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č.: 18023/2017/OLP-0005 V Bratislave, dňa 30.10.2017 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
 Predseda Dopravného úradu ako správny orgán príslušný rozhodovať o  rozklade 
podanom proti rozhodnutiu Dopravného úradu, ktorému jeho príslušnosť v  tomto konaní 

vyplýva z ustanovenia § 111 ods. 3 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 spojení s ustanovením § 58 ods. 1 a § 61 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“), na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie – Rozkladovej komisie 
Dopravného úradu vo veci podaného rozkladu účastníka konania RegioJet a.s., Obchodná 

48, 811 06 Bratislava, IČO: 47 231 271, v konaní zastúpená advokátskou kanceláriou 

Doležal & Partners, s. r. o., Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 47 253 371, v mene 
ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ JUDr. Ondřej Doležal, advokát (ďalej len 

„RegioJet“) doručeného Dopravnému úradu dňa 01.08.2017, zaevidovaným pod č. 

26279/2017, voči rozhodnutiu Dopravného úradu č. 06229/2017/ORD-029 zo dňa 

13.07.2017, ktorým Dopravný úrad ako vecne príslušný orgán štátnej správy rozhodol tak, 

že podľa článku 12 ods. 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 869/2014 z  11. 
augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy (ďalej len „Nariadenie“) 

spoločnosti RegioJet neposkytne prístup k železničnej infraštruktúre pre navrhovaný jeden 

pár služby medzinárodnej osobnej železničnej dopravy, s  časom odchodu vlaku z Prahy, 
hl. n. o 14:44 hod. a s časom odchodu vlaku z Košíc o 4:03 hod., na území Slovenskej 

republiky v časti Čadca, št. hranica – Košice, 
 

podľa ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 46 a § 47 správneho 

poriadku 
 
rozklad RegioJet „Rozklad proti rozhodnutiu Dopravného úradu, divízie dráh a  dopravy 
na dráhach zo dňa 13.07.2017, č. k. 06229/2017/ORD-029“ zo dňa 01.08.2017, doručený 

Dopravnému úradu dňa 01.08.2017, zaevidovaný pod č. 26279/2017 zamieta 

a rozhodnutie Dopravného úradu č. 06229/2017/ORD-029 zo dňa 13.07.2017   
p o t v r d z u j e . 

 
 

Odôvodnenie 
 

1. Genéza 
1.1. Predsedovi Dopravného úradu bol zo strany Divízie dráh a dopravy na dráhach – 
prvostupňového správneho orgánu dňa 31.08.2017 predložený podaný rozklad RegioJet zo 

dňa 01.08.2017 „Rozklad proti rozhodnutiu Dopravného úradu, divízie dráh a  dopravy na 
dráhach zo dňa 13.07.2017, č. k. 06229/2017/ORD-029“, Dopravným úradom 

zaevidovaný pod č. 26279/2017 a kompletný spisový materiál vo veci prvostupňového 

správneho konania o žiadosti na vykonanie skúšky hospodárskej rovnováhy evidovaný 
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pod č. 06229/2017/ORD, v rámci ktorého Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na 
dráhach rozhodnutím č. 06229/2017/ORD-029 zo dňa 03.07.2017 (ďalej len „napadnuté 

rozhodnutie“) ako prvostupňový správny orgán príslušný podľa § 39 ods. 1 a § 103 ods. 1 

písm. b) zákona o dráhach, v súlade s § 46 a nasl. správneho poriadku, v konaní začatom 

na základe žiadosti objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odboru železničnej a kombinovanej dopravy, 
Námestie Slobody č. 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava (ďalej aj „MDaV SR“) zo dňa 

17.02.2017, evidovanej pod č. 5673/2017 o posúdenie - skúšku hospodárskej rovnováhy 

novej služby osobnej železničnej dopravy a o obmedzenie prístupu RegioJet k železničnej 

infraštruktúre medzi miestom odchodu vlaku a miestom určenia vlaku na území 

Slovenskej republiky, na ktorú sa vzťahuje zmluva o dopravných službách vo verejnom 

záujme (ďalej aj „ZDSVZ“) rozhodol tak, že podľa článku 12 ods. 5 Nariadenia prístup 

RegioJet k železničnej infraštruktúre pre navrhovaný jeden pár služby medzinárodnej 

osobnej železničnej dopravy, s časom odchodu vlaku z Prahy, hl. n. o 14:44 hod. 
a s časom odchodu vlaku z Košíc o 4:03 hod., na území Slovenskej republiky v časti 

Čadca, št. hranica – Košice, neposkytne. 
 
1.2. Napadnuté rozhodnutie si RegioJet prevzal dňa 17.07.2017, následne včas (dňa 

01.08.2017) podal proti napadnutému rozhodnutiu rozklad „Rozklad proti rozhodnutiu 
Dopravného úradu, divízie dráh a dopravy na dráhach zo dňa 13.07.2017, č.k.: 

06229/2017/ORD-029“, Dopravným úradom evidovaný pod č. 26279/2017 (ďalej len 

„rozklad“), ktorý bol podaný a podpísaný na to oprávnenou osobou. 
 
1.3. Znenie vyššie spomenutých ustanovení 
1.3.1. Podľa ustanovenia § 111 ods. 3 zákona o dráhach, „proti rozhodnutiu Dopravného 

úradu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda Dopravného úradu na 

základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“ 
 
1.3.2. Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 správneho poriadku, „ustanovenia o odvolacom 

konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade.“ 
 
1.3.3. Podľa ustanovenia článku 12 ods. 5 Nariadenia, „ak informácie predložené 

žiadajúcim subjektom odôvodňujú žiadosť o uskutočnenie skúšky hospodárskej 

rovnováhy, pričom informácie poskytnuté žiadateľom usilujúcim sa o  prístup nie sú 

dostatočné na to, aby sa zrušila platnosť žiadosti o danú skúšku, prístup sa 

neposkytne.“ 
 
1.3.4. Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku, „ak sú pre to dôvody, odvolací 

orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie 

potvrdí.“ 
 
1.3.5. Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku, „rozhodnutie musí byť v súlade so 

zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, 

musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané 

náležitosti.“ 
 
1.3.6. Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 správneho poriadku, „rozhodnutie musí obsahovať 

výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je 

potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.“  
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1.3.7. Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku, „v odôvodnení rozhodnutia 
správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými 

úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití 

právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a 

námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.“  
 
1.3.8. Podľa ustanovenia § 39 ods. 1 zákona o dráhach, „regulačný orgán môže na 

žiadosť osôb uvedených v osobitnom predpise v medzinárodnej osobnej doprave 

obmedziť prístup železničného podniku k železničným službám, ktoré poskytuje 

manažér infraštruktúry v súvislosti s prístupom na železničnú infraštruktúru, medzi 

miestom odchodu vlaku a miestom určenia vlaku na území Slovenskej republiky, ak 

sa na túto časť železničnej infraštruktúry vzťahuje zmluva o dopravných službách 

vo verejnom záujme. Regulačný orgán v konaní rozhodne, či sa prístup 

železničnému podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér 

infraštruktúry, poskytne, upraví, poskytne za určitých podmienok, alebo prístup 

odmietne.“ 
 
1.3.9. Podľa ustanovenia § 103 ods. 1 písm. b) zákona o dráhach, „je Dopravný úrad 

regulačným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy.“  
 

1.4. Predseda Dopravného úradu podľa ustanovenia § 34 ods. 5 správneho poriadku 

hodnotil dôkazy podľa svojej úvahy a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy 

v ich vzájomnej súvislosti, pričom v súlade s § 32 správneho poriadku dospel 

k presnému a úplnému zisteniu skutočného stavu veci. 
1.5. Predseda Dopravného úradu ako správny orgán rozhodujúci na základe návrhu ním 

zriadenej osobitnej rozkladovej komisie – Rozkladovej komisie Dopravného úradu 

o podanom rozklade preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ako aj 
postup predchádzajúci jeho vydaniu a zistil nasledovné. 

 
1.6. Do vydania napadnutého rozhodnutia 
1.6.1. Dňa 01.02.2017 bolo Dopravnému úradu doručené „Oznámenie o plánovanej novej 

službe medzinárodnej osobnej železničnej dopravy“  zo dňa 01.02.2017 (ďalej len 

„Oznámenie“), v ktorom RegioJet oznámil začatie prevádzkovania novej služby 
medzinárodnej osobnej železničnej dopravy od 10.12.2017, miestom odchodu 
v Českej republike, Praha hlavné nádraží a miestom príchodu Slovenská republika, 

Košice, s celkovou vzdialenosťou 704 km a počtom zastávok 20, frekvenciou 

jedenkrát za týždeň oboma smermi. Dopravný úrad si splnil svoju zákonnú 

povinnosť a Oznámenie zverejnil a informoval o ňom Drážní úřad, Wilsonova 

300/8, 121 06 Praha 2, MDaV SR, Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, IČO: 35 914 939 (ďalej len „ZSSK“) 

a Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, IČO: 31 364 
501 (ďalej len „ŽSR“). 

1.6.2. MDaV SR listom zo dňa 17.02.2017 „Stanovisko k oznámeniam“, Dopravnému 

úradu doručeným dňa 27.02.2017, evidovaným pod č. 5673/2017, požiadal 

o posúdenie – vykonanie skúšky hospodárskej rovnováhy pre navrhovanú novú 

službu osobnej železničnej dopravy. 
 
1.6.3. Dopravný úrad listom „Oznámenie o začatí dvoch správnych konaní a žiadosť 

o informácie v súvislosti s výkonom skúšky hospodárskej rovnováhy“ zo dňa 

10.03.2017 v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 správneho poriadku účastníkov 



-4- 
 

 Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava IČO: 42355826 Internet: www.nsat.sk  
 

konania upovedomil o začatí predmetného správneho konania, RegioJet poučil 

o jeho právach a povinnostiach a v liste č. 06229/2017/ORD-007 zo dňa 

10.03.2017 ho v zmysle článku 11 bod 2 Nariadenia požiadal „o všetky relevantné 

informácie, na základe ktorých Dopravný úrad vykoná skúšky hospodárskej 

rovnováhy a rozhodne v danej veci“ a v zmysle článku 11 bod 1 písm. c) 

Nariadenia žiadal o „01- podnikateľský plán vrátane kvantifikácie nákladov 

a výnosov; 02- prognózy tržieb, počtu a štruktúry cestujúcich v súvislosti 

s jednotlivými skupinami cestujúcich vo vnútroštátnej a medzinárodnej osobnej 

doprave pre danú trasu vrátane metodiky prognóz; 03- stratégiu stanovenia cien 

a štruktúru cestovného; 04- spôsoby predaja prepravných dokladov; 05- 
informácie o železničných vozidlách vrátane počtu sedadiel a usporiadania 
vozňov; 06- marketingovú stratégiu; 07- informácie o odhadovanej pružnosti 

predmetných služieb (napr. cenová pružnosť, pružnosť v súvislosti s kvalitatívnymi 

vlastnosťami služieb); 08- podklady k požiadavke, resp. záujmu cestujúcich o novú 

službu; 09- navrhované štandardy kvality; 10- dôkaz, že nová služba nenaruší 

hospodársku rovnováhu Zmluvy o poskytovaní dopravných služieb vo verejnom 
záujme; 11- načasovanie, frekvenciu a kapacitu navrhovanej novej služby vrátane 

navrhovaných časov odchodu, medziľahlých zastávok, časov príchodu a  prípojov, 

ako aj akýchkoľvek odchýlok od štandardného cestovného poriadku, pokiaľ ide 

o frekvenciu alebo zastávky, a to pre každý smer.“. Uvedené informácie žiadal 

spracovať „pre súčasný stav a pre predpokladaný stav na celé obdobie platnosti 

aktuálnej Zmluvy o poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme“, a to 
v termíne do jedného mesiaca od doručenia. Celkom jasne pritom uviedol 
„Predmetné informácie Vás žiadame doručiť pre konanie vo veci rozhodnutia 

o obmedzení prístupu k železničnej infraštruktúre pre navrhovanú novú službu 

medzinárodnej osobnej železničnej dopravy – správne konanie č. 06229/2017/ORD 
– 1 pár vlakov na trase Česká republika, Praha, hl. n. – Slovenská republika, 

Košice“ a „Uvedené informácie Vás žiadame spracovať pre predpokladaný stav na 

celé obdobie platnosti aktuálnej ZDSVZ.“. Upovedomenie – Výzva bola RegioJet 
preukázateľne doručená dňa 20.03.2017.  

 
1.6.4. Dopravnému úradu bol dňa 12.05.2017 doručený list „Žiadosť spoločnosti 

RegioJet a.s. o predĺženie lehoty“ zo dňa 11.05.2017, Dopravným úradom 

evidovaný pod č. 15111/2017, v ktorom ho RegioJet požiadal „vzhľadom na 

skutočnosť, že k prevzatiu právneho zastúpenia spoločnosti RegioJet a. s. 

v predmetnej veci došlo len v priebehu uplynulých dní, ako aj s ohľadom na rozsah 

a komplexnosť požadovaných informácií a dokumentov “ o predĺženie lehoty. 
1.6.5. Dopravnému úradu bol následne dňa 22.05.2017 doručený list „Vyjadrenie 

RegioJet k žiadosti Dopravného úradu zo dňa 10.03.2017“ zo dňa 19.05.2017, 

Dopravným úradom evidovaným pod č. 16132/2017, v ktorom uviedol, že 

v prílohe predložil požadované informácie, ale vyjadril názor, že „zo skutočností 

uvedených v priloženom dokumente jednoznačne vyplýva, že navrhovaná úprava 

predmetných služieb poskytovaných spoločnosťou RegioJet neprinesie v  porovnaní 

s aktuálnym skutkovým stavom žiadnu faktickú zmenu“. 
1.6.6. Dopravný úrad listom „Výzva na doplnenie informácií“ č. 06229/2017/ORD-023 

zo dňa 31.05.2017 RegioJet vzhľadom na „nedostatočnosť a nejasnosť 

predložených informácií“ RegioJet požiadal, aby „v termíne do 3 týždňov od 

dátumu doručenia žiadosti predložil ucelené informácie o plánovanej novej službe 

osobnej železničnej dopravy podľa čl. 11 ods. 2 písm. c) nariadenia tak, ako je 

zadefinovaná v oznámení, nie v porovnaní so súčasne prevádzkovanými službami 
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medzinárodnej a vnútroštátnej služby žiadateľa na uvedenej trati, najlepšie 

formou, štruktúrou a objemnosťou obdobne, ako spracoval údaje a informácie pre 

ostatné plánované nové služby medzinárodnej osobnej železničnej dopravy na trase 

Česká republika, Praha – Slovenská republika, Bratislava “. 
1.6.7. RegioJet odpovedal listom „Žiadosť o predĺženie lehoty“ zo dňa 23.06.2017, 

Dopravnému úradu doručeným dňa 23.06.2017, evidovaným pod č. 21088/2017 

(ďalej len „žiadosť o špecifikáciu“). V ňom požiadal o „presnú špecifikáciu 

konkrétnych informácií, ktoré Dopravný úrad požaduje doplniť, resp. objasniť“ a 
o predĺženie lehoty. 

1.6.8. Dopravný úrad k žiadosti o špecifikáciu listom č. 06229/2017/ORD-026 zo dňa 

26.06.2017 poukázal na Výzvu na doplnenie informácií č. 06229/2017/ORD-
023 zo dňa 31.05.2017. Uviedol, že požiadavka na poskytnutie informácií bola 

s poukazom na čl. 11 ods. 2 písm. c) Nariadenia dostatočne určitá , a že 

nedostatočnosť poskytnutých informácií vyplýva z rozdielu medzi 
informáciami, ktoré boli poskytnuté, a ktoré sú požadované. Upozornil 
účastníka konania, že ostatní účastníci konania predložili požadované 

informácie už v apríli 2017. 
1.6.9. RegioJet listom „Odpoveď spoločnosti RegioJet a. s. na výzvu Dopravného úradu 

zo dňa 31.05.2017“ zopakoval, že z výzvy Dopravného úradu nie je zrejmé, ktoré 

z informácií trpia nedostatkami, ktoré vyžadujú doplnenie, a ktoré objasnenie. 

Zopakoval svoj názor, že v porovnaní s predchádzajúcim stavom nedochádza 

v danom prípade k žiadnym zmenám v pôvodných parametroch služby. Uviedol „je 
zrejmé, že predmetná služba na trase Praha – Košice v skutočnosti nepredstavuje 

v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia novú službu medzinárodnej osobnej 

železničnej dopravy“. 
 
1.7. Dopravný úrad následne vydal napadnuté rozhodnutie, ktoré odôvodnil  
1.7.1. tým, že RegioJet síce prevádzkuje medzinárodnú osobnú železničnú dopravu na 

trase Praha, hl. n. – Vrútky a na trase Vrútky – Košice vnútroštátnu osobnú železničnú 

dopravu, v časoch podobných navrhovanej službe, avšak tieto dve dopravy sú 

z pohľadu navrhovanej novej služby irelevantné. 
1.7.2. tým, že v žiadosti zo dňa 10.03.2017 bolo podrobne špecifikované, že RegioJet 

má povinnosť predložiť ucelené informácie o plánovanej novej službe v zmysle čl. 11 

ods. 2 písm. c) Nariadenia, a to „vrátane cezhraničných údajov, t.j. údajov, ktoré sa 

vzťahujú k medzinárodnému charakteru navrhovanej novej služby osobnej železničnej 

dopravy a to tak ako je navrhovaná nová služba zadefinovaná v Oznámení a nie 
porovnaním so súčasne prevádzkovanými službami medzinárodnej a  vnútroštátnej 

služby RegioJet na uvedenej trati.“ 
1.7.3. tým, že Nariadenie predpokladá, že môže dôjsť k situácii, keď žiadateľ o novú 

službu osobnej železničnej dopravy neposkytne regulačnému orgánu informácie, ktoré sú 

nevyhnutné na vykonanie skúšky hospodárskej rovnováhy a regulačnému orgánu 

v takomto prípade umožňuje meritórne rozhodnúť vo veci samej bez vykonania skúšky 

hospodárskej rovnováhy, pretože za takýchto podmienok je jej vykonanie prakticky 

nemožné.  
                                                                               
1.8. RegioJet podal rozklad, v ktorom navrhuje napadnuté rozhodnutie zmeniť tak, že 

žiadosť o posúdenie – skúšku hospodárskej rovnováhy novej služby osobnej železničnej sa 

zamieta, a konanie vedené pod sp. zn. 06229/2017/ORD sa zastavuje, prípadne zrušuje a  vec 
sa vracia Dopravnému úradu k ďalšiemu prejednaniu. 
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1.8.1.  Dôvodil tým, že „správne konanie v prvom stupni je postihnuté závažnými 

procesnými vadami, kedy Dopravný úrad okrem iného nepostupoval v  obligátnej úzkej 

súčinnosti s RegioJet ako účastníkom konania, a nedal mu príležitosť, aby mohol 
údajné neúplné a nepresné informácie zodpovedajúcim spôsobom doplniť, resp. 

objasniť, a účinne tak obhajovať svoje práva a záujmy. Uvedeným arbitrárnym 

postupom Dopravný úrad odňal spoločnosti RegioJet právo na spravodlivý proces“. 
1.8.2. Podľa názoru RegioJet je zrejmé, že navrhovaná reorganizácia už prevádzkovaných 

služieb v skutočnosti nepredstavuje novú službu v zmysle príslušných ustanovení 

Nariadenia. 
1.8.3. RegioJet má za to, že predmetné výzvy Dopravného úradu boli neurčité, 

nezrozumiteľné a nejasné. Poukázal na skutočnosť, že pred vydaním napadnutého 

rozhodnutia na to Dopravný úrad opakovane upozornil. Podľa jeho názoru ustanovenie čl. 

12 ods. 3 Nariadenia „predpokladá, že správny orgán presne špecifikuje informácie, ktoré 

požaduje od dopravcu objasniť, a to v rámci ním stanoveného časového rámca“. 
1.8.4. V bode 21 rozkladu uviedol, že sa na daný prípad podporne aplikuje ustanovenie § 

19 ods. 3 správneho poriadku. 
1.8.5. V bode 22 rozkladu RegioJet poukázal na platné metodické pravidlá Dopravného 

úradu, podľa čl. 3.2.4 ktorých „Dopravný úrad je oprávnený vyžadovať od žiadateľa (t.j. 

usilujúceho o prístup k infraštruktúre) predloženie doplňujúcich informácií a  dokladov 
(týkajúcich sa napríklad plánovaných tržieb, počtu cestujúcich, koľajových vozidiel) ...“  
1.8.6. V bode 25 rozkladu RegioJet poukázal na znenie ustanovenia § 3 ods. 2 správneho 

poriadku.  
1.8.7. V bodoch 26, 27 rozkladu napísal, cit: „Dopravný úrad v napadnutom rozhodnutí 

uvádza, že informácie poskytnuté spoločnosťou RegioJet vyhodnotil ako nedostatočné 

z dôvodu, že tieto boli predložené „výhradne v súvislosti s vnútroštátnou dopravou“, kedy 

„poskytnutie len vnútroštátnych údajov neumožňuje vykonanie skúšky hospodárskej 

rovnováhy v medzinárodnej osobnej železničnej doprave.““. RegioJet namietol, že 

o tomto nedostatku sa dozvedel až z napadnutého rozhodnutia. 
1.8.8. Následne v bode 29 uviedol, že „z rozhodnutia Dopravného úradu je zrejmé, 

v ktorom konkrétnom aspekte má poskytnuté informácie za nedostatočné.“  
1.8.9. Porušenie základných procesných pravidiel vidí v tom, že mu bolo odňaté právo 

vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, Dopravný úrad si podľa jeho názoru tiež nesplnil 

svoju povinnosť k poskytnutiu poučenia a v napadnutom rozhodnutí sa dostatočným 

spôsobom nevysporiadal s argumentáciou RegioJet (k tvrdeniu, že ide o technickú 

reorganizáciu). 
 
2. Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania 
2.1.1.  Rozkladová komisia Dopravného úradu preskúmala napadnuté rozhodnutie 

prvostupňového správneho orgánu v celom rozsahu, voči nemu podaný rozklad, ako aj 
predložený spisový materiál v tejto veci a navrhla predsedovi Dopravného úradu z nižšie 

uvedených dôvodov, s ktorými sa predseda Dopravného úradu plne stotožnil, podaný 

rozklad zamietnuť a napadnuté rozhodnutie potvrdiť. 
 

2.2.  Ku skutkovým a právnym okolnostiam danej veci, ako aj k námietkam RegioJet 
predseda Dopravného úradu ako druhostupňový správny orgán uvádza a  konštatuje 

nasledovné. 
 
2.2.1.  Správny orgán prvého stupňa postupoval procesne správne, keď listom                          
č. 06229/2017/ORD-007 zo dňa 10.03.2017 oznámil spoločnosti RegioJet začiatok 

správneho konania, predmetom ktorého bolo posúdenie – skúška hospodárskej rovnováhy 
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navrhovanej novej služby medzinárodnej osobnej železničnej dopravy – 1 pár vlakov na 

trase Česká republika, Praha, hl. n. – Slovenská republika, Košice. Celkom správne 

RegioJet požiadal o informácie podľa článku 11 odsek 2 písm. c) Nariadenia a  niektoré 

ďalšie informácie. Tieto povinnosti mu vyplývali zo správneho poriadku a z Nariadenia. 
Urobil to v súlade so zásadou rovnosti účastníkov konania rovnako alebo obdobne 

ako v rovnakých, alebo obdobných veciach.   
 
2.2.2.  Správny orgán prvého stupňa postupoval rovnako ako v liste č. 06218/2017/ORD-
007 zo dňa 10.03.2017, v ktorom spoločnosti RegioJet oznámil začiatok správneho 

konania, predmetom ktorého bolo posúdenie – skúška hospodárskej rovnováhy 

navrhovanej novej služby medzinárodnej osobnej železničnej dopravy – 2 páry vlakov na 
trase Česká republika, Praha, hl. n. – Slovenská republika, Bratislava, hl. stanica. 

Prvostupňový správny orgán tu požiadal RegioJet o informácie podľa článku 11 odsek 2 

písm. c) Nariadenia a niektoré ďalšie informácie. Určitosť požadovaných informácií 

bola rovnaká. Rovnaká bola zrejme z toho dôvodu, že prvostupňový správny orgán 

považoval obe tieto navrhované nové služby medzinárodnej osobnej železničnej 

dopravy za vo svojej podstate rovnaké vo vzťahu k požadovaným informáciám, a 
teda z tohto dôvodu by mal pri nich postupovať v zmysle zásad správneho konania 

rovnako.   
 
2.2.3.  Námietku RegioJet k odlišnému charakteru vyššie spomenutých 

navrhovaných nových služieb prvostupňový správny orgán neakceptoval, v  žiadosti 

vymedzené informácie považoval za rovnako určité ako boli v rovnakých konaniach. 
Odlišnosť charakteru navrhovanej novej služby RegioJet vidí v tom, že v čase podania 

Oznámenia o plánovanej novej službe medzinárodnej osobnej železničnej dopravy 

k predmetnej novej službe už existovali „služby prevádzkované“ na predmetnej trase 
v súlade s pridelenou kapacitou, a že nedochádza k zmenám v pôvodných parametroch 

služby. Ide o „spojenie“ medzinárodnej osobnej železničnej dopravy na trase Praha, hl. n. 

– Vrútky a vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy na trase Vrútky – Košice, v časoch 

podobných novej navrhovanej službe. Predseda Dopravného úradu sa stotožňuje 

s právnym názorom prvostupňového správneho orgánu, že navrhovaná nová služba 

medzinárodnej osobnej železničnej dopravy – 1 pár vlakov na trase Česká republika, 

Praha, hl. n. – Slovenská republika, Košice je navrhovanou novou službou medzinárodnej 

osobnej železničnej dopravy. Námietku RegioJet považuje za neopodstatnenú 

z dôvodu, že v zmysle článku 2 bod 1 Nariadenia „nová služba medzinárodnej osobnej 
dopravy je služba osobnej dopravy, ktorá sa navrhuje na zavedenie na trh alebo s  ktorou 
súvisí závažná úprava, pokiaľ ide o vyššiu frekvenciu alebo vyšší počet zastávok v rámci 

existujúcej medzinárodnej osobnej dopravy“. Ako sa uvádza vyššie, jediná služba 

medzinárodnej osobnej dopravy RegioJet na uvedenej trase je služba na trase Praha, hl. n. 

– Vrútky. Túto nemožno „spojiť“ s existujúcou službou vnútroštátnej osobnej 

dopravy, z tej tým spraviť časť služby medzinárodnej a tvrdiť, že po takomto 

spojení nejde o novú službu medzinárodnej osobnej dopravy, ako je definovaná 

v Nariadení, nakoľko by išlo o „obchádzanie“ právnej úpravy, ktorá háji záujem 

ochrany verejných financií a uprednostňovanie verejného záujmu nad záujmom 

súkromným. Aj samotný RegioJet pritom dňa 01.02.2017 svojim oznámením, 
Dopravným úradom evidovaným pod č. 3234/2017, oznámil plánovanú novú službu 

medzinárodnej osobnej železničnej dopravy, čím si splnil svoju povinnosť.  Následne, 
po oznámení o začatí konania, na žiadosť o vykonanie skúšky hospodárskej rovnováhy 
v rozpore s právnym úkonom, ktorý vykonal, tvrdil, že o novú službu medzinárodnej 

osobnej železničnej dopravy nejde, až do vydania napadnutého rozhodnutia neposkytol 
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požadované informácie k plánovanej novej službe medzinárodnej osobnej železničnej 

dopravy, čím na jednej strane sám uznal, že ide o novú službu medzinárodnej osobnej 

železničnej dopravy, a na strane druhej sa svojimi vyjadreniami popierajúcimi možnosť 

vykonania skúšky hospodárskej rovnováhy a neodôvodnenými prieťahmi v konaní 

a neposkytnutiami informácií snažil získať prístup k železničnej infraštruktúre (trhu) bez 
vykonania skúšky hospodárskej rovnováhy. ZDSVZ sa formou vynaloženia verejných 

financií dotuje osobná železničná doprava, na základe čoho sa Slovenská republika, 
v rámci svojej vnútroštátnej úpravy, v súlade s možnosťou, ktorú jej poskytol priamo 
právny predpis Európskej únie, rozhodla v súlade s článkom 11 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný 

európsky železničný priestor v platnom znení, obmedziť právo prístupu k železničnej 

infraštruktúre v prípade služieb medzinárodnej osobnej železničnej dopravy medzi 

miestom odchodu a miestom určenia, na ktoré sa vzťahuje práve táto ZDSVZ.  Na základe 

uvedeného by regulačný orgán postupoval v rozpore s vnútroštátnou právnou úpravou, 

ako aj Nariadením, ak by ignoroval skutočnosť, že ide v zmysle definície Nariadenia 

o novú službu a skúšku hospodárskej rovnováhy, ktorá má práve za cieľ ochranu 

verejných financií štátu, ktorý sa rozhodol obmedziť uvedené právo prístupu k  železničnej 

infraštruktúre v prípade služieb medzinárodnej osobnej železničnej dopravy medzi 

miestom odchodu a miestom určenia, na ktoré sa vzťahuje ZDSVZ, to jest skúšku, ktorá 

by mala určiť práve to, či navrhovaná nová služba medzinárodnej osobnej železničnej 

dopravy ohrozí hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme, by sa 
rozhodol nevykonať. Napriek tomu, že RegioJet po vydaní napadnutého rozhodnutia 

sám uviedol v rozklade „z rozhodnutia DÚ SR je pritom zrejmé, v ktorom konkrétnom 

aspekte má poskytnuté informácie za nedostatočné“, ich do dňa vydania tohto 

rozhodnutia nedoložil, pričom je potrebné zo strany druhostupňového správneho 

orgánu uviesť, že bez poskytnutia uvedených informácií, ktoré aj priamo definuje 
Nariadenie, nie je možné skúšku hospodárskej rovnováhy vykonať a nie je možné 

postupovať inak, ako prístup neposkytnúť.  
Na podporu vyššie uvedeného ju nutné predsedom Dopravného úradu citovať 

priamo z preambuly Nariadenia, kde sa uvádza v ods. 3: „Otvorenie medzinárodnej 

osobnej železničnej dopravy hospodárskej súťaži môže mať vplyv na organizáciu 

a financovanie služieb osobnej železničnej dopravy poskytovaných na základe zmluvy 

o službách vo verejnom záujme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1370/2007. V súlade s článkom 11 smernice 2012/34/ES môžu členské štáty 

obmedziť právo prístupu na trh, ak by sa týmto právom ohrozila hospodárska 

rovnováha zmlúv o službách vo verejnom záujme. Regulačný orgán by mal na žiadosť 

príslušných orgánov, manažéra infraštruktúry alebo železničného podniku, ktorý plní 

zmluvu o službách vo verejnom záujme, určiť, či navrhovaná nová služba 

medzinárodnej osobnej železničnej dopravy ohrozí hospodársku rovnováhu zmluvy 

o službách vo verejnom záujme.“.  
 
2.2.4. K námietke RegioJet, že prvostupňový správny orgán s ním nepostupoval v úzkej 

súčinnosti má predseda Dopravného úradu za to, že už v prvom liste Dopravného úradu – 
v „Oznámení o začatí dvoch správnych konaní a žiadosti o informácie v súvislosti 

s výkonom skúšky hospodárskej rovnováhy“ zo dňa 10.03.2017 bolo RegioJet jasne, 
jednoznačne, celkom určito a v súlade s Nariadením vymedzené, aké informácie má 

v konaní predložiť, pričom bolo zrejmé, že ich má predložiť preto, aby mohla byť 

vykonaná skúška hospodárskej rovnováhy plánovanej novej služby medzinárodnej 

osobnej železničnej dopravy pre 1 pár vlakov na trase Česká republika, Praha, hl. n. – 
Slovenská republika, Košice. Vo výzve na doplnenie informácií zo dňa 31.05.2017 
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prvostupňový správny orgán s odkazom na obsah žiadosti prvostupňového 
správneho orgánu zo dňa 10.03.2017 podrobne špecifikoval, že RegioJet má 

povinnosť predložiť ucelené informácie o plánovanej novej službe v zmysle čl. 11 

ods. 2 písm. c) Nariadenia, a to „vrátane cezhraničných údajov, t.j. údajov, ktoré sa 

vzťahujú k medzinárodnému charakteru navrhovanej novej služby osobnej železničnej 

dopravy a to tak ako je navrhovaná nová služba zadefinovaná v Oznámení a nie 
porovnaním so súčasne prevádzkovanými službami medzinárodnej a  vnútroštátnej 

služby RegioJet na uvedenej trati.“ Na tento list bolo neskôr poukazované nielen 

v ďalších listoch, ale aj v napadnutom rozhodnutí. V súvislosti s uvedeným je predseda 
Dopravného úradu zároveň toho názoru, že už samotné Nariadenie vo svojom článku 11 je 
koncipované veľmi určito vo vzťahu k informáciám, ktoré majú byť poskytnuté 

jednotlivými účastníkmi konania, dokonca až tak určito, že účastníci konania z neho vedia 
jasne a zrozumiteľne vyvodiť, ktoré informácie môže od nich regulačný orgán vyžadovať, 
a ktoré mu budú musieť na jeho žiadosť poskytnúť. Uvedenú skutočnosť podporuje aj 

formulácia článku 12 ods. 2 tohto Nariadenia, ktorá hovorí o „nepredložení úplných 
informácií“, to jest, počíta s tým, že žiadateľ má jasne stanovené, ktoré informácie bude 
musieť na požiadanie regulačného orgánu predložiť, ale vyskytne sa situácia, že ich 

nepredloží úplne, nie že ich nepredloží vôbec (nepredloží cezhraničné údaje, t.j. údaje, 

ktoré sa vzťahujú k medzinárodnému charakteru navrhovanej novej služby osobnej 

železničnej dopravy tak ako je navrhovaná nová služba zadefinovaná v  Oznámení). 
Samotné Nariadenie vo svojej preambule v ods. 6 hovorí, cit: „Regulačný orgán by mal 

vykonať kvalitatívnu, ako aj kvantitatívnu analýzu s cieľom stanoviť fungovanie 

navrhovanej novej služby v strednodobom horizonte, a nie jej vlastnosti v danom 
okamihu.“ z čoho rovnako vyplýva požiadavka na informácie, ktoré majú byť poskytnuté , 
to jest, nie tak ako ich poskytol RegioJet (porovnaním so súčasne prevádzkovanými 

službami medzinárodnej a vnútroštátnej služby RegioJet na uvedenej trati). 
 
2.2.5. K námietke RegioJet poukazujúcej na neaplikovanie ustanovenia § 19 ods. 3 

správneho poriadku, považuje predseda Dopravného úradu za potrebné uviesť, že  toto 
ustanovenie je možné aplikovať len vtedy, ak podanie nemá v  zmysle správneho poriadku, 

resp. osobitného predpisu, ktorý stanovuje náležitosti podania, predpísané náležitosti ; to 
jest v žiadnom prípade nie na toto konanie. Ustanovenie § 19 ods. 3 správneho poriadku 
by hypoteticky (za situácie, že by na to boli splnené zákonné predpoklady)  bolo možné 

aplikovať na podanie žiadateľa o vykonanie skúšky hospodárskej rovnováhy, v tomto 
prípade na podanie MDaV SR, ktorým žiadal o posúdenie – vykonanie skúšky 

hospodárskej rovnováhy novej služby. RegioJet v tomto konaní nie je v postavení 

žiadateľa s podaním, ktorým sa správnemu orgánu niečo navrhuje , ale osobou povinnou 
oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie. Napadnuté 

rozhodnutie navyše nemá povahu zastavenia konania. Ide o (ako vyplýva z  jeho výrokovej 

časti) rozhodnutie o neposkytnutí prístupu k železničnej infraštruktúre, ktoré je dôsledkom 

nevyvrátených odôvodnených tvrdení, na to Nariadením oprávnených osôb, o závažných 

negatívnych vplyvoch navrhovanej novej služby. RegioJet pritom na predloženie 

požadovaných informácií (prípadne aj ďalších) dostal rovnakú príležitosť ako každý 

žiadateľ o prevádzkovanie novej služby v takomto type konania. Zo strany predsedu 
Dopravného úradu je vzhľadom na preskúmavané rozhodnutia prvostupňového správneho 

orgánu potrebné uviesť a dať za pravdu prvostupňovému správnemu orgánu, že v 

porovnaní s obdobným konaním, v ktorom je RegioJet rovnako účastníkom konania 
v rovnakom postavení ako v tomto konaní, nebol z jeho strany problém prvostupňovému 

správnemu orgánu na rovnako formulovanú žiadosť o informácie poskytnúť všetky 

potrebné informácie za účelom vykonania skúšky hospodárskej rovnováhy.   
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2.2.6.  Tvrdenie, že Dopravný úrad nedodržal svoje metodické pravidlá,  je 
neopodstatnené, ale je potrebné uviesť, že Dopravný úrad s nimi postupoval v súlade 

a spomínaný bod 3.2.4 neporušil, ani neopomenul splniť žiadnu zo svojich vnútorne 

upravených povinností.  
   
2.2.7. Námietke v bodoch 26, 27 rozkladu predseda Dopravného úradu nemôže vyhovieť, 

nakoľko RegioJet-u musí byť už od Oznámenia o plánovanej novej službe medzinárodnej 
osobnej železničnej dopravy medzi Prahou a Košicami celkom zrejmé, že vnútroštátne 

údaje na vykonanie skúšky hospodárskej rovnováhy novej služby medzinárodnej osobnej 
železničnej dopravy postačovať nebudú.  
 
2.2.8. Predseda Dopravného úradu sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého 

rozhodnutia, a to v náležite zistenom skutkovom stave a v právnom posúdení veci. Má za 

to, že sa správny orgán prvého stupňa dostatočným spôsobom vysporiadal 

s argumentáciou RegioJet, ktorú nepovažuje za dôvodnú. Konanie spoločnosti RegioJet 

nepovažuje, aj s ohľadom na neposkytnutie požadovaných informácií po tom, ako 

RegioJet uviedol „z rozhodnutia DÚ SR je pritom zrejmé, v ktorom konkrétnom aspekte 

má poskytnuté informácie za nedostatočné“ za poctivé, pričom sa konanie RegioJet môže 

javiť ako účelové s tendenciou vytvárať prieťahy v konaní s cieľom získať prístup k 
železničnej infraštruktúre (trhu) aj na úkor verejných financií. Ak RegioJet myslel vážne 

svoje tvrdenie, že počas konania nevedel, ktoré informácie mal poskytnúť a  táto 

skutočnosť mu bola ozrejmená až rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu, mal 
svoju povinnosť predložiť údaje splniť aspoň v rámci konania o podanom rozklade, resp. 
už pri podaní rozkladu, na čo by druhostupňový správny orgán mohol pri svojom 
rozhodovaní prihliadnuť. V súvislosti s uvedeným je nutné zo strany druhostupňového 

správneho orgánu ešte zdôrazniť skutočnosť, že všetci ostatní účastníci konania na 

rovnako formulovanú žiadosť o informácie predložili požadované informácie už v apríli 

2017 (nepovažovali žiadosť za neurčitú a ani nejasnú), a že rovnako s predkladaním 

informácií na takto formulované žiadosti nemajú účastníci konania problém ani 

v analogických podaniach (dokonca ani RegioJet), to jest, bolo by aj na úkor práv 

ostatných účastníkov konania, ak by druhostupňový správny orgán vyhovel podanému 

rozkladu a neprimeranému predlžovaniu konania, keď z predložených podkladových 

materiálov je zrejmé, že RegioJet musel vedieť, nepredloženie akých informácií sa od 

neho požaduje; v čase podávania rozkladu dokonca sám potvrdil, že je mu zrejmé, aké 

predloženie informácií od neho prvostupňový správny orgán požadoval, a aj tak ich do 
času vydania druhostupňového rozhodnutia nepredložil a neumožnil tak vykonať skúšku 

hospodárskej rovnováhy. 
 
2.2.9. Podľa ustanovenia čl. 11 ods. 2 písm. c) Nariadenia, „môže regulačný orgán od 

žiadateľa vyžadovať okrem iného aj tieto informácie: 
i) podnikateľský plán; 
ii) prognózy príjmov a trás v súvislosti s domácimi cestujúcimi vrátane metodiky prognóz; 
iii) stratégie stanovenia cien; 
iv) spôsoby predaja prepravných dokladov; 
v) špecifikáciu železničných koľajových vozidiel (napr. záťažový faktor, počet sedadiel, 

usporiadanie vozňov); 
vi) marketingovú stratégiu; 
vii) informácie o odhadovanej pružnosti predmetných stavieb (napr. cenová pružnosť, 

pružnosť v súvislosti s kvalitatívnymi vlastnosťami služieb);“ 
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2.2.10. Predseda Dopravného úradu sa v tomto rozhodnutí zaoberal a náležite sa 

vysporiadal so všetkými námietkami RegioJet, ktoré vyhodnotil ako potenciálne majúce 

vplyv na vydanie rozhodnutia. Tieto sú vyššie - v prvej časti tohto rozhodnutia uvedené.  
 
3. Záver 
3.1.1.  Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 správneho poriadku, „správne orgány postupujú v 

konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu 

a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať 

plnenie ich povinností.“ 
 
3.1.2. Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 správneho poriadku, „správne orgány sú povinné 

postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a 

inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a 

záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje 

návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie 

týka musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych 

predpisov neutrpeli v konaní ujmu.“ 
 
3.1.3. Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 správneho poriadku, „správne orgány sú povinné 

svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť 

ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k 

správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť 

o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne 

a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.“  
 
3.1.4. Podľa ustanovenia § 3 ods. 5 správneho poriadku, „rozhodnutie správnych orgánov 

musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v 

rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené 

rozdiely.“ 
 
3.1.5. Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 správneho poriadku, „ak má účastník konania 

zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená do vlastných rúk sa 

doručuje iba tomu zástupcovi. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na toto 

doručovanie. Ak však účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa 

písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu.“ 
 
3.1.6. Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku, „podkladom pre rozhodnutie sú 

najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako 

aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. 

Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.“  
 
3.1.7. Rozkladová komisia Dopravného úradu preskúmala napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu, podaný rozklad proti nemu, ako aj predložený spisový materiál v  tejto 
veci a navrhla predsedovi Dopravného úradu ako oprávnenej osobe rozhodujúcej 

o rozklade podaný rozklad zamietnuť a napadnuté rozhodnutie potvrdiť. Predseda 
Dopravného úradu sa stotožnil s návrhom Rozkladovej komisie Dopravného úradu vo 

vzťahu k výroku, ako aj k jeho odôvodneniu v plnom rozsahu a na základe vyššie 

uvedených dôvodov, nakoľko po preskúmaní rozhodnutia nezistil jeho nezákonnosť, ani 
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procesné pochybenia prvostupňového správneho orgánu, ktoré by mali vplyv na  jeho 
zákonnosť a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.   
 
3.1.8.  Toto rozhodnutie sa týmto stáva neoddeliteľnou súčasťou napadnutého 

rozhodnutia a kompletný spisový materiál sa zasiela späť prvostupňovému správnemu 

orgánu po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 
 
Poučenie: 
  
 Toto rozhodnutie je podľa ustanovenia § 61 ods. 3 správneho poriadku v  spojení 

s ustanovením § 59 ods. 4 správneho poriadku konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť 

v deň jeho doručenia. 
  
 
 

 Ing. Ján Breja 
predseda Dopravného úradu 
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Doručí sa: 
 Doležal & Partners, s. r. o., Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 47 253 371; 
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor železničnej 

a kombinovanej dopravy, Námestie Slobody č. 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 

Bratislava; 
 Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, IČO: 

35 914 939; 
 Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, IČO: 

31 364 501. 
 
Na vedomie: 
 Divízia dráh a dopravy na dráhach Dopravného úradu. 

 
Zakladá sa: 
  do spisu Rozkladovej komisie Dopravného úradu č. 18023/2017/OLP. 
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