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                                                                                                                                               VZOR     


	DÚ/F064-D/v1(PS8/2021)
obchodné meno a sídlo (ak ide o právnickú osobu)
meno a priezvisko, bydlisko (ak ide o fyzickú osobu)
(vyplní žiadateľ)


		
	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)

Žiadosť spracoval: (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail)

VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA PREVÁDZKOVANIE ŽELEZNIČNEJ DRÁHY 

V zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a v súlade s ust. § 102 a § 103 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) Vás žiadam o vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy a uvádzam tieto údaje:

1. Údaje o žiadateľovi, ak ide o právnickú osobu:
Obchodné meno:
Adresa sídla:
Právna forma:
Meno, priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom:
Údaje o žiadateľovi, ak ide o fyzickú osobu:
Meno a priezvisko:
Adresa miesta podnikania:
Bydlisko:
Obchodné meno:
Dátum narodenia žiadateľa:

2. Údaje o zodpovednom zástupcovi, ak je ustanovený:
Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Dátum narodenia: 


3. IČO, ak bolo pridelené:

4. Označenie dráhy a jej opis:  podľa § 102 ods.  6 vyhlášky     
5. Označenie vlastníka dráhy: 
6. Údaje o časovom rozsahu prevádzkovania dráhy:
7. Údaje o predpokladanom termíne začatia prevádzkovania dráhy:
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 NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).





	...............................................
	meno a priezvisko
	funkcia a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
								      odtlačok pečiatky

Prílohy k žiadosti:

Právnická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie dráhy doloží:
ak sú členovia štatutárneho orgánu iného členského štátu Európskej únie, predložia výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého sú občanom, nie starší ako tri mesiace,
	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,
	doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
	doklad osvedčujúci vlastnícky vzťah žiadateľa k dráhe alebo zmluvu s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní dráhy, ak prevádzkovateľ dráhy nie je jej vlastníkom,
	doklad preukazujúci prevádzkyschopnosť dráhy na jej prevádzkovanie,
	doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť, ak ide o žiadateľa o prevádzkovanie hlavných a vedľajších tratí,
	pri žiadosti o povolenie o prevádzkovanie vlečky sa k opisu doloží aktuálny situačný plán dráhy. 

Fyzická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie dráhy doloží:
doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
	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,
	doklad preukazujúci prevádzkyschopnosť dráhy na jej prevádzkovanie,
	doklad osvedčujúci vlastnícky vzťah žiadateľa k dráhe alebo zmluvu s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní dráhy,
	doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť, ak ide o žiadateľa o prevádzkovanie hlavných a vedľajších tratí,
	pri žiadosti o povolenie o prevádzkovanie vlečky sa k opisu doloží aktuálny situačný plán dráhy. 

