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VZOR
Identifikačné údaje osoby podávajúcej žiadosť


DÚ/F058-D/v1(PS18/2019)
		
	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 UDELENIE LICENCIE NA POSKYTOVANIE DOPRAVNÝCH SLUŽIEB NA ŠPECIÁLNEJ DRÁHE

V zmysle zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov v spojení 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 vydanie licencie na poskytovanie dopravných služieb na špeciálnej dráhe 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:
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:
Meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov:

3. Označenie dráhy, na ktorej chce žiadateľ poskytovať dopravné služby:
podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona o doprave na dráhach


4. Druh a rozsah dopravných služieb:
podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona o doprave na dráhach


5. Údaje o počte a druhu prevádzkovaných dráhových vozidiel:
podľa § 12 ods. 1 písm. f) zákona o doprave na dráhach


6. Časový rozsah poskytovania dopravných služieb na špeciálnej dráhe:


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:

Žiadateľ k žiadosti o udelenie licencie na poskytovanie dopravných služieb na špeciálnej dráhe doloží:
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu (ak je ustanovený) podľa § 11 ods. 3 zákona o doprave na dráhach:

	doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v odbore doprava, strojárstvo, elektrotechnika, ekonómia a manažment alebo v odbore právo a doklad o najmenej trojročnej praxi v riadiacej funkcií v oblasti prevádzkovania dopravy na dráhe,

alebo doklad o úplnom strednom odbornom vzdelaní dopravného, strojníckeho alebo elektronického zamerania a dokladom o najmenej päťročnej praxi v riadiacej funkcií v oblasti prevádzkovania dopravy na dráhe,
čestné vyhlásenie žiadateľa o získaní potrebnej praxe v prípade, že nemožno prax preukázať dokladmi,

	vypracovaný dokument o organizácií riadenia podniku, preukazujúci odbornú spôsobilosť na poskytovanie dopravnej služby, na ktorú žiada licenciu podľa § 11 ods. 3 zákona o doprave na dráhach,
	údaje o poistení na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním dopravných služieb v sieti podľa § 11 ods. 4 zákona o doprave na dráhach,
	splnomocnenie na podanie žiadosti / zastupovanie v prípade, ak žiadosť nepodáva osoba oprávnená konať za žiadateľa.


