zašle formulár elektronicky, prípadne ďalšie podklady do elektronickej schránky 

Dopravného úradu E0005954132. 
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