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1

SKRATKY A POUŽITÉ POJMY

1.1

Skratky

Skratka
VKM
EUAR
OTIF
EVN
SR
EÚ
TSI
1.2

Cudzojazyčný ekvivalent
Vehicle Keeper Marking
European Union Agency for Railways
L´Organisation intergouvernementale
pour les transports internationaux
ferroviaires
European Vehicle Number
Slovak Republic
European Union
Technical Specification for
Interoperability

Význam v slovenskom jazyku
Značka držiteľa vozidla
Železničná agentúra Európskej únie
Medzivládna organizácia pre
medzinárodnú železničnú dopravu
Európske číslo železničného vozidla
Slovenská republika
Európska únia
Technická špecifikácia
interoperability

Použité pojmy

1.2.1 Dopravný úrad (ďalej aj ako „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. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
1.2.2 Značka držiteľa vozidla (ďalej aj ako „značka VKM“) je kód pozostávajúci z dvoch až
piatich písmen latinskej abecedy.
1.2.3 Železničná agentúra Európskej únie (ďalej aj ako „EUAR“ alebo „Agentúra“) je agentúra
zriadená v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016
o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004.
1.2.4 Medzivládna organizácia pre medzinárodnú železničnú dopravu (ďalej aj ako „OTIF“) je
medzivládna organizácia, ktorá reguluje medzinárodnú železničnú dopravu.
1.2.5 Držiteľ registrovaného železničného vozidla je osoba, ktorá používa železničné vozidlo ako
dopravný prostriedok buď ako jeho vlastník, alebo na základe zmluvy o prenájme. Držiteľom
železničného vozidla môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo vlastník.
1.2.6 Európske číslo železničného vozidla (ďalej aj ako „EVN“) je číslo pozostávajúce z 12-tich
číslic, ktoré špecifikuje všetky technické charakteristiky železničného vozidla.
1.2.7 Technická špecifikácia interoperability (ďalej aj ako „TSI“) je technická špecifikácia
vypracovaná Železničnou agentúrou Európskej únie. TSI sa vzťahuje na konkrétny subsystém
alebo na čiastkový subsystém s cieľom splniť základné požiadavky, a tým zabezpečiť
interoperabilitu železničného systému.
1.3

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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2

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1

Účel

2.1.1 Účelom tohto postupu Dopravného úradu je upraviť proces pre schválenie, vydanie,
rezerváciu a zrušenie značky držiteľa železničného vozidla a poskytnúť žiadateľom
transparentné informácie o postupe úradu pri vykonávaní svojej kompetencie v zmysle
§ 103 ods. 2 písm. p) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dráhach“).
2.1.2 Kompletné pravidlá pre registráciu značiek VKM sú stanovené v príručke ERA: IU-VKM061128 vydanej Agentúrou a v príručke OTIF: A 95-00/1.2009 vydanej OTIF v anglickom
jazyku: https://www.era.europa.eu/registers_en#vkm

2.2

Súvisiaca legislatíva

2.2.1 Zákon o dráhach.
2.2.2 Používateľská príručka pre registráciu značiek držiteľov železničných vozidiel ERA: IUVKM-061128 a OTIF: A 95-00/1.2009.
2.2.3 Rozhodnutie Komisie č. 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii
interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc
v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES v platnom znení (ďalej aj
ako „rozhodnutie Komisie č. 2012/757/EÚ v platnom znení“).
2.2.4 Rozhodnutie Komisie č. 2007/756/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná
špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES
a 2001/16/ES v platnom znení (ďalej aj ako „rozhodnutie Komisie č. 2007/756/ES v platnom
znení“).
2.2.5 Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„zákon o správnych poplatkoch“).
2.2.6 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „zákon o správnom konaní“).
2.3

Súvisiace formuláre

2.3.1 Interný formulár:
DÚ/F024-D/v2(PS6/2020) Žiadosť o schválenie/zrušenie značky VKM a vydanie
potvrdenia o značke VKM
2.3.2 Externý formulár:
Značka držiteľa vozidla – formulár žiadosti
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3

ZNAČKA VKM

3.1

Použitie značky VKM na železničnom vozidle

3.1.1 Značka VKM je jedinečná vo všetkých členských štátoch a označuje držiteľa železničného
vozidla, ktoré je registrované v niektorom z národných registrov železničných vozidiel
členských štátov.
3.1.2 Značka VKM je zobrazením celého názvu alebo skratky držiteľa železničného vozidla pokiaľ
možno rozpoznateľným spôsobom.
3.1.3 Na značku VKM sa môže používať všetkých 26 písmen latinskej abecedy. Písmená môžu
obsahovať diakritické znaky. Diakritické znaky používané pri týchto písmenách sa však pri
kontrole jedinečnosti značky VKM ignorujú. Písmená v značke VKM sa píšu ako veľké
písmená.
3.1.4 Iné znaky abecedy, ako napr. pomlčka („-“), lomka („/“), dvojbodka („:“) alebo číslice nie sú
povolené.
3.1.5 Pomlčka („-“) sa používa na označenie oddelenia kódu krajiny, v ktorej je železničné vozidlo
registrované a značky VKM (napr. „SK – ZSSK“). Pri kontrole jedinečnosti značky VKM sa
na veľkosť písmen neberie ohľad.
3.1.6 Držiteľ železničného vozidla, ktorý žiada o schválenie značky VKM, berie plnú
zodpovednosť za výber svojej značky VKM.
3.1.7 Značka VKM musí byť napísaná na každom železničnom vozidle a je súčasťou EVN vrátane
skratky kódu krajiny, v ktorej je železničné vozidlo registrované1.

4

PREDKLADANIE ŽIADOSTI A PRIEBEH KONANIA

4.1

Predkladanie a obsah žiadosti o schválenie značky VKM

4.1.1 Žiadosti o schválenie značky VKM predkladajú na úrad držitelia železničných vozidiel, ktorí
majú sídlo na území SR a sú registrovaní v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom
registri SR.
4.1.2 Žiadosti o schválenie značky VKM vrátane ich príloh sa predkladajú v súlade s § 19 zákona
o správnom konaní. V prípade zasielania žiadosti prostredníctvom poštovej prepravy sa
žiadosť zasiela na adresu: Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R.
Štefánika, 823 05 Bratislava.

Pravidlá uvedenia EVN a súvisiaceho abecedného označenia na skrini železničného vozidla – Dodatok 6 k rozhodnutiu
Komisie č. 2007/756/ES v platnom znení, zverejnený v Prílohe II k rozhodnutiu Komisie č. 2012/757/EÚ v platnom
znení.

1
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4.1.3 Vzor žiadosti o schválenie značky VKM a vydanie potvrdenia o značke VKM je uvedený
v prílohe č. 1 tohto postupu.
4.1.4 Prílohami k žiadosti o schválenie značky VKM sú:
a) štatutárom žiadateľa podpísaný a opečiatkovaný formulár žiadosti o schválenie značky
VKM, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tohto postupu,
b) odporúča sa doručiť kópiu výpisu z Obchodného registra SR alebo Živnostenského
registra SR,
c) doklad o uhradení správneho poplatku.
4.1.5 Formulár žiadosti o schválenie značky VKM je uvedený v prílohe č. 2 tohto postupu
a súčasne je zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle úradu.
4.1.6 Ak formulár žiadosti nebude zo strany žiadateľa kompletne vyplnený, žiadateľ bude vyzvaný,
aby údaje v žiadosti doplnil2. Žiadateľ bude zároveň poučený, že ak chýbajúce náležitosti
žiadosti nebudú v stanovenej lehote doplnené, správne konanie bude zastavené3.
4.1.7 Na konanie o vydanie potvrdenia o schválenej značke VKM sa vzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.
4.1.8 Výška správneho poplatku je určená v položke 71 písm. e) sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch, a to vo výške 115,00 eur za pridelenie
jednej značky VKM.
4.1.9 Spôsob platenia správnych poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych
poplatkov upravuje zákon o správnych poplatkoch4.
4.1.10 O schválenej značke VKM vydá úrad žiadateľovi písomné potvrdenie o značke VKM.

4.2

Pravidlá schvaľovania značky VKM

4.2.1 Úrad zasiela žiadosti o schválenie značky VKM v elektronickej forme do Agentúry.
4.2.2 Úrad a Agentúra môžu odmietnuť schválenie požadovanej značky VKM, ak kombinácia
písmen vytvára slovo, ktoré môže byť zmätočné alebo je značka VKM hanlivá, a pod.
4.2.3 Spracovanie žiadosti o schválenie značky VKM trvá v Agentúre spravidla 30 dní.
4.2.4 Výsledkom posúdenia žiadosti o schválenie značky VKM v Agentúre je jej zverejnenie
v registri značiek VKM v Agentúre a v OTIF (bod č. 4.5.1 tohto postupu).
4.2.5 Zverejnenie používaných, zablokovaných a zrušených značiek VKM prebieha na webovom
sídle Agentúry spravidla vždy v prvú stredu v mesiaci.

§ 19 ods. 3 zákona o správnom konaní
§ 30 ods. 1 písm. d zákona o správnom konaní
4
§ 7 a § 8 zákona o správnych poplatkoch
2
3
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4.2.6 Len tie značky VKM, ktoré sa nachádzajú vo zverejnených zoznamoch na webových sídlach
Agentúry a OTIF, sú považované za schválené, jedinečné a je možné ich používať.

4.3

Pravidlá priority pri schvaľovaní značky VKM

4.3.1 Schválená značka VKM je jedinečná vo všetkých členských štátoch, z tohto dôvodu sa pre jej
schvaľovanie stanovujú pravidlá priority.
4.3.2 Určujúcim kritériom pre schválenie požadovanej značky VKM je dátum doručenia žiadosti
na úrad. V prípade, že do Agentúry a do OTIF bude doručených súčasne viac žiadostí o tú istú
kombináciu abecedných kódov, značka VKM bude pridelená tomu držiteľovi železničných
vozidiel, ktorého žiadosť bola zaevidovaná v bezpečnostnom orgáne členského štátu skôr
(v SR je bezpečnostným orgánom úrad5).
4.3.3 Pri konfliktoch medzi žiadosťami o schválenie značky VKM, ktoré boli doručené na úrad
v ten istý deň, sa pri prioritnom vydávaní skratiek uplatňujú nasledovné princípy v uvedenom
poradí:
a) značka VKM, ktorá je už v zozname Agentúry a OTIF (napr. už rezervovaná značka
VKM),
b) držiteľ železničného vozidla s miestom podnikania v členskom štáte Európskej únie alebo
v členskom štáte OTIF,
c) počet železničných vozidiel, ktoré daný držiteľ železničných vozidiel používa,
d) železničné vozidlá s rozchodom 1 435 mm,
e) železničné vozidlá používané v komerčnej prevádzke (nie napr. múzejné vozidlá).
4.3.4 Prioritu na úrovni členských štátov Európskej únie a členských štátov OTIF posudzuje
Agentúra.

4.4

Zrušenie značky VKM

4.4.1 Držiteľ železničného vozidla môže kedykoľvek požiadať úrad o zrušenie značky VKM, ktorá
mu bola schválená.
4.4.2 Žiadosti o zrušenie značky VKM sa predkladajú vrátane ich príloh v súlade s § 19 zákona
o správnom konaní. V prípade zasielania žiadosti o zrušenie značky VKM prostredníctvom
poštovej prepravy sa žiadosť zasiela na adresu: Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na
dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.
4.4.3 Vzor žiadosti o zrušenie značky VKM je uvedený v prílohe č. 1 tohto postupu.
4.4.4 Prílohami k žiadosti o zrušenie značky VKM sú:
a) štatutárom žiadateľa podpísaný a opečiatkovaný formulár žiadosti o zrušenie značky
VKM, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tohto postupu,
b) doklad o uhradení správneho poplatku.

5

§ 103 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach
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4.4.5 Vo formulári žiadosti o zrušenie značky VKM uvedie žiadateľ svoj zámer zrušiť značku
VKM.
4.4.6 Formulár žiadosti o zrušenie značky VKM je uvedený v prílohe č. 2 tohto postupu
a súčasne je v elektronickej podobe zverejnený na webovom sídle úradu.
4.4.7 Výška správneho poplatku je určená v položke 71 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch, a to vo výške 20,00 eur za zrušenie jednej
značky VKM.
4.4.8 Spôsob platenia správnych poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych
poplatkov upravuje zákon o správnych poplatkoch.
4.4.9 O zrušenej značke VKM vydá úrad žiadateľovi potvrdenie.
4.4.10 Značku VKM, ktorá bola zrušená na žiadosť držiteľa železničného vozidla, nie je možné
prideliť inému držiteľovi železničného vozidla počas nasledujúcich desiatich rokov
od dátumu jej zrušenia. Počas celého tohto obdobia sa zrušená značka VKM uchováva
v registri značiek VKM v Agentúre a v OTIF.

4.5

Register značiek VKM

4.5.1 Používané, zablokované a zrušené značky VKM zverejňuje Agentúra a OTIF v zoznamoch
na svojich webových sídlach:
a) Agentúra: https://www.era.europa.eu/registers_en#vkm
b) OTIF: http://otif.org/en/?page_id=198
4.5.2 Obsah registra značiek VKM, ktorý zverejňuje Agentúra na svojom webovom sídle,
má 7 položiek:
a) značka VKM vo formáte, ako je napísaná na železničnom vozidle – t. j. abecedný kód
z dvoch až piatich písmen vrátane diakritiky,
b) značka VKM vo formáte, ako bola použitá na kontrolu jej jedinečnosti – t. j. abecedný kód
z dvoch až piatich veľkých písmen bez diakritiky,
c) celý názov držiteľa železničného vozidla napísaný v latinskej abecede,
d) krajina, v ktorej má držiteľ železničného vozidla svoje sídlo podnikania,
e) stav (status) značky VKM – používaná, zablokovaná, zrušená,
f) odkaz na webové sídlo držiteľa železničného vozidla,
g) členstvo v OTIF.
Značka VKM bude automaticky zrušená, ak počas troch za sebou nasledujúcich rokov nebude
v žiadnom národnom registri železničných vozidiel, ani v registri vozňového parku OTIF
registrované na žiadateľa akékoľvek železničné vozidlo. Značka VKM zostáva v registri značiek
VKM evidovaná ešte sedem po sebe nasledujúcich rokov po dátume jej automatického zrušenia.
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4.6

Prevedenie značky VKM na iného držiteľa železničného vozidla

4.6.1 Značka VKM môže byť prevedená na iného držiteľa železničného vozidla, ktorý je právnym
nástupcom pôvodného držiteľa železničného vozidla.
4.6.2 Značka VKM zostáva v platnosti, aj keď držiteľ železničného vozidla zmení svoje obchodné
meno, ktoré sa nepodobá na jemu už predtým schválenú značku VKM.
4.6.3 O týchto zmenách informuje držiteľ železničného vozidla úrad písomným oznámením.

5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1

Osobné preberanie písomností

5.1.1 Osobné preberanie písomností bude umožnené len tým žiadateľom, ktorí nemajú aktivovanú
elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk.
5.1.2 Osobné preberanie písomností je možné počas stránkových hodín úradu na pracovisku
Prístavná ul. 10, Bratislava:
https://www.google.sk/maps/place/DOPRAVN%C3%9D+%C3%9ARAD/@48.138841,17.1
272403,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c89213830bba9:0xb75c1212dd9a4457!8m2!
3d48.1388374!4d17.129429
5.1.3 Preberanie rozhodnutí úradu alebo vzdanie sa odvolania môže osobne vykonať iba osoba
oprávnená konať v mene žiadateľa, resp. ňou poverená osoba na základe splnomocnenia
na zastupovanie6.
5.1.4 Na osobné preberanie všetkých vydaných dokumentov úradu je potrebné preukázať sa
osobným identifikačným dokladom. Druhý rovnopis dokumentu je potrebné potvrdiť
vlastnoručným podpisom.
5.1.5 V prípade nesplnenia požiadaviek uvedených v bodoch č. 5.1.3 a 5.1.4 tohto postupu úrad
osobné preberanie písomnosti neumožní.

5.2

Platnosť a účinnosť

5.2.1 Tento Postup Dopravného úradu nadobúda platnosť a účinnosť 15. júla 2020. Súčasne sa ním
zrušuje Postup Dopravného úradu č. 10/2017 Schválenie, vydanie, rezervácia a zrušenie
značky držiteľa železničného vozidla z 1. augusta 2017.

§ 17 zákona o správnom konaní

6
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Príloha č. 1
- - - - - - - - - - - - Názov a sídlo žiadateľa, IČO alebo dátum narodenia - - - - - - - - - - - (vyplní žiadateľ)
DÚ/F024-D/v2(PS6/2020)




Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
sekcia interoperability
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 schválenie/zrušenie7 značky VKM a vydanie potvrdenia o značke VKM
V zmysle § 103 ods. 2 písm. p) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadam o schválenie/zrušenie7 značky VKM
a vydanie potvrdenia o značke VKM na základe údajov uvedených v prílohe tejto žiadosti.
Prílohy žiadosti:
 ...

...............................................
meno a priezvisko
funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa

7

nehodiace sa prečiarknite
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Príloha č. 2

ZNAČKA DRŽITEĽA VOZIDLA – FORMULÁR ŽIADOSTI
VEHICLE KEEPER MARKING - APPLICATION FORM

ČASŤ 1: Vyplní žiadateľ / PART 1: To be filled by the applicant
Dátum žiadosti / Date of application
Názov spoločnosti (*) / Company Name (*)
Administratívne informácie / Administrative information
Kontaktná osoba za administratívu, meno /
Contact person - administrative, Name

Adresa sídla spoločnosti (ulica, číslo) / Office
address (street, number)

PSČ a mesto / Postal code and City
SLOVENSKÁ REPUBLIKA / SLOVAK REPUBLIC

Krajina (*) / Country (*)
Telefónne číslo (v medzinárodnom tvare) / Phone
number (international)

E-mail (firemný) / E-mail address (company)

+ 421
@

Webové sídlo (*) / Website (*)
Názov organizačnej zložky zodpovednej za
manažment železničných vozidiel / Name of
organisational unit responsible for vehicle management

(*) Len tieto informácie budú zverejnené v zozname / (*) Only this information will be entered in the published list
POŽIADAVKA / REQUEST
NIE SME UVEDENÍ v registri držiteľov železničných vozidiel / We are NOT listed in the register of
Vehicle Keeper Markings

SME UVEDENÍ v registri držiteľov železničných vozidiel s označením / We are listed in the register of
Vehicle Keeper Markings, having the marking

_ _ _ _ _ /_ _ _ _ _
(latinka / Latin)

(národná abeceda / national alphabet)

Žiadame o značku VKM (**) / We apply
for the VKM code (**)

_ _ _ _ _ /_ _ _ _ _
(latinka / Latin)

(národná abeceda voliteľná /
national alphabet optional)

(národná abeceda / national alphabet)

Žiadame zrušiť značku ku dňu / We want
to revoke the code as of

Podpis / Signature
Polia vyznačené zelenou farbou sú povinné / Green fields are mandatory
(**) Držiteľ preberá plnú zodpovednosť za výber značky VKM / (**) The keeper assumes the full liability regarding his
choice of VKM abbreviation

ČASŤ 2: Vyplní národný bezpečnostný orgán / PART 2: To be filled by the competent national authority (EU =
National Safety Authority (NSA))

Kompetentný úrad, krajina a organizácia /

NSA SK

Competent Authority, Country and Organisation

Dopravný úrad / Transport Authority

Všetky požiadavky sú splnené / All
regulation requirements are fulfilled

Zamietnuté / Refused
Odôvodnenie / Justification
Dátum rozhodnutia / Date of decision

______/_______/_________ (dd/mm/rrrr) / (dd/mm/yyyy)

Podpis / Signature
T:\Registers\Vehicle Keeper Marking\Application guide\Application forms\Public version\VKM Application Form word 20140401_v2.2.doc
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